
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที ่28 กุมภาพันธ์ 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. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
๕. นายสุนทร อรุณโณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

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

๙. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายนฤพงศ์ ภักดี หน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
11. นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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. นางพจนา มิตรเปรียญ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
20. นางวันดี ชนะสิทธิ์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
21. นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
22. นางสาววรพิน  วิทยวรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
23. นายโมทน์  ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
24. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
25. นางสุมนา โกสินธ์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
26. นางสาวธัญลักษณ์  คงฤทธิ์   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
27. นางสาววสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
28. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
29. นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
30. นายประสพ ตราชู แทน สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
31. นายพิลือ  เขียวแก้ว สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
32.  นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน ์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 

 33.    นายสมนึก  จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
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 34.   นายศรชัย  สมแก้ว    สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 35.   นายภวูนาท ณรงค์รัตน์    แทน สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
 36.   นายสุชาติ  ฉิมรักษ์    สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
 37.   นายชลิต  เกตุแสง    สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
 38.   นายอำพล  แก้วเกื้อ    สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
  39.   นายจิรพงษ์  แสงทอง     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 40.   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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2.      นายวัทธิกร วัจนขจรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.      นางณัฐชญา รามจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.      นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม  
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
“…เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไ ว้ให้เป็น

เครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน 
และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...”  

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   1.1.1 ขอให้หน่วยบริการเข้าไป Update ข้อมูลในระบบ CO-WARD เพื่อเป็นการบูรณาการ
ข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 ทั้งในเรื่องการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการควบคุมป้องกันโรค ข้อมูลในการ
จัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน การจัดสรรยา Favipiravir เวชภัณฑ์ และข้อมูลเตียงโรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ลดภาระงานให้กับบุคลากร สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และการจัดสรรทรัพยากรได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
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   1.1.2 การดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในกรณี ผู้ป่วย HI (Home Isolation) ต้องมีการตรวจสอบ 
ติดตามประเมินอาการ อย่างน้อยวันละครั้งหรือตามดุลยพินิจของแพทย์   

      1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
   1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๕  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/256๕ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.             

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                         
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป.  แล้ว และให้คณะกรรมการฯ                    
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/256๕   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ ่มงาน              

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้  
    3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ  

    สถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย ระลอกเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่                       
1 ม.ค.-24 ก.พ. 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 23,557 ราย พบผู้ป่วย
ยืนยันสะสมทั้งหมด จำนวน 570,915 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด จำนวน 422,095 ราย เสียชีวิตสะสม       
จำนวน 1,070 ราย และกำลังรักษาทั้งหมด จำนวน 180,993 ราย สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง 
(ระลอกมกราคม 2565)  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) พบผู้ป่วยรายใหม ่จำนวน 182 ราย ผู้ป่วยยืนยัน
สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 5,603 ราย หายป่วย จำนวน 68 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด จำนวน 
17 ราย 

    การดำเนินการให้วัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) 
ข้อมูลความครอบคลุมประชากรแยกตามกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายการฉีดวัคซีน ร้อยละ 70 
(จำนวน 341,853 คน) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 292,906 คน (ร้อยละ 85.68) ได้รับวัคซีน               
เข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 179,351 คน (ร้อยละ 81.72) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 65,428 คน              
(ร้อยละ 19.14) รวมทั้งหมด 637,685 โด๊ส 

     วัคซีนรวม Pfizer ของกลุ่มเป้าหมาย อายุ 5-11 ปี จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับ
การฉีดไปแล้ว ร้อยละ 23.83 ซ่ึงโรงพยาบาลควนขนุน เป้าหมายในการฉีดวัคซีน 4,545 คน เข็มที่ 1 จำนวน 
2,100 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 46.20 จัดเป็นลำดับที่ 1, โรงพยาบาลเขาชัยสน เป้าหมายในการฉีดวัคซีน 
2,866 คน เข็มที่ 1 จำนวน 990 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 34.54 จัดเป็นอันดับที่ 2 และโรงพยาบาลศรีบรรพต 
เป้าหมายในการฉีดวัคซีน 1,238 คน เข็มที่ 1 จำนวน 380 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 30.69 จัดเป็นอันดับที่ 3  

  มติที่ประชุม รับทราบ       
      3.1.2) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
    1) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี พ.ศ.2565    
   - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65- 23 ก.พ. 65) คือ                      

โรคอุจจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วย มากที่สุด คือ 94.7 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ              
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คิดเป็นอัตราป่วย 16.4 ต่อประชากรแสนคน และอาหารเป็นพิษ คิดเป็นอัตราป่วย 3.3 ต่อประชากรแสนคน                  
ซึ่งไม่มีโรคชนิดใด สูงกว่าค่ามัธยฐาน (Median) และสามารถควบคุมได้                                                                       

  2) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง 
    - อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ต่อประชากรแสนคน รายอำเภอ จังหวัดพัทลุง ปี พ .ศ. 2565                         

(1 ม.ค. 65 - 23 ก.พ. 65) จำนวนผู้ป่วยไข้เล ือดออก 15 ราย อัตราป่วย 2.9 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที ่ม ีอ ัตรา                             
ป่วยสูงที่สุด คือ อำเภอเขาชัยสน คิดเป็นอัตราป่วย 13.4 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาอำเภอศรีนครินทร์                   
คิดเป็นอัตราป่วย 7.5 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอป่าบอน คิดเป็นอัตราป่วย 4.2 ต่อประชากรแสนคน 
ตามลำดับ อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65-23 ก.พ. 65) จำแนกตามกลุ่มอายุ ซ่ึงอัตราป่วยสูงสุด 
คือ ช่วงอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 11.6 ต่อประชากรแสนคน, ช่วงอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 6.2 ต่อประชากร
แสนคน และช่วงอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 3.6 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน มกราคม 2565 สถานบริการ                
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0  
   ๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้                
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือน มกราคม 2565 
   แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ซึ่งไม่มีหน่วย   
บริการทีผ่่านเกณฑ ์
   แผนรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการที่ผ่านคือ 
โรงพยาบาลควนขนุน 
   3) ประสิทธิภาพการบริหารเง ินการคลัง (7 plus efficiency) ไตรมาส 1 ปี 2565                          
   ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในเรื่องของระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้า                      
กลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ฯ) และระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ CSMBS  
   4) ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 1/2565 ไม่เกิน              
ค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
   ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลพัทลุง, โรงพยาบาล
ตะโหมด, โรงพยาบาลศรีบรรพต, โรงพยาบาลป่าบอน และโรงพยาบาลป่าพะยอม   
    5) ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงสะสม      
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 หน่วยบริการที่ผ่าน คือ โรงพยาบาลพัทลุง เรื่องของการปรับลดค่าแรงรวม                  
ซ่ึงดำเนนิการ ได้ร้อยละ 33.33 และการจ่ายชดเชย IP สะสม ดำเนินการได้ร้อยละ 21.08 
    6) ข้อมูล CMI (Case mix Index) และอัตราครองเตียง มีอัตราครองเตียงสูง ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด เกือบทุกโรงพยาบาล ส่วนข้อมูล CMI ผ่านเกณฑ์เฉพาะโรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาล
ควนขนุน 
   7) การจัดกลุ่มตามความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ  
    - กลุ่มการเงินมั่นคง ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง, โรงพยาบาลกงหรา, โรงพยาบาลตะโหมด, 
โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาลศรีบรรพต, โรงพยาบาลป่าบอน, โรงพยาบาลบางแก้ว, โรงพยาบาลป่าพะยอม  
    - กลุ่มเฝ้าระวัง ได้แก่ โรงพยาบาลปากพะยูน, โรงพยาบาลเขาชัยสน, โรงพยาบาล                         
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
 มติที่ประชุม รับทราบ    



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
  4.1.1 เป้าหมายวัคซีนในเดือนมีนาคม 2565 จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 
ร้อยละ 70 เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยการให้บริการวัคซีนเชิงรุกในประชากรที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้น                     
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน มารับวัคซีนโดยเร็ว 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.1.2 ผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์การรับวัคซีน ส่วนหนึ่งได้ Walk in มายังโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาล
ต้องปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีนเป็นแผนก OPD เพื่อกระตุ้นยอดการฉีด
วัคซีน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

  4.2.1 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    1) ผลการตรวจหา SARS-CoV-2 หากไม ่พบเช ื ้อ SARS-CoV-2 สามารถร ักษาแบบ                   
ผู้ป่วยนอกได้ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ให้ Home-Quarantine ต่อจนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้หลักการ 
7+3 หลังการสัมผัสโรค ซ่ึงจากแนวทางเดิมคือ 10 วัน ซ่ึง 7 วัน ใช้แนวทาง home-quarantine และอีก 3 วัน    
ใช้แนวทาง DMHTT หรือ Self-Quarantine 
    2) ข้อจำกัดในการใช้ยา Favipiravir โดยในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (Asymptomatic 
COVID-19) อาจพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ส่วนในกลุ่ม 608 ไม่ว่าจะมีอาการ
หรือไม่มีอาการต้องจ่ายยา Favipiravir ให้แก่ผู้ป่วย 
    3) แนวทางการกักตัวของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจาก HCW รับวัคซีนตั้งแต่    
3 เข็มขึ้นไป และสวมชุด PPE ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน กรณีสัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ต้องกักตัว                
แต่ให้ตรวจ ATK หรือ RT-PCR (day 5,10) หรือเมื่อมีอาการ และกรณีตรวจพบเชื้อ SARS-CoV2 ต้องรักษาตาม
อาการผู้ป่วยให้เป็นไปตามคำแนะนำของ CPG COVID-19 ฉบับปัจจุบัน ระยะเวลาการแยกกัก 7+3 หากไม่มี
อาการแล้ว กลับมาทำงานได้โดยใช้หลักการ DMHTT  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.2.2 คำแนะนำฉบับเบื้องต้น การดูแลรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
    1) หากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จะไม่จ่ายยา Favipiravir หรือขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของแพทย ์
 มติที่ประชุม รับทราบ   
  ๔.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
   4.3.1 การจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการครุภัณฑ์ที่แจ้งจัดสรร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย 
COVID-19 ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดสรรมายัง 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลพัทลุง ได้มีการประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ และที่สำคัญไม่ควร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับการจัดสรร เพราะอาจจะทำให้เกิดการล่าช้า และเร่งรัดขั้นตอน
การดำเนินการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดทําแนวทางและจัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) และจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ึงสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565                         
และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
 มติที่ประชุม รับทราบ  



-๖- 
 ๔.4 โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  นายพิลือ เขียวแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด ปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ รพ.สต.   
  ประธาน สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ ปรึกษาหารือในการจัดสรรงบประมาณ เน้นกิจกรรม             
ที่ปฏิบัติร่วมกันและใช้ทรัพยากรของ รพ.สต. 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
   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 2 ของเขตสุขภาพที่ 12   
ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 79.97 สัดส่วนการใช้เมื ่อเปรียบเทียบกับเงินทั ้งหมด ร้อยละ  20.03 
เนื่องจากมีการอนุมัติโครงการ แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน หรือยังบันทึกข้อมูลในระบบ อำเภอศรีนครินทร์ มีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 60.79 
  กองทุนสุขภาพตำบลที่ได้รับเกียรติบัตรการใช้จ่ายเงินกองทุนสูงสุด 5 อันดับ ปี 2564 
ได้แก่ กองทุน ทต.ชะรัด อ.กงหรา ร้อยละการใช้เงิน 99.93, กองทุน ทต.คลองทรายขาว อ.กงหรา ร้อยละ
การใช้เงิน 98.92, กองทุน อบต.ป่าบอน อ.ป่าบอน ร้อยละการใช้เงิน 97.73, กองทุน อบต.คลองเฉลิม               
อ.กงหรา ร้อยละการใช้เงิน 95.42 และกองทุน อบต.เขาย่า อ.ศรีนครินทร์ ร้อยละการใช้เงิน 94.36  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ 
 1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ความก้าวหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)              
ปี 2565 ในภาพเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565) ส่วนใหญ่จะดำเนินการ ในระดับ 
1 คือ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และในระดับ 2 คือขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว ขอชื่นชมอำเภอป่าบอน 
และอำเภอป่าพะยอม ที่ดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ดี 
       ขอความร่วมมือ ให้หน่วยบริการต่างๆเข้าไปบันทึกข้อมูล การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน 
ของการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในระบบสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นปัจจุบัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.6.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
  1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๒) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู

ยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการ 

เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4) การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 

  4.1 จัดทำแผนปรับปรุงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ ใน สสจ. รพศ. รพท. ตำแหน่ง ทันตแพทย์             
เภสัชกร นักเทคนิค การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ให้เขตสุขภาพคัดเลือก ดังนี้  

   • ทันตแพทย์เขตสุขภาพละ 2 ตำแหน่ง สสจ. 1 รพศ. /รพท. 1  
   • เภสัชกร เขตสุขภาพละ 2 ตำแหน่ง สสจ. 1 รพศ. /รพท. 1 
   • นักรังสีการแพทย์ เขตสุขภาพละ 1  
   • นักเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพละ 1  
   • ต้องไม่กำหนดในตำแหน่งที่มีระดับเชี่ยวชาญแล้ว 
  4.2 จัดทำแผนปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ใน สสจ. รพศ. รพท.กรณี ที่ยังไม่มี

หัวหน้ากลุ่มงาน ชพ./ชช. หรือ กำหนดกรณีผู้มีประสบการณ์ คนที่ 1 เพ่ิมเติม  
  4.3 นโยบายผู้ตรวจราชการ  
   • ให้กำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ชำนาญการพิเศษ เพ่ิมเติม  
    • กำหนดตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ ในกรณีท่ี สสจ. ที่ยังไม่มีตำแหน่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 5) ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2564 
 จังหวัดพัทลุง ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ .ศ. 2564                  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นายจรุง บุญกาญจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
2. นางมาลี แก้วละเอียด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
3. นางจตุพร ฤทธิ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านควนพลี 

จังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 
จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ ตำแหน่ง พานิชย์จังหวัดพัทลุง 
2. นางนิฎาภรณ์ สอนสังข์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
3. นายธวัชชัย รัตนพันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
4. นางสาววาสิฏฐี สาระพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง 
5. นางโสรญา ยอดราช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 
6. นางขนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ หอม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
  7. นายทวี ชูศรีเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะหนุน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.6.4. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์ 
 1) การบร ิหารจ ัดการเวชภ ัณฑ์ ผลการฉ ีดว ัคซ ีน COVID-19 สถานการณ์ AEFI                      

  • เร่งรัดการฉีดวัคซีน ในโรงพยาบาลชุมชน เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในวันที่               
9 มีนาคม 2565 

  • อุปกรณ์ PPE ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ ขอให้หน่วยบริการเข้าไป 
Update ข้อมูล PPE ในระบบ CO-WARD ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากส่งผลต่อการจัดสรรอุปกรณ์ PPE 

 • การใช้ยา Favipiravir โดยมีการลดการจ่ายยา Favipiravir แต่จะจ่ายฟ้าทะลายโจรแทน 
ในกลุ่มที่ไม่มีอาการ ทำให้สามารถลดปริมาณการจ่ายยา Favipiravir ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ลดการใช้ไป               
ร้อยละ 20 แต่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 

 • สถานการณ์การรายงาน AEFI วัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง การเกิด AEFI ชนิดรุนแรง 
จำนวนทั้งหมด 60 ราย ซึ่งเกิด AEFI สูงที่สุดคือ วัคซีน AstraZeneca จำนวน 323 ราย เสียชีวิต จำนวน                 
9 ราย การขอรับการเยียวยา จำนวนทั้งหมด 121 ราย ซึ่งได้รับการเยียวยา จำนวน 70 ราย และไม่ได้รับการเยียวยา 
51 ราย  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑5.45 น.  

 
 
 
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


