
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที ่29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
2. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  รก. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
4. นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
5. นายสุนทร อรุณโณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

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

9. นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข ์ แทน หน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
11. นายราชัน คงชุม แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
12. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
13. นางอรสา เหล่าเจริญสุข แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
15. นายมานพ  รามทอง 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. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  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 



-๒- 
 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.   นายจิรพงษ์  แสงทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 41.   นายสชุาติวิทยา  ขวัญแก้ว           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
2. นายศราวุธ  สายสิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล

เมืองพัทลุง 
ติดราชการ 

3. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง 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 โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 "... การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั ่นคง เพราะร่างกาย                   
ที่แข็งแรงจะอำนวยผล ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว 
ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย                 
คือ เป็นแต่ผู้สร้างมิใช่ ผู้ถ่วงความเจริญ ..."  
 พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ 
 3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1.1 โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งต้องมีชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) ชนิด Home Use 
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และต้องเพียงพอในการทำ Active Surveillance 

1.1.2 ขอให้หน่วยบริการทุกพ้ืนทีต่้องจัดส่งแผน Active Surveillance ดว้ย ATK ให้จังหวัดดว้ย   
 มติที่ประชุม รับทราบ  

      1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
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 1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 10 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/256๔   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ ่มงาน              

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้  
    3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ  

    สถานการณ์โรค COVID-19 ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564) มีผู ้ป่วยประมาณ 
245 ล้านคน จากประชากร 7,000 กว่าล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก                   
มีจำนวน 69,634 ราย รองลงมาคือประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 40,954 ราย และประเทศรัสเซีย จำนวน 
36,446 ราย ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564) 
พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 8,452 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 57 ราย สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 247 ราย ที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง 
ทั้งหมด 1,984 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 9,045 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด 6,866 ราย และเสียชีวิต
สะสมทั้งหมด 77 ราย 

    การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 (ระลอกเมษายน 2564) จังหวัดพัทลุง ส่งตรวจ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-27 ตุลาคม 2564 ทั้งหมด 85,675 ตัวอย่าง พบเชื้อ COVID-19 จำนวน 9,229
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.48 

    การเตรียมความพร้อม มีเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1,540 เตียง แบ่งเป็น Cohort 
ward จำนวน 1,460 เตียง ห้อง negative pressure จำนวน 13 เตียง ห้องแยกทั ่วไป จำนวน 67 เตียง 
โรงพยาบาลสนามศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง (ที่ตั้ง: สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง) จำนวน 300 เตียง โรงพยาบาลสนาม ศูนย์รวมน้ำใจวังโนราห์ จำนวน 
300 เตียง และโรงพยาบาลสนาม ทบ. (พล.พัฒนา 4) จำนวน 200 เตียง สำหรับศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) มีทั้งหมด 11 อำเภอ จำนวน 16 แห่ง รองรับผู้ป่วย จำนวน 738 คน กำลังรักษา 258 คน และว่างรองรับ
ผู้ป่วย จำนวน 480 คน 

    การฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการฉีดวัคซีน จำนวน 52,3007 คน (ร้อยละ 70) 
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 256,607 คน (ร้อยละ 49.06) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 166,587 คน 
(ร้อยละ 31.85) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 6,623 คน (ร้อยละ 1.27)  

  มติที่ประชุม รับทราบ    
      3.1.2) ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 

   จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือนและรายอำเภอ ของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เดือน 
มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 35 ราย ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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  3.1.3) การรายงานผลข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าข่ายมีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) 

ที่ผลเป็นบวก ให้ในแต่ละพื้นที่บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลการตรวจ ATK ตามช่องทางที่กำหนด เพื่อรวบรวม
ข้อมูลต่อไป      

  ประธาน มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำแบบฟอร์มในการรายงานผล ATK เพ่ือสะดวก
ในการบันทึกข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน และส่งข้อมูล ATK ตามแบบฟอร์มที ่กำหนด มายังกลุ ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  

   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน กันยายน 2564 สถานบริการ                
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0 ยกเว้น โรงพยาบาลปากพะยูน, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อยู่ในระดับ 2 
และโรงพยาบาลเขาชัยสน, โรงพยาบาลบางแก้ว อยู่ในระดับ 1   
   ๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้                
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/ รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือน กันยายน 2564  
   แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่าน คือ 
โรงพยาบาลปากพะยูน 
   แผนรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่าน คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง, โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาลบางแก้ว  
   3) ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง สะสม
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 หน่วยบริการที่ผ่าน คือ โรงพยาบาลพัทลุง ในเรื่องของ การปรับลดค่าแรงรวม                      
ซ่ึงดำเนนิการได้ร้อยละ 100 และการจ่ายชดเชย IP สะสม ดำเนินการได้ร้อยละ 98.41 
  4) การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564 
จังหวัดพัทลุง มีรายได้รวม 248.17 ล้านบาท ที ่ได้รับการจัดสรร 136.63 ล้านบาท และเงินค้างจ่าย 
111.56 ล้านบาท 
  5) มาตรการการจัดทำแผนการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2565 
 จัดทำและส่งแผนการเงิน (Planfin) ครบทุกหน่วยบริการ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง  
  ช่องทางการส่งข้อมูลรายงานผล ATK (Antigen Test Kit)  ให้ส่งข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส่วนข้อมูล Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) 
ให้ส่งข้อมูลมายัง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 มติที่ประชุม รับทราบ   

  4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
  1. พื้นที่สำรวจผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 โดยเน้นย้ำจะไม่มีการเลื่อน
นัดการฉีดวัคซนี 
  2. กลุ่มของนักเรียนนอกระบบการศึกษาสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามเกณฑ์ช่วงอายุ ในกลุ่มเด็ก 
อายุ 12-18 ปี  
  3. การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ                
โดยแต่ละสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง ต้องมีการจัดทำแผนการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจ 



-๕- 
ATK ในนักเรียน 10 % ทุก 2 สัปดาห์ ด้วยชุดตรวจ ATK ชนิด Home use เพื ่อสร้างความมั ่นใจให้ผู ้ปกครอง                    
และนักเรียน สำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบ on site 
 มติที่ประชุม รับทราบ   
  ๔.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   ไม่มี 
 ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  ไม่มี 

4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕  
  4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู 

           1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง  
  จังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายเป็นอันดับ ที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม 
ร้อยละ 23.09  กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม หากมีเงินเกิน 2 เท่า จะไม่ได้รับการจ่ายเงินสมทบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ 
 การจัดอันดับความสำคัญปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
(ใช้แก้ปัญหาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
2. โรคเบาหวาน 
3. โรคความดันโลหิตสูง 
4. โรคหัวใจขาดเลือด/หลอดเลือดสมอง 
5. อุบัติเหตุทางถนน 
6. ยาเสพติด 
7. มารดาตาย 
8. โรคไต 
9. มะเร็งทุกชนิด 
10. โรคไข้เลือดออก 
ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนเน้นหนัก 6 โรค 4 สนับสนุน โดย 6 โรค ได้แก่ โรคอุบัติใหม่ (COVID-19), 

NCDs, อุบัติเหตุทางถนน, มารดาตาย, มะเร็ง และไข้เลือดออก ส่วน 4 สนับสนุน ได้แก่ ปฐมภูมิ, Health literacy,                  
ระบบธรรมาภิบาล (ควบคุมภายใน) และองค์กรสร้างสุข 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
    ไม่มี  

 

 

 



-๖- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
                 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.58 น.  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


