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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... 

http://www.sasuk12.com/shdac/
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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… 
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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 



- 16 - 
 

 
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 


