
    รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที ่31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  รก. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
3. นายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

  ๕. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
6. นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา 
  เสพติด 

7. นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายนฤพงศ์ ภักดี หน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

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

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1. 

    2. 
นางสวาท  รามทิพย์ 
นายสุนทร คงทองสังข์ 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

3. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 
4. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
5. นายศราวุธ  สายสิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล

เมืองพัทลุง 
ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

         ลำดับ   ชื่อ - สกุล                       ตำแหน่ง 
 1.      นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 2.      นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
ก่อนวาระการประชุม  

1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมือง

มีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 
ธันวาคม 2512 

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

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   1.1.1 เร่งรัดและกำกับการฉีดวัคซีนเป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์                 
12 สัปดาห์ขึ้นไป (608) 
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   1.1.๒ การใช้ Antigen Test Kit (ATK) ในการสุ่มตรวจและคัดกรองโรค COVID-19 ในพื้นที่ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาด และแคมป์คนงาน 
   1.1.3 กรณีการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน (AEFI 2) พื้นที่ต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน และรายงาน
การเกิด AEFI 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง 
   1.1.4 บุคคลที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จากต่างจังหวัด ให้แจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
และลงทะเบียนการฉีดวัคซีนแต่ละ รพช. ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพัทลุง 
   1.1.5 เร่งรัดให้ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการงบค่าเสี่ยงภัย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
      1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

   1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2564  
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
มีจำนวน 6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการ
จัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/256๔   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  

   3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ  
    สถานการณ์โรค COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 64) ทั่วโลก มีผู้ป่วยประมาณ 217 
ล้านคน จากประชากร 7,000 กว่าล้านคน ประเทศอินเดีย พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวน 43,381 
ราย รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 37,262 ราย และประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 33,196 ราย 
ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม ่จำนวน 15,972 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 256 ราย จังหวัดพัทลุง 
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย ที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง ทั้งหมด 641 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
2,911 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด 2,460 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 28 ราย 
    ผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ของจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค.64) 
ซ่ึงอายุตั้งแต่ 24-93 ปี ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ผู้ป่วย ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี 7 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 25 มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 1 จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.6 เข็มที่ 2 
จำนวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
    3.2.2) ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก  

 จำนวนผู้ป่วยไข้เล ือดออกที ่ ใช ้ ในการดำเน ินงานควบคุมเฝ ้าระว ังโรคไข้ เล ือดออก                                 
ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2564 (1 ม.ค. 64- 30 ส.ค.64) จำนวน 33 ราย อัตราป่วย 6.3                        
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม คือ อำเภอเขาชัยสน รองลงมา
อำเภอศรีบรรพต และอำเภอป่าบอน ตามลำดับ ผู้ป่วยสะสมเดือนสิงหาคม (1 ม.ค.-30 ส.ค.64) จำนวน         
3 ราย อัตราป่วย 0.6 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ช่วงอายุ 0-4 ปี,                    
ช่วงอายุ 5-9 ปี และช่วงอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ    

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  

   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน กรกฎาคม 2564 สถานบริการ                
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0 ยกเว้น โรงพยาบาลปากพะยูนและโรงพยาบาลศรีบรรพต อยู่ในระดับ 1  
   ๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้                
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/ รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 
+/-5 เดือนกรกฎาคม 2564  
   ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลกงหรา และโรงพยาบาล     
เขาชัยสน 
   ๓) ยอดการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุน IP ของหน่วยบริการ                   
ในจังหวัดพัทลุง สะสมเดือน ตุลาคม 2563-กรกฎาคม 2564  
   ตั้งแต่ต้นปี 2564 อัตราจ่ายชดเชยขั้นต่ำเท่ากับ 8,350 จนเกิดสถานการณ์ COVID-19     
ส่งผลให้ในเดือนเมษายน จำนวนผู้ป่วยในลดลง และค่า BRO1 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 8,750 
   ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรงรวม แยกรายหน่วยบริการ ที ่ยังไม่ผ่าน                      
คือ โรงพยาบาลกงหรา, โรงพยาบาลเขาชัยสน, โรงพยาบาลตะโหมด, โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาล              
ศรีบรรพต, โรงพยาบาลป่าบอน, โรงพยาบาลบางแก้ว, โรงพยาบาลป่าพะยอม และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 
   ๔) สรุปรายรับภาพรวม การเบิกจ่าย COVID แยกรายหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง  
ซ่ึงจังหวัดพัทลุง รวมรายรับ 121,478,395.85 บาท  
  5) แนวทางการปิดยอดรายรับหน่วยบริการ สป.สธ. ปี 2564 
เงินคงเหลือสำรองปิดยอดประกันปี 64 351.23 ล้านบาท หลักการจัดสรร โดยให้เร่งรัดจัดสรรเงิน IP สำหรับข้อมูล
ที่ส่งเดือน กันยายน ให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมขี้อมูล และหลักเกณฑ์ 

1) ข้อมูลรายรับที่จะใช้เปรียบเทียบกับยอดประกัน ประกอบด้วย 
- เงิน OP & PP ใช้ยอดเงินที่ได้รับจริงปี 2564 
- เงิน IP ใช้รายรับ IP ที่ได้รับจริงจนถึงปิด Global Budget IP 
- เงิน IP COVID ที่ได้รับจริงปี 64 
2) การเปรียบเทียบรายรับกับยอดประกัน 
- รายรับมากกว่ายอดประกัน ไม่เติมเงิน 

         - รายรับน้อยกว่ายอดประกัน เติมเงินให้ได้ตามยอดประกัน (กรณีเงินพอ) หรือเติมเงิน
ภายใต้งบประมาณท่ีมี (กรณีเงินไม่พอ) 

- ถ้าหากเติมแล้วมีงบประมาณเหลือ ให้จ่ายคืนหน่วยบริการตามผลงาน  
 มติที่ประชุม รับทราบ  

   ๓.๓ ประชากรที ่ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู ่ในจังหวัด  
พัทลุง  
  มติที่ประชุม รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง  
  กรณีพนักงานร้านเช่า ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus สาขาพัทลุง  ติดเชื้อ COVID-19 โดยให้
พนักงานร้านเช่าและพนักงานห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ทุกราย เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อ COVID-19    
และมีการสุ่มตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) สำหรับร้านเช่าที่พนักงานของร้านติดเชื้อ COVID-19            



-๕- 
ได้ปิดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ในส่วนของการแพร่กระจายของเชื้อ 
COVID-19 ไม่ได้ติดเชื้อภายในห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus โดยติดเชื้อมาจากในพ้ืนทีภู่มิลำเนาที่อาศัยอยู่  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
  4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
  4.2.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19  
            1) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มเรื้อรัง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (608) จังหวัดพัทลุง เข็มที่ 1 ที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ 41.56 
และชื่นชม อำเภอเมือง และอำเภอบางแก้ว ซึ่งเข็มที่ 1 ได้รับการฉีดวัคซีน เกินเป้าหมายร้อยละ 50    
 มติที่ประชุม รับทราบ  
   ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   
   ไม่มี 
 ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   ไม่มี   
 ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  มอบหมายให้ทางกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เร่งรัด
การสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ที่ว่างลง  
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 256๔ 
  4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายวัทธิกร วัจนขจรกุล 
              1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง  
 มติที่ประชุม รับทราบ   

  ๒) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF)  
 ทาง สปสช . ได้ประมวลผลและจัดสรรเงิน ในส่วนของงบสร้างเสริมสุขภาพ                    
และป้องกันโรค (งบสอย) ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะแบ่งเป็น QOF, PPA และVBHC รวมทั้งหมด 3 ส่วน      
ซึ่งจะจ่ายเงินทั้งหมดภายในเดือน กันยายน 2564 ซึ่ง QOF 56,199,372 บาท, QOF (VBHC) 32,05,1440 บาท 
และPPA 12681,143 บาท รวม 100,931,955 บาท รายการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
(QOF) เขตสุขภาพ 12 ซึ่งประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จังหวัดพัทลุง รายจ่าย QOF 8,870,364.49 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.57 ผลงานการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564 ลำดับที่ 1 คือ 
จังหวัดพัทลุง ผลงานการได้รับวัคซีน ร้อยละ 48.85 ซึ่งขยายเวลาการคิดผลงานบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่                 
จนถึง 31 สิงหาคม 2564 และสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ได้ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ 

 1) งบค่าบริการทางการแพทย์ ที ่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564)  
  การก่อหนี้(เงิน)สาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการได้ครบร้อยละ 100 ทุกหน่วยบริการ 
 โรงพยาบาลการก่อหนี้(เง ิน)ที่ยังดำเนินการไม่ครบร้อยละ 100 ได้แก่                  
โรงพยาบาลป่าพะยอม ซึ่งดำเนินการได้ร้อยละ 50   



-๖- 
    การเบิกจ่าย(เงิน)สาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ 
อำเภอเมือง, อำเภอกงหรา, อำเภอเขาชัยสน, อำเภอตะโหมด, อำเภอควนขนุน, อำเภอป่าบอน, อำเภอป่าพะยอม,                
อำเภอปากพะยูน และอำเภอศรีนครินทร์ นอกจากนั้นยังเบิกจ่าย(เงิน)ไม่ถึงร้อยละ 80 โดยภาพรวมการเบิกจ่าย(เงิน) 
ของสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการได้ร้อยละ 91.67   
  โรงพยาบาล การเบิกจ่าย(เงิน)ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ โรงพยาบาล
พัทลุง, โรงพยาบาลตะโหมด, โรงพยาบาลศรีบรรพต, โรงพยาบาลป่าบอน, โรงพยาบาลบางแก้ว, โรงพยาบาลปากพะยูน, 
โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลศรีบรรพต นอกจากนั้นยังเบิกจ่าย(เงิน)ไม่ถึงร้อยละ 80 โดยภาพรวม                         
การเบิกจ่าย(เงิน)ของโรงพยาบาล ดำเนินการได้ร้อยละ 75.97 
  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565 
จังหวัดพัทลุง งบโอนตรง CUP ไม่น ้อยกว่า 70% 31,731,849.30 บาท, งบจังหวัด ไม่เกิน 20% 
9,066,242.671 บาท และงบเขต ไม่เกิน 10% 4,533,121.31 บาท  
 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน ดังนี้ 
 - เงินระดับหน่วยบริการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) ให้คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) เสนอแผนฯ และให้ สปสช.เขต พิจารณาอนุมัต ิ
 - เงินระดับจังหวัด (ไม่เกินร้อยละ 20) ให้คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุข(กวป.)เสนอแผน จัดสรรให้ รพช./รพ.สต. และให้ สปสช.เขตพิจารณาอนุมัต ิ
 - เงินระดับเขต (ไม่เกินร้อยละ 10) ให้คณะกรรมการเขตสุขภาพ เสนอแผนฯจัดสรรให้กับ รพช./
รพ.สต. และให้ สปสช.เขต พิจารณาอนุมัต ิ

• งบระดับหน่วยบริการ 70% 
     เมื ่อผ่าน คปสอ. แล้ว สามารถให้ผู ้ร ับผิดชอบบันทึกรายการพร้อมแนบรายละเอียด                        
ในระบบโปรแกรมบริการออนไลน์ ของสปสช. 

• งบระดับจังหวัด 20% ระดับเขต 10% 
 แจ้งหน่วยงานที่ผู ้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 หรือผู้บริหาร สสจ.พัทลุง ลงพื ้นที่               
และได้แจ้งจะให้งบระมาณไป ขอให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทำรายการแจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข (เนื่องจากอาจจะตกหล่นหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วน) โดยจัดทำคำของบประมาณ และระบุเหตุผล
ความจำเป็นตามแบบฟอร์ม เสนอให้ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ /ยืนยัน              
และส่งรายการที่ถูกต้องครบถ้วนไปยัง สปสช . พร้อมนำข้อมูลจากระบบในภาพจังหวัดพัทลุงเสนอ นพ.สสจ.   
ส่งแผนไปยัง อปสข. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
            มติที่ประชุม รับทราบ 
  2) สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
ผ ู ้บร ิหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3                        
(ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564)  
  ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทุกจังหวัด
สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ให้มีอัตราป่วยลดลง ภายใน 21-28 วัน 



-๗- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   3) สรุปตัวชี ้ว ัดนิเทศผสมผสาน ปีงบประมาณ 2564 (MOU รอบ 9 เดือน)                
(1 ต.ค.63-30 มิ.ย. 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่นำมาประเมิน จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
คือ โรงพยาบาลทุกระดับ มีการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP FOR EID และร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.7.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 

   1) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFI) ของจังหวัดพัทลุง 
   AEFI ทั้งหมด 8,626 คน คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของการได้ร ับว ัคซีนทั้งหมด,                     
AEFI SINOVAC 4,453 คน คิดเป็นร้อยละ 4.74 ของการได้ร ับวัคซีน SINOVAC ทั ้งหมด, AEFI ASTRAZENECA 
3,739 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของการได้รับวัคซีน ASTRAZENECA ทั้งหมด  
   สรุปผล AEFI ร้ายแรง จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) มีจำนวน
ทั้งหมด 226 ราย การเกิด AEFI ชนิดรุนแรง จากวัคซีน COVID-19 แบ่งตามชนิดวัคซีน ดังนี้ SINOVAC จำนวน 112 ราย, 
AstraZeneca จำนวน 113 ราย, Pfizer จำนวน 1 ราย   
   กรณีส่งเรื่องเยียวยาทั้งหมด จำนวน 41 ราย ได้รับการเยียวยา จำนวน 13, ปฏิเสธ
คำร้อง จำนวน 28 ราย  
   กรณีเสียชีวิต จำนวน 5 ราย SINOVAC จำนวน 1 ราย, AstraZeneca จำนวน 4 ราย, 
ส่งเรื ่องเยียวยา จำนวน 3 ราย (ได้รับการเยียวยา 2 ราย จำนวนเงินรายละ 400,000 บาท), อีก 2 ราย อยู่ในช่วง
ดำเนินการ 
   การจัดทำรายงาน AEFI 2 ข้อมูลต้องให้ตรงหรือสัมพันธ์กับระบบ MOPIC เนื่องจาก
มีผลในการพิจารณกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน     
          มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
  การสรรหาตำแหน่งในการบรรจุข้าราชการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

  1) พยาบาลวิชาชีพ 31 อัตรา และนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา                                          
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

  ๒) นักวิชาการสาธารณสุข 8 อัตรา  
          ประธาน ประชุมตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ เพ่ือจัดสรรตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีมติผลเป็นประการใด 
ให้ถือว่าเห็นชอบ  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติประธาน 
  3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา 

ประธาน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข จัดสรรบุคลากร 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขเสนอพิจารณา 

  
 



-๘- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

• ประธาน  แจ้งที่ประชุม 
         ขอความร่วมมือทีมทันตแพทย์ ร่วมเป็นจิตอาสาเพ่ือให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้รับบริการ  

• หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดยนายนฤพงศ์ ภักดี แจ้งที่ประชุมว่า การให้ทันตแพทย์ฉีด
วัคซีน COVID-19 ได้นั้น ต้องมีข้อตกลงดังนี้ 
 - ต้องมีการสมัครไปยังสมาพันธ์ทันตแพทย์ เพ่ือปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

   - ต้องมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 

          
 

                                                
(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


