รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อ - สกุล
นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี
นายสุนทร คงทองสังข์
นายจรุง บุญกาญจน์
นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์
นายสุนทร อรุณโณ
นายสมใจ หนูฤทธิ์
นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
นายเจริญ ปราบปรี

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายสมคิด ฤทธิศักดิ์
นายนฤพงศ์ ภักดี
นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์
นายกิติศักดิ์ เมืองหนู
นางอรสา เหล่าเจริญสุข
นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ
นางกิติยา บุรีภักดี
นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี
นางสาวอรกวี ข้องรัก
นายโชติ ช่วยเนียม
นายกวิน กลับคุณ
นางวันดี ชนะสิทธิ์
นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี
นางสาววรพิน วิทยวรารัตน์
นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ
นายทรงเกียรติ พลเพชร
นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์
นางสาววสี หวานแก้ว
นายบุญชู คงเรือง
นายประจวบ รามณีย์
นายประสพ ตราชู
นายพิลือ เขียวแก้ว
นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์

ตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา
เสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง
สาธารณสุขอำเภอกงหรา
แทน สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
สาธารณสุขอำเภอตะโหมด
แทน สาธารณสุขอำเภอควนขนุน

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นายสมนึก จันทร์เหมือน
นายศรชัย สมแก้ว
นายสายัญ ศรีนาค
นายสุชาติ ฉิมรักษ์
นายชลิต เกตุแสง
นายอำพล แก้วเกื้อ
นายจิรพงษ์ แสงทอง
นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว

รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม
ลำดับ ชื่อ - สกุล
1. นายสมศักดิ์ สังสุวรรณ์
2. นายศราวุธ สายสิงห์
3. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ ชื่อ - สกุล
1. นางจุรินทร์ เจริญผล
2. นายวัทธิกร วัจนขจรกุล
3. นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ

-๒สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน
สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต
แทน สาธารณสุขอำเภอป่าบอน
สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว
สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์
สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
เมืองพัทลุง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง

หมายเหตุ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
“…งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน
งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงาน
ราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญ
นัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ
และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์
ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป...”
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง
ระหว่ างวั นที ่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ

-๓อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ บูธนิทรรศการ
กัญชา กัญชง และประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของแต่ละพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการในจุดกิจกรรม
ต่างๆ ของงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๕
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/256๕ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
มี จ ำนวน 6 วาระ 8 หน้ า กลุ ่ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข สำนั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวั ด พัทลุ ง
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/256๕ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
๓.๑ รายงานสถานการณ์โ รคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัว หน้า กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ
สถานการณ์โรค COVID-19 ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565) มีผู้ป่วยรายใหม่
1,549,598 ราย เสียชีวิต 4,026 จากข้อมูล 7 วันย้อนหลัง พบว่า ประเทศเกาหลีใต้ พบผู้ป่วยรายใหม่
สู งที่ส ุด มีจำนวน 2,413,888 ราย รองลงมาคื อประเทศเยอรมนี จำนวน 1,568,347 ราย และประเทศ
ฝรั่งเศส จำนวน 934,392 ราย ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 13 สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19
ในประเทศไทย ระลอกเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มี.ค. 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม
2565) ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 25,398 ราย พบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด จำนวน 1,377,352 ราย หายป่วย
สะสมทั้งหมด จำนวน 1,162,876 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 3,347 ราย และกำลังรักษาทั้งหมด จำนวน
244,372 ราย สถานการณ์ โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง (ระลอกมกราคม 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 29
มีนาคม 2565) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 496 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 65 จำนวน
17,304 ราย หายป่วยวันนี้ จำนวน 477 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด จำนวน 80 ราย
จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิก เจอ-แจก-จบ วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 จำแนกราย
โรงพยาบาล ซึ่งจังหวัดพัทลุง บางโรงพยาบาลยังไม่ได้ดำเนินการ และยังไม่ได้บันทึก ข้อมูลในระบบงาน
เฝ้าระวังงานทางระบาดวิทยา
การดำเนินการให้วัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565) ข้อมูล
ความครอบคลุมประชากรเข็ม 1 (1,3) กลุ่มเป้าหมาย 608 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการฉีดวัคซีน ร้อยละ 70
(จำนวน 118,297 คน) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 98,181 คน (ร้อยละ 83.00) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว
จำนวน 93,776 คน (ร้อยละ 79.27) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 31ม864 คน (ร้อยละ 26.94)
มติที่ประชุม รับทราบ

-๔3.1.2) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
1) สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง (1 มกราคม-24 มีนาคม 2565)
รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 20 ราย ซึ่งไม่มีรายงานผู้ป่วยตาย อัตราป่วยโรค
ไข้เลือกออก 3.81 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ที่สุด คือ อำเภอเขาชัยสน คิดเป็นอัตราป่วย
17.77 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาอำเภอป่าพะยอม คิดเป็น อัตราป่ว ย 5.57 ต่อประชากรแสนคน
และอำเภอป่าบอน คิดเป็นอัตราป่วย 4.18 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกัน
สุขภาพ
1) สถานการณ์ก ารเงินหน่ว ยบริการ จังหวัดพัทลุง เดื อน กุมภาพพันธ์ 2565
สถานบริการทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0
๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ซึ่งไม่มี
หน่วยบริการทีผ่ ่านเกณฑ์
แผนรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการที่ผ่านคือ
โรงพยาบาลควนขนุน
3) ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงสะสม
เดือน ตุลาคม 64-กุมภาพันธ์ 2564 สะสม 5 เดือน (งวด 6410-6502) เกณฑ์=ร้อยละ 41.67 หน่วยบริการ
ที่ผ่าน คือ โรงพยาบาลพัทลุง เรื่องของการปรับลดค่าแรงรวม ซึง่ ดำเนินการ ได้ร้อยละ 41.67
4) การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง Planfin 2565
มาตรการการจัดทำแผนการเงิน (Planfin) ระดับเขตสุขภาพที่ 12
- จัดทำแผนประเภท เกินดุล
- กำหนดการจัดทำแผนการเงิน แบบ 1 หรือ 2 นอกเหนือจากที่กำหนด
ให้แนบรายงานเหตุผลความจำเป็นและผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารระดับจังหวัด/ระดับเขต
- ยกเว้ น หน่ ว ยบริ ก ารที ่ ป ระสบภาวะวิ ก ฤตทางการเงิ น ระดั บ 4-7
กำหนดให้มีการจัดทำแผนการเงิน แบบ 1 หรือ 2 เท่านั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง
4.1.1 หากมีการจัดกิจกรรม หรือการประชุมในหน่วยงานต่างๆ ให้ตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุด
ตรวจ Antigen test kit (ATK) ประเภท Home use
4.1.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถไปสาธิต และให้คำแนะนำในการใช้ชุดตรวจ
Antigen test kit (ATK) ประเภท Home use ได้ แต่สำหรับการตรวจ ATK บุคคลต้องตรวจด้วยตนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
4.2.1 มาตรการเปลี่ยนโรค COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่นและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัต ิก าร
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

-๕การควบคุมอัตราการเสียชีวิตเพื่อเข้าสู่ “โรคประจำถิ่น” ต้องไม่เกิน 1 ใน 1,000 ราย หรือ 0.1 %
ปัจจุบันประเทศไทย อยู่ที่ 0.19-0.2% ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
มี มาตรการเปลี่ย นโรค COVID-19 เป็น โรคประจำถิ่น ซึ่งประชาชนต้องได้รับวัคซีนเข็ม 3 มากกว่า 60%
ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK หรือ RT-PCR มีการพิจารณาลดวันกักตัว ปฏิบัติเหมือนโรคหวัด และยกระดับการป้องกัน
ตนเองให้เป็นมาตรฐาน เช่น คนป่วยหรือมีความเสี่ยง ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงวันที่
22 มีนาคม 2565
ประธาน ฝากคณะกรรมการ ติดตาม CPG COVID-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การจัดงานรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้สูงอายุ
เชิญชวนการฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้สูงอายุก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพื่อต้อนรับลูก -หลาน
กลับบ้านอย่างปลอดภัย : Save 608 by Booster dose ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการ มีนาคม-เมษายน 2565
การดำเนินการ/กิจกรรมการจัดงานรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 “Save 608 by Booster dose”
1) จัดงานกิจกรรมเปิดตัวโครงการการรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ส ูงอายุ
ในวันที่ 15 มีนาคม 2565
2) จัดงานกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ การฉีดวั คซีน COVID-19 ในผู้ส ูงอายุ ในวันที่
21-31 มีนาคม 2565
3) จั ดงานกิ จกรรมสงกรานต์ ปลอดภั ย ด้ วยคนสู งวั ยร่ วมใจกั นฉี ดวั คซี น ในวั นที่
7 เมษายน 2565
สถานที่จัดงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ของแต่ละจังหวัด พร้อมมอบโล่รางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.3 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ไม่มี
4.4 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 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 12
ซึ่งยอดเงิน คงเหลือสะสม ร้อยละ 72.03 สัดส่วนการใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเงินทั้งหมด ร้อยละ 27.97
เนื่องจากมีการอนุมัติโครงการ แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน หรือยังบันทึกข้อมูลในระบบ อำเภอศรีนครินทร์ มีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 63.52
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์
1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความก้าวหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ปี 2565 ในภาพเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565) ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีเบิกจ่ายเงิน
เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 14.2
ผลการก่อหนี้ (รายการ) สาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการได้ครบร้อยละ 100 ได้แก่
สาธารณสุขอำเภอเมือง, สาธารณสุขอำเภอควนขนุน , สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน , สาธารณสุขอำเภอ
ศรีบรรพต และสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์
ผลการก่ อ หนี ้ (เงิ น ) สาธารณสุ ข อำเภอที ่ ด ำเนิ น การได้ ค รบร้ อ ยละ 100 ได้ แ ก่
สาธารณสุขอำเภอเมือง, สาธารณสุขอำเภอควนขนุน , สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน , สาธารณสุขอำเภอ
ศรีบรรพต และสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์
ผลการเบิกจ่ายทั้งรายการและเงิน ขอชื่นชมอำเภอป่าบอน และอำเภอป่าพะยอมที่มีผล
การเบิกจ่ายสูงที่สุด
ขอความร่วมมือ ให้หน่วยบริการต่างๆเข้าไปบันทึกข้อมูล การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ของการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในระบบสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
2) การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน (ศจพ.จ.) มิติด้าน
สุขภาพ จังหวัดพัทลุง ซึ่งผลจากการดำเนินงาน ติดตามการตรวจสอบข้อมูล จำนวนคนยากจนมิติด้านสุขภาพ
จากฐานข้อมูล TPMAP จำนวน 1,231 คน และจำนวนคนยากจนข้อมูลจากผลการตรวจสอบข้อมูล จำนวน
1,137 คน ซึ่งลดลง จำนวน 94 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
3) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ฝากติดตามตัวชี้ว ัดที่ยังไม่ผ ่านเกณฑ์ ที่กำหนด ได้แก่ โครงการราชการทัณฑ์ปันสุ ข
ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ , กัญชาทางการแพทย์, ระบบสุขภาพปฐมภูมิ, สถานการณ์ไอโอดีนในปัสสาวะ
หญิงตั้งครรภ์, อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน และสุขภาพผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม รับทราบ
4) สรุป ผลการดำเนิ นงานตัว ชี้ว ัด ตามข้ อตกลงการปฏิบ ัต ิร าชการ ของผู้บริ ห าร
กระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Performance Agreememt ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สมุนไพรกัญชา กัญชง,
สุขภาพดีวิถีใหม่ และระบบบริการก้าวหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
5) ระบบหนังสือรับรองการตาย eMDC เขตสุขภาพที่ 12
ปลายเดือน มีนาคม-ต้นเดือน เมษายน 2565 จะมีการอบรมแพทย์ intern/er Staff
อบรม/เรียนรู้ เกี่ยวกับระบบ ซึ่ง แพทย์ต้องมี user+pw ต้องให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรวบรวม

-๗รายชื่อแพทย์ เพือ่ จะส่งให้ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออก usre+pw ให้กับแพทย์ของโรงพยาบาล
ทุกคน ซึ่งเปลี่ยนจากกระดาษให้นำมาออกโดยใช้ระบบ ให้ครบ 100% (ในโรงพยาบาลจังหวัด ภายในวันที่
30 เมษายน 2565) หลั ง จากนั ้ น ประมาณเดื อ น พฤษภาคม-มิ ถ ุ น ายน 2565 เป็ น การอบรมสำหรั บ
โรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด/โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจังหวัด ในวันอบรมจะมี
การเชิญผู้บริหารสำนักงานทะเบียนส่วนกลางมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากับหน้างาน ในการอบรม กยผ. จะนัด
วันอีกครั้ง ซึ่งมีแนวโน้ม จะดำเนินการ 2 รอบ ซึ่งจะเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2565 จากนั้นหลัง เดือน
มิถุนายน ต้องให้ครบ 100% ทั้งจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 ทุกโรงพยาบาล ทุกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
100% ต้องใช้ระบบตามที่กำหนดไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายพินิจสินธุ์ เพชรมณี
1) รูปแบบการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12
มีการแนะนำและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ กัญชา เพื่อประชาชน ในเรื่อง
การใช้ภาพการ์ตูน มโนราห์ในการตกแต่งสื่อ และการใช้คำที่ เข้าใจง่าย และบุคคลเข้าใจตรงกัน เพื่อให้สื่อ
ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ ในการเผยแพร่ยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
1) การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 และสถานการณ์ AEFI
ข้อมูลความครอบคลุมประชากร ประชากร type area (1,3) ใน HDC จังหวัดพัทลุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565) การดำเนินการให้วัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายการฉีดวัคซีน
ร้อยละ 70 (จำนวน 397,885 คน) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 372,275 คน (ร้อยละ 93.56) ได้รับ
วัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 332,107 คน (ร้อยละ 83.47) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 94,874 คน
(ร้อยละ 23.84) รวมทั้งหมด 799,256 dose
วัคซีนรวมทุกเข็ม วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 เป้าหมายเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รวม รพ.สต. จำนวนเป้าหมายทั้งหมด 75,200 คน จำนวน 30,229 dose ร้อยละ 40.20 ซึ่งโรงพยาบาล
ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนได้สูงที่สุดเป็นอันดั บที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง ร้อยละ 83.86 และโรงพยาบาล
ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนได้น้อยที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลเขาชัยสน ร้อยละ 12.78 ฝากโรงพยาบาลเขาชัยสน
เร่งติดตามและสำรวจการฉีดวัคซีน
อัตราส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยา Favipiravir ในผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพัทลุง มีอัตรา
การใช้ยา Favipiravir เป็นอันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 12 ฝากโรงพยาบาลพัทลุง ทบทวนการลดอัตราการใช้ยา
Favipiravir เนื่องจากมีอัตราการใช้ยาที่สูง
สถานการณ์การรายงาน AEFI วัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 30
มีนาคม 2565) วัคซีนที่มีการเกิด AEFI สูงที่สุด คือ วัคซีน Astrazeneca ร้อยละ 0.12 และมีอัตราการ
เสียชีวิตสูงที่สุด ร้อยละ 3.2
การขอรับการเยียวยา รวมทั้งหมด จำนวน 135 ราย ซึ่งได้รับการเยียวยา จำนวน 79
ราย และไม่ได้รับการเยียวยาจำนวน 52 ราย รอการเยียวยาจำนวน 4 ราย และการขอรับการเยียวยากรณี
เสียชีวิต รวมทั้งหมด จำนวน 24 ราย ซึ่งได้รับการเยียวยา จำนวน 14 ราย และไม่ได้รับการเยียวยาจำนวน
4 ราย รอการเยียวยาจำนวน 6 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

-๘4.6.5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ
1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
โดยมีหลักการ ดังนี้
• อ.ก.พ. สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ กำหนดหลั ก เกณฑ์ ว ิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
• ก.พ. ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณายกเว้นองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินบุคคล
• การดำเนินการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับ
ชำนาญการพิเศษ
• การดำเนินการบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
• กรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง 5 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ
ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• กรณี ท ี ่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งดำเนิ น การประเมิ น ผลงานวิ ช าการตามหลั ก เกณฑ์ เ ดิ ม
(หนังสือ สธ0208.10/ ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) ให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
• การประเมินผลงานทำได้ต่อเมื่อได้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว
• รูปแบบเอกสารให้ใช้ตามที่กำหนด
• คำขอประเมินระดับชำนาญการ ให้ส่งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยกเว้นสายนิติกร
• ระดับชำนาญการพิเศษ ส่งสำนักงานเขตสุขภาพ
• การแต่งตั้งก่อนวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและเป็นผู้มีคุณสมบัติตครบถ้วน
มติที่ประชุม รับทราบ
3) หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งใน
สายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
• สำหรับสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
• ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-30 กันยายน 2565
• ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
• ผ่านการประเมินผลงาน หรือประเมินศักยภาพ
• ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเมื่อผ่านการประเมิน
• ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
ระดับชำนาญการแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

-๙ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาย้ายข้ามจังหวัด รอบ 1 สิงหาคม 2565 โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 กองจิตอาสาได้ประสานให้หน่วยงานจัดกิจกรรมในวันข้าราชการพลเรือน ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการประชาชน และได้ประสานไปยังโรงพยาบาลพัทลุง คปสอ.ป่าบอน และคปสอ.เขาชัยสน ช่วยจัดกิจกรรม
จิตอาสา ซึง่ อาจจะจัดกิจกรรมไม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2565 และเก็บภาพกิจกรรมส่งมายังจังหวัด เพื่อเก็บ
รายงานส่งจิตอาสาจังหวัดต่อไป
6.2 เลื่อนการจัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งต่อไปในวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากตรงกับการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑6.07 น.

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ)
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมใจ หนูฤทธิ์)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

