
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 10/2564 วันศุกร์ที ่30 ธันวาคม 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 รพ.พัทลุง 
5. นายสุนทร อรุณโณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

  7. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
8. นางจิราภรณ์ เทพหนู   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา 
  เสพติด 

9. 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. นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์ แทน 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. นางสุมนา โกสินธ์ แทน 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.  นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก. 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

ติดราชการ 

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

เมืองพัทลุง 
ติดราชการ 

4. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
         ลำดับ   ชื่อ - สกุล                        ตำแหน่ง 

 1. นายวัทธิกร วัจนขจรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 2.      นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 3.      นายบดินทร์ วงศ์สุวฒัน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4.      นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม 
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
“…การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยาย

กว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน 
ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก....”  

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553 ณ พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม 2553 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4. การมอบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมที่เก่ียวข้องของกลุ่มงานต่าง ๆ 

4.1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 การมอบเกียรติบัตรการจัดอันดับผลการดำเนินงาน ของ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  มีดังต่อไปนี้ 
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 - ระดับชนะเลิศ ได้แก่ คปสอ. ควนขนุน (สสอ.ควนขนุน และ รพช.ควนขนุน) 

  - ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คปสอ. ศรีบรรพต (สสอ.ศรีบรรพต และ รพช.ศรีบรรพต) 
   - ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คปสอ. กงหรา (สสอ.กงหรา และ รพช.กงหรา) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ไม่มี  
      1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

   1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั ้งที ่ 10/2564 วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั ้งแต่                

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงาน                
การประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 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 ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) มีผู้ป่วยประมาณ 
281 ล้านคน จากประชากร 7,000 กว่าล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก                   
มีจำนวน 213,050 ราย รองลงมาคือประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 98,515 ราย และประเทศสเปน จำนวน 
53,654 ราย ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) 
พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 2,305 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 32 ราย สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 55 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 14,832 ราย     
กำลังรักษาทั้งหมด 662 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด 14,009 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 120 ราย 

    การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 (ระลอกเมษายน 2564) จังหวัดพัทลุง ส่งตรวจ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-28 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 111,857 ตัวอย่าง พบเชื้อ COVID-19 จำนวน 
14,905 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.33 

    การเตรียมความพร้อม มีเตียงรองรับผู ้ป่วย COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2564)                 
จำนวน 835 เตียง แบ่งเป็น Cohort ward จำนวน 769 เตียง ห้อง negative pressure จำนวน 13 เตียง ห้องแยก
ทั่วไป จำนวน 53 เตียง สำหรับ Hospitel (สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ) ได้แก่ Hospital ชัยคณาธานี กำลังรักษา
จำนวน 110 ราย และ Hospitel บ้านหน้าเกาะ กำลังรักษาจำนวน 5 ราย และสำหรับศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) มีทั้งหมด 11 อำเภอ จำนวน 20 แห่ง รองรับผู้ป่วย จำนวน 945 คน กำลังรักษา 73 คน และว่างรองรับ
ผู้ป่วย จำนวน 872 คน 

    การฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูลความครอบคลุมประชากร ตามทะเบียนราษฎร์         
จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) มีเป้าหมายการฉีดวัคซีน จำนวน 523,077 คน (ร้อยละ 70)            
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ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 394,557 คน (ร้อยละ 75.43) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 360,374 คน               
(ร้อยละ 68.90) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 47,181 คน (ร้อยละ 9.02 ) รวม 3 เข็ม 802,112 โด๊ส  

  มติที่ประชุม รับทราบ    
      3.1.2) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
    1) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔    
   - โรคติดต่อที ่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔ (1 ม.ค.6๔-28 ธ.ค. 64) คือ                      

โรคอุจจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 776.3 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ              
คิดเป็นอัตราป่วย 158.8 ต่อประชากรแสนคน และโรค มือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วย 61.4 ต่อประชากรแสนคน                  
 2) สถานการณ์โรคฉี่หนู จังหวัดพัทลุง  

    - จำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนู (1 ม.ค.64-28 ธ.ค.64) จำนวน 72 ราย อัตราป่วย 13.7 ต่อประชากร
แสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม คือ อำเภอตะโหมด รองลงมาอำเภอกงหรา 
และอำเภอป่าบอน ตามลำดับ อัตราป่วยตามกลุ ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ช่วงอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 31.1                       
ต่อประชากรแสนคน, ช่วงอายุ 35-44 ปี อัตราป่วย 18.5 ต่อประชากรแสนคน และช่วงอายุ 10-14 ปี 
อัตราป่วย 18.3 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน พฤศจิกายน 2564 สถานบริการ                
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0  
   ๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้                
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือน พฤศจิกายน 2564  
   แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ซึ่งไม่มีหน่วย   
บริการ ทีผ่่านเกณฑ ์
   แผนรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ผลการประมเนแยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่านคือ 
โรงพยาบาลบางแก้ว   
    3) ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงสะสมเดือน 
ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564 หน่วยบริการที่ผ่าน คือ โรงพยาบาลพัทลุง ในเรื่องของการปรับลดค่าแรงรวม  
ซ่ึงดำเนนิการได้ร้อยละ 16.67 และการจ่ายชดเชย IP สะสม ดำเนินการได้ร้อยละ 13.22 

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง  
  4.1.1 มีแผนจัดซื ้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 128 Slice) โดยใช้งบลงทุน 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  4.1.2 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้มารับบริการ ทีโ่รงพยาบาลพัทลุง ไมส่ามารถเข้าถึง
การรักษาพยาบาลไดอ้ย่างเต็มที่ โดยเฉพาะแผนกอายุรกรรม 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

  4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ในการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพัทลุง                



-๕- 
ที่ผ่านการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆเพื่อเข้าร่วมการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูป
ระบบสุขภาพในครั้งนี้มี จำนวน 8 คน มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 6 ปี ส่วนในปีต่อไปก็จะมี
การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกๆปี  ปีละ 8 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ได้ด ีในอนาคตโดยเฉพาะการขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน                       
ของจังหวัดพัทลุง และได้มีการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการพัฒนาระบบสุขภาพ 
และจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งของจังหวัดพัทลุง              
ซ่ึงได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) และโรงพยาบาล
กงหรา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง       
ปีพ.ศ.2564 แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบบริบาลสุขภาพสำหรับประชาชน                     
ในจังหวัดพัทลุง ที่เชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขของจังหวัดพัทลุงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 มติที่ประชุม รับทราบ   
  ๔.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   ไม่มี 
 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 23 ธันวาคม 2564)  
  จังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับ ที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12   
ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 23.31 สัดส่วนการใช้เมื ่อเปรียบเทียบกับเงินทั้งหมด ร้อยละ 76.69     
อำเภอกงหรา มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 4.63 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  2) การบริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ : ของขวัญปีใหม่ 2565 โดยนายวัทธิกร วัจนขจรกุล  
  หลักการสำคัญของการใช้บริการ เป็นการใช้บริการ OP ที่มีเหตุสมควร และจำเป็นต้อง               
เข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่น (ที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของตนเอง     
ซึ่งประเภทการบริการ เป็นบริการระดับปฐมภูมิ อัตราการจ่ายจะจ่ายตามระบบ point system with GB โดยแบ่งเป็น                
ในจังหวัด การเข้ารับบริการใน รพศ./รพท./รพ.ที่มีศักยภาพเทียบเท่า (ตามรายชื่อที่กำหนด) จ่ายตาม Fee schedule 
และข้ามจังหวัด/ข้ามเขต ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (ท่ีไม่มีแพทย์ประจำ) จ่ายตามจริงไม่เกิน 70 บาท/ครั้ง 
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (มีแพทย์ประจำปฏิบัติงาน ๕ วันต่อสัปดาห์) จ่ายตาม Fee schedule และหน่วยบริการ
ระดับ รพช./รพศ./รพ.ที่มีศักยภาพเทียบเท่า (ตามรายชื่อที่กำหนด และจ่ายตาม Fee schedule   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ 
 1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย                
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริการในสังกัด ได้แก่ ระดับหน่วยบริการ 



-๖- 
70 % ระดับจังหวัด 20 % และในระดับเขต 10 % รวมงบทั้งหมด 50,310,960.87 บาท ซึ่งได้จัดสรร
และอนุมัติไปยังหน่วยบริการต่างๆ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) 
 พัทลุง 
• รพ.พัทลุง อนุมัติ จำนวน 1 รายการ งบลงทุน UC 10,732,915.97 บาท ซึ่งยังไม่ดำเนินการ จำนวน 

1 รายการ รวมเป็นเงิน 10,732,915.97 บาท  
• สสอ.เมืองพัทลุง อนุมัติ จำนวน 17 รายการ งบลงทุน UC 3,407,300 บาท ซึ่งยังไม่ดำเนินการ จำนวน 

430,000 บาท 15 รายการ รวมเป็นเงิน 2,977,300 บาท และได้จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว จำนวน                   
2 รายการ รวมเป็นเงิน 2,977,300 บาท 

 กงหรา 
• รพ.กงหรา อนุมัติ จำนวน 4 รายการ งบลงทุน UC 2,166,150.91 บาท ซึ่งยังไม่ดำเนินการ จำนวน        

4 รายการ รวมเป็นเงิน 2,166,150.91 บาท 
• สสอ.กงหรา อนุมัติ จำนวน 1 รายการ งบลงทุน UC 460,000 บาท ซึ ่งยังไม่ดำเนินการ จำนวน                

1 รายการ รวมเป็นเงิน 460,000 บาท 
เขาชัยสน 

• รพ.เขาชัยสน อนุมัติ จำนวน 22 รายการ งบลงทุน UC 2,301,779.55 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 
22 รายการ รวมเป็นเงิน 2,301,779.55 บาท 

• สสอ.เขาชัยสน อนุมัติ จำนวน 7 รายการ งบลงทุน UC 1,404,170 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน                   
7 รายการ รวมเป็นเงิน 1,404,170 บาท    

ตะโหมด 
• รพ.ตะโหมด อนุมัติ จำนวน 3 รายการ งบลงทุน UC 2,097,872.34 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน              

3 รายการ รวมเป็นเงิน 2,097,872.34 บาท 
• สสอ.ตะโหมด อนุมัติ จำนวน 11 รายการ งบลงทุน UC 991,160.03 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 

11 รายการ รวมเป็นเงิน 991,160.03 บาท 
ควนขนุน 

• รพ.ควนขนุน อนุม ัต ิ จำนวน 11 รายการ งบลงทุน UC 44,06571.76 บาท ย ังไม ่ดำเน ินการ จำนวน                         
11 รายการ รวมเป็นเงิน 44,06571.76 บาท 

• สสอ.ควนขนุน อนุมัติ จำนวน 29 รายการ งบลงทุน UC 2,356,000 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน    
29 รายการ รวมเป็นเงิน 2,356,000 บาท  

ปากพะยูน 
• รพ.ปากพะยูน อนุมัติ จำนวน 5 รายการ งบลงทุน UC 2,861,000 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน                        

4 รายการ รวมเป็นเงิน 2,651,000 บาท และขออนุมัติจ ัดซื ้อ/จัดจ้างแล้ว จำนวน 1 รายการ             
รวมเป็นเงิน 2,861,000 บาท 

• สสอ.ปากพะยูน อนุมัติ จำนวน 4 รายการ งบลงทุน UC 1,280,295.72 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  
จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 1,280,295.72 บาท  

ศรีบรรพต 
• รพ.ศรีบรรพต อนุมัติ จำนวน 7 รายการ งบลงทุน UC 1,606,780.31 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 

3 รายการ รวมเป็นเงิน 80,000 บาท จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 
1,431,780.31 บาท และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 95,000 บาท 



-๗- 
• สสอ.ศรีบรรพต อนุม ัต ิ จำนวน 2 รายการ งบลงทุน UC 536,000 บาท ย ังไม ่ดำเน ินการ จำนวน                       

2 รายการ รวมเป็นเงิน 536,000 บาท  
ป่าบอน 

• รพ.ป่าบอน อนุมัติ จำนวน 33 รายการ งบลงทุน UC 2,160,000 บาท จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 
จำนวน 7 รายการ รวมเป็นเงิน 816,200 บาท ขออนุมัติจัดซื ้อ/จัดจ้างแล้ว จำนวน  25 รายการ             
รวมเป็นเงิน 1,287,400 บาท และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 56,400 บาท 

• สสอ.ป่าบอน อนุมัติ จำนวน 17 รายการ งบลงทุน UC 1,858,849.60 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน                   
17 รายการ รวมเป็นเงิน 1,858,849.60 บาท 

บางแก้ว  
• รพ.บางแก้ว อนุมัติ จำนวน 8 รายการ งบลงทุน UC 1,505,586.56 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน     

8 รายการ รวมเป็นเงิน 1,505,586.56 บาท  
• สสอ.บางแก้ว อนุมัติ จำนวน 17 รายการ งบลงทุน UC 3,159,703.90 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน                      

17 รายการ รวมเป็นเงิน 3,159,703.90 บาท  
ป่าพะยอม 

• รพ.ป่าพะยอม อนุมัติ จำนวน 8 รายการ งบลงทุน UC 2,245,794 บาท จัดทำแผนการจัดซื ้อ/จ้างแล้ว 
จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,833,044 บาท และขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ                 
รวมเป็นเงิน 412,750 บาท  

• สสอ.ป่าพะยอม อนุมัติ จำนวน 14 รายการ งบลงทุน UC 1,378,044.30 บาท ยังไม่ดำเนินการ จำนวน                      
14 รายการ รวมเป็นเงิน 1,378,044.30 บาท 

ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
• รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) อนุมัติ จำนวน 2 รายการ งบลงทุน UC 1,267,485,92 บาท                    

ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,267,485,92 บาท   
• สสอ.บางแก ้ว อน ุม ัต ิ  จำนวน 3 รายการ งบลงท ุน UC 347,500 บาท ย ังไม ่ดำเน ินการ จำนวน                      

3 รายการ รวมเป็นเงิน 347,500 บาท 
          ฝากให้หน่วยบริการต่างๆเข้าไปบันทึกข้อมูล การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ของการใช้เงินค่าบริการ

ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ให้เป็นปัจจุบัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 2) แจ ้งคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีส ุขภาพ                     
โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์  
 เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
กลางด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  ประธานคณะทำงาน 
๒. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมและพัฒนา) รองประธานคณะทำงาน 
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพัทลุง  คณะทำงาน 
๔. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  คณะทำงาน 
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   คณะทำงาน 



-๘- 
 
๖. สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง คณะทำงาน 
7. หัวหน้างาน IT และสารสรเทศ รพ.พัทลุง คณะทำงาน 
8. ผู้รับผิดชอบงาน IT และสารสนเทศ สาธารณสุขอำเภอเมือง คณะทำงาน 
9. หัวหน้างาน IT และสารสนเทศ รพ.ปากพะยูน คณะทำงาน 
10. นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ 
11. นายบดินทร์ วงสุวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
ให้คณะทำงานฯ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
๑. นำนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ และกำกับติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  
๒. กำหนดแนวทางและกำกับติดตาม การใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลร่วมกันได้อย่าง

ไร้รอยต่อ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน และการนำข้อมูลสุขภาพ  
ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)    
ให้สอดคล้องกับแนวทางจากส่วนกลาง และจัดให้มีการประชุมนำเสนอปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงาน  
ในที่ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัดเป็นประจำ 

๓. ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขภายในจังหวัด และประสานงานการดำเนินการกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อสาร                       
เพ่ือติดตามกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
  พร้อมทั้งให้แต่ละโรงพยาบาลแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยี
สุขภาพ และรายงานผลการดำเนินการติดตั้ง HIS Gateway พร้อมทั้งกำชับให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินให้แล้วเสร็จ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  3) แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber ภายในองค์กร                               
โดยนายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ 

  การจัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด               
เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ และติดตาม เรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบข้อมูลของหน่วยบริการ 
รวมไปถึงการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ ่งการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทาง Cyber สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างรวบรวม ประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื ่นๆ ซึ ่งข้อมูลเหล่านั ้นอาจเป็นข้อมูลที่ค่อนข้าง
ละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประเทศอื่นๆ                    
ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลกระทบด้านลบกับองค์กรได้ เพราะองค์กร                
มักส่งข้อมูลที่มีความสำคัญข้ามเครือข่ายและอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านั้นจึงควรได้รับการปกป้องโดยเฉพาะในยุคที่
การโจมตีทาง Cyber นั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น การโจมตีทาง Cyber และการสอดแนมทางดิจิทัลเป็นภัย
คุกคามที่สำคัญที่สุดต่อข้อมูลที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยบนโลก Cyber ที่มีประสิทธิภาพองค์กร
จำเป็นต้องมี Cyber Security ซึ่งเป็นการป้องกันระบบที่เชื ่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทั้งส่วนของ Hardware, 
Software และ Data จากภัยคุกคามทาง Cyber ซึ ่งต้องอาศัยความมั ่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล และด้านอุปกรณ์ 
Physical Cyber Attack ถือเป็นภัยระดับสากลที่ผู ้นำต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในขณะนี้ ซึ ่งแนวโน้ม 
Cyber Attack มีเพิ่มขึ้นจากกระแส Digital Transformation โดยพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย เช่น Ransomeware, 

https://www.anet.net.th/m/ssl


-๙- 
Malware, Virus, Phishing, Spear Phishing เป็นต้นรวมทั้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นผู้ที่ก่อเหตุ Cyber Attack 
อาจจัดกลุ่มได้ตามระดับความอันตรายจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1. Nation 2. Contractors 3. Organized 
Crime 4. Hacktivism 5. Crime & Fraud  

การป้องกันภัย Cyber 
 - ผู้รับผิดชอบในการป้องกันภัย Cyber คือทุกคนในองค์กรเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารจนถึง                 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มิใช่แค่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น  
- หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ว่าสิ่งมีค่าใดในองค์กรที่อาจถูกคุกคาม ใครจะเป็นผู้คุกคาม ผ่านช่องทางใด 

เพ่ือจะได้เตรียมการรับมือไว้แต่เนิ่นๆ  
- การเตรียมการทั้งเรื ่องบุคลากรกระบวนการระบบงาน ให้คำนึงถึงความเสี่ยงและคิดมาตรการ

ควบคุม ประกอบกันไป โดยควรเตรียมการแบบ Proactive (เชิงป้องกัน) ดีกว่า Reactive (เชิงบรรเทา)             
ทั้งนี้ Human Firewall เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้องค์กรจะมีอุปกรณ์และระบบป้องกันที่ล้าสมัยแต่หากบุคลากร                  
ขาดความตระหนักรู้ ขาดความใส่ใจก็ส่งผลให้องค์กรตกเป็นเหยื่อของภัย Cyber ได ้

 - องค์กรอาจนำมาตรฐานสากลที่เกี ่ยวข้องมาใช้ในการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น GSMA, NIST, ISO 27001 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
    ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนาย ราชัน คงชุม  
                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) เขตสุขภาพที่ 12 ได้แจ้งหน่วยบริการ สำรวจ 

Stock ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีอยู่จริงในหน่วยบริการ และกรอกข้อมูล ผ่านทาง Google Form 
ที่กำหนด และหากหน่วยบริการใด ขอเบิกชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพิ่ม ให้หน่วยบริการนั้น บริหารจัดการ 
หรือสำรวจ Stock ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้เรียบร้อย เพื่อการจัดสรรที่เพียงพอต่อความต้องการของ
หน่วยบริการต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑5.04 น.  
                                      
 
 
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


