
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที ่31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2. นางจันธนา สงนุ้ย แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม                   
  สังคมโรงพยาบาลพัทลุง  

3. นายสุพล  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

  5. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
6. นายเจริญ  ปราบปรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
7. นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

10. นายวิทธิกร  วัจนขจรกุล แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
11. นางอารีย์  ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นายสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
13. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
15. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
16. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
17. นายกวิน  กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
18. นายวิชัย  สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
19. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและ รก.ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลป่าบอน 
20. นายโมทน์  ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
21. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
22. นางสาวธัญญลักณ์  คงฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
23. นางสาววสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
24. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
25. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
26. นายวสันติ์  ยังสังข ์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
27. นายพิลือ  เขียวแก้ว สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
28. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน ์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 
29. นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
30. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
31. นายสายัญ  ศรีนาค   สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
32. นายสุชาติ  ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
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ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
33. นายสานิต  คงทอง แทน สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
34. นายอำพล  แก้วเกื้อ สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
35. นายจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
36. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1. 
2. 
 
 

3. 
4. 

นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ 
นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
 
 
นางสวาท  รามทิพย์ 
นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม รักษาการใน
ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
และ รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง 

ติดราชการ 
ติดราชการ 
 
 
ติดราชการ 
ติดราชการ 

5. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
6. 
7. 

นายศราวุธ  สายสิงห ์
นายทรงเกียรติ  พลเพชร 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

         ลำดับ   ชื่อ - สกุล                       ตำแหน่ง 
 1.      นางจุรินทร์  เจริญผล           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 ๒.      นายวิชา  สันติภาพถาวร       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 3.      นางสาวสศิริ  ดิลกธราดล      นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ Refer โรงพยาบาลพัทลุง 
 4.      นางนิพัทธา  สงฤทธิ์            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์ Refer โรงพยาบาลพัทลุง 
 4.      นางสาวกฤษติยา  ทองขุนดำ  นวัตกรชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม 
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
“ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง 

สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้
ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H โดยกลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 
 5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง 
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      5.1.1 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆ  ประจำเดือน มีนาคม 2564 

ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
                   -  นายสิทธิชัย พันเศษ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
   2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
                   - นางอุราภรณ์ ไชยวรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
รพ.ตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
   3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   
                             - นางสุดใจ ปานแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
รพ.สต.ในนิคมฯ บ้านลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง   
  5.1.2 มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
                   1) โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    1. โรงพยาบาลเขาชัยสน 
    2. โรงพยาบาลบางแก้ว 
    3. โรงพยาบาลศรีบรรพต 
                 2) โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 
    1. โรงพยาบาลกงหรา 
    2. โรงพยาบาลควนขนุน 
    3. โรงพยาบาลตะโหมด 
    4. โรงพยาบาลป่าบอน 
    5. โรงพยาบาลป่าพะยอม 
    6. โรงพยาบาลปากพะยูน 
    7. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
  5.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร พรหมมาศ 
   มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชพลเรือนดีเด่นระดับหน่วยงานประจำปี 2563 
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
    1. นายปรีชา ฤทธิ์ทอง 
     ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สังกัด โรงพยาบาลพัทลุง 
    2. นางพรชนก เจนศิริศักดิ์ 
     ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
    3. นางผาสุก ผอมสวัสดิ์ 
     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอศรีนครินทร์ 
    4. นางรสสุคนธ์ ศรีใส 
     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เมืองพัทลุง 
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  5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยนายเจริญ ปราบปรี 
   มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานดีเด่นการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ  ประเภทประเมิน
รับรอง “ระดับทองแดง” ประจำปี 2563 จำนวน 7 แห่ง ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
   1. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
   2. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพูด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  
   3. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
   4. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะจังกระ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
   5. ทีมผู้ก่อการดีชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
   6. ทีมนาปะขอก่อการดี อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
   7. ทีมผู้ก่อการดีตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังวัดพัทลุง 
ประธานมอบหมายให้นาย สุนทร คงทองสังข์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1.1 ตัวแทนจากบริษัท Honda ประเทศไทยและเครือข่ายในจังหวัดพัทลุง ได้มอบครุภัณฑ์ 
ทางการแพทย์และได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการต่างๆ 
  1.1.2 บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution) เพื่อให้ผู ้ป่วย                 
และเจ้าหน้าทีป่ลอดภัย ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงจะร่วมกันประชุมและพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน
อีกครั้ง   

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
    1.2.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
   1) การเบิกจ่ายงบระมาณประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 31 อยู่ลำดับที่ 39 ของประเทศ    
   ๒) ศูนย์ดำรงธรรม มีเรื่องร้องเรียน ซึ่งกำลังดำเนินการ จำนวน 41 เรื่อง ในส่วนการร้องเรียน
ด้านสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง เร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด 
   3) ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
อัตราการตายลดลง จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 140 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ขับรถ
ความเร็วเกินกำหนด, ขับรถย้อนศร และพฤติกรรมเมาแล้วขับ 
   4) ผลการกวดขันวินัยจราจร พบว่า ข้อหาส่วนใหญ่คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่
และไม่รัดเข็มขัดนิรภัย 
   5) การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการ 
“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน 
ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564, ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และช่วงหลังควบคุม
เข้มข้น ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2564 ซึ่งจุดตรวจทั้งหมด 16 จุด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทาง รพ.สต. และรพ.                 
ประจำจุดตรวจแต่ละจุด  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                    
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
หรือเสนอแก้ไขต่อไป   

 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/256๔   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   ๑) สถานการณ์โรคไวร ัสโคโรนา covid - 19 ทั ่วโลก มีผ ู ้ป ่วยประมาณ 128 ล ้านคน                         
จากประชากร 7,000 กว่าล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนถึง ๕๙,707 ราย 
รองลงมาคือประเทศอินเดีย และประเทศบราซิล ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่      
จำนวน 48 ราย จังหวัดพัทลุงยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่                                                                                                                               
   แนวทางการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ 
พิธีกรรมทางศาสนา, พิธีสรงน้ำพระ, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ได้แก่ การรวมกลุ่มกันเล่นน้ำ เล่นแป้ง, ปาร์ตี้โฟม, การจัดคอนเสิร์ต                                                 
   การแข่งขันชกมวย ชนไก่ ชนโค หรือสนามอื่นๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน 
ขอให้ดำเนินการตามที่ประกาศอย่างเคร่งครัด  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔  

 - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔ (1 ม.ค.6๔-2๙ มี.ค. 64) 
คือ โรคอุจจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 273.7 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ คิดเป็น  
อัตราป่วย 76.8 ต่อประชากรแสนคน และโรค มือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วย 41.2 ต่อประชากรแสนคน 
                               ๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  

 - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในภาพรวม
ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.64-29 มี.ค.64) จำนวน 16 ราย อัตราป่วย 3.1 ต่อประชากรแสนคน 
อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม คือ อำเภอศรีบรรพต, อำเภอป่าพะยอม, อำเภอกงหรา, 
อำเภอเขาชัยสน, อำเภอป่าบอน และอำเภอควนขนุน ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.-29 มี.ค.64) จำนวน 7 ราย 
อัตราป่วย 1.3 ต่อประชากรแสนคน (คูหาสวรรค,์ ชัยบุรี, นาขยาด, โตนดด้วน, เขาย่า, โคกทรายและบ้านพร้าว ตำบลละ 1 คน) 
อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ 15-24 ปี, ช่วงอายุ 25-34 ปี, และช่วงอายุ 55-64 ป ี  

 สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม – 29  มีนาคม 
๒๕๖๔  จำนวนผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก ทั้งหมด 216 ราย อัตราป่วย 41.2 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

 เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย 123 ราย หญิง 93 ราย) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.3:1 
 กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 190 ราย อัตราป่วย 684.5 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 88.0) 
 กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 24 ราย อัตราป่วย 74.5 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 11.1) 
            กลุ่มอายุ 10-14 ปี จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 6.1 ตอ่ประชากรแสนคน (ร้อยละ 0.9) 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
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   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานบริการ
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0 ยกเว้น โรงพยาบาลปากพะยูน อยู่ในระดับ 1  

๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้ และผลการ
ดำเนินงานด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกินร้อยละ +/-5 
เดือนกุมภาพันธ์ 256๔ 

ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลป่าบอน 
๓) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total Performance Score) ข้อมูล 

ณ ไตรมาส 1/2564  
เกรด         รพ. 
  B      รพ.ควนขนุน และ รพ.ป่าบอน 
  C      รพ.พัทลุง, รพ.กงหรา, รพ.ตะโหมด, รพ.ศรีบรรพต, รพ.ป่าพะยอม 
  D      รพ.เขาชัยสน, รพ.บางแก้ว, รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
  F            รพ.ปากพะยูน 
4) ยอดการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุน IP ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง 

สะสมเดือน ตุลาคม 63-กุมภาพันธ์ 64 
ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรง แยกรายหน่วยบริการทีย่ังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรง แยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่านคือ โรงพยาบาล

พัทลุง, โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาลเขาชัยสน และโรงพยาบาลปากพะยูน 
นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน เสนอความเห็นให้

กลุ่มงานประกันสุขภาพไปทบทวนข้อมูล อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลปากพะยูน ซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริง                  
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขอรับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง 

๕) การจัดสรรงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลบางแก้ว, โรงพยาบาลป่าพะยอม, 
โรงพยาบาลตะโหมด และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564   

 มติที่ประชุม รับทราบ  
   ๓.๓ ประชากรที ่ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู ่ในจังหวัด  

เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดพัทลุง  
     หน่วยงานที่มีการดำเนินการได้ดี คืออำเภอกงหรา, อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอปากพะยูน  

 มติที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
   4.1.1 ความก้าวหน้าการทำงาน Refer back มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกโรงพยาบาล เป็นการร่วมมือกัน
เพ่ือให้ผู้ป่วย อยู่โรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ในขณะเดียวกันช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล 
    4.1.๒ ขอตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ส่งต่อระดับจังหวัด service plan seamless refer ของเขต 
12 ในเดือนต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
   ไม่มี 
          ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   

   ไม่มี 
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 ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   ไม่มี   
 ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
   ไม่มี 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ 
  4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายวิทธิกร  วัจนขจรกุล  

๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง 
 จังหวัดพัทลุงการเบิกจ่ายเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12 อำเภอกงหรา มีการเบิกจ่าย
มากที่สุดและอำเภอตะโหมด มีการเบิกจ่ายต่ำที่สุด 

 6 เดือนหลังจากนี้ เร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล โดยเฉพาะในส่วนของ 
อำเภอตะโหมด 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด QOF ของจังหวัดพัทลุง ณ 31 มีนาคม 2564 

งบประมาณ 8 ล้าน ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูล
เข้าระบบ HDC ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากนั้นจะประมวลผลคิดเงิน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จ่ายเงิน 
(ครั้งเดียว) สิงหาคม 2564 ซึ่งจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับ เกรด A - A+    

     มติที่ประชุม รับทราบ 
    4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์  

 งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ประจำ เดือนมีนาคม 2564 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564  
    1) การก่อหนี้ (เงิน) สาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ 
อำเภอเมือง, อำเภอกงหรา, อำเภอเขาชัยสน, อำเภอตะโหมด, อำเภอควนขนุน, อำเภอปากพะยูน, อำเภอป่าบอน, 
อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีนครินทร์ นอกจากนั้นยังก่อหนี ้ไม่ถึงร้อยละ ๘0 โดยภาพรวมการก่อหนี้ (เงิน)                         
ของสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการได้ร้อยละ 91.67    
    โรงพยาบาลการก่อหนี้ (เงิน) ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ โรงพยาบาล              
ตะโหมด, โรงพยาบาลปากพะยูน, โรงพยาบาลศรีบรรพตและโรงพยาบาลป่าบอน  โรงพยาบาลบางแก้ว ร้อยละ 
94.64 และโรงพยาบาลควนขนุน ร้อยละ 86.64 นอกจากนั้นยังก่อหนี้ไม่ถึงร้อยละ 80  
    คปสอ. การก่อหนี้ (เงิน) ส่วนใหญ่ยังมีการก่อหนี้ได้น้อยยังไม่ถึง ร้อยละ 80 
   2)  การเบิกจ่าย (เงิน) สาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ ส่วนใหญ่ยังน้อยกว่าร้อยละ 50  

  โรงพยาบาล การเบิกจ่าย (เงิน) ส่วนใหญ่ยังมีการเบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ 50 
    คปสอ. การเบิกจ่าย (เงิน) ส่วนใหญ่ยังมีการเบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ 50                                                                  

ทั ้งนี ้กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั ้ง ในวันที ่ 31 มีนาคม 2564                     
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัด คำรับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
    มี 7 ประเด็น 13 ตัวชี้วัด ซึ่งผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด                
และรอประเมินผล 2 ตัวชี้วัด 



-๘- 
    อำเภอตะโหมดและอำเภอป่าบอน ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2564 
    หน่วยบริการสาธารณสุขที ่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา จังหวัดพัทลุง                     
ในไตรมาส 2/2564 ดำเนินการได้ร้อยละ 36.36 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดให้ รพ.ป่าพะยอม, รพ.บางแก้ว 
และรพ.เขาชัยสน เปิดคลินิกกัญชา ภายในเดือน มิถุนายน 2564  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.7.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง  
   สรุปผลการดำเนินงานก้าวท้าใจ Season 3 
   ผลการดำเนินงานระดับเขตสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดพัทลุง ได้ลำดับที่ 12 ขอชื่นชม
อำเภอปากพะยูน ซึ่งมีผลการลงทะเบียนก้าวท้าใจสูงที่สุด ร้อยละ 94.24 รองลงมาคือ อำเภอควนขนุน ร้อยละ 66.41  
ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการกิจกรรมก้าวท้าใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

1) มีการรายงานผลการลงทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทั้งรายอำเภอและตำบล
ให้พื้นที่ทราบ 

2) ควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินในทุกระดับ 
3) ใช้ช่องทาง WEB site ก้าวท้าใจ Season 3 แทนการลงทะเบียนผ่าน LINE Application 

ก้าวท้าใจ Season 3 
4) สร้างกระแส และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่ม LINE วัยทำงาน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 ประธานได้เน้นย้ำ เรื่องการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 6.2 กลุ ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ มีการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษาใน รพ.สต.                      
โดยมอบหมายให้อำเภอต่างๆ ส่งพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน อำเภอละ 4 ชุมชน รวมทั้งอำเภอที่มีการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ ให้ส่งภายในวันที ่9 เมษายน 2564 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕0 น.  
   
 

                   
 

                                                
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นวัตกรชุมชน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


