
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 9/2564 วันศุกร์ที ่30 พฤศจิกายน 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. นายสุนทร อรุณโณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕. นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

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

8. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายนฤพงศ์ ภักดี หน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

10. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
11. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
12. นางอรสา เหล่าเจริญสุข แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
14. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
16. นางสาวอรกวี  ข้องรัก หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
17. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
18. นายกวิน  กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
19. นายกัมปนาท เกษมสัตย์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
20. นายวิชัย สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
21. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
22. นางสาววรพิน  วิทยวรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
23. นายโมทน์  ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
24. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
25. นายทรงเกียรติ  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
26. นางสาวธัญลักษณ์  คงฤทธิ์   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
27. นางสาววสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
28. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
29. นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
30. นายวสันติ์  ยังสังข ์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
31. นายพิลือ  เขียวแก้ว สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
32.  นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน ์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 

 33.    นายสมนึก  จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
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 34.   นายศรชัย  สมแก้ว    สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 35.   นายสายัญ  ศรีนาค    สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
 36.   นายสุชาติ  ฉิมรักษ์    สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
 37.   นายชลิต  เกตุแสง    สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
 38.   นายอำพล  แก้วเกื้อ    สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
 39.   นายจิรพงษ์  แสงทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 40.   นายสชุาติวิทยา  ขวัญแก้ว           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 41. นางณัฐชญา รามจันทร์               งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    

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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 2.      นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม 
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
"...ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียน

ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนทำลายความม่ันคงของชาติ และท่ีสุดก็จะเอาตัวไม่รอด..." 
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2545   
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4. การมอบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมที่เก่ียวข้องของกลุ่มงานต่าง ๆ 

4.1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
พิธีการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
   - พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ คปสอ. (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ) 

- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ใน สสจ.พัทลุง 



-๓- 
 4.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
  การบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายดำเนินงานลดการบริโภคเกลือ

และโซเดียมจังหวัดพัทลุง ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค                
เขต 12 สงขลา โรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง , โรงเรียน
อนุบาลเมืองพัทลุง และประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดพัทลุง 

    4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
การมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน                  

ที่มีผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับเขต ประจำปี 2564                    
และหน่วยงานที่การขับเคลื่อน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ดังนี้ 

1) ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่นระดับจังหวัด  
นางจวน  มากปราง  ผู้สูงอายุจากตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่นระดับจังหวัด  
นางนพรัตน์  ชูขวัญทอง Caregiver ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  

3) ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับจังหวัด 
ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

4) นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่ นวัตกรรมเรื่องการ 
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยแกนนำสุขภาพ ครอบครัว และชุมชน ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง 
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

5) ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ดีเด่นระดับจังหวัด  
ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

6) ผลงานดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ประเภทผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น 
นางรสสุคนธ์  ศรีใส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค  

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
7) การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม          

อย่างต่อเนื่อง คือ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
8) การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม            

อย่างต่อเนื่อง คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
4.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
การมอบโล่ มอบประกาศนียบัตร และมอบป้ายรับรอง ดังต่อไปนี้ 
มอบโล่รางวัลองค์กรดีเด่น  บุคคลดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี  2564  โดยศูนย์อนามัยที่ 12   

ยะลา และชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  สาขาภาคใต้     
      1) โล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี  2564    
          ได้แก่  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
      2) โล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี  2564  
          ได้แก่ นางสาวประไพ  ทองเชิญ   

มอบประกาศนียบัตรรับรอง  GREEN & CLEAN  Hospital ปี  2564  ให้แก่โรงพยาบาล ดังนี้ 
1) ประกาศนียบัตรรับรองระดับดีมาก-พลัส จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 

       1.1  โรงพยาบาลพัทลุง 
        1.2  โรงพยาบาลควนขนุน 
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        1.3  โรงพยาบาลเขาชัยสน 
        1.4  โรงพยาบาลบางแก้ว 
        1.5  โรงพยาบาลปากพะยูน 
        1.6  โรงพยาบาลป่าบอน 
        1.7  โรงพยาบาลตะโหมด 
        1.8  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

ประกาศนียบัตรรับรองระดับดีมาก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
       1) โรงพยาบาลกงหรา 
       2) โรงพยาบาลศรีบรรพต 
       3) โรงพยาบาลป่าพะยอม 

มอบป้ายรับรองตลาดนัดน่าซื้อ กรมอนามัย ได้แก่   
      1) หลาดใต้โหนด ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

มอบป้ายรับรอง Street  Food  Good  Health ได้แก่ 
       1) ถนนคนเดินเทศบาลเมืองพัทลุง 
  4.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

การมอบเกียรติบัตร การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาในโรงพยาบาล  
ในปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 12 โดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้ดำเนินการส่งเสริม
พัฒนา โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 90 โรงพยาบาล การประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัดพัทลุง 
มีโรงพยาบาลที่ ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ จำนวน 3 โรงพยาบาล คือ   

1) โรงพยาบาลพัทลุง  
2) โรงพยาบาลบางแก้ว  
3) โรงพยาบาลตะโหมด 

4.6 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
การมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมทีมโรงพยาบาลสนามโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19)   

ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดังรายนามต่อไปนี้   
     1) นายพิพิชฐพร ชุมพาที  

พนักงานขับรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
2) นายจิระเดช เหมือนเส็น  

พนักงานขับรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
3) นายประจวบ มีแดง  

พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน รพ.ป่าบอน  
4) นางอาทิตยา มาศศร ี  

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.เขาชัยสน  
5) นางปทุมา กรกฎ  

ประชาสัมพันธ์ รพ.เขาชัยสน  
6) นางสาวชนาภา ชูทอง  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เขาชัยสน  
7) นางอัจฉรา เสียมไหม  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เขาชัยสน  
8) นายจิรวัฒน์ รามจันทร์  
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พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ศรีนครินทร์  

9) นางสาวปพิชญา สุขสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ตะโหมด  

10) นางสุวิมล ขุนล่ำ  
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รพ.ตะโหมด  

11) นางพจนีย์ ช่วยคุ้ม  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าพะยอม  

12) นางชะอ้น ส่งแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

13) นางปัญญนาถ สุทเธนทร์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

14) นางตรีภัทร คงแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโตระ  

15) นางจันทนา พรหมจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บางแก้ว   

16) นางจริญญา ทองหนูนุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าพะยอม 

   17) นางสาวอนันตรา เพชรเจริญทอง  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปากพะยูน  

18) นางสาวปทิตตา วิหะกะรัตน์  
เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ป่าบอน 

   19) นายพศุตม์ พานิชกุล  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางแก้ว 

   20) นางสาวธนิดา เสริมแก้ว  
นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีบรรพต 

21) นางสาวพลอยพิณ จุรุพันธุ์  
นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บางแก้ว 

  7. กลุ่มกฎหมาย  
   กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                        

ใส สะอาด ร่วมต้านทุจริต Phatthalung Provincial Public Health Office Together Against Corruption”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ไม่มี  
      1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

   1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
 ไม่มี 

 
 



-๖- 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ                  
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๘/256๔   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ ่มงาน              

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้  
    3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ  

    สถานการณ์โรค COVID-19 ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที ่28 พฤศจิกายน 2564) มีผู้ป่วยประมาณ 
261 ล้านคน จากประชากร 7,000 กว่าล้านคน ประเทศเยอรมนี พบผู ้ป ่วยรายใหม่ ส ูงที ่ส ุดในโลก                   
มีจำนวน 49,311 ราย รองลงมาคือประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 39,567 ราย และประเทศฝรั ่งเศส จำนวน 
37,218 ราย ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564) 
พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 5,854 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 30 ราย สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 12,927 ราย     
หายป่วยสะสมทั้งหมด 11,813 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 102 ราย 

    การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 (ระลอกเมษายน 2564) จังหวัดพัทลุง ส่งตรวจ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งหมด 103,510 ตัวอย่าง พบเชื้อ COVID-19 จำนวน 
12,990 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.55 

    การเตรียมความพร้อม มีเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 
จำนวน 1,224 เตียง แบ่งเป็น Cohort ward จำนวน 1,460 เตียง ห้อง negative pressure จำนวน 13 เตียง   
ห้องแยกทั่วไป จำนวน 61 เตียง โรงพยาบาลสนามศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง (ที่ตั้ง: สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ
และภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง) จำนวน 300 เตียง โรงพยาบาลสนาม 
ศูนย์รวมน้ำใจวังโนราห์ จำนวน 300 เตียง และโรงพยาบาลสนาม ทบ. (พล.พัฒนา 4) จำนวน 200 เตียง สำหรับ
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีทั ้งหมด 11 อำเภอ จำนวน 19 แห่ง รองรับผู ้ป่วย จำนวน 825 คน                     
กำลังรักษา 146 คน และว่างรองรับผู้ป่วย จำนวน 679 คน 

    การฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) มีเป้าหมายการฉีด
วัคซีน จำนวน 523,077 คน (ร้อยละ 70) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 379,793 คน (ร้อยละ 74.61) ได้รับ
วัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 323,021 คน (ร้อยละ 61.75) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 26,289 คน 
(ร้อยละ 5.03 )  

  มติที่ประชุม รับทราบ    
      3.1.2) ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 

   ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.1.3) การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข) 
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   วัคซีน Sinovac คงเหลือ 6,414 Dose ซึ่งแต่ละพื้นที่มีการใช้วัคซีน Sinovac ในปริมาณ                 
ทีน่้อยลงและวัคซีนกำลังจะหมดอายุ สำหรับวัคซีน AstraZeneca คงเหลือ 39,392 Dose ส่วนวัคซีน Pfizer 
คงเหลือ 13,579 Dose ซึ ่งจะหมดอายุภายในเดือนธันวาคม 2564 แต่เพียงพอสำหรับเป้าหมายการฉีดวัคซีน                  
และวัคซีน Moderna จะหมดอายุภายในวันที ่ 25 ธันวาคม 2564 ซึ ่งได้รับการจัดสรรประมาณ 18,000 Dose                  
และจะจัดสรรไปให้โรงพยาบาลต่างๆต่อไป 
   การจัดสรร ATK (Antigen Test Kit) สำหรับสถานการณ์การกระจาย ATK ในพื ้นที่จ ังหวัดพัทลุง               
พบว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีการจ่ายชุดตรวจ ATK เยอะที่สุด ร้อยละ 75.89  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  

   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน ตุลาคม 2564 สถานบริการ                
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0  
   ๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้                
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือน ตุลาคม 2564  
   แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่าน คือ 
โรงพยาบาลปากพะยูน 
   แผนรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่าน คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง, โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาลบางแก้ว  
   3) ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบรกิาร Quick Method ไตรมาส 4/2564 ไม่เกินค่ากลาง
ของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
   เขตสุขภาพที่ 12 ไม่มีหน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน ซึ่งจังหวัดพัทลุง มีหน่วยบริการ                   
ที่ไม่ผ่าน คือ ควนขนุน, ศรีบรรพต และป่าบอน 
   4) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total Performance Score) 
   ในไตรมาส 4/2564 โรงพยาบาลพัทลุง อยู่ในระดับ เกรด A และโรงพยาบาลเขาชัยสน, 
โรงพยาบาลศรีบรรพต, โรงพยาบาลป่าพะยอม และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อยู่ในระดับ เกรด F 

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง  
  ไม่มี  

  4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
  มอบหมายให้พ้ืนที่เร่งรัดและทบทวนระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 
COVID-19 ของเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วย COVID-19                    
ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine)   
 มติที่ประชุม รับทราบ   
  ๔.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   ไม่มี 
 ๔.4 โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
  
 



-๘- 
 ๔.๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยนายบุญชู คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง  
  4.5.1 หารือที่ประชุมเรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          
งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท                  
งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ -มีนาคม ๒๕๖๕) ซึ่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดในระดับพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นพ้อง
ตามที่ นายบุญชู คงเรือง แจ้ง และมติที ่ประชุมให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดสรรเงินบำรุงของโรงพยาบาล                 
ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) จำนวนเงิน
อย่างน้อยแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 ประธาน ฝากทวบทวนหลักเกณฑ์และระเบียบการจัดสรรงบดำเนินงาน 
 มติที่ประชุม รับทราบ              

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

           1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง  
  จังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับ ที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12   
ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 23.31 สัดส่วนการใช้เมื ่อเปรียบเทียบกับเงินทั้งหมด ร้อยละ 76.69     
อำเภอกงหรา มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 4.63    
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ 
 1) ร่างกำหนดการการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง 
รอบที่ 1/2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 
2565  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  2) แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  3) หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 
  ประสิทธิผล (MOU=90 คะแนน) จะจัดเรียงอันดับคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ตามผลคะแนน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เป็นผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในรอบ 11 เดือน (ตัดยอดวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
  ตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 สำหรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข, ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดและกลุ่มงานต่างๆ จำนวน 130 ตัวชี้วัด ซึ่งวัดเฉพาะจังหวัด จำนวน 27 ตัวชี้วัด และวัดคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) จำนวน 103 ตัวชี้วัด นำมาจัดลำดับจะมีในส่วนของ ตัวชี้วัด 
Monitor จำนวน 63 ตัวชี ้ว ัด, ตัวชี ้ว ัดประเด็นมุ ่งเน้นของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน                      
2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด Key Results สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน 38 ตัวชี้วัด 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  4.6.3 กลุ่มกฎหมาย โดยนางสาวอรกวี ข้องรัก 
   1) กำหนดการประชุมคณะทำงานการขับเคลื ่อนการดำเนินงาน ITA (การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 
   ตัวแทนของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) แต่ละอำเภอ 
เข้าร ่วมเป็นคณะกรรมการ การขับเคลื ่อนการดำเนินงาน ITA โดยมีอำนาจหน้าที ่กำหนดกรอบแนวทาง                         
การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในระดับของหน่วยงาน 
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัด และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
ตามตัวชี้วัดที่กำกับดูแล จัดทำรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัดให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา      
ที่กำหนด และติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ    
 มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.6.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
    1) ผลการจัดสรรอัตราตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.6.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายมานพ รามทอง 
    1) มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ และนำเสนอ 
COVID Free Area : ระบบการเฝ้าระวังฯ ของบริษัทเบทาโกร 
    เป้าหมาย Covid Free ของจังหวัดพัทลุง โดยกำหนดให้มีพื้นที่ Covid Free District คือ 
อำเภอบางแก้ว, พื้นที่ Covid Free City คือ ตำบลท่ามะเดื่อ และพื้นที่ Covid Free Zone คือ ตำบลบ้านนา                            
(อ.ศรีนครินทร์) ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีต้องดำเนินการตามเป้าหมาย Covid Free Setting  
    ประสบการณ์วิกฤติ COVID-19 โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 แต่เกิดการเรียนรู้และพัฒนา โดยการนำมาตรการ Covid Free Setting มาปรับใช้ในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอด COVID-19, การทำความสะอาดโรงงาน, ผู้ประกอบการ 
ผู้ให้บริการ และพนักงาน มีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ จนทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม 
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
    5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
     1) พิจารณาการย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2565  
  มติที่ประชุม พิจารณาและเห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
                  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.10 น.  
                                      
 
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์) 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทน 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


