
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที ่31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
2. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายสุนทร อรุณโณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นางจุรินทร์ เจริญผล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

  7. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
8. นายเจริญ ปราบปรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา 
  เสพติด 

๙. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายนฤพงศ์ ภักดี หน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
11. นายราชัน คงชุม แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
12. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
13. นางอรสา เหล่าเจริญสุข แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
15. นางกิติยา บุรีภักดี แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
16. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
17. นางสาวอรกวี ข้องรัก หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
18. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
19. นายกวิน  กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
20. นายกัมปนาท เกษมสัตย์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
21. นายวิชัย สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
22. นางสุภารัตน์ เชาวลิต แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
23. นางสาววรพิน  วิทยวรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
24. นายโมทน์  ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
25. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
26. นายทรงเกียรติ พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
27. นางสาวธัญลักษณ์  คงฤทธิ์   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
28. นางสาววสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
29. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
30. นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
31. นายวสันติ์  ยังสังข ์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
32. นายพิลือ  เขียวแก้ว สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
33.  นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน ์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 
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 34.   นายสมนึก  จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
 35.   นายศรชัย  สมแก้ว    สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 36.   นายสายัญ  ศรีนาค    สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
 37.   นายสุชาติ  ฉิมรักษ์    สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
 38.   นายชลิต  เกตุแสง    สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
 39.   นายอำพล  แก้วเกื้อ    สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
 40.   นางณัฐชญา รามจันทร์        งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 41.   นางจิราภรณ์ เทพหนู    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 42.   นายวัทธิกร วัจนขจรกุล    นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ 
 43.   นายจิรพงษ์  แสงทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 44.   นายสชุาติวิทยา  ขวัญแก้ว           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. 
2. 

นายจรุง บุญกาญจน์ 
นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

3. นายศราวุธ  สายสิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
เมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

4. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
         ลำดับ   ชื่อ - สกุล                        ตำแหน่ง 

1.      นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2.      นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม 
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
“…ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้

สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัด
เอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย    
ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น...”  

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2535  

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4. การมอบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมที่เก่ียวข้องของกลุ่มงานต่าง ๆ 

4.1. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
- มอบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563   
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1) เข็มเชิดชูเกียรติ  ประเภทสรรเสริญชั้น 5  จำนวน  10  ราย 

1.  นายวิรัด ลายเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลชะรัด 
2.  นายวีรยุทธ สงทับ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลแม่ขรี 
3.  นางอารีย์ ศรีวิลัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลนาขยาด 
4.  นายถวัลย์ พลายแสง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
5.  นายสมศักดิ์ เทพเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลบางแก้ว 
6.  นายสาโรจน ์จันทร์น้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลนาโหนด 
7.  นายวุฒิฉัตร สัจจะบุตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ 
8.  นางศิริลักษณ์ ศุภสิริพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
9.  นางวนิดา ชูเกื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
10. นางวราพรรณ อินทองช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะโหมด 

2) เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั้น 4 จำนวน 6 ราย 
 1. นายจำลอง ศรีทวี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลตำนาน 

2. นายวิทยา ไชยทองรักษ์ ผู้สนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการฯ 

3. นายปริวัตร คงสุด ผู้สนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.พัทลุง 
4. นางพัทธนันท์ เหล็มปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าบอน 
5. นางสาวรัตนา สิรโิสภณวรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลควนขนุน 
6. นายอธิวัฒน์ ขุนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อบต. ชะมวง 

  4.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
- มอบประกาศนียบัตรศูนย์แจ้งเดือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพในขุมชน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้ 
1) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียงติ ๖o พรรษา นวมินทราชินี บ้านควนปอม 
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ  
3) โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพตำบลทานโพธิ์ 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกหา  
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่ 
6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุนภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน  
7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนอินนอโม 
8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงหราใหม่   
9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย 
10) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน  
11) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดไข่เด่า 
12) ศูนย์แพทยด์อนยอ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   1.1.1 เน้นย้ำการจัดสรรวัคซีนให้ รพ.สต. สำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ที่ประสงค์ที่จะรับวัคซีน  
เพ่ือเป็นการรณรงค์ การฉีดวัคซีนให้ครบ 100 %  
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1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
   1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 256๕  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                         
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป.  แล้ว และให้คณะกรรมการฯ                    
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/256๔   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ ่มงาน              

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้  
    3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ  

    สถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565) พบผู้ป่วยยืนยัน
สะสมทั้งหมด จำนวน 2,407,022 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด จำนวน 2,302,164 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 
จำนวน 22,098 ราย และกำลังรักษาทั ้งหมด จำนวน 82,760 ราย สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง     
(ระลอกมกราคม 2565)  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 111 ราย ผู้ป่วยยืนยัน
สะสมทั้งหมด จำนวน 2,410 ราย หายป่วย จำนวน 51 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด จำนวน 8 ราย                 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดพัทลุง จำแนกรายอำเภอ จำนวน 1,674 ราย                 
อัตราป่วย 320.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งอำเภอ ป่าบอน มีอัตราป่วยสูงที่สุด และอัตราป่วยตามกลุ่มอายุ                     
มีอัตราป่วยสูงสุด คือช่วงอายุ 20-29 ปี   

   มติที่ประชุม รับทราบ    
      3.1.2) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
    1) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี พ.ศ.2565    
   - โรคติดต่อที ่ เฝ้าระว ังทางระบาดว ิทยา 10 อ ันด ับ ปีพ.ศ. 2565 (1 - 31 ธ.ค. 64) คือ                      

โรคอุจจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 53.7 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ              
คิดเป็นอัตราป่วย 10.1 ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย 2.2 ต่อประชากรแสนคน                  
 2) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง 

    - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2565  (1 - 25 ม.ค. 65) จำนวน 12 ราย อัตราป่วย 2.3             
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม คือ อำเภอเขาชัยสน รองลงมา
อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอป่าพะยอม ตามลำดับ อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ช่วงอายุ 15-24 ปี 
อัตราป่วย 8.7 ต่อประชากรแสนคน, ช่วงอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 6.2 ต่อประชากรแสนคน และช่วงอายุ 0-4 ปี 
อัตราป่วย 3.6 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน ธันวาคม 2564 สถานบริการ                
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0  



-๕- 
   ๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้                
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือน ธันวาคม 2564  
   แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ซึ่งไม่มีหน่วย   
บริการ ทีผ่่านเกณฑ ์
   แผนรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการที่ผ่านคือ 
โรงพยาบาลควนขนุน  
    3) ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงสะสมเดือน 
ตุลาคม –ธันวาคม 2564 หน่วยบริการที่ผ่าน คือ โรงพยาบาลพัทลุง ในเรื่องของการปรับลดค่าแรงรวมซึ่งดำเนินการ              
ได้ร้อยละ 25.00 และการจ่ายชดเชย IP สะสม ดำเนินการได้ร้อยละ 21.08 

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง  
  ไม่มี 

  4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
  4.2.1 การวัคซีนเด็กในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 5-11 ปี ให้ฉีดเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวก่อน    
และเน้นย้ำการจัดสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการฉีดวัคซีน   
 มติที่ประชุม รับทราบ   
  ๔.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
   4.3.1 ผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ประธาน พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๔.4 โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
   ไม่มี             

4.6 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕  
  4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู 

           1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2564)  
  จังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับ ที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12   
ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 23.38 สัดส่วนการใช้เมื ่อเปรียบเทียบกับเงินทั้งหมด ร้อยละ 76.69     
อำเภอกงหรา มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 4.63 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนางจุรินทร์ เจริญผล 
 1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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 ความก้าวหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) ส่วนใหญ่จะดำเนินการ ในระดับ 1 คือ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และใน
ระดับ 2 คือขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว ขอชื่นชมอำเภอป่าบอน ที่ดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ดี 
       ฝากให้หน่วยบริการต่างๆเข้าไปบันทึกข้อมูล การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ของการใช้เงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นปัจจุบัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  2) การนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 3) กำหนดการตรวจราชการนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัด รอบท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565  
 4) ระบบ Digital Health Platform จังหวัดพัทลุง 
 สถานการณ์การติดตั ้ง และส่งข้อมูล HIS Gateway ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งโรงพยาบาลที่มี
สถานะการติดตั้งแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง, โรงพยาบาลเขาชัยสน และโรงพยาบาลควนขนุน ในส่วนของ
จังหวัดพัทลุง ได้จัดให้โรงพยาบาลกงหรา เป็นโรงพยาบาลที่นำร่องการดูแลผู้ป่วย NCD ด้วยการนำ Digital Platform                  
มาสนับสนุน  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6.3 กลุ่มกฎหมาย โดยนางสาวอรกวี ข้องรัก 
 1) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงาน
ในสังกัด สสจ.พัทลุง (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 (ค่าเป้าหมายระดับ 5) 
 ภาพรวมจังหวัด : ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ระดับ 5 = 82.61 และร้อยละของหน่วยงาน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 = 17.39 

- ผ่านเกณฑ์ จำนวน 19 หน่วย 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 

1. รพ. พัทลุง ได้คะแนน ระดับ 3.00 
2. สสอ.ตะโหมด ได้คะแนน ระดับ 4.00  
3. สสอ. บางแก้ว ได้คะแนน ระดับ 4.00  

  4.  สสอ. ศรีนครินทร์ ได้คะแนน ระดับ 0.00 **ไม่ยืนยันการส่งข้อมูล
  สำหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่าน ขอให้ดำเนินการในไตรมาสต่อไปเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ฯ ที่กำหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.6.4. งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยนางณัฐชญา รามจันทร์  
  1) สรุปผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก

กรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา และได้รับประกาศนียบัตร ดังนี้ 
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคม ฯ บ้านลานข่อย ผ่านการประเมิน

มาตรฐานระดับเพชร คะแนน 100 คะแนนเต็ม 
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   ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเพชร 

คะแนน 100 คะแนน 
   3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด

ประกาศนียบัตร หน่วยงานระดับบอำเภอที่ร่วมขับเคลื่อน และขยายการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชนในเขตสุขภาพ         
ที ่12 ให้ได้มาตรฐาน 

   4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประกาศนียบัตร หน่วยงานระดับจังหวัดที่ร่วม
ขับเคลื่อนและขยายการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชนในเขต 12 ให้ได้มาตรฐาน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
4.6.5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
   1) หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
   5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายวัทธิกร วัจนขจรกุล   
    ๕.1.1 “บริการปฐมภูมิไปท่ีไหนก็ได้”  

     1) บริการปฐมภูมิไปได้ทุกที่ภายในจังหวัด (รพ.สต.pcu) 
         - กรณี walk in มาใช้บริการที่ รพ.สต/pcu ผู้รับบริการไม่ต้องจ่ายเงิน รพ.สต. 
จะเรียกเก็บ-ตามจ่าย (ผ่านทางแม่ข่าย) ตามราคาท่ีตกลงกันภายในจังหวัด โดยเหมาจ่าย 50 บาท/ครั้ง 
        - บริการทันตกรรม เหมาจ่าย 100 บาพ/ครั้ง และบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 50 บาท/ครั้ง 
     2) บริการปฐมภูมิไปได้ทุกที่ภายในจังหวัด (รพช.) 
         - กรณ ีwalk in มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของ รพช. ให้แนะนำไปที่คลินิก 
ปฐมภูมิของ รพ. (ไม่ใช่.OPD ปกติ) กรณีผู้รับบริการประสงค์จะขอรับบริการที่ OPD ปกติ ผู้รับบริการต้อง 
จ่ายเงิน หรือ รพช. อาจพิจารณาเป็น AE คีย์เบิกอีเคลม 
        - กรณี รพช. มีคลินิกปฐมภูมิ คนไข้ walk in มาใช้บริการที่คลินิกปฐมภูมิคนไข้ 
ก็ไม่ต้องจ่ายเงิน รพ. จะเรียกเก็บ-ตามจ่าย ตามราคาท่ีตกลงกันภายในจังหวัด โดยเหมาจ่าย 200 บาท/ครั้ง 
       - บริการทันตกรรม เหมาจ่าย 100 บาท/ครั้ง และบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 50 บาท/ครั้ง 
   ๕.๑.๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียกเก็บ-ตามจ่าย กรณีเขตรอยต่อ ยังคงเดิม ซ่ึงอัตราการ
เรียกเก็บ-ตามจ่าย (กรณีผู้ป่วยนอก) ในการให้บริการทันตกรรม ใน รพ.สต. ให้ใช้อัตราเหมาจ่าย 100 บาท/
ครั้ง และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เหมาจ่าย 50 บาท/ครั้ง 

   มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีเสนอ 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑5.04 น.  
 
 
 
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


