
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพท่ี 12 
ครั้งท่ี 3/2561 วันจันทร์ ท่ี 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมนายแพทย์จ าลอง บ่อเกิด ชั้น 5 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วาระ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ เวลา 
เรื่องก่อน
วาระ 

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล (SIS) 

ผู้ตรวจราชการฯ เขต
สุขภาพที่ 12 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากประธาน  
1.2 สรปุผลการด าเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม            
ขอความอนุเคราะห์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 

 
ผู้ตรวจราชการฯ เขต

สุขภาพที่ 12 

 
 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 

 
COO 

 
5 นาที 

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปงีบฯ 2561  
3.2 การติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปงีบฯ 2561 
3.3 การด าเนินงาน ตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ (PA) ไตรมาส
แรก ปี 2561   
     - แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
     - คลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
     - วัณโรค (TB)  
 
     - การเงินการคลัง  
     - Happy MOPH 
3.4 ติดตามข้อมูลสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2555-2559 
3.5 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 

 
นพ.อินทร์ จันแดง 

CFO 
 
 

ประธาน Service Plan 
สาขาปฐมภูมิ  

ประธานคณะท างาน
ระบบป้องกันควบคุมโรค 

CFO 
CHRO 
CIO 
COO 

 
10 นาที 
10 นาที 

 
 
 
 

เรื่องละ 5 
นาที 

 
 

10 นาที 
10 นาที 

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 การเตรียมความพรอ้มการตรวจเยี่ยมขององค์มนตรีฯ 
4.2 สรปุผลการด าเนินงานพฒันาระบบสารสนเทศ ร่วมกบั สปสช. 
4.3 แนวปฏิบัติและสร้างขวัญก าลังใจของแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว 
4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกิจการพเิศษ CSOD 
4.5 แนะน า Website ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 

 
สสจ.ตรงั และ นราธิวาส 

CIO 
นพ.เดชา แซ่หล ี

COO 
COO 

 
10 นาที 
10 นาที 
10 นาที 
5 นาที 
5 นาที 

วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 การจัดโครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  
5.2 การพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 (GIS) 
5.3 การประกวดนวัตตกรรมซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 

 
สสจ.พัทลงุ 

 
CIO 
CIO 

 
15 นาที 

 
15 นาที 
15 นาที 

วาระที่ 6 เรื่องจากหน่วยงานอ่ืน 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ : ส่งไฟล์ส าหรบัน าเสนอภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 มายัง E-mail cioregion12@gmail.com เท่าน้ัน 

mailto:cioregion12@gmail.com


ทบทวนรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร 

เขตสขุภาพที่ ๑๒ 

ครั้งที่ 2/๒๕๖1 

วันที่ 25  ตุลาคม  2560 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

หองประชมุนายแพทยจําลอง บอเกิด ชั้น 5 ตึกอํานวยการ 

โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา 



วาระการประชมุ มติที่ประชมุ มอบ ผล 

ระเบยีบวาระที่ 1  ประธานแจงที่ประชมุทราบ 

1.1การเตรยีมความพรอมศนูยปฏบิตักิารดาน

การแพทยและสาธารณสขุ ในงานพระราชพธิถีวาย

พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็    พระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

 - 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชมุ ครั้ง 1/๒๕61 เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม ๒๕60 

มติที่ประชมุ : รับรองรายงานการประชมุ 

ระเบยีบวาระที ่๓   เรื่องตดิตาม 

3.1 การตดิตามความกาวหนางบประมาณ ปงบฯ 

2561 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

 นพ.อินทร จัน

แดง 

ดําเนินการ 

3.2 การตดิตามความกาวหนางบคาเสือ่ม ปงบฯ 

2561 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

CFO ดําเนินการ 



วาระการประชมุ มติที่ประชมุ มอบ ผล 

ระเบียบวาระที ่๓   เรื่องตดิตาม 

3.1 การติดตามความกาวหนาการดําเนนิงาน

ของคณะอนกุรรมการฯ ดานตางๆ 

3.3.1 CIO รับทราบ - - 

3.3.2 CSO รับทราบ - - 

3.3.3 CHRO รับทราบและ

ดําเนินการ 

- - 

3.3.4 CFO รับทราบ - - 

3.3.5 CPPO รับทราบ - - 

3.3.6 CGO รับทราบ - - 

3.4 ความกาวหนาสาธารณสขุทางทะเล 

Marine hub / medicine,  Safety  Beach,  

Safety Trip 

รับทราบ - - 



วาระการประชมุ มติทีป่ระชมุ มอบ ผล 

3.5 ติดตามความกาวหนาผลการดาํเนนิงานตาม

แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแกไขปญหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

ผูบรหิารทกุ

หนวยงาน 

3.6 การเตรยีมความพรอมศนูยปฏบิตักิารดาน

การแพทยและสาธารณสขุ ในงานพระราชพธิถีวาย

พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เขตสขุภาพที ่

12 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

ผูบรหิารทกุ

หนวยงาน 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 วิธีปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจายเงนิคาตอบแทน

พิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานในพืน้ที่

จังหวดัชายแดนภาคใต 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

ผูบรหิารทกุ

หนวยงาน 

4.2 กําหนดการจดัแผนทางการเงนิ (Planfin) หนวย

บริการ ปงบประมาณ 2561 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

CFO ดําเนินการ 



วาระการประชมุ มติทีป่ระชมุ มอบ ผล 

4.3 แผนพฒันาบคุลากรโดยใชงบอดุหนนุ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

รับทราบและ

ดําเนินการ 

CSO ดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพจิารณา 

5.1 ทบทวนคาํสัง่คณะอนกุรรมการ/คณะกรรมการ 

ทุกสาขา 

รับทราบ คณะอนกุรรมการ

/คณะกรรมการ 

ทุกสาขา 

ดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอืน่ๆ 

6.1 การจดัตัง้ EOC เขตสขุภาพที ่12 รับทราบและ

ดําเนินการ 

ผูบรหิารของ

หนวยงาน 

ดําเนินการ 



 การจัดซื้อจัดจ้าง 
• งบประมาณปี 2561 
• งบแผนงานบูรณาการ(งบภาค) 

 การเบิกจ่ายงบประมาณ   
• งบลงทุน 
• งบด าเนินงาน 

คณะท างาน CFO 
ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนเขต 12 

นพ.อินทร์  จันแดง 



การจัดซื้อจัดจ้าง 
•งบประมาณปี 2561 
•งบแผนงานบูรณาการ(งบภาค) 



จ านวนการได้รับจัดสรร 

หน่วย 
บริการ 

งบประมาณป ี2561 
งบแผนงานบูรณาการ 

(งบภาค) 
รวม 2 งบ 

ครุภัณฑ ์
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 
ปีเดียว ผูกพัน 

สสจ.พัทลุง 27 3 - 12 - 39 3 

รพท.พัทลุง 10 1 - 13 - 23 1 

สสจ.สตูล 13 4 1 13 - 26 5 

รพ.สตูล 10 - 1 13 - 23 1 

สสจ.ยะลา 26 2 1 33 3 59 6 

รพศ.ยะลา 6 - 1 86 4 92 5 

รพท.เบตง 8 - - 21 - 29 - 

สสจ.สงขลา 28 3 2 23 6 51 10 

รพท.สงขลา 32 1 - 12 - 44 1 



จ านวนการได้รับจัดสรร(ต่อ) 

หน่วย
บริการ 

งบประมาณปี 2561 
งบแผนงานบูรณาการ 

(งบภาค) 
รวม 2 งบ 

ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
ปีเดียว ผูกพัน 

รพศ.หาดใหญ่ 26 - 2 11 - 37 2 

สสจ.ปัตตาน ี 36 7 - 160 - 196 7 

รพท.ปัตตาน ี 12 - - 17 1 29 1 

สสจ.ตรัง 33 2 - 26 - 59 2 

รพศ.ตรัง 15 - - 16 - 31 - 

สสจ.นราธิวาส 7 3 2 422 40 429 45 

รพท.นราธิวาส 10 - - 39 - 49 - 

รพท.สุไหงโกลก 10 - - 24 3 34 3 

รวม 309 26 10 941 57 1,250 92 



%การลงนาม 
ภาพรวมกระทรวงฯ 
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ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 

งบประมาณรายจ่ายตาม พรบ. 
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ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
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ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 



%การลงนาม 
ภาพรวมกระทรวงฯ 

งบประมาณ(แผนงานบูรณาการ) 
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ครุภัณฑ์ 

ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
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ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 



%การลงนามรายหนว่ยบริการ  

งบประมาณรายจ่ายตาม พรบ. 
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ครุภัณฑ ์

ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 



งบประมาณรายจ่ายตาม พรบ. 

 -  

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 50  
 33.33  

 100   100  

 -    

 100  

 33.33  
 -    

 100  

 50  
 66.67  

 -     -    

 -    

 -    

 66.67  

 -    

 -     -     -     -     -    

 100  

 -     -    

 100  

 -    

สิ่งก่อสร้างปีเดียว 

ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
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ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 

%การลงนามรายหนว่ยบริการ  



งบประมาณ(แผนงานบูรณาการ) 
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ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
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ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 
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ลงนามแล้ว 
ทุกรายการ 



สรุปจ านวนรายการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 

หน่วย 
บริการ 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

ทั้งหมด ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง สิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 

สสจ.พัทลุง 39 - 3 - 

รพท.พัทลุง 23 - 1 1 

สสจ.สตูล 26 - 5 - 

รพ.สตูล 23 - 1 - 

สสจ.ยะลา 59 - 6 - 

รพศ.ยะลา 92 3 5 - 

รพท.เบตง 29 - - - 

สสจ.สงขลา 51 - 11 1(ผูกพัน) 

รพท.สงขลา 44 6 1 1 

งบ พรบ.+ 
งบบูรณาการ 



สรุปจ านวนรายการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง (ต่อ) 

หน่วย 
บริการ 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

ทั้งหมด ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง สิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 

รพศ.หาดใหญ ่ 37 7 2 1 (ผูกพัน) 

สสจ.ปัตตาน ี 196 16 7 - 

รพท.ปัตตาน ี 29 - 1 - 

สสจ.ตรัง 59 - 2 - 

รพศ.ตรัง 31 - - - 

สสจ.นราธิวาส 429 2 45 - 

รพท.นราธิวาส 49 - - - 

รพท.สุไหงโกลก 34 - 3 - 

รวม 1,250 34 93 4 

งบ พรบ.+ 
งบบูรณาการ 



สรุปรายการงบลงทนุเขต 12 
ที่ยังไม่ได้ผูร้ับจ้าง 

หน่วย
บริการ 

รายการ 
ความก้าวหน้า 

ปัจจุบัน 
สาเหตุ 

ความล่าช้า 
คาดว่า 
ลงนาม 

รพ.พัทลุง ระบบบ้าบัดน้้าเสีย อยู่ขั้นตอนที่ 8 ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP 

-ต้องด้าเนินการครั้งท่ี2 เนื่องจากครั้งแรกมีผู้ยื่น
เสนอราคาเพียงรายเดียว และผิดเงื่อนไข 
-ต้องประกาศใหม ่

30 มีค.61 
 

รพ.สงขลา ระบบบ้าบัดน้้าเสีย อยู่ขั้นตอนที่ 2   
แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการ
จัดท้าร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

มีการแก้ไขแบบ เพื่อให้เหมาะกับหน้างาน 
เนื่องจากแบบไม่สามารถวางตัวถังได้ และได้ส่ง
ให้กองแบบแก้ไข (3 เดือน)  หลังจากกองแบบ
แก้ไข รพ. ได้ด้าเนินการก้าหนดราคากลาง ทาง 
รพ. ได้เร่งรัดอย่างเคร่งครัด แต่ต้องรอ
คณะกรรมการราคากลางจากเขต เซ็น BOQ  
ท้าให้ขั้นตอนอาจล่าช้าขึ้น 

30 มีค.61 
 

สิ่งก่อสร้าง 
ปีเดียว 



สรุปรายการงบลงทนุเขต 12 
ที่ยังไม่ได้ผูร้ับจ้าง 

หน่วย
บริการ 

รายการ 
ความก้าวหน้า 

ปัจจุบัน 
สาเหตุ 

ความล่าช้า 
คาดว่า 
ลงนาม 

สสจ.สงขลา อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  
รพ.ปาดังเบซาร์ 

อยู่ขั้นตอนที่ 7 รอเข้าระบบ  
e-GP 

-มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ี จาก ต.ปาดังซาร ์ 
เป็น ต.ส้านักขาม 

30 มีค.61 

รพ.หาดใหญ่ แฟลตพักนักศึกษาแพทย์และ
อาจารย์สูง 8 ชั้น 

อยู่ขั้นตอนที่ 5 
เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 

-ต้องเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ เนื่องจากราคา
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงถึง 
2 ครั้ง 
-ด้าเนินการครั้งท่ี 2 เนืองจากมีผู้ซื้อแบบ 2 ราย
แต่ไม่มีผู้เสนอราคา 

15 เมย.61 

สิ่งก่อสร้าง 
ผูกพัน 



รายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถ 
ได้ลงนามได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2561 

จังหวัด 
หน่วย
บริการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
ความก้าวหน้า 

ณ ปัจจุบัน 
สาเหตุความล่าช้า 

คาดการณ์ว่า 
ลงนามได้ 

สงขลา รพ.
หาดใหญ่ 

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตรา
การไหลอากาศสูงส้าหรับเด็ก 
ราคา 250,000 บาท 

1 

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding   
อยู่ขั้นตอนที่ 4 
จัดท้ารายงานผลการเผยแพร่
ร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 

-ต้องด้าเนินการใหม่
ครั้งท่ี 2  ครั้งแรกไม่มีผู้
ยืนซอง  
-เนื่องจาก รพ.จัดซื้อ
จัดจ้างรวม จึง
จ้าเป็นต้องส่งเอกสาร
ไปพร้อมๆ กัน ท้าให้
เกิดความล่าช้า  

27 เมย 61 

เครื่องจ้ีห้ามเลือดและตัด
เนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 300 วัตต์  
ราคา 500,000 บาท 

2 

โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาด
ไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ 
หลอดแอลอีดี 
ราคา 1,450,000 บาท 

2 

เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ
พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ
เครื่องติดตามการท้างานของ
หัวใจและวิเคราะห์แก๊ซ
ระหว่างดมยาสลบ 
ราคา 1,760,000 บาท 

2 



รายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถ 
ได้ลงนามได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2561 

จังหวัด 
หน่วย 
บริการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
ความก้าวหน้า 

ณ ปัจจุบัน 

สงขลา รพ.สงขลา เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศสูง
ส้าหรับเด็ก 
ราคา 250,000 บาท 

2 

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding   
อยู่ขั้นตอนที่ 4 
จัดท้ารายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ
และเอกสารประกวดราคา 

เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วย
หายใจและเครื่องติดตามการท้างานของหัวใจและ
วิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 
ราคา 1,760,000 บาท 

2 

ระบบดับเพลิงห้องผ่าตัด 1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding   
อยู่ขั้นตอนที่ 1 
จัดท้าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพิม่เตมิ 



 การเบิกจ่ายเงิน (GFMIS) 



สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกประเภท ทุกเขต 
ณ 1 กพ.61 

(รวมผูกพันข้ามป)ี 
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สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 
ณ 1 กพ.61 
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สรุปผลการบรหิาร

งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ปี 2561 และ 2560 ลงไป

1



2

ผลการดําเนินงานงบคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561



ผลการดําเนินงานงบคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561

ยังไม่ได้ดําเนินการ รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

สงขลา 126,804,133.79                   -          3,400.00    68,124,514.88  53.72    58,180,618.91  45.88       195,600.00    0.15       300,000.00    0.24  126,800,733.79  100.00

สตูล 32,933,443.26       967,197.84    968,697.84      8,413,120.15  25.55     22,912,253.27   69.57      498,000.00    1.51       141,372.00    0.43    31,964,745.42    97.06

ตรงั 64,395,364.30       400,000.00     433,200.00    12,834,950.24  19.93     50,352,914.06  78.19       200,000.00    0.31       574,300.00    0.89    63,962,164.30    99.33

พทัลุง 48,587,042.00        24,188.23  1,050,010.56         211,500.00    0.44     21,602,695.89   44.46  12,509,429.69  25.75  13,213,405.86  27.20    47,537,031.44    97.84

ปตัตานี 62,791,772.16    1,552,000.00  1,552,000.00    28,458,043.98  45.32    32,781,728.18   52.21                   -         -                     -         -      61,239,772.16    97.53

ยะลา 60,265,900.03             245.61        1,832.75      7,029,446.14  11.66     49,793,091.57  82.62    1,406,633.00    2.33    2,034,896.57    3.38    60,264,067.28  100.00

นราธิวาส 78,092,502.89                   -        95,785.39    14,946,936.20  19.14     60,359,499.30   77.29    1,852,392.00    2.37      837,890.00    1.07    77,996,717.50   99.88

รวมท ัง้หมด 473,870,158.43    2,943,631.68  4,104,926.54  140,018,511.59  29.55  295,982,801.18   62.46  16,662,054.69    3.52  17,101,864.43    3.61  469,765,231.89    99.13

จังหวัด งบตั้งต้น
เงินท ีย่ังไม่ได้

บนัทกึตามแผน
เงินเหลือจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



ผลการดาํเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2561  ภาครัฐสังกัด สปสธ. จังหวดัสงขลา
ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561

ยังไม่ได้ดําเนินการ รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

รพ.หาดใหญ่       31,120,434.86                   -                     -     31,120,434.86  100.00                    -           -                     -       -                     -       -      31,120,434.86  100.00
รพ.สงขลา       17,053,936.16                   -                     -       4,208,471.00    24.68   12,845,465.16    75.32                   -       -                     -       -      17,053,936.16  100.00
รพ.สทงิพระ        3,586,458.25                   -                     -                      -           -      3,586,458.25  100.00                   -       -                     -       -        3,586,458.25  100.00
รพ.จะนะ         6,080,140.99                   -                     -       6,080,140.99  100.00                    -           -                     -       -                     -       -        6,080,140.99  100.00

รพ.สมเด็จ ฯ นาทวี       11,595,280.64                   -                     -                      -           -     11,595,280.64  100.00                   -       -                     -       -      11,595,280.64  100.00
รพ.เทพา        8,373,998.52                   -                     -       1,154,000.00    13.78     7,219,998.52    86.22                   -       -                     -       -        8,373,998.52  100.00

รพ.สะบา้ย้อย         6,721,025.65                   -                     -       6,721,025.65  100.00                    -           -                     -       -                     -       -        6,721,025.65  100.00
รพ.ระโนด         5,676,110.41                   -            3,400.00         43,210.41      0.76     5,386,900.00    94.90      195,600.00  3.45        47,000.00  0.83      5,672,710.41    99.94

รพ.กระแสสินธุ์         3,855,916.60                   -                     -                      -           -       3,855,916.60  100.00                   -       -                     -       -        3,855,916.60  100.00
รพ.รตัภูมิ         5,253,236.49                   -                     -       5,253,236.49  100.00                    -           -                     -       -                     -       -        5,253,236.49  100.00
รพ.สะเดา         5,965,663.67                   -                     -       3,064,663.67    51.37     2,901,000.00    48.63                   -       -                     -       -        5,965,663.67  100.00

รพ.นาหม่อม         3,561,924.56                   -                     -                      -           -       3,561,924.56  100.00                   -       -                     -       -        3,561,924.56  100.00
รพ.ควนเนียง        3,189,685.52                   -                     -       2,936,685.52    92.07                    -           -                     -       -        253,000.00  7.93      3,189,685.52  100.00

รพ.ปาดังเบซาร์         3,534,297.18                   -                     -                      -           -       3,534,297.18  100.00                   -       -                     -       -        3,534,297.18  100.00
รพ.บางกล่ํา         3,244,593.50                   -                     -       3,244,593.50  100.00                    -           -                     -       -                     -       -        3,244,593.50  100.00
รพ.สิงหนคร         3,693,378.00                   -                     -                      -           -       3,693,378.00  100.00                   -       -                     -       -        3,693,378.00  100.00

รพ.คลองหอยโข่ง         4,298,052.79                   -                     -       4,298,052.79  100.00                    -           -                     -       -                     -       -        4,298,052.79  100.00
รวมทั้งหมด     126,804,133.79                   -            3,400.00  68,124,514.88    53.72  58,180,618.91   45.88      195,600.00  0.15      300,000.00  0.24  126,800,733.79  100.00

งบตั้งต้น
ยังไม่ได้

บนัทกึตามแผน
เงินเหลือจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน
หน่วยบรกิาร



ผลการดาํเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2561  ภาครัฐสังกัด สปสธ. จังหวดัสตูล
ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

รพ.สตูล  12,343,319.70    966,400.01   966,400.01   3,806,672.00  30.84     7,570,247.69    61.33                     -         -                      -        -       11,376,919.69    92.17

รพ.ควนโดน    2,251,497.82         797.82        797.82   2,250,700.00  99.96                    -           -                       -         -                      -        -         2,250,700.00    99.96

รพ.ควนกาหลง    3,939,661.86                -                 -    1,835,661.86  46.59     1,606,000.00    40.76        498,000.00  12.64                    -        -        3,939,661.86  100.00

รพ.ทา่แพ    2,455,095.30             0.01            0.01     520,086.29  21.18     1,900,037.00    77.39                     -         -           34,972.00   1.42       2,455,095.29  100.00

รพ.ละงู    5,917,231.76                -        1,500.00                  -         -      5,809,331.76   98.18                     -         -         106,400.00  1.80       5,915,731.76    99.97

รพ.ท ุง่หว้า    2,342,958.68                -                 -                    -         -      2,342,958.68  100.00                     -         -                      -        -        2,342,958.68  100.00

รพ.มะนัง    3,683,678.14                -                 -                    -         -      3,683,678.14  100.00                     -         -                      -        -        3,683,678.14  100.00

รวมท ัง้หมด  32,933,443.26   967,197.84  968,697.84   8,413,120.15  25.55   22,912,253.27    69.57        498,000.00    1.51       141,372.00   0.43     31,964,745.42    97.06

หน่วยบรกิาร งบตั้งต้น
ยังไม่ได้

บนัทกึตามแผน
เงินเหลือจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



ผลการดาํเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2561  ภาครัฐสังกัด สปสธ. จังหวดัตรัง
ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561

ยังไม่ได้ดําเนินการ รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

รพ.ตรงั  21,052,300.18                -                 -       4,369,775.19  20.76   16,583,024.99    78.77                     -        -          99,500.00    0.47  21,052,300.18  100.00
รพ.กนัตัง    6,124,230.93                -                 -       4,784,230.93  78.12     1,340,000.00   21.88                     -        -                    -         -      6,124,230.93  100.00

รพ.ย่านตาขาว    6,338,239.75                -                 -       2,285,239.75  36.05     4,053,000.00    63.95                     -        -                    -         -      6,338,239.75  100.00
รพ.ปะเหลียน    5,517,411.51                -                 -            16,000.00    0.29     5,501,411.51    99.71                     -        -                    -         -      5,517,411.51  100.00

รพ.สเิกา    4,488,392.71                -      33,200.00                    -         -       3,980,392.71   88.68                     -        -        474,800.00  10.58    4,455,192.71    99.26
รพ.หว้ยยอด    8,159,029.09                -                 -          100,000.00    1.23     8,059,029.09    98.77                     -        -                    -         -      8,159,029.09  100.00
รพ.วังวิเศษ    3,218,304.37                -                 -       1,279,704.37  39.76     1,938,600.00    60.24                     -        -                    -         -      3,218,304.37  100.00
รพ.นาโยง    5,614,152.33                -                 -                      -         -       5,414,152.33    96.44        200,000.00   3.56                  -         -      5,614,152.33  100.00
รพ.รษัฎา    2,117,218.63    400,000.00  400,000.00                    -         -       1,717,218.63    81.11                     -        -                    -         -      1,717,218.63    81.11

รพ.หาดสําราญเฉลิม
พระเกยีรติ 80 พรรษา

   1,766,084.80                -                 -                      -         -       1,766,084.80  100.00                     -        -                    -         -      1,766,084.80  100.00

รวมท ัง้หมด   64,395,364.30    400,000.00  433,200.00   12,834,950.24  19.93    50,352,914.06    78.19        200,000.00   0.31      574,300.00    0.89   63,962,164.30    99.33

หน่วยบรกิาร งบตั้งต้น
ยังไม่ได้

บนัทกึตามแผน
เงินเหลอืจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



ผลการดาํเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2561  ภาครัฐสังกัด สปสธ. จังหวดัพทัลุง
ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

รพ.พทัลุง   13,224,287.51             -          4,500.00               -        -      9,670,787.51  73.13    1,355,300.00  10.25     2,193,700.00  16.59  13,219,787.51    99.97
รพ.กงหรา     4,262,303.60             -      142,880.00  141,500.00   3.32    2,186,000.00  51.29    1,076,900.00  25.27       715,023.60  16.78    4,119,423.60    96.65

รพ.เขาชัยสน     3,633,153.26             -                   -                 -        -      1,638,153.26  45.09    1,018,000.00  28.02       977,000.00  26.89    3,633,153.26  100.00
รพ.ตะโหมด    3,731,938.65             -       130,036.00    70,000.00  1.88    1,291,219.32  34.60    2,014,813.33  53.99       225,870.00    6.05    3,601,902.65    96.52
รพ.ควนขนุน    5,187,788.12             -       152,150.00               -        -                     -         -      1,837,000.00  35.41    3,198,638.12  61.66    5,035,638.12    97.07
รพ.ปากพะยูน     5,375,324.03  24,188.23    117,188.23               -        -      3,229,435.80  60.08    1,782,300.00  33.16       246,400.00    4.58    5,258,135.80    97.82
รพ.ศรบีรรพต     2,146,565.49             -        75,010.00               -        -         795,000.00  37.04       301,000.00  14.02       975,555.49  45.45    2,071,555.49    96.51
รพ.ปา่บอน    4,034,839.56             -       126,639.56               -        -      1,492,100.00  36.98       402,000.00    9.96     2,014,100.00  49.92    3,908,200.00    96.86
รพ.บางแกว้    2,064,003.80             -              10.90               -        -                     -         -         691,190.00  33.49     1,372,802.90  66.51    2,063,992.90  100.00
รพ.ปา่พะยอม     3,204,632.71             -        86,990.60               -        -      1,300,000.00  40.57      448,326.36  13.99     1,369,315.75  42.73    3,117,642.11    97.29
รพ.ศรนีครนิทร์

(ปญัญานันทภิขุ)
    1,722,205.27             -       214,605.27               -        -                     -         -      1,507,600.00  87.54                    -         -      1,507,600.00    87.54

รวมท ัง้สิ้น  48,587,042.00  24,188.23  1,050,010.56  211,500.00   0.44  21,602,695.89  44.46  12,434,429.69  25.59  13,288,405.86  27.35   47,537,031.44    97.84

หน่วยบรกิาร งบตั้งต้น
ยังไม่ได้

บนัทกึตาม
แผน

เงินเหลือจ่าย
เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



ผลการดาํเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2561  ภาครัฐสังกัด สปสธ. จังหวดัปัตตานี
ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561

ยังไม่ได้ดําเนินการ รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

รพ.ปตัตานี  15,724,944.74  1,552,000.00  1,552,000.00                    -           -     14,172,944.74    90.13               -        -               -        -    14,172,944.74    90.13
รพ.โคกโพธิ์    5,602,692.04                 -                   -       1,773,800.00    31.66    3,828,892.04    68.34               -        -               -        -      5,602,692.04  100.00
รพ.หนองจิก    4,089,084.23                 -                   -      4,089,084.23  100.00                    -           -                 -        -               -        -      4,089,084.23  100.00
รพ.ปะนาเระ    2,492,139.20                 -                   -       2,492,139.20  100.00                    -           -                 -        -               -        -      2,492,139.20  100.00
รพ.มายอ    6,243,733.66                 -                   -       6,243,733.66  100.00                    -           -                 -        -               -        -      6,243,733.66  100.00

รพ.ท ุง่ยางแดง    5,069,395.51                 -                   -       3,774,700.00    74.46     1,294,695.51    25.54               -        -               -        -      5,069,395.51  100.00
รพ.ไม้แกน่    1,666,270.95                 -                   -                      -           -       1,666,270.95  100.00               -        -               -        -      1,666,270.95  100.00
รพ.ยะหริง่    7,459,081.29                 -                   -         871,531.29    11.68     6,587,550.00   88.32               -        -               -        -      7,459,081.29  100.00
รพ.ยะรงั    6,091,042.55                 -                   -       3,189,500.00    52.36     2,901,542.55    47.64               -        -               -        -      6,091,042.55  100.00

รพ.แม่ลาน    1,094,193.10                 -                   -                      -           -       1,094,193.10  100.00               -        -               -        -      1,094,193.10  100.00
รพร.สายบรุี    5,319,411.79                 -                   -       5,319,411.79  100.00                    -           -                 -        -               -        -      5,319,411.79  100.00
รพ.กะพอ้    1,939,783.10                 -                   -         704,143.81    36.30     1,235,639.29    63.70               -        -               -        -      1,939,783.10  100.00
รวมท ัง้สิ้น  62,791,772.16  1,552,000.00  1,552,000.00  28,458,043.98    45.32  32,781,728.18    52.21               -        -               -        -    61,239,772.16    97.53

หน่วยบรกิาร งบตั้งต้น
ยังไม่ได้

บนัทกึตามแผน
เงินเหลือจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



ผลการดาํเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2561  ภาครัฐสังกัด สปสธ. จังหวดัยะลา
ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

รพ.ยะลา  22,341,306.56         -               -                   -           -    22,341,306.56  100.00                 -        -                   -         -     22,341,306.56  100.00

รพ.เบตง    5,597,047.32         -               -                   -           -      4,694,847.32   83.88     430,000.00  7.68     472,200.00    8.44    5,597,047.32  100.00

รพ.บนันังสตา    5,924,482.87         -               -                   -           -      4,805,991.30    81.12      90,000.00   1.52  1,028,491.57  17.36    5,924,482.87  100.00

รพ.ธารโต    2,055,130.16         -               -                   -           -      1,601,022.16    77.90     152,903.00   7.44     301,205.00  14.66    2,055,130.16  100.00

รพ.รามัน    8,538,157.12         -               -                   -           -      7,982,427.12    93.49     555,730.00   6.51                 -         -      8,538,157.12  100.00

รพร.ยะหา    5,063,276.19  245.61       245.61  5,063,030.58  100.00                   -           -                   -        -                   -         -      5,063,030.58  100.00

รพ.กาบงั    4,147,889.70         -               -    1,966,415.56    47.41    2,003,474.14    48.30    178,000.00   4.29                 -         -      4,147,889.70  100.00

รพ.กรงปนิัง    6,598,610.11         -      1,587.14                 -           -      6,364,022.97    96.44                 -        -       233,000.00    3.53    6,597,022.97    99.98

รวมท ัง้สิ้น  60,265,900.03  245.61    1,832.75  7,029,446.14    11.66  49,793,091.57    82.62  1,406,633.00   2.33  2,034,896.57    3.38  60,264,067.28  100.00

หน่วยบรกิาร งบตั้งต้น
ยังไม่ได้
บนัทกึ

ตามแผน
เงินเหลือจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



ผลการดาํเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2561  ภาครัฐสังกัด สปสธ. จังหวดันราธิวาส
ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบั
เรยีบรอ้ยแล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

รพ.นราธิวาส
ราชนครนิทร์

  16,592,287.39           -    20,885.39      485,000.00      2.92  15,464,200.00    93.20     448,592.00    2.70   173,610.00    1.05  16,571,402.00    99.87

รพ.สุไหงโก-ลก    8,825,459.62           -               -         290,000.00      3.29    8,535,459.62    96.71                 -         -                 -         -      8,825,459.62  100.00

รพ.ตากใบ    5,946,958.74           -               -      4,685,000.00   78.78      718,158.74    12.08     543,800.00    9.14               -         -      5,946,958.74  100.00

รพ.บาเจาะ     5,262,754.30           -               -                     -           -      5,262,754.30  100.00                 -         -                 -         -      5,262,754.30  100.00

รพ.ระแงะ    7,372,685.72           -               -                     -           -      7,372,685.72  100.00                 -         -                 -         -      7,372,685.72  100.00

รพ.รอืเสาะ    6,588,559.72           -               -                     -           -      6,588,559.72  100.00                 -         -                 -         -      6,588,559.72  100.00

รพ.ศรสีาคร     4,111,200.30           -               -                     -           -      4,111,200.30  100.00                 -         -                 -         -      4,111,200.30  100.00

รพ.แว้ง    4,421,708.14           -     10,000.00    1,994,313.00    45.10    1,907,395.14    43.14     510,000.00  11.53               -         -      4,411,708.14    99.77

รพ.สุคิรนิ    3,229,578.81           -               -          56,000.00      1.73    3,173,578.81    98.27                 -         -                 -         -      3,229,578.81  100.00

รพ.สุไหงปาดี    4,836,605.59           -               -                     -           -      4,836,605.59  100.00                 -         -                 -         -      4,836,605.59  100.00

รพ.จะแนะ     3,496,509.29           -      3,000.00    2,727,009.29    77.99       723,500.00    20.69                 -         -      43,000.00    1.23    3,493,509.29    99.91

รพ.เจาะไอรอ้ง     3,607,476.50           -     61,900.00       695,000.00    19.27    1,879,296.50    52.09     350,000.00    9.70  621,280.00  17.22    3,545,576.50   98.28

รพ.ยี่งอเฉลิมพระ
เกยีรติ 80 พรรษา

   3,800,718.77           -               -      3,800,718.77  100.00                   -           -                   -         -                 -         -      3,800,718.77  100.00

รวม  78,092,502.89           -    95,785.39  14,733,041.06   18.87  60,573,394.44    77.57  1,852,392.00    2.37  837,890.00    1.07  77,996,717.50   99.88

หน่วยบรกิาร งบตั้งต้น
ยังไม่ได้
บนัทกึ

ตามแผน
เงินเหลือจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



ผลการดําเนินงานงบคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

รอ้ยละ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รอ้ยละ
ทาํสัญญา

เรยีบรอ้ยแล้ว
รอ้ยละ

ตรวจรบัเรยีบรอ้ย
แล้ว

รอ้ยละ รวมทกุประเภท รอ้ยละ

สงขลา   125,488,960.48                 -      4,395,535.83  2,961,816.33   2.36   36,442,496.61  29.04  18,232,064.00  14.53     63,457,047.71  50.57  121,093,424.65  96.50
สตูล      29,341,131.94                 -        757,218.93       67,200.00   0.23    3,935,953.51  13.41    1,416,700.00    4.83     23,164,059.50  78.95    28,583,913.01  97.42
ตรงั     65,607,505.83      67,260.00    1,395,293.76     700,000.00   1.07   14,496,395.00  22.10    4,950,103.37    7.55     44,065,713.70  67.17    64,212,212.07  97.87

พทัลุง     45,682,079.84                 -      2,547,268.03                 -        -                     -         -                     -         -      43,134,811.81  94.42    43,134,811.81  94.42
ปตัตานี     63,600,138.22  1,574,303.15    3,028,625.14  3,365,955.14   5.29   24,302,170.91  38.21    5,320,864.83    8.37    27,582,522.20  43.37    60,571,513.08  95.24
ยะลา     53,335,891.45                 -     1,848,304.89       11,500.00   0.02    3,828,605.03    7.18    2,564,000.00    4.81    45,083,481.53  84.53    51,487,586.56  96.53

นราธิวาส     75,826,121.02      65,000.50    1,665,191.41     143,613.60   0.19  12,718,364.47  16.77    6,006,700.00    7.92     55,292,251.54  72.92    74,160,929.61  97.80
รวมท ัง้หมด  458,881,828.78  1,706,563.65  15,637,437.99  7,250,085.07  1.58  95,723,985.53  20.86  38,490,432.20    8.39  301,779,887.99  65.76  443,244,390.79  96.59

จังหวัด งบตั้งต้น
เงินท ีย่ังไม่ได้

บนัทกึตามแผน
เงินเหลือจ่าย

เงินท ีบ่นัทกึตามแผน



แผนการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2561
เสนอ อปสข. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : เปลี่ยนรายการ

จังหวัด หน่วยบริการ รายการเดิม รายการใหม่

สงขลา รพ.สงขลา ปรับปรุงต่อเติมศูนย์คอมพิวเตอร์ 
= 1,498,000 บาท

รอตึกใหม่

1. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก พร้อมเสาน้ําเกลือ / ตู้ข้างเตียง /
      ถาดคร่อมเตียง  จํานวน  25 ชุด
2.    เครื่องอบลมร้อน  2 เครื่อง
3.    ปรับปรุงแผงกั้นผนังหน้าเครื่องด้วยสแตนเลส

รพ.ระโนด เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อม
ระบบแปลผลอัตโนมัติ 
= 1,800,000 บาท

เครื่องเดิมพอใช้ได้ ขอปรับเพื่อ
ความสะดวกในการให้บริการ 

ระดับ รพสต.

1. เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสลูกตาแบบพกพา  2 
เครื่อง

2. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ  2 เครื่อง
3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท 5 เครื่อง
4. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบพกพา 3 เครื่อง
5. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ชนิด  เคลื่อนที่ได้  1  เครื่อง



จังหวัด หน่วยบริการ รายการเดิม รายการใหม่
พัทลุง รพ.ตะโหมด รั้วคอนกรีตบล๊อกและ

เครื่องเติมคลอรีน
 = 257,240.12 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น 
และใช้คลอรีนก้อนแทน

1. ปรับปรุงห้องจ่ายกลาง / ห้องตรวจแยกโรค /ประตู 
รั้วโรงพยาบาล 

2. เครื่องโปรเจกเตอร์ ขนาด 3,500 ANSI Lumens
3. ไฟฉุกเฉิน ขนาด 12  โวลต์ 3 ชุด
    ... ใช้เงิน รพ.สมทบ 34,759.88 บาท

หม้อต้มแผ่นประคบร้อน ขนาด 
12 แผ่น = 70,000 

 ปรับวงเงินเนื่องจากตั้งราคาต่ํา
กว่าราคากลาง และ ราคา

ท้องตลาด

1. หม้อต้มแผ่นประคบร้อน ขนาด 12 แผ่น 
  ... ใช้เงินสมทบอีก 20,000 บาท รวมเป็น 90,000 บาท



จังหวัด หน่วยบริการ รายการเดิม รายการใหม่
ปัตตานี รพ.ยะรัง ปรับปรุงคลินิกบริการ งาน

ชันสูตร / เวชศาสตร์ครอบครัว 
/ห้องรอคลอด /ห้องคลอด และ

หลังคลอด
= 1,989,000 บาท

1. Data loger 18 เครื่อง
2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 2 เครื่อง
3. รถเข็นแปลนอน 2 คัน
4. แผ่นกระดานรองหลัง 2 แผ่น
5. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก 3 เครื่อง 
6. Infusion Pump 4 เครื่อง
7. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

รพ.โคกโพธิ์ เครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง 
= 150,000  บาท

1. เครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง 
= 150,000  บาท

งบระดับจังหวัด
ปี 2560 

เครื่องวัดความดันโลหิตเด็ก 
142 เครื่อง สนับสนุนหน่วย

ปฐมภูมิ = 1,278,000.00 บาท
ไม่สามารถจัดซื้อได้ (ไม่มีของ) 

1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมตัิ 19 
เครื่อง 

    ... ใช้เงิน รพ.สมทบ 52,000 บาท



การด าเนินงานวัณโรค  
เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา  



การเรง่คัดกรองวณัโรคในประชากรกลุ่มเสีย่ง 

เป้าหมายรอบ 3,6 เดือน 

1.เร่งคน้หาและ x-ray และตรวจวินิจฉัยดว้ย molecular test ที่รวดเร็วในประชากรกลุ่มเสีย่ง 
2.รักษาผูป้ว่ยวณัโรคและวณัโรคดื้อยาดว้ยสตูรยาที่มปีระสทิธิภาพ 
3.ติดตามการขึน้ทะเบยีนผูป้ว่ยวณัโรคทีว่ินจิฉัยและตดิตามการรักษาทุกราย 

มาตรการ 
1.คัดกรองเชงิรกุกลุม่เสีย่งวณัโรค 7 กลุ่ม 
 1.ผู้สูงอายุ 65 ขึ้นไปที่มีโรคร่วม  
 2.ผู้ป่วยเบาหวาน (เบาหวานท่ีคมุระดบัน า้ตาลไม่ได้ ) 
 3.ผู้ต้องขังเรือนจ า  
 4.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
 5.ผู้สัมผัสใกล้ชิด   
 6.บุคลากรสาธารณสุข  
 7.แรงงานต่างด้าว 
2. ส่งทดสอบความไวตอ่ยาในกลุ่มผูป้ว่ยวณัโรคทีเ่สีย่งตอ่การดือ้ยา 



ผลการด าเนนิงาน ปี 2560 
มากกว่า 

ร้อยละ 85 

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราความส าเร็จในการรักษาผูป้ว่ยวณัโรค(Success rate) ปี 2560 ( ไตรมาส1-2/60) 

การเสยีชวีิต
ระหว่างการรกัษา 
> ร้อยละ 5  

 จัดศึกษาการเสยีชวีิตผู้ปว่ย 
วัณโรค เพื่อ วางแผนในการดแูล
ผู้ป่วยที่มลีกัษณะปญัหาคลา้ยๆกนั  

การขาดยาระหว่าง
การรักษา ภาพรวม
เขต > ร้อยละ 3   

- เน้นการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง (DOT 
คุณภาพ)  
- จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง และ สนับสนุนช่วยเหลือ 
กรณี ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และ 
สังคม และ เครือข่ายร่วมด าเนินงาน 

ผู้ป่วยวัณโรคยังอยู่
ระหว่างการรักษา  

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมิน
ผลการรักษาในระบบฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

73.8 
80.7 81.7 82.1 84.7 86.3 86.8 82.7 

6.3 

6.9 7.8 6.8 
6.8 5.9 3.2 

6.2 
2.3 

5.1 2.3 
3.4 3.7 1.8 3.2 3.3 

7.0 

0.4 
0.0 

0.9 1.0 1.4 2.3 1.9 9.9 
5.1 7.8 

4.3 3.2 4.6 4.1 5.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

ก าลังรักษา 

โอนออก 

ขาดยา 

การรักษาล้มเหลว 

เสียชีวิต 

การรักษาส าเร็จ 

ร้อยละ 

ข้อค้นพบ และ โอกาสพฒันา 



การเร่งคดักรองวณัโรคในประชากรกลุม่เสีย่ง  
ผลการคดักรองเชงิรุกกลุม่เสีย่งวณัโรค (Detection rate) ปี 2561 

เป้าหมาย 
(คน) 

46,912 45,835 24,992 36,407 41,535 17,788 26,705 240,172 

คัดกรอง
(คน) 

6,341 7,907 7,266 11,633 14,496 6,439 17,282 7,1364 

พบผู้ ป่วย 
วณัโรค 
(คน) 
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การคัดกรองกลุ่มเสีย่งวณัโรค : จ าแนกตามกลุ่มเสีย่ง ปี 2561 

กลุ่มเสีย่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลการคดั
กรอง (คน) 

ร้อยละ พบผู้ป่วย 
วัณโรค (คน) 

 ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 17,940 7,034 39.2 45 

 HIV 17,306 4,504 26.0 21 

 DM 72,671 20,001 27.5 36 

 เรือนจ า 21,632 6,320 29.2 21 

แรงงานต่างด้าว 27,519 3,812 13.9 4 

ผู้สูงอายุ65ปีข้ึนไปที่มี
โรคปอดร่วม 53,300 12,781 24.0 21 
บุคลากรทาง
การแพทย์ 29,806 16,912 56.7 6 

ภาพรวมเขต 240,174 71,364 29.7 154 

ร้อยละ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  



จ านวนขึ้นทะเบยีนผูป้ว่ยวัณโรครายใหม่ทกุประเภทและกลบัเปน็ซ้ า (ราย) 
ปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพนัธ ์2561)  

เป้าหมาย 82.5% 
ของค่าคาดประมาณ
ผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
ทุกประเภทและกลบั

เป็นซ้ า (ราย) 

 
 

882 

 
 

372 

 
 

609 

 
 

825 

 
 

600 

 
 

1659 

 
 

523 

 
 

5472 

จ านวนขึน้ทะเบียน
ผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
ทุกประเภทและกลบั

เป็นซ้ า (ราย) 
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ร้อยละ 
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จ านวนที่ไม ่
น ามาประเมิน 
 

โอนออก ไม่ทราบ 
ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น 
 

ขาดยา > 2 เดือนติดต่อกัน 
 
 

ตาย 
 
 

ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น ไม่
มีผลเสมหะ 
 

ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น 
เป็นบวก 
 

ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น 
เป็นลบ 
 

ผลเสมหะเมื่อสิ้นสดุการรกัษาระยะเข้มข้น (Conversion rate) ปี 2561 ( ไตรมาส1 /61) : PA 

ร้อยละ 

ผลเสมหะเมือ่สิน้สดุการรกัษาระยะเข้มขน้ เป็นลบ 
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาส ที่ 

1/61 ภาพรวม ผลงาน 56.7%  
 -     กลุ่มยังไม่มีผลเสมหะ (28.1%) + โอนออกไม่
ทราบผลเสมหะ (4.2%) สองกลุ่มนี้ = 32.3% 

- ผลงาน 56.7% + 32.3% = 89.0% ผ่าน
เกณฑเ์ปา้หมายประเทศ (> 85%)  

 
ดังน้ัน  
- เน้นการก ากับการดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาจน

ครบการรักษา ( Quality DOT)  
- การติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน ให้ก าลังใจ และ 

ช่วยเหลือ 
- มีการท างานเป็นทีม ทั้งทีมสหวิชาชีพ และ 

เครือข่าย  
- การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ในระบบรายงานให้

ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน  
√ 



การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารยุตวิณัโรคแห่งชาต ิ

จังหวัด ระดับจังหวัด การประชุม ระดับอ าเภอ ประธาน หมายเหต ุ

ยะลา √ 2 ครั้ง √     

ปัตตาน ี √ 2 ครั้ง 
 ระหว่าง

ด าเนินการ   จะเสร็จสิ้นภายใน 15 มีนาคม 

นราธิวาส √ 1 ครั้ง 
 ระหว่าง

ด าเนินการ     

สตูล √ 4 ครั้ง     
ไม่มีการจัดตั้งระดับอ าเภอ แต่จะดึงผู้รับผิดชอบราย
อ าเภอเข้ามาเป็นคณะท างานในระดับจังหวัด 

สงขลา √ 1 ครั้ง √ นายอ าเภอ   

พัทลุง √ 2 ครั้ง     ยังไม่มีการจัดตั้งระดับอ าเภอ แต่วัณโรคเข้าทีม พชอ 

ตรัง √ 2 ครั้ง  
 ระหว่าง

ด าเนินการ      

ครบ 7 จังหวัด  



ศูนยปฏิบตัิการยตุวิณัโรคแหงชาต ิ 
(National Operation Center for Ending TB: NOC-TB) 

 ระดับเขต 

เปาประสงค 

 ลดอุบัติการณวัณโรคของประเทศสูการยุติวัณโรค ตามมติคณะรัฐมนตรี 12 กันยายน 2560 

 

วัตถุประสงคของการจดัตั้ง 

1. เพ่ือปรับโครงสรางการดําเนินงานวัณโรคใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน 

2. เพ่ือกํากับการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการระดับชาติดานการตอตานวัณโรค พ.ศ. 2560 – 2564 ท้ังในภาวะ
ปกติและฉุกเฉิน 

3. เพ่ือรายงานขอเสนอ และ ขอสั่งการใหผูบัญชาการเหตุการณ และ ผูบริหารระดับสูง 

 



การตั้งศนูยปฏบิัติการยตุวิัณโรคแหงชาติ ระดับเขต ศูนยปฏิบัติการยุติวัณโรคแหงชาติ 

National Operation Center for 

Ending TB : NOC-TB 

เขตสุขภาพท่ี 12 สงขลา Incident Manager 

ผูตรวจฯ / สาธารณสขุนิเทศก 

SAT STAG ขอมูลจากทุกมิติ 

(สคร.(สคร./สสจ.)) 

- ยุทธศาสตรTB ชาติ 

- กําหนดยุทธศาสตร TB พ้ืนท่ี 

- ผอ.เขตสุขภาพ  

Operation 

(เขตสุขภาพ/สคร.พ้ืนท่ี) 

Case manage 

(เขตสุขภาพ) 

Finance 

(เขตสุขภาพ) 

Risk comm. 

(เขตสุขภาพ) 

Logistic 

(เขตสุขภาพ) 

Law 

(เขตสุขภาพ) 

PoE 

(เขตสุขภาพ) 

Liaison 

(เขตสุขภาพ) 
- Invest. 

- SRRT เขต/

จังหวัด 

- จพง.

ควบคุมโรค 

(เขตสุขภาพ/

สคร/สสจ) 

- แผนงาน TB 

- ควบคุมกํากับ 

- ประเมินผล 

- วิจัย TB  

(Program 

response/Risk 

Behavior 

(เขตสุขภาพ/สคร/

สสจ) 

- ผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน 

- มหาวิทยาลัย 

- เภสัชฯ 

- Holistic Rx. 

MCATT2/EMS 

(เขตสุขภาพ/สสจ/

รพ/มหาวิทยาลัย) 

- งบประมาณ 

(เขตสุขภาพ) 

  

- การสื่อสารความ

เสี่ยง (สคร/สสจ) 

  - เลขาฯ & ผู

ประสานงาน 

- RCT 

  

- ยา (สปสช) 

- น้ํายาชันสูตรวัณ

โรค (สปสช/สคร) 

  

- กฎหมาย (สคร/ 

สสจ) 

  

- ดานควบคุมโรค 

(สคร)  

  



จัดตั้งศูนยปฏบิัตกิารยตุิวณัโรคแหงชาติ ระดับเขต  

• โครงสรางคณะทํางาน 
• (ราง) คณะทํางาน NOC-TB เขต (อยูระหวางการทบทวน)  
 

• สถานที่ หองปฏบิตักิาร และ อุปกรณ เครื่องมอื ระบบสือ่สาร ระบบขอมลู 
• สถานท่ี  

1. สถานท่ีเดียวกับ EOC ของ เขต 
2. หองปฏิบัติการ จัดตั้งท่ี เขตสุขภาพ 
3. หองปฏิบัติการ จัดตั้งท่ี สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา  
4. หองปฏิบัติการ จัดตั้งท่ี ศูนยวัณโรคท่ี 12 ยะลา   
5. ขอเสนออื่นๆ   
 
มต:ิ …………………………………………………………………………………………………. 

 
 



วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนดิรนุแรงมาก  
(Extensively drug resistant Tuberculosis :XDR-TB)  



สถานการณ ์

0
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สคร 1 สคร 2 สคร 3 สคร 4 สคร 5 สคร 6 สคร 7 สคร 8 สคร 9 สคร 10 สคร 11 สคร 12 สปคม 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

จาํนวนการขึน้ทะเบยีน MDR-TB ปี 57 – 60 จาํแนกรายเขต 

ปี 2557 2558 2559 2560 

คา่ประมาณการ* 1,000 1,100 4,500 4,700 

ขึน้ทะเบยีน** 353 477 581 484 
ทีม่า  *WHO. Global Tuberculosis Report 2014-2017 / 
         **ศนูยข์อ้มลูวณัโรค (TBCM Data Center) www.tbcmthailand.org Nov 22 2017 



จํานวนการขึน้ทะเบยีนรักษาผูปวย MDR/XDR-TB  ปงบประมาณ 2558 – 2561 (ไตรมาสที ่1/61)  

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 

MDR-TB MDR-TB MDR-TB XDR-TB MDR-TB XDR-TB 

ตรัง 5 7 5 0 1 0 

พัทลงุ 6 4 2 0 1 0 

สตูล 3 2 2 1 0 0 

สงขลา 9 8 11 0 8 1 

ยะลา 3 1 2 0 0 0 

ปตตานี 4 4 2 0 1 0 

นราธวิาส 3 5 2 0 0 0 

เขต 33 31 26 1 11 1 

หมายเหตุ:   จ.พัทลงุ รอผลตรวจวนิจิฉยั XDR-TB 1 ราย (ขึ้นทะเบยีน ผูปวยวณัโรคปอดรายใหม )  



ระบบการดแูลรักษา XDR-TB ในปัจจบุนั 
คณะผูเ้ชีย่วชาญการดแูลรกัษาวณัโรคดือ้ยา ระดบัประเทศ                   

(National Clinical DR Expert Committee) 

สํานกัวณัโรค 

รพศ/รพท 

รพ.ทีม่ผีูป่้วย XDR  
หรอื difficult to treat MDR/preXDR 

รพ.สต.ทีม่ผีูป่้วย XDR 

สง่ขอ้มลูผูป่้วยตามแบบฟอรม์ 

สง่ขอ้มลูผูป่้วยทางอเีมล 

สง่ปรกึษา 

อนุมัตยิา 

ทมีสหวชิาชพีนํายาไปใหร้พ. 

ใหคํ้าปรกึษา 

• Line group ผูป่้วยแตล่ะราย 
• ทมีสหวชิาชพีของรพ.ดแูลผูป่้วยตอ่เนือ่ง 
• รพ./รพ.สต. ทํา DOT เขม้ขน้ 
• เครอืขา่ยสนับสนุนผูป่้วยและครอบครัว 
• สง่ขอ้มลูใหสํ้านักวณัโรคทกุเดอืน 

กํากบัตดิตามผลการรกัษาและ aDSM 



ระบบการดแูลรักษา XDR-TB ระดบัเขต 
คณะผูเ้ชีย่วชาญการดแูลรกัษาวณัโรคดือ้ยา ระดบัประเทศ (National Clinical DR 

Expert Committee) 

สํานกัวณัโรค 

คณะผูเ้ชีย่วชาญฯ ระดบัเขต                           
Regional XDR-TB Center 

รพ.ทีม่ผีูป่้วย XDR  
หรอื difficult to treat MDR/preXDR 

รพ.สต.ทีม่ผีูป่้วย XDR 

แจง้ผชช.ระดบัประเทศ 

สง่ปรกึษา 
อนุมัตยิา 

• ทมีสหวชิาชพีของรพ.ดแูลผูป่้วยตอ่เนือ่ง 
• รพ./รพ.สต. ทํา DOT เขม้ขน้ 
• เครอืขา่ยสนับสนุนผูป่้วยและครอบครัว 
• สง่ขอ้มลูใหส้คร./สปคม.-> สํานักวณัโรคทกุเดอืน 

กํากบัตดิตามผลการรักษา
และ aDSM 

สคร. สปคม. 

เบกิยา 

ใหคํ้าปรกึษา 



 
 
 

ประกาศ โรคตดิตอ่
อนัตราย (ฉบบัที ่2) 

XDR-TB 

 
 
 
 

แนวทางการดาํเนนิงาน 
ป้องกนัควบคมุวณัโรคดือ้ยา 
หลายขนานชนดิรนุแรงมาก  

 
ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
โรคตดิตอ่ พ.ศ.2558 

 



วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนดิรุนแรงมาก  
(Extensively drug resistant Tuberculosis :XDR-TB)    



 
 

ขอ้เสนอเพือ่พจิารณา จดัต ัง้ Regional XDR-TB HUB   
เพือ่รองรบัการรกัษาผูป่้วย XDR-TB ของแตล่ะเขตสขุภาพ 

  
 โรงพยาบาลศนูย/์ โรงพยาบาลท ัว่ไป  (1 แหง่ หรอืทกุจงัหวดั) 

• ขอ้ด ีคอื สถานทีม่คีวามพรอ้ม มแีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 
• ขอ้เสยี คอื ผูป่้วยเดนิทางไกล  อาจเป็นแหลง่แพรเ่ชือ้กรณีจดัการสถานทีไ่มด่ ี 

โรงพยาบาลชุมชน 
• ขอ้ด ีคอื  ผูป่้วยเดนิทางใกล ้
• ขอ้เสยี คอื ขาดความชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญ 

Mix model รว่มกนัระหวา่ง โรงพยาบาลศนูย/์ โรงพยาบาลท ัว่ไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน 

Centralize 1 แหง่  
• ขอ้ด ีคอื มคีวามพรอ้มทกุดา้น เชน่ ทมีแพทยท์ีด่แูล การบรหิารจดัการ 
• ขอ้เสยี คอื  ผูป่้วยเดนิทางไกล คา่ใชจ้า่ยสงู 



นิยามสถานที ่
1) สถานที่แยกกกั/กกักนัผูมเีหตอุนัควรสงสยั XDR-TB หมายถึง โรงพยาบาลที่ผูมีเหตุอันควรสงสัยเขามารับการตรวจวินิจฉัย ไดแก โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเอกชน หรือหนวยบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งจะเปนสถานที่ที่แยกกักผูมีเหตุอันควรสงสัย 
XDR-TB จนกวาจะไดรับการยืนยันผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

• สถานที่แยกกักผูมีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB สําหรับผูตองโทษในสถานพินิจหรือเรือนจํา หมายถึง  หองแยกโรคของเรือนจําที่กําหนดไว 
 

2) สถานที่แยกกกั/กกักนัผูปวย XDR-TB เพื่อรักษาประจําเขตสขุภาพ (Regional XDR-TB  Hub) หมายถึง โรงพยาบาลที่ดูแลรักษาผูปวยวัณโรค
ด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่มีความพรอมทั้งดานบุคลากร สถานที่และการบริหารจัดการ อาจเปนโรงพยาบาลทั่วไป 
หรือโรงพยาบาลศูนย ที่มีหองแยกกักเปนหอง Negative pressure และมีอายุรแพทยเปนผูดูแลรักษา ซึ่งเขตสุขภาพคัดเลือกเปนสถานที่รองรับ
การแยกกัก/กักกันผูปวย XDR-TB ประจําเขตสุขภาพ โดยอาจมีเขตละ 1 แหง หรือมากกวาก็ได ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ และการสนับสนุนของ
เขตสุขภาพ นั้นๆ 

 

3) ศูนยความเปนเลศิดานการดแูลรักษาผูปวยวณัโรคดือ้ยาหลายขนานชนดิรุนแรงมาก (Regional XDR-TB Center) หมายถึง โรงพยาบาลที่ให
การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และใหคําปรึกษาในการกํากับติดตามผูปวย XDR-TB โดย มีแพทยผูเชี่ยวชาญ ทีมสหวิชาชีพ  มีหองปฏิบัติการที่มี
ความพรอม  มีระบบการบริหารจัดการทางดานทรัพยากร สถานท่ี บุคลากร เวชภัณฑและงบประมาณเพ่ือรองรับการดูแลรักษาผูปวย XDR-TB 
เปนศูนยกลางการฝกอบรมทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ รวมถึงเปนที่ปรึกษา กํากับติดตามการดูแลรักษาผูปวย XDR-TB ในสถานที่
แยกกักที่เขตสุขภาพกําหนด  

 



แนวทาง: สถานที่แยกกัก/กักกัน และคุมไว้สังเกต 

• แยกกัก/กักกันที่โรงพยาบาล ที่รับการตรวจวินิจฉัย/รักษา (ระยะเลาข้ึนกับบริบทการตรวจ) 
• สงทดสอบความไวตอยาแนวที่สอง ระยะเวลาแยกกัก/กักกันระหวางรอผลทดสอบความไวตอยาแนวที่สอง อยางนอย 5-7 

วัน 
• ไมใช XDR-TB (TB, MDR-TB, pre XDR-TB) รักษาตามมาตรฐาน ปองกันไมใหด้ือยาเพิ่ม 

ผูมีเหตุอันควรสงสยั 

 XDR-TB  

•แยกกัก/กักกันที่ regional XDR-TB hub ระยะเวลาแยกกัก/กักกันที่ regional XDR-TB hub อยางนอย 30 วัน 
•คุมไวสงัเกตชวงที ่1 คุมไวสังเกต ณ ที่พักอาศัยหรือที่บานของผูปวยจนกวาการเพาะเลีย้งเช้ือกลับเปนลบ อยางนอย 2 ครั้ง 
หางกันอยางนอย 30 และ ใหงดเดินทางออกนอกบานหรือที่พักอาศัย ยกเวนกรณีที่ตองติดตามการรักษาที่โรงพยาบาล 
กรณีมีความจําเปนเดินทางออกนอกสถานทีพ่ักอาศัย เดินทางใหอยูภายใตการควบคุมของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ มี
รถรับสงเฉพาะเพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือใหผูอืน่ และงดเวนการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เปนตน ระยะเวลา
คุมไวสงัเกตในชวงที ่1 อยางนอย 3 เดือน   

•   ชวงที่ 2 คุมไวสงัเกตชวงที ่2 หลังผลการเพาะเลีย้งเชือ้เปนลบ ใหคุมไวสังเกตจนครบกําหนดการรกัษา  
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เพื่อพิจารณากอนทกุครั้ง ล้มเหลว และจํากดัการเดินทาง ยกเว้นกรณีท่ีต้องติดตามการรักษาท่ี

โรงพยาบาล  

•กรณีผูปวยที่อยูขณะคุมไวสังเกตที่บาน (ชวงที่ 2 ) หากพบวาเสมหะเปลี่ยนจากลบกลับเปนบวกในระหวางการรักษา ใหสงตัว
กลับ regional XDR-TB hub 
 

ผูปวย XDR-TB 



  ณ ท่ีพักอาศัย/ท่ีบาน 

(ชวงท่ี 1 อยางนอย 3 เดือน) 

(ชวงท่ี 2 จนครบการรักษา) 

โรงพยาบาล 

(5-7 วัน) 

Regional  

XDR-TB hub  

(อยางนอย 30 วัน) 

แยกกัก/กักกัน เพ่ือรอ

ผลการทดสอบความ

ไวตอยา (SL-LPA) 

แยกกัก/กักกัน จนกวา 

AFB ลบ 2 ครั้ง หาง

กันอยางนอย 7 วัน 

คุมไวสังเกต  

ชวงท่ี 1 งดการเดินทางจนกวา 

culture ลบ 2 ครั้ง 

ชวงท่ี 2 จํากัดการเดินทางจน

ครบกําหนดการรักษา 

ผลเปน 

XDR-TB 

แผนภมูิที ่3 แสดงระยะเวลาการแยกกกัและคมุไวสงัเกต 



การพิจารณาสถานที่แยกกัก : ผูปวยวณัโรคดื้อยาหลายขนานชนดิรุนแรงมาก  
(Extensively drug resistant Tuberculosis :XDR-TB) 

ตามมติที่ประชุมสํานักตรวจราชการเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ขอใหกําหนดการจัดต้ัง XDR TB hub ที่มี
ความ พรอมดานหองแยก แหงเดียวหรือหลายแหงก็ไดแลวแตเขตพิจารณาตามบริบท ของพ้ืนที่ 
รวมทั้งการมอบหมาย Focal point (ใหตอบกลับภายใน 1 เดือน)  



ผลการพจิารณาเขต สุขภาพที่ 12 สงขลา  

Regional XDR-
TB Center 

Regional XDR-
TB Hub 



รายงานสถานการณก์ารเงนิการคลัง
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

ณ 31 ธ.ค.2560 

เขตสขุภาพที ่12

ประมวลผล 20 ม.ค.2561
ขอ้มลู : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลกัประกนัสขุภาพ 



ตัวชี้วัด   : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

(ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6)
เป้าหมาย : เขตสุขภาพที่ ๑๒ มีหน่วยบริการทั้งหมด 78 แห่ง 

ต้องมีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ( ไม่เกิน 4 แห่ง)

ผลการด าเนินงาน : ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561

เขตสุขภาพที่ ๑๒ ไม่มีหน่วยบริการประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 0 



ตรัง

ล ำ
ดบั
ที่

จงัหวดั หนว่ยบรกิำร CR QR Cash
NWC

ทนุส ำรองสทุธิ
NI+Depreciation
ผลด ำเนนิกำร

Risk 
Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

1 ตรัง ตรัง,รพศ.
2.28 2.16 1.41 392,289,565.08 142,887,688.81 0B- 0B

2 ตรัง กนัตงั,รพช. 3.09 2.85 2.24 54,295,298.91 21,185,888.38 1B- 0C-

3 ตรัง ยา่นตาขาว,รพช. 1.34 1.27 0.96 13,683,738.53 11,400,071.44 2A- 1B-

4 ตรัง ปะเหลยีน,รพช. 1.82 1.64 1.46 21,048,229.12 10,650,614.77 2B 0C

5 ตรัง สเิกา,รพช. 1.39 1.28 1.08 9,338,133.98 6,959,210.14 1A- 1C-

6 ตรัง หว้ยยอด,รพช. 1.09 1.00 0.78 5,804,083.61 17,720,741.32 6A- 2B

7 ตรัง วังวเิศษ,รพช. 1.66 1.51 1.35 17,565,674.68 9,567,101.68 1B 0C-

8 ตรัง นาโยง,รพช. 1.10 0.98 0.77 3,915,079.64 14,680,912.20 6B 3B-

9 ตรัง รัษฎา,รพช. 1.71 1.59 1.32 15,125,628.44 13,158,155.96 3A- 0C

10 ตรัง
หาดส าราญเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
รพช.

2.20 2.02 1.70 13,125,142.05 9,337,321.56 4B 0B-

คณุภาพบญัช ี ผา่น = 2 แหง่  ไมผ่า่น = 8 แหง่



นราธวิาส

ที่ จังหวดั หน่วยบรกิาร CR QR Cash
NWC

ทนุส ำรองสทุธิ
NI+Depreciation
ผลประกอบกำร

Risk 
Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

11นราธวิาส นราธวิาสราชนครนิทร,์รพท. 1.71 1.56 1.15 106,109,679.35 19,251,127.67 1B 0C

12นราธวิาส สไุหงโก-ลก,รพท. 1.72 1.58 1.21 67,902,156.30 -3,059,557.45 1B- 1C

13นราธวิาส ตากใบ,รพช. 3.27 3.15 2.98 69,207,353.83 12,360,560.34 1B 0B-

14นราธวิาส บาเจาะ,รพช. 4.29 4.09 3.26 32,534,317.36 10,804,979.96 1A- 0C-

15นราธวิาส ระแงะ,รพช. 1.52 1.45 1.34 23,562,662.17 -11,631,034.41 0A 1B-

16นราธวิาส รอืเสาะ,รพช. 2.41 2.37 1.97 67,182,931.57 -480,505.78 0B- 1C-

17นราธวิาส ศรสีาคร,รพช. 1.51 1.37 1.14 9,186,401.31 3,476,546.57 1B- 0C-

18นราธวิาส แวง้,รพช. 2.90 2.72 2.39 27,897,690.84 4,679,726.32 0B- 0C

19นราธวิาส สคุรินิ,รพช. 3.32 2.56 2.02 29,695,690.82 -656,555.73 1B- 1F

20นราธวิาส สไุหงปาด,ีรพช. 4.90 4.20 3.69 19,890,158.14 14,931,939.68 1A 0B

21นราธวิาส จะแนะ,รพช. 2.27 1.88 1.66 12,335,011.32 8,640,652.10 0A- 0C

22นราธวิาส เจาะไอรอ้ง,รพช. 2.34 2.16 1.90 11,595,677.67 10,110,985.87 1B 0C

23นราธวิาส ยีง่อเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา,รพช. 1.88 1.69 1.51 14,502,734.20 146,593.19 3B- 0C-

คณุภาพบญัช ี ผา่น = 1 แหง่  ไมผ่า่น = 12 แหง่



ปัตตานี

ที่ จังหวดั หน่วยบรกิาร CR QR Cash
NWC

ทนุส ำรองสทุธิ
NI+Depreciation
ผลด ำเนนิกำร

Risk 
Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

24ปัตตานี ปัตตาน,ีรพท. 2.08 1.93 1.31 168,962,847.40 65,674,628.48 0B 0B

25ปัตตานี โคกโพธิ,์รพช. 0.78 0.73 0.50 -9,117,873.83 6,402,783.23 6A- 5C-

26ปัตตานี หนองจกิ,รพช. 2.07 1.91 1.73 23,734,180.64 10,302,144.23 0A- 0C

27ปัตตานี ปะนาเระ,รพช. 0.94 0.82 0.64 -1,348,832.31 16,068,859.64 6A- 4C-

28ปัตตานี มายอ,รพช. 2.04 1.87 1.73 20,075,311.97 6,643,945.34 0B 0C-

29ปัตตานี ทุง่ยางแดง,รพช. 2.01 1.90 1.49 16,400,450.98 4,326,390.83 1B- 0D

30ปัตตานี ไมแ้กน่,รพช. 1.27 1.12 0.89 3,226,701.05 29,576.31 1A- 1F

31ปัตตานี ยะหริง่,รพช. 1.30 1.20 1.03 9,926,486.34 12,141,699.44 3A 1C

32ปัตตานี ยะรัง,รพช. 1.10 0.94 0.72 2,494,570.86 11,957,864.82 6A- 3B

33ปัตตานี แมล่าน,รพช. 0.61 0.49 0.28 -4,652,099.87 4,276,376.37 7B 5C-

34ปัตตานี สมเด็จพระยพุราชสายบรุ,ีรพช. 1.15 1.08 0.78 5,930,387.41 10,688,995.91 5A- 2B-

35ปัตตานี กะพอ้,รพช. 2.81 2.59 2.05 14,693,488.38 -387,233.98 1A- 1F

คณุภาพบญัช ี ผา่น = 2 แหง่  ไมผ่า่น = 10 แหง่



พัทลงุ

ที่ จังหวดั หน่วยบรกิาร CR QR Cash
NWC

ทนุส ำรองสทุธิ
NI+Depreciation
ผลด ำเนนิกำร

Risk 
Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

36พัทลงุ พัทลงุ,รพท. 2.08 1.84 1.06 127,903,311.18 34,391,169.42 1B 0B

37พัทลงุ กงหรา,รพช. 1.60 1.46 1.32 9,367,184.33 8,169,117.90 1A- 0B

38พัทลงุ เขาชยัสน,รพช. 0.96 0.86 0.62 -629,082.22 14,924,338.02 7B- 4B

39พัทลงุ ตะโหมด,รพช. 1.55 1.45 1.14 7,928,766.37 9,303,614.47 2A- 0C

40พัทลงุ ควนขนุน,รพช. 1.22 1.08 0.53 6,996,884.15 10,562,674.01 3A 2B-

41พัทลงุ ปากพะยนู,รพช. 1.82 1.63 1.41 9,164,505.08 6,630,556.31 1B- 0B

42พัทลงุ ศรบีรรพต,รพช. 1.63 1.50 1.23 4,772,990.34 7,535,078.40 6A- 0B

43พัทลงุ ป่าบอน,รพช. 1.05 0.98 0.84 977,522.70 12,492,294.15 7B- 2B

44พัทลงุ บางแกว้,รพช. 1.25 1.12 0.89 3,284,712.26 4,522,360.26 7A- 1C

45พัทลงุ ป่าพะยอม,รพช. 1.07 0.98 0.75 1,393,344.82 7,431,875.80 7B- 3B-

46พัทลงุ
ศรนีครนิทร(์ปัญญานันทภขิ)ุ,
รพช. 1.83 1.72 1.48 9,041,022.41 5,219,976.11 2B 0C

คณุภาพบญัช ี ผา่น = 6 แหง่  ไมผ่า่น = 5 แหง่



ยะลา

ID Province Org CR QR Cash NWC NI+Depreciation
Risk 

Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

47 ยะลา ยะลา,รพศ. 2.81 2.65 1.96 416,629,475.36 131,245,778.89 0A- 0B-

48 ยะลา เบตง,รพท. 1.16 0.95 0.59 9,558,367.39 558,679.49 3B- 3C

49 ยะลา บนันังสตา,รพช. 1.43 1.31 1.12 13,696,183.94 2,522,104.73 0A- 1C-

50 ยะลา ธารโต,รพช. 1.00 0.90 0.59 20,188.31 -1,338,684.24 3B- 6D

51 ยะลา รามนั,รพช. 2.22 2.09 1.83 47,044,867.95 9,537,351.60 0A- 0D

52 ยะลา
สมเด็จพระยพุราชยะหา
,รพช. 1.83 1.74 1.49 24,834,880.92 2,194,420.59 0A- 0C

53 ยะลา กาบงั,รพช. 1.73 1.61 1.44 11,011,521.31 2,640,064.48 0B 0D

54 ยะลา กรงปินัง,รพช. 3.27 3.11 2.71 29,958,953.36 7,442,791.69 0A 0C-

คณุภาพบญัช ี ผา่น = 0 แหง่  ไมผ่า่น = 8 แหง่



สงขลา

ที่ จังหวดั หน่วยบรกิาร CR QR Cash
NWC

ทนุส ำรองสทุธิ
NI+Depreciation
ผลด ำเนนิกำร

Risk 
Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

55สงขลา หาดใหญ,่รพศ. 1.89 1.74 1.02 494,217,644.36 217,139,249.19 3B- 0B

56สงขลา สงขลา,รพท. 1.07 0.98 0.62 27,580,393.21 66,107,332.92 7C 3C

57สงขลา สทงิพระ,รพช. 1.08 0.88 0.67 1,667,213.96 10,095,245.10 7B- 3B-

58สงขลา จะนะ,รพช. 3.38 3.27 3.10 103,293,018.58 964,989.13 2B- 0C

59สงขลา
สมเด็จพระบรมราชนินีาถ 
ณ อ าเภอนาทว,ีรพช. 1.96 1.82 1.31 47,669,542.67 20,472,094.81 0A- 0C

60สงขลา เทพา,รพช. 1.94 1.76 1.51 24,942,466.84 13,475,399.54 0A 0B-

61สงขลา สะบา้ยอ้ย,รพช. 1.94 1.82 1.63 26,074,699.41 13,908,734.45 1A- 0B-

62สงขลา ระโนด,รพช. 1.20 1.11 0.82 6,595,691.61 1,891,362.19 5B 1C

63สงขลา กระแสสนิธุ,์รพช. 1.88 1.81 1.56 7,977,395.86 12,446,736.69 5A- 0B-

64สงขลา รัตภมู,ิรพช. 0.69 0.64 0.55 -20,874,322.96 102,656,461.14 7B- 4B-

65สงขลา สะเดา,รพช. 2.56 2.47 2.23 47,940,522.68 -437,759.98 1B- 1C-

66สงขลา นาหมอ่ม,รพช. 1.47 1.38 1.12 8,187,912.68 14,789,556.34 6A- 1B-

67สงขลา ควนเนยีง,รพช. 1.36 1.30 1.11 6,828,233.89 2,791,060.96 1A- 1C

68สงขลา ปาดังเบซาร,์รพช. 1.32 1.23 1.08 7,055,124.27 3,104,476.82 1B 1C-

69สงขลา บางกล า่,รพช. 1.54 1.47 1.28 10,633,187.53 8,793,334.79 2B 0B-

70สงขลา สงิหนคร,รพช. 0.90 0.83 0.66 -3,301,622.48 6,783,437.36 6A 4C

71สงขลา คลองหอยโขง่,รพช. 1.13 1.06 0.84 2,284,634.59 12,538,926.95 7B- 1B

คณุภาพบญัช ี ผา่น = 2 แหง่  ไมผ่า่น = 15 แหง่



สตลู

ที่ จังหวดั หน่วยบรกิาร CR QR Cash
NWC

ทนุส ำรองสทุธิ
NI+Depreciation
ผลด ำเนนิกำร

Risk 
Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

72 สตลู สตลู,รพท. 1.25 1.11 0.68 41,211,026.32 200,336.28 2A 2C-

73 สตลู ควนโดน,รพช. 2.57 2.44 2.05 16,743,592.84 13,785,340.61 2A- 0B-

74 สตลู ควนกาหลง,รพช. 1.33 1.23 0.99 5,795,129.43 21,056,084.60 4A- 1C

75 สตลู ทา่แพ,รพช. 1.01 0.93 0.61 137,248.88 2,364,053.69 6B 3D

76 สตลู ละง,ูรพช. 1.43 1.23 0.77 12,837,128.42 9,702,608.85 3A 2B-

77 สตลู ทุง่หวา้,รพช. 1.45 1.25 0.96 6,479,870.48 2,626,356.53 2B 1C-

78 สตลู มะนัง,รพช. 1.00 0.92 0.76 60,206.06 7,980,464.55 7B- 3C

คณุภาพบญัช ี ผา่น = 0 แหง่  ไมผ่า่น = 7 แหง่



ที่ จังหวดั หน่วยบรกิาร CR QR Cash
NWC

ทนุส ำรองสทุธิ
NI+Depreciation
ผลด ำเนนิกำร

Risk 
Scoring
Q4/60

Risk 
Scoring
Q1/61

1 ปัตตานี ปะนาเระ,รพช. 0.94 0.82 0.64 -1,348,832.31 16,068,859.64 6A- 4C-

2 พัทลงุ เขาชยัสน,รพช. 0.96 0.86 0.62 -629,082.22 14,924,338.02 7B- 4B

3 สงขลา รัตภมู,ิรพช. 0.69 0.64 0.55 -20,874,322.96 102,656,461.14 7B- 4B-

4 สงขลา สงิหนคร,รพช. 0.90 0.83 0.66 -3,301,622.48 6,783,437.36 6A 4C

5 ปัตตานี โคกโพธิ,์รพช. 0.78 0.73 0.50 -9,117,873.83 6,402,783.23 6A- 5C-

6 ปัตตานี แมล่าน,รพช. 0.61 0.49 0.28 -4,652,099.87 4,276,376.37 7B 5C-

7 ยะลา ธารโต,รพช. 1.00 0.90 0.59 20,188.31 -1,338,684.24 3B- 6D

พืน้ทีต่อ้งเฝ้ำระวงัควำมเสีย่งกำรเงนิ (ระดบั4, 5 และ 6)
ณ 31 ธ.ค. 60 จ ำนวน  7 แหง่



โรงพยาบาลที่ต้องท า LOI : Letter of Intent 28 แห่ง

สงขลา 7 แห่ง
รพ.สงขลา
รพ.สทงิพระ
รพ.กระแสสินธ์ุ
รพ.นาหม่อม
รพ.บางกล า่
รพ.สิงหนคร
รพ.คลองหอยโข่ง

สตูล 6 แห่ง
รพ.ควนโดน
รพ.ควนกาหลง
รพ.ท่าแพ
รพ.ละงู
รพ.ทุ่งหว้า
รพ.มะนัง

ตรัง 5 แห่ง
รพ.ย่านตาขาว
รพ.ห้วยยอด
รพ.นาโยง
รพ.รัษฎา
รพ.หาดส าราญเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา

พทัลุง 5 แห่ง
รพ.เขาชัยสน   รพ.ศรีบรรพต
รพ.ป่าบอน      รพ.บางแก้ว
รพ.ป่าพะยอม

ปัตตานี 4  แห่ง
รพ.โคกโพธ์ิ    รพ.ปะนาเระ
รพ.ไม้แก่น     รพ.แม่ลาน

ยะลา 1 แห่ง
รพ.เบตง



CHRO เขตสุขภาพที่ 12

วันท่ี 5 มีนาคม 2561
นพ.ไชยสิทธ์ิ เทพชาตรี
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1 PA กระทรวงสาธารณสุข (Happy MOPH)

MOPH MODEL

C
H
R
O

สรุป ว.16  และอ่ืนๆ

มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพ



1 PA กระทรวงสาธารณสุข (Happy MOPH) อัตราคง
อยู่

บุคลากร
อัตราคงอยู่บุคลากร ปี 2558 - 2560



PA กระทรวงสาธารณสุข

จ านวนการสูญเสียข้าราชการ ปี 2558 - 2560

1 PA กระทรวงสาธารณสุข (Happy MOPH) อัตราคง
อยู่

บุคลากร



PA กระทรวงสาธารณสุข

สัดส่วนการสูญเสียข้าราชการ ปี 2558 - 2560

PA กระทรวงสาธารณสุข1 PA กระทรวงสาธารณสุข (Happy MOPH) อัตราคง
อยู่

บุคลากร



มาตรการท่ีต้องด าเนินการ
ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังของหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนก าลังคนของหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานต้องมีการด าเนินการจัดตั้ง HR Clinic

ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน

Small 
Success

ข้อมูลก าลังคน
ในระบบ HROPS 
มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

ร้อยละความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
ในระบบ HROPS 





PA กระทรวงสาธารณสุขPA กระทรวงสาธารณสุข1 PA กระทรวงสาธารณสุข (Happy MOPH) Happino
meter



PA กระทรวงสาธารณสุขPA กระทรวงสาธารณสุข



PA กระทรวงสาธารณสุขPA กระทรวงสาธารณสุข



PA กระทรวงสาธารณสุขPA กระทรวงสาธารณสุข1 PA กระทรวงสาธารณสุข (Happy MOPH) Happino
meter

ผลการด าเนินงาน
เขตสุขภาพที่ 12 มีการคืนข้อมูลดิบจากผลการ
ส ารวจให้กับทุกจังหวัด

ทุกจังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระดับจังหวัด
และหน่วยงานในสังกัด โดย สสจ.ปัตตานี และ 
รพท.ปัตตานี มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ทุกจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนสร้างความสุข
ของคนท างาน โดย สสจ.สตูล มีการประชุมเพื่อ
จัดท าแผนสร้างความสุขของคนท างานครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน

ทุกจังหวัดมีการด าเนินการโครงการ Happy 
Money

แนวทางการด าเนินงานต่อไป

ให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกเพื่อหาปัจจัยสร้างความสุขของคนท างาน

ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนสร้างความสุข
ของคนท างานครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ให้จังหวัดมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนสร้างความสุขของคนท างาน

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต
สุขภาพ



2 MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12



2 MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12

แบ
่งก

ลุ่ม
กา

รค
ัดเ

ลือ
ก บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “M” Mastery (เป็นนายตัวเอง)

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “O” Originality (เร่งสร้างส่ิงใหม่)

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “P” People Centered 
(ใส่ใจประชาชน)

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “H” Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)



2 MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12

เก
ณ

ฑ์ก
าร

คัด
เล

ือก
 

เกณฑ์ คะแนน (100 คะแนน)

ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20

ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 20

ยึดถือประโยชน์สวนรวม ปฏิเสธประโยชน์ทับซ้อน 20

ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 20

เป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน 20

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “M” Mastery (เป็นนายตัวเอง)



2 MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12

เก
ณ

ฑ์ก
าร

คัด
เล

ือก
 

เกณฑ์ คะแนน (100 คะแนน)

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะเหมาะสมกบัการ ปฏิบัติ
หน้าที่ทันยุคสมัย ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน

20

พัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่หน่วย ราชการอ่ืน
และประชาชนได  ้อย่างเหมาะสม

20

มุ่งมั่นในการพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพยิงขึ้น 20

ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 

20

เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อน ามา พัฒนา
งานของตน และพัฒนาต่อยอดสูงานวิจัยได้

20

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “O” Originality (เร่งสร้างส่ิงใหม่)



2 MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12

เก
ณ

ฑ์ก
าร

คัด
เล

ือก
 

เกณฑ์ คะแนน (100 คะแนน)

เอื้อเฟื้อ มีน ้าใจไมตรีและมีความเมตตาตอ่ผู้รับบริการ 20
มีทักษะด้านการสอสาร การบริการที่เป็นมิตร และการบริการประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

20

ให้บริการโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความเท่าเทียมและหลัก
สิทธิมนุษยชน ของผู้รับบริการ

20

ให้บริการและอ านวยความสะดวกโดยปราศจากความอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่ได้ค านึงถงึเช้ือชาติ ภาษา เพศ สภาพทาง
กาย เศรษฐกิจฐานะทางสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา เป็นต้น

20

ใช้ทรัพยากรของทางราชการ อย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 20

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “P” People Centered 
(ใส่ใจประชาชน)



2 MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12

เก
ณ

ฑ์ก
าร

คัด
เล

ือก
 

เกณฑ์ คะแนน (100 คะแนน)

ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20

ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 20

ยึดถือประโยชน์สวนรวม ปฏิเสธประโยชน์ทับซ้อน 20

ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 20

เป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน 20

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “H” Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)



ส.ค.61

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกรับรางวัล
ใน งานมหกรรม
วิชาการเขต
สุขภาพ

มิ.ย.61

จังหวัดส่งผล
การคัดเลือกให้
เขตสุขภาพ

เม.ย.61

คัดเลือกระดับ
หน่วยงาน 
ส่งผลคัดเลือก
ให้จังหวัด

ก.ค.61

พิจารณา
คัดเลือกระดับ
เขตสุขภาพ

พ.ค.61

ทุกจังหวัด
ด าเนินการ
คัดเลือกระดับ
จังหวัด

มี.ค.61

ทุกหน่วย
ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรใน
สังกัดรับทราบ

Time 
line

MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12



3 สรุป ว.16  และอ่ืนๆ

ความเป็นมา

ปัญหา
งบประมาณ/ต าแหนง่ว่าง
เกณฑ์การพิจารณาไม่ชัดเจน 
ตีความไม่ตรงกัน



3 สรุป ว.16  และอ่ืนๆ

การแก้ไขปัญหา
จัดท าเกณฑ์พิจารณาเขตสุขภาพ กับ บค
กระทรวงร่วมกันให้เป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและการเรียงล าดับ
ในทุกระดับ เพื่อให้โปร่งใส ทุกคนรับทราบและ
ตรวจสอบได้
บค จะด าเนินการในปีน้ี 317 ต าแหน่ง 

ผลที่ตามมา
ต าแหน่ง จพ.สธ./นว.สธ. หายไป
ปฏิบัติงานไม่ตรง จ.18



นักเรียนทุน พยาบาล
นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 วพบ.ยะลา และจะจบการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ในเดือนพฤษภาคม 2561

ก าหนดการสอบความรู้ผูข้อข้ึนทะเบยีนและรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2561
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561

หน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพเกินกรอบ
หน่วยงานในเขตสุขภาพท่ี 12 ท่ียังขาดแคลนอัตราก าลัง คือ จังหวัดตรัง/พัทลุง/สงขลา

รายช่ือ
นักศึกษา
พยาบาล

ศาสตร์บัณฑติ 
ช้ันปีที่ 4 

(วพบ.ยะลา)

รายช่ือ โควตา

นางสาวนูรตัสนีม สาและ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

นางสาวนูรีฮัน ดาเลบะ บุตร อสม.จังหวัดนราธิวาส

นางสาววันไฮฟัต โตะสะ บุตร อสม.จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอาวาติส มะนาแซ บุคคลทั่วไป จังหวัดนราธิวาส



แพทย์ประจ าบ้าน

โควตาพิเศษ สาขาอายุรศาสตร ์และศัลยศาสตร์ 
ฝึกอบรมท่ี รพศ.หาดใหญ่ ภายในวันท่ี 2 มี.ค. 61

ทุกโรงพยาบาลส่งโควตาแพทย์ประจ าบ้าน
ภายในวันท่ี 14 ม.ีค. 61

สาขาจักษุ จิตเวช จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดสรร โควตาโดย SP 
กระทรวง ร่วมกับราชวิทยาลัย ตามความขาดแคลน



ปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร

งบประมาณโครงการ 1.4 ลบ (กลุ่มเป้าหมาย 260 คน)
กลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัด (พัทลุง / ตรัง) 
65 คน ใช้งบประมาณ 257,400 บาท



4 มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพ

งบประมาณโครงการ 2.3 ลบ (กลุ่มเป้าหมาย 650 คน)
กลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัด (พัทลุง / ตรัง) 
300 คน ใช้งบประมาณ 510,000 บาท



รายงานสุขภาพคนไทยระดบัเขต ปี 55-59 

Reginal Health Profile  

นราธิวาส ตรัง ยะลา สตลู ปัตตานี พทัลงุ สงขลา 



ความเป็นมา 

กระทรวงสาธารณสขุได้มีการจดัทําหนงัสือเก่ียวกบัระบบสาธารณสขุของประเทศในภาพรวม  

คือ Thailand Health Profile โดย 
• กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ดําเนินการทกุ 2 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2538 จนถงึ ปัจจบุนั แตย่งัไมมี่รายงานท่ี

นําเสนอสถานการณ์สขุภาพในระดบัเขตอนัเป็นข้อจํากดัในการวางแผนพฒันา สาธารณสขุระดบัเขต 

เน่ืองจากข้อมลูท่ีเขตใช้ประกอบในการจดัทําแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา เป็นข้อมลูชดุ เดียวกบัข้อมลูระดบั

จงัหวดั ยงัไมมี่การคาดการณ์สถานการณ์ปัญหาสาธารณสขุอนาคตในระดบัเขต 

•  กระทรวงสาธารณสขุ ได้มีคําสัง่ท่ี 1475/2560 ลงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 จดัตัง้คณะกรรมการจดัทํา  

รายงานสขุภาพคนไทยระดบัเขต พ.ศ. 2555 – 2560 ขึน้ โดยมีรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ (นพ.โอภาส การย์
กวินพงศ์) เป็นประธานกรรมการ และผู้ อํานวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน เป็นเลขานกุาร 



หลักการและแนวทางดาํเนินการ 

2.1 ให้จดัทําหนงัสือทกุ 2 ปี เฉพาะเลม่แรกให้ดําเนินการตัง้แต ่พ.ศ. 2555 – 2560 โดยให้เป็น การนําเสนอ
สถานการณ์สขุภาพในระดบัเขตของไทย  

2.2 ให้ใช้ช่ือภาษาไทยวา่ “รายงานสขุภาพคนไทยระดบัเขต” ใช้ช่ือหนงัสือภาษาองักฤษวา่ “Regional 
Health Profile” หนงัสือดงักลา่วเป็นการทําในนามของกระทรวงสาธารณสขุทัง้ กระทรวง  
2.3 กระบวนการจดัทําให้มีลกัษณะดงันี ้

 2.3.1 ให้มีสว่นร่วมจากทกุสว่นราชการในกระทรวงสาธารณสขุ ทัง้ในสว่นกลางและสว่น ภมิูภาค (จาก

สํานกังานเขตสขุภาพ)  

2.3.2 ให้กองยทุธศาสตร์และแผนงาน เป็นเลขานกุารในการจดัทําหนงัสือ โดยประสานงาน กบัทกุหน่วยงาน

ในการจดัทํา 



หวัข้อหลัก ของรายงานสุขภาพคนไทย ระดบัเขต (พ.ศ. 2555-2560)  

1. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานเขตสขุภาพ 

2. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่สขุภาพประชาชนระดบัเขต 

3. สถานสขุภาพและปัญหาสขุภาพของประชาชนระดบัเขต 

4. พฤติกรรมสขุภาพของประชาชนระดบัเขต 

5. ทรัพยากรสขุภาพ ระดบัเขต 
 



ในส่วนที่ร้องขอจังหวัดดาํเนินการสรุปข้อมูลตามประเดน็รายละเอียด 

1. ลกัษณะภมิูประเทศ 

2 การแบ่งเขตการปกครอง 

3. ข้อมลูจําเพาะทางเศรษฐกิจ เช่น นิคมอตุสาหกรรม/โรงงาน/

สถานประกอบการ (ระดบัภาค/เขต/จงัหวดั) 

4.ประชากร (จําแนกตามเพศ/อาย)ุ 

5. ประชากรสญัชาติไทยเคล่ือนย้าย 

6. ประชากรต่างด้าว 

7.  โครงสร้างประชากรเขต 

8.  อตัราการพึง่พงิวยัเด็กและผู้สงูอาย ุต่อวยัแรงงานเขต 

9.โรคติดต่อทัว่ปอ้งกนัได้ด้วยวคัซีน (หดั, บาดทะยกั, คอตีบ, ไอ

กรน, โปลิโอ) (รายเขต) 

10. โรคอจุจาระร่วง (รายเขต) 

11. โรคเอดส์ (รายเขต) 

12  วณัโรค (รายเขต) 

13. โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ (รายเขต) 

15.ไข้เลือดออก (รายเขต) 

  16. โรคอบุตัิใหม่ โปรดระบโุรค เช่น ไข้หวดัใหญ่ ไข้หวดันก อีโบล่า 

17. แพทย์ 

18.  รพศ./รพท. (จํานวน รพ./เตียง) 

19. รพช. (จํานน รพ./เตียง) 

20. รพ.สต. (จํานวน) 

21.สถานบริการสาธารณสขุชมุชน (จํานวน) 

22.คลินิกหมอครอบครัว (จํานวน) 

23.ศนูย์บริการสาธารณสขุเทศบาล (จํานวน) 

24. โรงพยาบาลเอกชน (จํานวน/เตียง) 

25. คลินิกเอกชน (จํานวน) 

26.ร้านขายยา (จํานวน) 

27.สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ (จํานวน) 

28.จํานวนอปุกรณ์การแพทย์ท่ีสําคญัในระดบัเขต ได้แก่ MRI ESWL 

29. ความครอบคลมุการมีหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต 

30. จํานวนประชากรไทย จําแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ระดบัเขต 



Timeline 

กจิกรรม เวลาดาํเนินการ 

1.จดัประชมุคณะกรรมการฯ  พ.ย.60 

2.หน่วยงานผู้ รับผิดชอบสง่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้ กยผ. เพ่ือจดัทํารายงาน 25 ธ.ค.60 

3.ยกร่างรายงานสขุภาพคนไทย ธ.ค.60-ก.พ.61 

3.จดัประชมุคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาร่างรายงานสขุภาพคนไทย มี.ค. 

4.จําทํารายงานในรูปแบบ E-book และหนงัสือ มี.ค.61 

5.เผยแพร่รายงานการประชมุชีแ้จงนโยบายของกระทรวงฯปีงบประมาณ 2562 62 



สรุปผลการดาํเนินการ 

สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งข้อมูลครบทุกจงัหวัดแล้ว  

 

ขณะนีก้าํลังดาํเนินการรวบรวมข้อมูล ส่งกองยุทธศาสตร์และและแผนงาน 



                   

ระบบ

ข้อมูล 



ตดิตามความก้าวหน้างบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

โดย นพ.อุทศิศักดิ์  หริรัตนกุล ผอ.ศบ.สต. 1 



สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561 
 (ต.ค.60 – ก.พ.61) 

หมายเหตุ : (1) งบประมาณจัดสรรรวมทัง้สิน้ใน ปีงบประมาณ 2561 คือ 117,106,000 บาท 
                (2) ท าการจัดสรรงบประมาณลงพืน้ที่แล้ว (ต.ค.60-ก.พ.61) เป็นเงิน 65,242,200 บาท 
                (3) เกณฑ์การเบกิจ่าย   
                     งวดที่ 1   เบกิจ่ายร้อยละ   33.00  งวดที่ 2   เบกิจ่ายร้อยละ   55.00 
                     งวดที่ 3   เบกิจ่ายร้อยละ   77.00 งวดที่ 4   เบกิจ่ายร้อยละ   98.36 

แหล่งงบประมาณ  
งบประมาณ  

งบประมาณรวม  ผลการเบกิจ่าย  
ร้อยละผลการ

เบกิจ่าย  
คงเหลือ  ร้อยละคงเหลือ  

 งบด าเนินงาน  46,892,200 17,242,215.21 36.77 29,649,984.79 63.23 

 งบอุดหนุน  17,850,000 400,000 2.24 17,450,000.00 97.76 

 งบรายจ่ายอื่น  500,000  -    0.00 500,000.00  100.00 

รวมทัง้สิน้  65,242,200 17,642,215.21 27.04 47,599,984.79 72.96 

ข้อมูล ณ วันที ่2 มี.ค. 61 2 



สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.พ.61)  
แยกตามจังหวัด/ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ/
จังหวัด 

งบด ำเนนิงำน งบอุดหนนุ งบรำยจ่ำยอื่น 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย/ 
ร้อยละ 

คงเหลือ/ 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย/ 
ร้อยละ 

คงเหลือ/ 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย/ 
ร้อยละ 

คงเหลือ/ 
ร้อยละ 

สงขลา 7,784,132  
3,096,493.02 

(39.78) 
4,687,638.98 

(60.22)  
3,410,000  

0 
(0.00) 

3,410,000  
(100.00) 

50,000  
0 

(0.00) 
50,000 

(100.00)  

สตูล 6,486,777  
3,725,062 
(57.43) 

2,761,715 
(42.57)  

2,610,000  
400,000 
(15.33) 

2,210,000 
(84.67)  

50,000  
0 

(0.00) 
50,000 

(100.00)  

ปัตตานี 10,378,843  
2,162,218.20 

(20.83)  
8,216,624.80 

(79.17)  
3,410,000  

0 
(0.00) 

3,410,000 
(100.00)  

- - - 

ยะลา 7,784,133  
3,739,431.87 

(48.04) 
4,044,701 
(51.96)  

3,410,000  
0 

(0.00) 
3,410,000 
(100.00)  

50,000 
0 

(0.00) 
50,000 

(100.00)  

นราธิวาส 10,813,943  
2,594,041.93 

(23.99) 
8,219,901.07 

(76.01)  
4,210,000  

0 
(0.00) 

4,210,000 
(100.00)  

100,000  
0 

(0.00) 
100,000 
(100.00)  

ศบ.สต. 3,644,372  
1,924,968.19 

(52.82)  
1,719,404 
(47.18) 

800,000  
0 

(0.00) 
800,000  
(100.00) 

250,000 
0 

(0.00) 
250,000 
(100.00)  

รวมทัง้สิน้ 46,892,200  
17,242,215.21 

(36.77)  
29,649,984.79 

(63.23)  
17,850,000  

400,000 
(2.24) 

17,450,000 
(97.76)  

500,000 
0 

(0.00) 
500,000 
(100.00)  

3 



สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.พ.61)  
แยกตามจังหวัด/ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ/ 
จังหวัด 

งบประมาณรวม (งบด าเนินงาน+งบอุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น) 

งบประมาณรวม เบกิจ่ายรวม 
ร้อยละการ
เบกิจ่าย 

คงเหลือทัง้สิน้ 
ร้อยละคงเหลือ

ทัง้สิน้ 

สงขลา 11,244,132  3,096,493.02  27.54 8,147,638.98  72.46 

สตูล 9,146,777  4,125,062  45.10 5,021,715 54.90 

ปัตตานี 13,788,843  2,162,218.20  15.68 11,626,624.80  84.32 

ยะลา 11,244,133  3,739,432  33.26 7,504,701  66.74 

นราธิวาส 15,123,943  2,594,041.93  17.15 12,529,901.07  82.85 

ศบ.สต. 4,694,372  1,924,968.19  41.01 2,769,403.81  58.99 

รวมทัง้สิน้ 65,242,200  17,642,215.21  27.04 47,599,984.79  72.96 
4 



สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561  
 (ต.ค.60 – ก.พ.61) 

5 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

39.78 

57.43 

20.83 

48.04 

23.99 

0.00 

15.33 

0.00 0.00 0.00 
0.00 

0.00 
0.00 0.00 0.00 

27.54 

45.10 

15.68 

33.26 

17.15 

การเบกิจ่ายงบประมาณแยกตามรายจังหวัด/ประเภทงบประมาณ 

ด าเนินงาน 

อุดหนุน 

รายจ่ายอ่ืน 

รวม 



บทส่งท้าย 

• ขอความกรุณาให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 

6 



 “ขอบคุณครับ” 

7 



สรุปผลการดําเนินงานสารสนเทศ 

คณะทํางานสารสนเทศ เขตสขุภาพท่ี 12  ร่วมกบั 

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา  

นราธิวาส ตรัง ยะลา สตลู ปัตตานี พทัลงุ สงขลา 



รายงานตวัชีวั้ดกลาง(QOF 61) 



รายงานตวัชีวั้ดพืน้ที่(QOF 61) 



(ตัวอย่าง) ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-37 ปี ได้รับการคัดรองเบาหวาน โดยการตรวจนํา้ตาลในเลือด 



(ตัวอย่าง) ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-37 ปี ได้รับการคัดรองเบาหวาน โดยการตรวจนํา้ตาลในเลือด 



(ตัวอย่าง) ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-37 ปี ได้รับการคัดรองเบาหวาน โดยการตรวจนํา้ตาลในเลือด 



ระบบเงนิชดเชยรายได้(E-Claim) 



(ตวัอย่าง)รายงานเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จริงกับเงนิชดเชยที่ได้รับ 



(ตวัอย่าง)รายงานเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จริงกับเงนิชดเชยที่ได้รับ 



(ตวัอย่าง)รายงานเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จริงกับเงนิชดเชยที่ได้รับ 



       (ตวัอย่าง)รายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริงกับเงนิชดเชยที่ได้รับ แยกตามสทิธิการรักษา 



                   

ระบบ

ข้อมูล 





แนะนําเวบ็ไซต์สาํนักงาน

สาํนักงานเขตสุขภาพที่ 12

www.rh12.moph.go.th 

นราธิวาส ตรัง ยะลา สตลู ปัตตานี พทัลงุ สงขลา



เปลี่ยนชื่อเวบ็ไซต์

ชื่อเวบ็ไชต์เดมิ www.sasuk12.com

ชื่อเวบ็ไชต์ใหม่ www.rh12.moph.go.th



                   

ปรับปรุง



                   

ระบบ

ข้อมูล



                   

ระบบ

ข้อมูล



➢ก ำหนดกำรจดัมหกรรมวิชำกำร เขตสุขภำพท่ี ๑๒
วนัท่ี ๒๒ - ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๑

การจัดมหกรรมวชิาการ เขตสุขภาพที ่๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

➢สถำนท่ีจดัมหกรรมวิชำกำร เขตสุขภำพท่ี ๑๒
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลยัทกัษิณ วิทยำเขตพทัลุง



การจัดมหกรรมวชิาการ เขตสุขภาพที ่๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

➢ประเภทผลงำนวิชำกำร 
จ ำนวน ๗ ประเภท ๔ กลุ่ม(รพ.สต./ศสม., รพช., รพท./รพศ., สสอ./สสจ.)

ประเภทผลงานวชิาการ
ประเภทการน าเสนอ กลุ่มหน่วยบริการ/หน่วยงาน
Oral 

Presentation
Poster 

Presentation
รพ.สต./ 
ศสม.

รพช.
รพท./
รพศ.

สสอ./
สสจ.

๑. ภำพถ่ำย
(Photo Voice)

๑.๑ ในชุมชน จดัแสดงภำพถ่ำย √ √ √ √

๑.๒ ในสถำนบริกำร จดัแสดงภำพถ่ำย √ √ √

๒. เร่ืองเล่ำ(Story Telling) √ √ √ √ √

๓. นวตักรรม(Innovation) √ √ √ √ √

๔. กำรพฒันำคุณภำพ
อยำ่งต่อเน่ือง(CQI.)

๔.๑ CQI. (clinic) √ √ √ √ √

๔.๒ CQI. (non - clinic) √ √ √ √ √

๕. กำรพฒันำงำนประจ ำสู่งำนวจิยั(R2R) √ √ √ √ √ √

๖. งำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์(Full Research) √ √ √ √ √ √

๗. หนงัส้ัน(Short film) ฉำยแบบภำพยนต์ √ √ √ √



การจัดมหกรรมวชิาการ เขตสุขภาพที ่๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

➢แผนกำรด ำเนินงำนมหกรรมวิชำกำร เขตสุขภำพท่ี 12
ระยะเวลา รายละเอยีด

๒๖ มี.ค.๖๑ ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง ระดบัเขต คร้ังท่ี ๑(หอ้งประชุมชั้น ๕ สสจ.พทัลุง)

พ.ค. ๖๑ ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง ระดบัเขต คร้ังท่ี ๒

ก.ค. ๖๑ ก ำหนดส่งผลงำนทุกประเภทให ้สสจ.พทัลุง และส่งผลงำนใหก้รรมกำรกลัน่กรอง 
(Reviewer)

ส.ค. ๖๑ แจง้ประกำศผลงำนท่ีไดเ้ขำ้ประกวด / น ำเสนอ และส่งผลงำนใหก้รรมกำรวพิำกษอ่์ำน
๒๒ - ๒๔ ส.ค.๖๑ จดัมหกรรมวชิำกำร เขตสุขภำพท่ี ๑๒

ก.ย. 61 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

ก.ย. 61 AAR และถอดบทเรียน เพื่อน ำไปปรับปรุงระบบบริหำรกำรจดัมหกรรมวิชำกำรในรอบ
ต่อไป



การจัดมหกรรมวชิาการ เขตสุขภาพที ่๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.  แนวทำงกำรจดังำนเกษียณอำยุ
๒. กำรจดัสรรงบประมำณในกำรจดัมหกรรมวิชำกำร เขตสุขภำพท่ี ๑๒

➢ประเดน็กำรพิจำรณำ



การจัดมหกรรมวชิาการ เขตสุขภาพที ่๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑..................................................................................................................
๒.................................................................................................................

➢ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถำม



การพฒันาระบบภมูศิาสตร์สารสนเทศ(GIS)  
เขตสุขภาพที่ 12 

นราธิวาส ตรัง ยะลา สตลู ปัตตานี พทัลงุ สงขลา 



คณุภาพข้อมลูของเขต 

99.75% เร่ืองท่ีจะพฒันา ประกอบด้วย 
1. NCD   
2. แม่และเดก็  

3. วณัโรค  

4. โรคเรือน  

5. กลุม่วยั  

6. คนไข้ติดเตียง  

7. ฯลฯ 

 

การระบพุิกดัหลงัคาเรียน  จะให้แตล่ะจงัหวดั เก็บพิกดั ให้ได้อยา่งน้อย 80 เปอร์เซน็ต์ของพืน้ท่ี 

ภายในเดือน มิถนุายน  
 

แผนพัฒนาระบบ GIS เขตสุขภาพที่ 12 



GIS เขตสุขภาพที ่12 

Point 



GIS เขตสุขภาพที ่12 

Area or Polygon 



                   

ระบบ

ข้อมูล 



การประกวดนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพ  
เขตสุขภาพที่ 12 

นราธิวาส ตรัง ยะลา สตลู ปัตตานี พทัลงุ สงขลา 



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสง่เสริมคา่นิยม MOPH กระทรวงสาธารณสขุ คือ Originality หรือเร่งสร้างสิง่ใหม ่สร้างนวตักรรม สิง่

ใหม ่ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

2. เพ่ือเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0  

3. เพ่ือสง่เสริมและเชิดชเูกียรติแก่ผู้พฒันาระบบสารสนเทศ ในเขตสขุภาพท่ี 12 

4. เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุการประสานงานเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกนัของเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

สขุภาพ 

5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งหน่วยงาน และสร้างระบบการทํางานเชิงบรูณาการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

  





ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นําความรูไปตอยอดความคิดเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานและเพิ่มประสทิธภิาพงานดาน

เทคโนโลยใีนอนาคต 

2. บุคลากรทางดานสารสนเทศ มเีวทีแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยทีางดานสารสนเทศ  

3. เสริมสรางวสิัยทัศนภายใตกรอบ Thailand 4.0 และนําไปประยุกตใชในเกดิประโยชนอยางแทจริง

ตอการทํางานของหนวยงานสาธารณสุข 
 

  



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บคุลากรเก่ียวกบัสารสนเทศเขตสขุภาพท่ี 12  จํานวน 100 คน   

• บคุลากรท่ีสง่ผลงานประกวด 

• คณะกรรมการตดัสนิผู้จดังาน 

• บคุลากรผู้ รับผิดชอบทางด้านสารสนเทศจาก โรงพยาบาลศนูย์/ทัว่ไป 

• บคุลากรผู้ รับผิดชอบทางด้านสารสนเทศจากสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

• บคุลากรผู้ รับผิดชอบทางด้านสารสนเทศโรงพยาบาลอําเภอ 

• คณะกรรมการสารสนเทศ เขตสขุภาพท่ี 12 

• คณะกรรมการ Thai Refer เขตสขุภาพท่ี 12 

• บคุลากรสาธารณสขุ เขตสขุภาพท่ี 12 ท่ีสนใจ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
คร้ังที่ 2/2561 

วันจันทร์ ท่ี 25 ตุลาคม  2560 เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชุมนายแพทย์จ าลอง บอ่เกิด ช้ัน 5 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

_______________ 
ผู้มาประชุม  

๑. นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ ๑๒ 

ประธานกรรมการฯ 

2. นพ.ยอร์น  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี ๑๒ รองประธาน
กรรมการฯ 

3. นางสุนันทา กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
เขตสุขภาพที่ 12 

กรรมการฯ 

4. ภก.ประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข         
เขตสุขภาพที่ ๑๒ 

กรรมการฯ 

7. นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กรรมการฯ 
8. นพ.ชัยรัตน ์ ล าโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กรรมการฯ 
9. นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการฯ 

11. นพ.ธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
12. พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง กรรมการฯ 
13. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา กรรมการฯ 
15. พญ.วันทนา ไทรงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล กรรมการฯ 
16. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา กรรมการฯ 
17. นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
18. นพ.ศักดิ์ชัย ต้ังจิตวิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานี กรรมการฯ 
19. นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการฯ 
20. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
21. นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
22. พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรรมการฯ 
23. พญ.นริศรา  งามขจรวิวัฒน ์ (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี กรรมการฯ 

24. นายวีรศักดิ์ มณี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง เขตร้อนภาคใต้ 
จังหวัดตรัง 

กรรมการฯ 

26. นพ.ธวัช ลาพินี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา กรรมการฯ 
27. นพ.ดุษฏี คงตระกูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
28. นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
29. นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)   

1. นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
2. นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กรรมการฯ 

3. นพ.ปวิตร... 
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3. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล กรรมการฯ 
4. นพ.สมเกียรติ ทยานิธิกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
5. นายประสงค์   ปัญจเมธีกุล สาธารณสุขอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
6. นายธวัชชัย  วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
7. นายวีรศักดิ์   เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
8. นายอนวัช   ประทีปอนันต์ สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กรรมการฯ 
9. นางอุษา   เบญจลักษณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กรรมการฯ 

10. นายมะยากี   กาเจ สาธารณสุขอ าเภอรามัญ จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
11. นายอดุลย์  มูซอ สาธารณสุขอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 

    
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นพ.บุญแสง บุญอ านวยกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา 
2. น.ส.บงกช เช่ียวชาญยนต์ รองผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๑๒ สงขลา 
3. น.ส.สุริ อุปมนต์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 ปัตตานี 
4. น.ส.ธาริยา เสาวรัญ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 
5. นพ.สถาพร  สินเจริญกิจ นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรม) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
6. นพ.สิทธิภัทร์ รุ่งประเสริฐ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
7. นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
8. นพ.สงกรานต์ จันทมุณี รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง 
9. นพ.ชาติชาย มิตรกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา 

10. นพ.อินทร ์ จันแดง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง 
11. นพ.จักรพงศ์ จันทนา นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสตูล 
12. น.ส.ทิพยวรรณ กังแฮ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 
13. นายธีรพัฒน์ เต้ียนว นายช่างเทคนิคช านาญงาน ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา 
14. นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ผู้ช่วยอ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
15. นางโสภิต สุวรรณเวลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
16. ร้อยเอกสุรนาถ ชูแก้ว (แทน)ผู้อ านวยการ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา 
17. น.ส.แกมกาญจน์ คล้ายดวง นักการตลาด องค์การเภสัชกรรม 
18. นายสุชาติ อนันตะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
19. นายอนันต์ อัครสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
20. นายเอกพล เหมรา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
21. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
22. น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
23. น.ส.ปรียา บุญสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
24. น.ส.กันตวรรณ มากวิจิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
25. นางวิภา สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
26. น.ส.ณาตยา แก้วพยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสารณสุขจังหวัดพัทลุง 
27. นายชัยยุทธ์ หลักเมือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

  28. นายธงชัย... 
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28. นายธงชัย ท าเผือก  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลโรคผิวหนังจังหวัดตรัง 
29. นายธีรพงศ์ เหลือนุ่นขาบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลพัทลุง   
30. น.ส.ภควดี นนทพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
31. นายเอกชัย อาญาพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
32. น.ส.ศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
33. นางวิภา  วงศ์เมฆ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
34. นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
35. นางกรจะณา  สัตยชิติ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
36. น.ส.ภาวนา อ านวยตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
37. นายจิรวิทย์  มากมิ่งจวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
38. นางเสาวณี วาสประสงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
39. น.ส.อัลย์ลิกา สุขสวัสด์ิ นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
40. นางสุนิศา ชูพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
41. น.ส.พนิดา สงวนลม นักวิชาการพัสดุ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
42. น.ส.ณัฏฐิรา ลาภวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
43. นายนราธิป จันทรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
44. นายธีรยศถ์  ทองศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
45. นายวุฒิชัย ว่องไว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
46. น.ส.วิไลรัตน์ พรหมมณี นักจัดการงานท่ัวไป ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
47. น.ส.สุภาพร เกิดทิพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
48. น.ส.วราภรณ์  เส็นสมมาตร นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12  
49. น.ส.กชกร ศรีผ่อง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นประธาน
การประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

1.1 การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ในส่วนของกระทรวง มีการเตรียมการ โดยจัดทีมแพทย์ประจ าท้ังในราชพิธี และนอกราชพิธี 
เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยจ านวนมาก และปลัดกระทรวงได้เปิด Operation center โดยมี นพ.ยอร์น จิระนคร 
เป็นประธาน EOC ของกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ณรงค์ พิกุลวณิช เป็น EOC ส่วนใน โดยประสานงาน
ระหว่างกรม กับส่วนในต่างๆ ของ กทม. 

ในส่วนของเขตสุขภาพ ท่ี 12 ได้ด าเนินการประสานทาง VDO Conference กับกระทรวง 
เพื่อก าหนดแนวทางต่างๆ และ EOC เขตขอให้ท้ัง 12 หน่วยท างานประสานงานด้วยความรวดเร็ว  
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/๒๕61 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕60 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
2.2 ติดตามความก้าวหน้าจากการประชุม คร้ังที่ 1/๒๕61 

- ขอขอบคุณการต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยม จังหวัด
นราธิวาส และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามปัญหามารดาเสียชีวิต และพัฒนาการเด็ก รวมท้ังได้ให้ค า
ชมเชยในการปฏิบัติงานปัญหาชายแดนใต้ท่ีสามารถด าเนินงานได้ในภาวะความไม่สงบในพื้นท่ี และเรื่อง 
Happinometer ท่ีมีระดับสูงสุด และอาจมีก าหนดการเยี่ยมพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 12 อีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองติดตาม 

๓.๑ การติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบฯ 2561 
- การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 และงบแผนบูรณาการ (งบภาค) รวมท้ังหมด 

ส่ิงก่อสร้าง 93 รายการ ครุภัณฑ์ 1,249 รายการ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีจ านวนการการสูงสุด และมีปัญหา
การด าเนินงาน คือ โปรแกรมของกระทรวงยังไม่สมบูรณ์ (รายการจัดสรรไม่ตรงกับโปรแกรม และ อยู่ระหว่าง
การปรับโปรแกรมใช้งาน) โดยข้อมูลท่ีน าเสนอเป็นการติดตามจาก สบส. ซึ่งอาจจะต่ ากว่าความเป็นจริง  

สสจ.พัทลุง ครุภัณฑ์ E-bidding 27 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 10 รายการ สอบราคา 2 
รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 รายการ 

รพ.พัทลุง ครุภัณฑ์ E-bidding 23 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 1 รายการ 
สสจ.สงขลา ครุภัณฑ์ E-bidding 39 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 12 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-

bidding 7 รายการ วิธีคัดเลือก 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 3 รายการ 
รพ.สงขลา ครุภัณฑ์ E-bidding 44 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 1 รายการ 
รพ.หาดใหญ่ ครุภัณฑ์ E-bidding 37 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 2 รายการ 
สสจ.ตรัง ครุภัณฑ์ E-bidding 47 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 12 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 2 รายการ 
รพ.ตรัง ครุภัณฑ์ E-bidding 21 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 10 รายการ 
สสจ.สตูล ครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 7 รายการ วิธีคัดเลือก 19 รายการ  ส่ิงก่อสร้าง วิธี

คัดเลือก 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 รายการ 
รพ.สตูล ครุภัณฑ์ E-bidding 1 รายการ วิธีคัดเลือก 22 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 1 รายการ 
สสจ.ยะลา ครุภัณฑ์ E-bidding 28 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 7 รายการ วิธีคัดเลือก 29 

รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 6 รายการ 
รพ.ยะลา ครุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก 92 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 5 รายการ 
รพ.เบตง ครุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก 29 รายการ 
สสจ.ปัตตานี ครุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก 196 รายการ ส่ิงก่อสร้าง วิธีคัดเลือก 3 รายการ สอบราคา 4 รายการ 
รพ.ปัตตานี ครุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก 29 รายการ ส่ิงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 1 รายการ 

สสจ.นราธิวาส... 
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สสจ.นราธิวาส ครุภัณฑ์ E-bidding 387 รายการ วิธีคัดเลือก 32 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 
10 รายการ ส่ิงก่อสร้าง E-bidding 2 รายการ วิธีคัดเลือก 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 38 รายการ 

รพ.นราธิวาสฯ ครุภัณฑ์ E-bidding 30 รายการ วิธีคัดเลือก 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 9 
รายการ สอบราคา 2 รายการ  

รพ.สุไหงโก-ลก ครุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก 34 รายการ ส่ิงก่อสร้าง วิธีคัดเลือก 3 รายการ  (มี
ความก้าวหน้าสูงสุดในการด าเนินงานในเขตสุขภาพที่ 12) 

ในกรณีใช้วิธีพิเศษ ข้อมูลอาจยังไม่ตรง เนื่องจากปัญหาของระบบ ในการประชุมครั้งต่อไป จะ
ท ากราฟเปรียบเทียบความแตกต่างเพิ่มเติม โดยเน้นเรื่องการก่อหนี้ผูกพันงบท่ีต่ ากว่า 2 ล้านบาท และน าเสนอ
เรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน และงบด าเนินการ 

รายการงบไม่เกิน 2 ล้านบาทยังมีปัญหาในเรื่องการส่งของ ท่ีอาจจะไม่ตรงตามสัญญา แต่การ
เซนต์สัญญาไม่มีปัญหา ให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยด าเนินงานตาม Time Line การจัดซื้อจัดจ้าง และให้จัด
ต่ังกลุ่มไลน์งบลงทุน เพื่อส่ือสารการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบ นพ.อินทร์  จันแดง ให้น าเสนอความก้าวหน้าของ
ข้อมูล รวมท้ังปัญหาท้ังในระบบและในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 โดยเชิญ
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม และมอบให้ผู้บริหารของหน่วยงานทุกแห่ง ก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

๓.๒ การติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561 
สรุปการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 โดยจังหวัดพัทลุงมียอดเงินท่ีด าเนินการแล้วสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.49 และจังหวัดปัตตานีมียอดเงิน
ท่ีด าเนินการต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 8.90 รวมถึงมีการขอเปล่ียนแปลงรายการของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี วงเงิน 400,000 บาท เดิมใช้จัดซื้อรายการเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ เปล่ียนแปลงเป็นจัดซื้อ
เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องส่องหลอดลมผู้ใหญ่  

ในส่วนของแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ  2559 และปีก่อน
หน้า อ้างอิงตามประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศไว้เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ท่ี
ให้หน่วยบริการหรือหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนงานหรือโครงการเพื่อขอนุติภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีประกาศ
บังคับใช้ โดยหมดเขตวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเสนอแผนการบริหาร
งบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน วงเงิน 14 ,170,531,.27 บาท โดยคณะท างานได้พิจารณา
กล่ันกรอง และเห็นควรให้น าเสนอเรื่องนี้ในท่ีประชุม อปสข. พิจารณาต่อไป 

การบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อชดเชยค่าเส่ือมของส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการ ผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน 
และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้หน่วยบริการน าเงินไป จัดหา และจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า 
และซ่อมบ ารุงส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข  
ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ได้รับจ านวน 128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ ส าหรับผู้มีสิทธิ 
48.797 ล้านคน (6,279.69 ล้านบาท) โดยกรอบการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์จะแบ่งสัดส่วน
ชดเชยแต่ละบริการตามอัตรา คือ งบประมาณชดเชยค่าเส่ือมบริการ OP (คิดเป็น 55.71 บาทต่อผู้มีสิทธิ) 
งบประมาณชดเชยค่าเส่ือมบริการ PP (คิดเป็น 19.83 บาทต่อผู้มีสิทธิ และงบบริการชดเชยค่าเส่ือมบริการ IP 
(คิดเป็น 53.15 บาทต่อผู้มีสิทธิ) แต่ในส่วนของงบบริการทางการแพทย์ ในลักษณะงบลงทุน หน่วยงานใน

สังกัด สป.สธ... 
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สังกัด สป.สธ. แบ่งสัดส่วนให้แต่ละระดับคือ ( ไม่น้อยกว่า 70% จ่ายตรงให้หน่วยบริการ/ไม่เกิน 20๔ ให้
หน่วยบริหารในระดับจังหวัด/ไม่เกิน 10% ส าหรับการบริหารระดับเขต) ส าหรับหน่วยบริการนอกสังกัด 
สป.สธ. ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการ 100% 

ตารางการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยมีแนวทางในการด าเดินงานในปี 2561 ตามประกาศของคณะกรรมการ สป.สช. เรื่องหลักเกณฑืในการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ประกาศเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560

ส่วนท่ี 7 ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หมวดท่ี 4 ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยส่ิงก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์ท่ีส าคัญคือ ทดแทนส่วนท่ีขาด หากไม่เคยมีมาก่อน ให้ถือเป็นการลงทุน และให้ใช้งบ
ลงทุนจากแหล่งอื่น โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 
  1. ส่ิงก่อสร้าง เพื่อชดเชยส่ิงท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ต้องมีภาพถ่ายสถานท่ี/บริเวณก่อสร้าง/ราคา
กลาง/BOQ/ประมาณการราคา/และรายละเอียดการด าเนินการ เป็นหลักฐานประกอบ ควรเพิ่มรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา เชน ถนน ใหเห็นความกวาง ยาว หนา และราคาตอหนวย 
  2. ครุภัณฑ์ เพื่อชดเชยและซ่อมบ ารุงส่ิงท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ต้องมีรหัสครุภัณฑ์เดิม/แหล่งอ้างอิง
ราคากลาง เป็นหลักฐานประกอบ  หากไมสามารถหารหัสครุภัณฑได ใหแสดงภาพถายประกอบ หากไมมี
ภาพถายใหถือเสมือนซื้อใหม จะไมอนุมัติ 

3. ราคากลาง (1) ใหใชราคากลาง (หรือราคาต่ ากวาราคากลาง) เปนหลัก (อางอิงจาก สบรส./ ส านัก 
 งบประมาณ / กระทรวง ICT ) ยกเวน ไมมีในรายการราคากลาง (2) สามารถอนุโลมใหใชการเสนอ 
 ราคาเทียบ 3 บริษัท,หรือ (3) สามารถใชราคา 2 ปยอนหลัง (เฉพาะ หนวยบริการสังกัด สธ.) 

4. ไมอนุมัติรายการท่ีเปนวัสดุ 
5.กรณีหลักฐานยังไมครบถวน ใหทีมเลขา เรงรัด ติดตาม ขอเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน 

แผนการบริหาร... 
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แผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกข่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 น าเสนอ อปสข. วันท่ี 30 
ตุลาคม 2560 

ให้ติดตามการด าเนินการแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกข่ายในลักษณะงบ
ลงทุน ปี 2561 ของแต่ละจังหวัดในการประชุมคร้ังถัดไป 

มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ  

3.3 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ด้านต่างๆ  
3.3.1 CIO 

สรุปผลการด าเนินงานข้อมูลสุขภาพ Health Data Center เขตสุขภาพท่ี 12 โดย
จ านวนโปรแกรมบริการสุขภาพ HIS ของหน่วยบริการแยกตามจังหวัด รวมท้ังส้ิน 972 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
โปรแกรม JHCIS (740 แห่ง) และ HoSXP (219 แห่ง) โดยมีแนวทางในการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของกระทรวง
สาธารณสุข 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) Uploads 43 zips file 2) HDC on Cloud ซึ่งต้ังอยู่ท่ี ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) HDC Service แต่รูปแบบในการน าเข้าข้อมูล 43 แฟ้มของแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 12 มี
ความแตกต่างกัน   ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งข้อมูล... 
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  การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 12 จ านวน 990 แห่ง ส่งข้อมูล
ครบทุกแห่ง 100%  
  เปรียบเทียบข้อมูล ประชากรสัญชาติไทยจากแฟ้ม PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร 
จะพบว่าประชากรสัญชาติไทย PERSON ตาม TYPEAREA 1+2 มีท้ังส้ิน 4,737,034 คน ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์กระทรวงมหาดไทย มีท้ังส้ิน 4,913,694 คน โดยจะมีส่วนต่างจ านวน 176,660 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.6 เป็นล าดับท่ี 6 ของประเทศ โดยพบว่าจังหวัดสงขลามีส่วนต่างของฐานข้อมูลน้อยท่ีสุดคือร้อยละ 0.6 
และจังหวัดนราธิวามีส่วนต่างของฐานข้อมูลสูงสุดคือร้อยละ 7.99 ในส่วนของประชากรในเขตรับผิดชอบ
ซ้ าซ้อนกับหน่วยบริการอื่นๆ เขตสุขภาพท่ี 12 ปีประชากร 4,019,109 คน ซึ่งซ้ าซ้อนกับหน่วยบริการอื่น 
17,555 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 
  สรุปผลคุณภาพข้อมูล 43แฟ้ม (รวมทุกแฟ้ม) เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดยะลาร้อยละ 99.98 
จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 99.94 จังหวัดสงขลาร้อยละ 99.87 จังหวัดตรังร้อยละ 99.80 จังหวัดสตูลร้อยละ 
99.71 จังหวัดนราธิวาสร้อยละ 99.64 จังหวัดปัตตานีร้อยละ 99.48 ล่ียคุณภาพข้อมูลของเขตอยู่ท่ีร้อยละ 
99.75 โดยแฟ้มข้อมูล Labor มีคุณภาพต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 97.55 โดยจังหวัดตรังมีข้อมูล 43 แฟ้ม ท่ีไม่
ผ่านคือ แฟ้ม Death (94.46), แฟ้ม Labor (95.93) จังหวัดพัทลุง แฟ้ม Functional (94.12) จังหวัดสตูล
แฟ้ม Newborn (96.15) จังหวัดปัตตานี แฟ้ม Labor (94.06) 

สรุปคุณภาพหน่วยบริการเขตสุขภาพท่ี 12 พบว่าหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 12 ท่ีผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูลของเขตฯ (ร้อยละ 97) มีจ านวน 559 แห่ง โดยมี 3 แห่งไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในจังหวัด
สงขลา ตรัง และปัตตานี จังหวัดละ 1 แห่ง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่ง ต าบลสะท้อน 
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีคุณภาพข้อมูลต่ าท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 84.76  

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2560 จัดโครงการ Web Service ส าหรับบุคลกร เขตสุขภาพท่ี 
12 และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศโรคเขตสุขภาพท่ี 12 (ระบบ HIS for Skin) ร่วมกับ โรงพยาบาลโรค
ผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ระบบข้อมูลการชดเชยรายได้ เขตสุขภาพท่ี 12 (HIS for Claim) ซึ่งท า
ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ได้แก่ รางวัล HDC 
AWARD 2560 รางวัลคุณภาพข้อมูลดีเด่น ได้แก่จังหวัดยะลา รางวัลข้อมูลคุณภาพดีมาก ได้แก่ จังหวัด 
พัทลุง รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้แก่จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.2 CSO 
อยู่ระหว่างการปรับคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
3.3.3 CHRO 

ผลการประเมินตามระบบ Happinometer ของเขตสุขภาพท่ี 12 ได้คะแนนสูงสุด
ของประเทศ ในปี 2561 ตามแผนนักสร้างสุข ต้องการนักบริหารสุข ก็คือผู้บริหารระดับอ านวยการสูงขึ้นไป 
ซึ่งจะประชุมวันท่ี 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ขอความร่วมมือส่งตัวแทน นายแพทย์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/COO/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 8 คน เป็นตัวแทน
ของเขตสุขภาพท่ี 12 ร่วมประชุมท่ีกรุงเทพมหานครฯ โดยจังหวัดท่ีได้คะแนน Happinometer น้อยจะเชิญ
มาเข้าร่วมนักบริหารสุข และต่อยอดความส าเร็จแก่จังหวัดท่ีท าคะแนนได้สูง  

รายงานเรื่องแพทย์ประจ าบ้านท่ีน าเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่ง
โครงการผ่านผู้ตรวจราชการต่อไป  

การบริหาร… 
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การบริหารต าแหน่งว่าง เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน หาก
จะขอต าแหน่งว่างอาจล่าช้า และมีบางแห่งท่ีคัดเลือกบุคคลไว้แล้ว ให้ท าหนังสือผ่านผู้ตรวจราชการฯ เพื่อขอ
เปิดใช้โปรแกรม HROPS ต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

3.3.4 CFO  
สถานการณ์การเงินการคลัง ปี 2560และแนวทางการขับเคล่ือนตามนโยบาย

การเงินการคลังสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 
   ข้อมูล Risk Score (ปี 2559-2560) ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ไตรมาสท่ี 3 ของปี 
2560 มีหน่วยบริการท่ีมี risk score ระดับ 7 อยู่ 9 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี รพ.แม่ลาน จังหวัด
พัทลุง รพ.เขาชัยสน,รพ.บางแก้ว,รพ.ป่าพะยอม จังหวัดสงขลา รพ.สทิงพระ,รพ.จะนะ,รพ.สิงหนคร  รพ.คลอง
หอยโข่ง จังหวัดสตูล รพ.มะนัง 
   นโยบายการเงินการคลังหนวยบริการ สป.สธ. ป 2561 

1. แผนการเงินคลัง : วิเคราะหความเส่ียง ก ากับติดตาม ปรับแผน : ใหเป็นแผนท่ีไม
มีความเส่ียงสูง แบบท่ี 8 (High Risk) 

2. การรักษาสภาพคลอง : การเพิ่มรายได การลดรายจาย 
3. การจัดการหนี้สิน : ลดหนี้การคา GPO 
4. คาตอบแทน : จ านวนเดือนท่ีคางจายคาตอบแทน 
5. การลงทุน : เงินบ ารุงไมเกิน 20% EBITDA 
6. การพัฒนาปรับเพิ่มประสิทธิภาพ : 4 แนวทาง 10 เครื่องมือ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
3.3.5 CPPO 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (พญ.พรรณพิมล วิปุลากร) มีแนวความคิดใน
การจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ 12 โดยมี นพ.อุทิศศักด์ิ หริรัตนกุล เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ โดยการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มอบ นพ.ชัยรัตน์ ล าโป เป็นประธาน โดย
คณะกรรมการชุดนี้ ครอบคลุมการด าเนินงาน 5 กลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรค อาหารและยา (อย.) และเรื่อง
การจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมี 8 คณะท างานย่อย  

สถานการณ์สุขภาพ 5 กลุ่มวัยของเขตสุขภาพที่ 12  
- กลุ่มวัยแม่และเด็ก อัตราส่วนมารดาตาย 45.26 ต่อ แสนการเกิด มีชีพ (เป้าหมายไม่เกิน 15) 
- กลุ่มวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62.63 (เป้าร้อยละ 66) ฟันผุร้อยละ 58.03 ผลการคัดกรอง

พัฒนาการเด็ก (ต.ค. 59 – ก.พ. 60)สงสัยล่าช้าร้อยละ 18.68 (เป้า ไม่ต่ าว่าร้อยละ 20) พัฒนาการสมวัยร้อยละ 
97.27 (เป้า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) สูง ดีสมส่วนร้อยละ 48.29 (เป้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 51)ฟันผุร้อยละ 54.60  
(2559) 

- กลุ่มวัยรุ่น การต้ังครรภ์ช้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี อยู่ท่ี ร้อยละ 19 จากเป้าหมาย ร้อยละ 10 
อัตราการคลอดมีชีพ ในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อยู่ท่ีสัดส่วน 30.17 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน 
(เป้าหมาย 40) 

- กลุ่มวัยท างาน มีดัชนีมวลกาย(BMI) ปกติร้อยละ 45.09  (2559) ความชุกของภาวะอ้วนใน
ประชากรชาย-หญิงอายุ 15 ปี ขึน้ไปร้อยละ 36.65  (2559) 

- กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ร้อยละ 51.9 (2559) ผู้สูงอายุ
เส่ียง/เส่ียงสงู HT = 36.32 CVD = 34.68 DM = 12.68 โรคท่ีเป็น... 
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โรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญในพื้นท่ี  
- โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราป่วย : 78.73 ต่อแสนประชากร เป็นอันดับ 1 

ของประเทศ จังหวัดสงขลา (133.86) จังหวัดพัทลุง (104.68) จังหวัดปัตตานี (93.46) จังหวัดนราธิวาส 
(76.51) 

- โรคมาลาเรีย เขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราป่วย : 1.129 ต่อพันประชากร จ.ยะลา(8.207) 
จ.นราธิวาส (0.776) จ.สงขลา (0.369) 

สถานการณ์โรคปัจจัยเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียง 
- การสูบบุหรี่ เขตสุขภาพที ่12 : ร้อยละ 24.77 
- การดื่มแอลกอฮอล์เขตสุขภาพที่ 12 : ร้อยละ 14.11 
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2558 – 2559 
- ผัก-ผลไม้ พบสารตกค้าง/น้ าบริโภคตกมาตรฐาน/น้ าแข็งตกมาตรฐาน/ยาแผนโบราณพบส

เตียรอยด์/เครื่องส าอางพบสารห้ามใช้ 
สถานการณ์อนามัยส่ิงแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 12 

มี Road Map มาพัฒนาตามแผน 20 ปี แบ่งเป็น 4 Phase เริ่มจาก Phase ท่ี 1 การปฏิรูประบบ (2560-
2564) มุ่งเน้น “ท่ัวถึง เข้าถึง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์” Phase ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็ง (2565-2569) “มี
ส่วนร่วมสร้างจิตส านึกร่วมรับผิดชอบ” Phase ท่ี 3 สู่ความยั่งยืน (2570-2574) “พึ่งพาตนเอง ระบบ
เข้มแข็ง” Phase ท่ี 4 สู่ความเป็นต้นแบบ (2575-2579) “Smart Health Promotion” รวมถึงเขต
สุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมลงนามในปฏิญญา ศรีวิชัย โดยใช้แนวคิด HAPPEN คือ 

1. ขับเคล่ือนเป้าหมายทุกภาคส่วนไปสู่ Health Literacy ท่ีนึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมกระบวนการ Appreciation เป็นกลไกสร้างคุณค่า ติดตามประเมินผล
กระบวนการพัฒนา 

3. เสริมสร้าง… 



- 11 - 
 

3. เสริมสร้างกลไก ประชารัฐ ในรูปแบบ Provincial Health Board และ District Health 
Board เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

4. น ายุทธศาสตร์ PIRAB เป็นเข็มทิศการพัฒนาระบบสุขภาพผ่านกลไกประชารัฐ  
5. สร้างกลไก Empowerment พัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนทุกระดับอย่างยั่งยืน 
6. ระบบสุขภาพใหม่ท่ีจะท าให้สลายข้อจ ากัดในระบบภาพ Neo Health  
แผนปฏิบัติการของกลุ่มวัย 5 กลุ่ม ปี 2561 ได้แก่ 
1. กลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย จ านวน 6 โครงการ วงเงิน 2,235,800 บาท 
2. กลุ่มวัยเรียน จ านวน 2 โครงการ วงเงิน ๔๑๒,๗๘๐ บาท 
3. กลุ่มวัยรุ่น จ านวน 5 โครงการ 
4. กลุ่มวัยท างาน จ านวน 5 โครงการ วงเงิน 881,540 บาท 
5. กลุ่มวัยสูงอายุ  จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในต าบล Long Term Care และโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุพฤติกรรมพึงประสงค์ และโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

แผนปฏิบัติการของคณะท างานหลัก ปี 2561 ได้แก่ 
1. คณะท างานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม มีจ านวน 10 โครงการ 

งบประมาณ 857,800 บาท 
2. คณะท างานระบบป้องกันควบคุมโรค มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา เรื่อง EOC/วัณโรค/

ไข้เลือดออก 
3. คณะท างานระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โครงการเด่นคือโครงการร้านช าคุณภาพเขต

สุขภาพท่ี 12 ประจ าปี 2561 งบประมาณ 370,900 บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.6 CGO 
ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 มุ่งเน้นการด าเนินการเรื่อง การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) โดยการด าเนินการในปี 2561 
มุ่งเน้นเรื่อง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment : HTA), การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) จึงเป็นสาเหตุ
ในการเปล่ียนโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อตอบสนองต่อการด าเนินงาน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ความก้าวหน้า… 
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3.4 ความก้าวหน้าสาธารณสุขทางทะเล Marine hub / medicine,  Safety  Beach,  Safety Trip 
 

 
 
กระทรวงสาธารณสุขก าลังจะออกค าส่ังแต่งต้ังรองปลัด (นพ.มรุต) เป็น CEO ด้าน EMS 

โดยจัดท าเป็นโครงสร้างร่วมกับกองทัพเรือ และจะท าเป็นยุทธศาสตร์  เสนอรองนายกรัฐมนตรี แต่จะเน้นใน 
safety beach ก่อน โดยในจังหวัดสตูล มีการท าตาข่ายล้อม แต่ยังไม่มี Lifeguard ในพื้นท่ี ควรด าเนินการ
ผลักดันเรื่อง Lifeguard โดยองค์กรท้องถิ่น ส่วนระบบส่งต่อ มีระบบ EMS ของ สธฉ. อยู่ โดยมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนในพื้นท่ี โดย สธฉ. สนับสนุนออกค่าน้ ามันให้ประมาณ 30,000 บาท/ต่อ
เท่ียว ส่วนการส่งต่อทางอากาศต้องมีการประสานไปทาง 1669 ซึ่งต้องรอการอนุมติก่อน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.5 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ค าของบประมาณ ปี งบประมาณ 2561 
1) งบด าเนินงาน 98,756,000 บาท 
2) งบอุดหนุน 17,850,000 บาท 
3) งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท รวม 117,106,000 บาท 
4) งบ สปพ. 210,024,000 บาท 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 327,130,000 บาท 
 

แผนงาน... 
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ส่ิงท่ีจังหวัด... 
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ส่ิงท่ีจังหวัดต้องด าเนินการ 
1. จังหวัดจัดสรรให้ตามกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินงาน 
2. จัดสรรเงินตามกรอบแนวคิดในการด าเนินงานตามสไลด์ข้างต้น 
3. จัดท าแผนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
4. จัดส่งรายงานทุกเดือน (กิจกรรมตามงบประมาณโครงการ ปี 2561) โดยตัดยอดทุก  

ส้ินเดือน และรายงานผลทุกวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 
แนวทางการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด า เนินงานการแก้ปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
1. รายงานผลการด าเนินงานการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดส่งผลการ

ด าเนินงานรายเดือนตามแบบรายงานท่ี ศบ.สต. ก าหนด และส่งภายในทุกวันส้ินเดือน 
2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรมท่ี

ด าเนินการ โดยตัดยอดทุกวันส้ินเดือน 
3. ศบ.สต. รวบรวมส่ง กระทรวงมหาดไทย และ สมช. ในทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
ประเด็นตัวชี้วัดคุณภาพ 
1. ความครอบคลุมวัคซีน 
2. การเยี่ยมบ้านคุณภาพ 
3. การให้บริการด้านทันตสุขภาพ 
4. หญิงต้ังครรภ์ท่ีได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ 
5. การเยียวยาจิตใจเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ 
6. ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับดีมาก และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้

สุขภาพตามวิถีชุมชน 

 
ให้เน้นการ… 
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ให้เน้นการบริหารจัดการงบประมาณฯ การจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามก าหนด มีการวาง
แผนการด าเนินการ สามารถใช้งบประมาณท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประชุม/อบรมฯ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 เพื่อท่ีสามารถด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 2 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 
 

3.6 การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขตสุขภาพ
ที่ 12  

ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีการ
จัดต้ังคณะท างาน EOC ของแต่ละจังหวัด  

ขอให้การด าเนินงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทุกจังหวัดท างาน มีการประสานงาน
ด้วยความรวดเร็ว 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ  

4.1 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นทีพ่ิเศษ (สปพ.) 
1. การจ่ายค่าตอบแทน  

1.1 สปพ. (2,000 บาท) 
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (500บาท) 
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัด 5 อ าเภอ (เฉพาะ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ) 
3. ระเบียบ  

3.1 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง 
3.2 แนวปฏิบัติปี 61 การเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง 

4. แนวทางปฏิบัติ  
4.1 ตรงตาม จ.18 
4.2 มาช่วยราชการ 

ก. อยู่ภายในพื้นท่ี 3 จังหวัด 5 อ าเภอ 
ข. อยู่นอกพื้นท่ี 3 จังหวัด 5 อ าเภอ 
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มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

4.2 ก าหนดการจัดแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 
พื้นท่ีมีความเส่ียงการเงิน ระดับ 7 ณ 31 ส.ค. 60 จ านวน 9 แห่ง 

 
พื้นท่ีต้อง... 
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พื้นท่ีต้องเฝ้าระวังความเส่ียงการเงิน (ระดับ 5 และ 6) ณ 31 มิ.ย. 60 จ านวน 6 แห่ง 

 
ขอเสนอแนวทางการพิจารณาเงินบริหารระดับเขต ( CF ) เขตสุขภาพที่ 12 
1. พิจารณาความพอเพียง ไมนอยกวาป 2560 หลังเติมเงินชวย สป. 
2. เติมหนวยบริการที่ NWC ติดลบ รอยละ 30 ของวงเงินติดลบ 
3. เติมหนวยบริการ กรณี NI ติดลบ 
4. หนวยบริการที่รายรับป 61 < 10 ลานบาท 
5. เติม รพท. ท่ีมีปญหาการเงิน วงเงิน 4 ลานบาท (รพ.เบตง จ.ยะลา) 
มติ ที่ประชุม คทง.5x5 : กัน CF เขต 40 ล้าน 
เกณฑ์ในการบริหารจัดการเงินที่กันระดับเขตสุขภาพที่ 12 จ านวน 40 ล้านบาท 
1. ใช้ สถานการณ์ ของ รพ.ท่ีประสบวิกฤตทางการเงินใช้ไตรมาส 3 
2. กรณีฉุกเฉิน /โรคระบาด /ภัยพิบัติ( อุทกภัย ,วาตะภัย) 
ขอเสนอแนวทางการพิจารณาเงินกันในระดับจังหวัด 
1. สนับสนุนใหหนวยบริการท่ีมีสภาวะวิกฤติทางการเงิน >= ระดับ 4 * หามเฉล่ียคืน 
2. เติมใหหนวยบริการที่มีรายรับ Basic Payment < 10 ลบ. 
3. การปรับเกล่ียเงิน PP Non UC ใหเปนอ านาจ CFO จังหวัดในการปรับเกล่ียระดับ

จังหวัด (ท้ังนี้อาจใชหนี้ภายในจังหวัดประกอบการปรับเกล่ียได) 
4. การปรับเกล่ียเงิน คาตอบแทน ใหเปนอ านาจ CFO จังหวัดในการปรับเกล่ียระดับจังหวัด 
กระทรวงสาธารณสุขมอบให้ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 น าเสนอแผนการเงินการคลัง

ของเขตสุขภาพท่ี 12 วันท่ี 21 ตุลาคม 2560 มอบ นพ.ดุษฏี คงตระกูลทรัพย์ จัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอ
กระทรวงสาธารณสุข มอบ นพ.อินทร์ จันแดง ท าข้อมูลเรื่องงบลงทุน โดยปลัดกระทรวงจะติดตามในวันอังคาร 
นี้ และประเด็น war surgery มอบให้ ผอ.รพ.ยะลา ด าเนินการจัดท าข้อมูล 

มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 4.3 แผนพัฒนา... 
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4.3 แผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan งบอุดหนุนของ สบช. ปี 2561 รวมอยู่ท่ี 

5,028,000 บาท ปี 2560 มีเงินเหลือจ่าย 65,000 บาท จัดสรรให้  
1. เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 62,000 บาท  
2. การพยาบาลให้ยาเคมีบ าบัด 3,000 บาท  
กรณีได้รับจัดสรรเพิ่ม จากเงินเกล่ียเหลือจ่ายของ ปี 2561 รวมอยู่ท่ี 1,175,000 
ประเด็น CSO มีแผนพัฒนาอย่างไรบ้าง สามารถใช้งบส่วนไหนเพิ่มเติม  

มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณา 

5.1 ทบทวนค าสั่งคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ทุกสาขา 

 

คณะกรรมการ... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 การจัดต้ัง EOC เขตสุขภาพที่ 12 
ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 จะด าเนินการจัดต้ัง Operation Center ในระดับเขต เพื่อ

เตรียมการรองรับภารกิจในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 โดยการท างานของ EOC ระดับเขต มีดังนี้ 
1. ภาระกิจการท างานซึ่งเกินขีดความสามารถของระดับจังหวัด โดยศูนย์ EOC ของเขต

จัดต้ังท่ีเดียวกับศูนย์ของจังหวัดสงขลา 
2. ถ้าจังหวัดต้องการความช่วยเหลือข้ามจังหวัด แต่ยังอยู่ภายในเขต ให้ใช้การด าเนินงาน

ตามโครงสร้าง EOC เขต  
เนื่องจาก ผู้ตรวจราชการฯ ติดภารกิจท่ีกระทรวง จึงมอบ IC ล าดับถัดไป คือ นพ.ยอร์น จิระนคร 

และ IC คนท่ี 3 คือ นพ.อุทิศศักด์ิ  หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เนินการ  
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โดยในค าส่ัง จะแจ้งรายช่ือคณะท างานของแต่ละคณะ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ให้เตรียม
ความพร้อมเรื่องสภาพอากาศ เช่น ฝนตก อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ รวมท้ังให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 

เห็นควรมอบให้แต่ละจังหวัดควบคุม ดูแลการด าเนินการของคณะท างานต่างๆ  
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ EOC เขต 12 คือ 074-311170 หรือ 093-5766411 โทรสาร 

074-326751 หรือหากมีเหตุเร่งด่วน สามารถโทรโดยตรงไปยัง ผตร. หรือ สธน. ได้ และการรายงานข้อมูล 
ให้รายงานไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามแบบฟอร์มรายงาน 

มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.     
 

นราธิป  จันทรัตน์ ธีรยศถ์  ทองศรี วุฒิชัย  ว่องไว 
(นายนราธิป  จันทรัตน์) (นายธีรยศถ์  ทองศรี) (นายวุฒิชัย  ว่องไว) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
ผู้สรุปรายงานการประชุม ๑ ผู้สรุปรายงานการประชุม 2 ผู้สรุปรายงานการประชุม 3 

   
จิรวิทย์ มากมิ่งจวน   

(นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน)   
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒   
ผู้สรุปรายงานการประชุม  

 
 

                
         

  

 
(นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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