
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสขุภาพที่ ๑๒ 
ครั้งที่ 3/2561 

วันจันทร์ ที่ 5  มีนาคม  256๑ เวลา 10.00 น. เปน็ตน้ไป 
ณ ห้องประชมุนายแพทย์จําลอง บ่อเกดิ ชั้น 5 ตกึอํานวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

_______________ 
ผู้มาประชุม  
๑. นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพที ่๑๒ 
ประธาน
กรรมการฯ 

2. นพ.ชัยรัตน์  ลําโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กรรมการฯ 
3. นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กรรมการฯ 
4. นพ.ธนิศ  เสรมิแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
5. นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการฯ 
6. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กรรมการฯ 
7. นายสุลัยมาน  มะโซ๊ะ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
8. พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตรัง กรรมการฯ 
9. นพ.กิตติศักด์ิ อักษรวงศ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยะลา กรรมการฯ 

10. นพ.นิรันดร์  จนัทร์ตระกูล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง กรรมการฯ 
11. พญ.วันทนา ไทรงาม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสตูล กรรมการฯ 
12. นพ.บรรเจิด  นนทสูติ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลา กรรมการฯ 
13. นพ.ศักด์ิชัย ต้ังจิตวิทยา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปัตตาน ี กรรมการฯ 
14. นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการฯ 
15. นพ.ไชยสิทธ์ิ เทพชาตรี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
16. นพ.บรรยง เหล่าเจริญสขุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
17. นพ.ดุษฏี คงตระกูลทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
18. นพ.สมเกียรติ ทยานิธิกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
19. นพ.อุทิศศักด์ิ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กรรมการฯ 

   และเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ)   

1. นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
2. นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
3. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล กรรมการฯ 
4. นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
5. นายอับดุลมะรุสดี  ศิริกุล รก. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
6. นายประสงค์   ปัญจเมธีกุล สาธารณสุขอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
7. นายธวัชชัย  วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
8. นายวีรศักด์ิ   เบญอะหล ี สาธารณสุขอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
9. นายอนวัช   ประทีปอนันต์ สาธารณสุขอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กรรมการฯ 

10. นางอุษา   เบญจลักษณ ์ สาธารณสุขอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กรรมการฯ 
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11. นายมะยากี   กาเจ สาธารณสุขอ าเภอรามญั จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
12. นายอดุลย์  มูซอ สาธารณสุขอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นพ.สิทธิภัทร์ รุ่งประเสริฐ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ ่
2. นพ.อินทร ์ จันแดง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลพัทลุง 
3. นพ.อนุรักษ์  สารภาพ (แทน)นายแพทยเ์ช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรม) สสจ.สงขลา 
4. นพ.บุญชัย  พิริยกจิก าจร นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
5. ดร.จุฑาพัฒน์  เกิดควน (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา 
6. น.ส.สุริ  อุปมนต ์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี 
7. น.ส.ธาริยา เสาวรัญ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
8. นายวิชัย  ปราสาททอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
9. นางปรียานุช  ชัยกองเกียรต ิ (แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

10. น.ส.ทพิวรรณ กังแฮ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ศูนย์วิทย์ฯ 12/1 ตรัง 
11. นายอนันต์  อัครสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดตรัง 
12. นายสมใจ  หนูฤทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดพัทลงุ 
13. น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 
14. น.ส.ปภาวนันท์  สมนกึ จพ.โสตทัศศึกษา สสจ.สงขลา 
15. นายศุภโชค  จิตรักษา จพ.สาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ตรงั 
16. นายสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.พัทลุง 
17. นางนพรัตน์  อ่อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สงขลา 
18. น.ส.แกมกาญจน์  คล้ายดวง (แทน) ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้ 
19. น.ส.ศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
20. นายปิยะพงษ์ อุปถัมภ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
21. นางกรจะณา  สัตยชิติ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
22. น.ส.ภาวนา อ านวยตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
23. นายจิรวิทย์  มากมิง่จวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
24. นางคมคาย  ปัญญาเปี่ยมศักดิ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
25. นางเสาวณี วาสประสงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
26. น.ส.อลัย์ลกิา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
27. นายนราธิป จันทรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
28. นายธีรยศถ์  ทองศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
29. น.ส.สุภาพร เกิดทิพย ์ นักวิชาการเงินและบญัชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นประธาน
การประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1 การประชุมสัญจร กระทรวงสาธารณสุข 

การประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ 
(สป.สธ.สัญจร) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก เน้นการติดตามงบ
ลงทุน ในไตรมาสสุดท้าย (ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ให้เร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยในภาพรวม
ของเขต เขตสุขภาพที่ ๑๒ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต้องขอขอบคุณ นพ.อินทร์  จันแดง และคณะ ที่ช่วยติดตามการ
ด าเนินงาน โดยมีผลงานดีในช่วงต้นปี แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีความก้าวหน้าเพิ่มเติม แต่มีงบลงทุนบูรณาการ ที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้มีการติดตามงบลงทุน จึงขอให้มีการติดตามงบลงทุน 
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยการติดตามงบลงทุน เป็น PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

1.2 PA ของกระทรวงสาธารณสุข 
PA ของกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน ๖ ตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยรอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พรรณพิมล เป็นผู้น าเสนอ PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.3 Smart Hospital  
การน าเสนอผลงานของเขตสุขภาพที่ ๑๒ เรื่อง Smart Hospital โดยโรงพยาบาลพัทลุง 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีการน าเสนอที่ดี และคาดว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะให้น าเสนอน าครั้งที่
กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลพัทลุงได้รับค าชมจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการพัฒนาที่ดี 
การท าบัตร การท า Cath Lab ความก้าวหน้าของการท า Paperless  

ปลัดกระทรวงฝากประเด็นการให้เตรียมการ ๓ ประเด็น คือ ๑) การลงพื้นที่จังหวัดยะลา
และจังหวัดปัตตานี ๒) ให้จังหวัดยะลาและปัตตานี เตรียมการน าเสนอผลการด าเนินงาน ๓) การศึกษากีฬา
ท้องถ่ินในพื้นที่ (วัวชน) ในจังหวัดสงขลา มอบให้ นพ.สสจ.สงขลา ศึกษาข้อมูล 
มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

1.4 Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุขจะมีการติดตามการด าเนินงาน Happy MOPH การท างานให้กับกลุ่ม

ที่ด้อยโอกาสหรือการเข้าถึงเรื่องการเงิน (การประหยัด การลดหนี้) เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความสุข 
โดยเฉพาะบุคลากรในระดับล่าง  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.5 LTC 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจะมีการประชุม และการน าเสนอ LTC ที่กระทรวง

สาธารณสุข ช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๑  
มอบส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส น าเสนอผลการด าเนินงาน LTC 

มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

 
 
 

1.6 ว. 16... 
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1.6 ว.16 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดต าแหน่ง 317 ต าแหน่ง (เป้าหมายเดิม 227 ต าแหน่ง) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนต าแหน่งของกระทรวง หากมีการประท้วงมอบให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยโดยเร่งด่วน ตามระเบียบของทางราชการ 

มอบให้ นพ.สสจ.ปัตตานี ด าเนินการ 
มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

1.7 การทอดผ้าป่าวัดบางธน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันที่  7 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นประธานการทอดผ้าป่าวัดบางธน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการ
ทอดผ้าป่าควรจะมีทุกๆ ปี ปีละ 1 ครั้ง ส่วนจังหวัดไหน หรือทอดผ้าป่าวัดใด ค่อยก าหนด 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม ๒๕61 

มติท่ีประชุม : รบัรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องติดตาม 
๓.๑ การติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบฯ 2561 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาพรวมของเขต ๑๒ ในส่วนของครุภัณฑ์ ยังมีหลายเขตที่ยังไม่มีผู้รับจ้าง ส่วนสิ่งก่อสร้างปี

เดียว มีหลายเขตที่ยังไม่มีผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน และสิ่งก่อสร้างผูกพัน เขต 12 อยู่ในล าดับที่ดีของทั้งประเทศ 
ส่วนงบประมาณ(แผนงานบูรณาการ) ครุภัณฑ์เหลืออีอกประมาณร้อยละ ๑ (ประมาณ ๑,๐๐๐ ช้ิน) และ
สิ่งก่อสร้างปีเดียวครบร้อยละ 100  

การลงนามตามงบประมาณรายจ่าย (พรบ.) ในส่วนของครุภัณฑ์ ที่มีปัญหาคือ สสจ.ปัตตานี, 
รพ.สงขลา และ รพ.หาดใหญ่ ที่ยังไม่มีผู้รับจ้าง สิ่งก่อสร้างปีเดียวที่มีปัญหา คือ บ่อบ าบัดน้ าเสีย รพ.พัทลุง 
และ รพ.สงขลา ส่วนสิ่งก่อสร้างผูกพัน คือ สสจ.สงขลา และ รพ.หาดใหญ่ 

การลงนามตามงบประมาณ(แผนงานบูรณาการ) ครุภัณฑ์ที่มีปัญหา คือ สสจ.ปัตตานี ,     
รพ.เบตง และ สสจ.สตูล สิ่งก่อสร้างปีเดียวลงนามร้อยละ 100  

 สรุป จ านวนรายการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง(งบ พรบ. ๙ งบบูรณาการ) ครุภัณฑ์ ได้แก่ รพ.ยะลา(๓) 
รพ.สงขลา(๖) รพ.หาดใหญ่(๗) สสจ.ปัตตานี(๑๖) และ สสจ.นราธิวาส(๒) รวม ๓๔ รายการ ส่วนสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
สสจ.พัทลุง(๑) สสจ.สงขลา(๑ งบผูกพัน) รพ.สงขลา(๑) รพ.หาดใหญ่(๑) รวม ๔ รายการ 

งบลงทุน สิ่งก่อสร้างปีเดียว มี ๒ รายการ คือ ระบบบ าบัดน าเสีย รพ.พัทลุง และ รพ.สงขลา 
ส่วนสิ่งก่อสร้างผูกพัน มี ๒ รายการ คือ สสจ.สงขลา(ศสช. รพ.ปาดังเบซาร์) และ รพ.หาดใหญ่(แฟลต นศพ.) 

ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ คือ รพ.หาดใหญ่(๔ รายการ) 
และ รพ.สงขลา(๓ รายการ)  

 
ความก้าวหน้า... 



- 5 - 
 

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบด าเนินงาน ข้อมูล ณ ๑ ก.พ. ๖๑ 
ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกประเภท  ทุกเขต เขตสุขภาพที่ ๑๒ ร้อยละ ๑๕.๐๒ 

(ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๑๘.๙๘) การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน เขตสุขภาพที่ ๑๒ ร้อยละ ๔๒.๔๓ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
๔๙.๗๓) งบลงทุน ไม่รวม PO ค่าเฉลี่ยเขต ร้อยละ ๓๐.๕๘ รวม PO ค่าเฉลี่ยเขต ร้อยละ ๖๕.๙๖ และงบ
ด าเนินงาน ไม่รวม PO ค่าเฉลี่ยเขต ร้อยละ ๖๘.๔๕ รวม PO ค่าเฉลี่ยเขต ร้อยละ ๗๐.๗๗ โดย หน่วยงานที่มี
การเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุดในเขต คือ รพ.เบตง , รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และ รพ.สุไหงโก-ลก ส่วนงบ
ด าเนินงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด คือ รพ.ตรัง, รพ.พัทลุง, รพ.พัทลุง และ สสจ.พัทลุง 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรเร่งด าเนินการทุกรายการที่ยังมีปัญหา มอบ ให้   
นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่งติดตามการด าเนินงาน และให้ นพ.อินทร์  จันแดง สรุปข้อมูลความล่าช้า
แยกเป็นรายการ เสนอ ผตร. 

ปัญหาการสรุปข้อมูลระดับเขต คือ ผู้รายงานข้อมูล ไม่มี Password ท าให้ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ ผตร. จะประสานส่วนกลางเพื่อขอ Password และขอความร่วมมือของผู้บริหารทุกหน่วยงาน ให้ 
Password ของระบบให้ผู้รายงานระดับเขต (นพ.อินทร์  จันแดง) 
มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

๓.๒ การติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561 
ความก้าวหน้างบค่าด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ปีงบประมาณ 2561ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เขตสุขภาพที่ ๑๒ ร้อยละ ๙๔.๓๘ โดยแยกการ
ด าเนินงานเป็นการบันทึกแล้ว กับบันทึกแล้วแต่ยังไม่ ได้ด าเนินการ ส่วนผลการด าเนินงานงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดที่ยังไม่ด าเนินการคือ จังหวัดปัตตานี 
และสงขลา ส่งจังหวัดที่เซนต์สัญญา และตรวจรับแล้ว สูงสุดคือ จ.พัทลุง  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

3.3 การด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาส แรก ปี 2561  
3.3.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

จากที่มีหนังสือสั่งการ ในการคัดเลือกอ าเภอดีเด่น ในการคัดเลือกการพัฒนาคุณภาพ
บริการปฐมภูมิ และ สุขภาพระดับอ าเภอ  ในงานที่ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรีระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 61 โดยมีรายช่ืออ าเภอที่ได้รับมอบ เทพา ละงู เมืองปัตตานี กงหลา 
และกันตัง โดยให้กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกและจะส่งให้กระทรวงมหาดไทย ในการพิจารณา ในวันที 16 
มีนาคม ก็จะมีการับมอบเกียรติบัตร  ส่วนวันที่ 14-15 มีนาคม ก็จะมีการบรรยาย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.3.2 คลินิกหมอครอบครัว (PCC)  
รพท. ประชุม VDO conference เมื่อ 28 ก.พ.61 ต้องทบทวน PA ประเด็น PCC 

ใหม่ ต้องมองเกณฑ์ข้ันต่ าในการจัดตั้ง PCC มี แพทย์ 1 คน นักวิชาการ 1 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน บทบาทคือ
การสร้างความรู้ Health 
มติท่ีประชุม :รับทราบ 

 
3.3.3 วัณโรค... 
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3.3.3 วัณโรค (TB) 
วัณโรค (Mr.TB คือ นพ.ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์) ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  ร้อย

ละของผู้ป่วย 28.5 จึงเกิดจากคัดกรอง  มีการจัดต้ังศูนย์ยุติวัณโรคแห่งชาติ ให้มีจัดต้ัง/ประชุมจังหวัด   ในเขต 
ในส่วนการจัดต้ังศูนย์ที่ต้องมีในระดับเขตให้มีจัดต้ังที่ใด 

เรื่อง XDR-TB๖ วัณโรคดื้อยาระดับร้ายแรง มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

พิจารณา   
 ศูนย์ยุตวัณโรคแห่งชาติ ระดับเขต ให้ตั้ง ณ ที่ใด 
 ห้องแยกกักผู้สงสัย XRD-TB 
 ห้องแยกกักผู้ป่วย XRD-TB 
 ศูนย์ความเป็นเลิศ XRD-TB (รพ. หาดใหญ่ มี อ.วรภา เป็นที่ปรึกษา) 

ศูนย์ยุติวัณโรคระดับเขต ให้จัดตั้งที่ศูนย์วัณโรค จังหวัดยะลา และให้มีการท าห้องแยกกัก
ทุกแห่ง (รพท./รพศ.) และที่อื่น ๆที่มีความพร้อม โดยต้องมีอายุรแพทย์ 1 คนและห้อง Negative Passive  
(แต่ต้องให้ผู้รับผิดชอบประเมินโรงพยาบาล เพิ่มเติมที่มีความพร้อม) 
มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 
 

3.3.4 การเงินการคลัง 
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 

โดยสิ้นเดือนมกราคม 2561 ไม่มีหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 12 ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน  
เมื่อพิจารณาจากคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า จังหวัดตรัง ผ่าน

เกณฑ์ 2 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง จังหวัดนราธิวาส ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง จังหวัดยะลามี
หน่วยบริการไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 8 แห่ง จังหวัดสงขลา ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 15 แห่ง จังหวัด
สตูลไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 7 แห่ง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยง (สถานการณ์ทางการเงินระดับ 4-6) ข้อมูล ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 1/2561 ได้แก่  

- โรงพยาบาลปะนาเระ (4C-) โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ (5C-) โรงพยาบาลแม่ลาน (5C-) 
จังหวัดปัตตานี 

- โรงพยาบาลรัตภูมิ (4B-) โรงพยาบาลสิงหนคร (4C-)  
- โรงพยาบาลธารโต (6D-) 

  โรงพยาบาลที่ต้องท า LOI (Letter Of Intent) จ านวน 28 แห่ง ได้แก่ 
- จังหวัดสงขลา ได้แก่ รพ.สงขลา รพ.สทิงพระ รพ.กระแสสินธ์ุ รพ.นาหม่อม รพ.บางกล่ า 

รพ.สิงหนคร รพ.คลองหอยโข่ง 
- จังหวัดพัทลุง ได้แก่ รพ.เขาชัยสน รพ.ศรีบรรพต รพ.ป่าบอน รพ.บางแก้ว รพ.ป่าพะยอม 
- จังหวัดตรัง ได้แก่ รพ.ย่านตาขาว รพ.ห้วยยอด รพ.นาโยง รพ.รัษฎา รพ.หาดส าราญเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 
- จังหวัดสตูล ได้แก่ รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหลง รพ.ท่าแพ รพ.ละงู รพ.ทุ่งหว้า รพ.มะนัง 
- จังหวัดปัตตานี ได้แก่ รพ.โคกโพธ์ิ รพ.ปะนาเระ รพ.ไม้แก่น รพ.แม่ลาน 
- จังหวัดยะลา ได้แก่ รพ.เบตง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
3.3.5 Happy... 
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3.3.5 Happy MOPH 
อัตราคงอยู่ของบุคลากร ในเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 พบว่าจังหวัดนราธิวาสมีอัตราคงอยู่

ของบุคลากรสูงสูง และจังหวัดสงขลามีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรต่ าสุด ซึ่งสายงานพยาบาลวิชาชีพมีอัตรา
การคงอยู่สูงสุดจากทุกสายงาน (ร้อยละ 33) รองลงมาคือสายงานนายแพทย์ (ร้อยละ 26) และสงขลาเป็น
จังหวัดที่มีจ านวนการสูญเสียข้าราชการสูงสุด คือ 63 คน โดยจังหวัดพัทลุง และสตูลมีจ านวนการสูญเสีย
ข้าราชการต่ าสุด 

Happinometer พบว่าจังหวัดยะลามีผลการประเมินตามระบบ Happinometer สูงสุด 
และตรังมีผลการประเมินต่ าสุด โดยในการด าเนินการต่อไปคือการวิเคราะห์ผลเชิงลึก และให้ทุกหน่วยงาน
จัดท าแผนสร้างความสุขของคนท างานครอบคลุมทกุหน่วยงาน และมีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในระดับเขตสุขภาพ 

MOPH Model เป็นโครงการของเขตสุขภาพ ที่ต้องการถ่ายทอดค่านิยมให้แก่พื้นที่ โดยมี
การประกวดจากระดับพื้นที่ หลักการคือการหาต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดค่านิยมหลักของกระทรวงและต้อง
สร้างความตื่นตัวน าไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงต่อไป โดยต้องแบ่งกลุ่มตามค่านิยม MOPH โดยมีระยะเวลาใน
การด าเนินการ ดังนี้ 

โดยจังหวัดส่งตัวแทนเพื่อส่งประกวดระดับเขตฯ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก และมอบ
รางวัลในงามหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 

หนังสือ ว.16 เป็นระเบียบที่การสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ที่มีความก้าวหน้าในการท างาน โดยต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามระเบียบดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อต าแหน่งเจ้าพนักงานที่ว่าง และต าแหน่งไม่ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง
มีข้อเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ให้บรรจุทุกต าแหน่ง ซึ่งทางคณะอนุกรรมการบริหารบุคลากรต้องจัดสรรต าแหน่ง
ว่างที่มีเพื่อสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยการแก้ปัญหาร่วมกับกองบริหารบุคคล กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อตีความในหนังสือให้ชัดเจนมากยิ่ง ข้ึน ในส่วนของนักเรียนทุนพยาบาลจ านวน 4 คน 
โรงพยาบาลสงขลาประสงค์รับเข้าท างาน โดยมีรายช่ือดังนี้ 1) น.ส.นูรตัสนีม สาและ 2) น.ส.นูรีฮัน ตาเลบะ 
3) น.ส.วันไฮฟัต โตะสะ และ 4) น.ส.อาวาติส วะนาแซ 

แพทย์ประจ าบ้าน... 
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แพทย์ประจ าบ้าน ทุกโรงพยาบาลส่งโควตาแพทย์ประจ าบ้านภายในวันที่ 14 มีนาคม 
2561 มีโควตาในการอบรมพิเศษคือ สาขาอายุรศาสตร์และสาขาศัลยศาสตร์ใช้โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็น
สถานที่ฝึกอบรม 

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2561 ได้รับการจัดสรงบประมาณ 
1,400,000 บาท โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
3.4 ติดตามข้อมูลสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2555-2559 

การติดตามข้อมูลสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2555-2559 โดยมีหลักการ คือ หนังสือที่จัดท าข้ึน
ทุก 2 ปี ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2560 โดยให้เป็น การน าเสนอสถานการณ์สุขภาพในระดับเขตของ
ไทย มีช่ือภาษาไทยว่า “รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต” ใช้ช่ือหนังสือภาษาอังกฤษว่า “Regional Health 
Profile” แบ่งข้อมูลได้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพ 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนระดับเขต 
3. สถานสุขภาพและปัญหาสุขภาพของประชาชนระดับเขต 
4. พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนระดับเขต 
5. ทรัพยากรสุขภาพ ระดับเขต 

มีปฏิทินในการด าเนินการจัดท า ดังนี้ 

โดยการรวบรวมข้อมูลในภาพของเขตสุขภาพนั้น ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม
โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มกลับมายังส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลสุขภาพคนไทย ระดับ
เขตต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้รับข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 ครบทุกจังหวัด โดยที่ประชุมเห็น
ควรให้น าข้อมูลลงในเว็บส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 
 
 
 

3.5 ติดตาม... 
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3.5 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 
สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปี งบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.พ.61) โดยมีรายละเอียด 

ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยขณะนี้ ศบ.สต. โอนงบประมาณลงยังจังหวัดไปในงวดแรกแล้ว จ านวน 65 ,242,200 บาท คงเหลือ
งบประมาณที่จะโอนในงวดที่ 2 อีก 51,868,800 บาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 
65 แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้นร้อยละ 27.04 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก 

สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปี งบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.พ.61) แยกตามจังหวัด/
ประเภทงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดที่ได้รับงบประมาณต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

กระทรวง โดยเร่งรัดในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยก าหนดสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณภายใน
เดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งจะมีการเรียกเงินคืนกับหน่วยงานที่ยังใช้งบประมาณไม่หมด  

มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 
ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  

4.1 การเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมขององค์มนตรีฯ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดเตรียม
ความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 
เจ้าหน้าที่ส านักงานองคมนตรี ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข มีก าหนดตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนของมูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคคลและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนของมูลนิธิเทพรัตน 
เวชชานุกูล ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง และ 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส โดย ผตร. จะไปร่วมรับที่จังหวัดนราธิวาส 

มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

4.2 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ สปสช. 

  1. การด าเนินงานจัดท าโปรแกรม QOF ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วสามารถเข้าไปดูข้อมูลการ
คีย์ QOF ในหน้าเว็บส านักงานเขตสุขภาพที่ 12  

2. โปรแกรม e-claim โปรแกรมตรวจสอบการชดเชยรายได้ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

4.3 แนวปฏิบัติและสร้างขวัญก าลังใจของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ประเด็นเสนอขับเคลื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1. เรื่องการส่งเสริมวิชาการให้กับ FM โดยปกติแล้ว FM จะมีการท า workshop 3 ครั้ง ซึ่ง

มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าเดินทางที่สามารถเบิกต้นสังกัดได้ แต่ จากกรณีศึกษาพบว่า ในบางแห่ง   
ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้โดยเฉพาะในกรณีที่ workshop ตรงกับช่วงใช้ทุนปีที่ 1 มักจะถูกโรงพยาบาลทั่วไป
ผลักภาระไปให้ โรงพยาบาลชุมชนที่แพทย์จะต้องไปใช้ทุนในปี 2 เป็นผู้รับผิดชอบ  

   เห็นควรมีงบกลางที่จังหวัดรับผิดชอบส่วนนี้จะได้ไม่เป็นภาระของ โรงพยาบาลทั่วไปและชุมชน 
2. อัตราก าลังของ FM ควรแยกให้ชัดเจน ปัญหาคือ In service training มักจะถูก มักจะ

ถูกมองรวมว่าเป็นอัตราก าลังจัดสรร ท าให้ รพช ที่รับ train ขาดบุคลากร ท างาน เนื่องจาก In service 
training ในบางเดือนต้องเดินทางไปเรียนที่สถาบันหลัก สถาบันหลัก ปัญหานี้ท าให้เกิดการขาดก าลังใจของ 
รพช. ที่จะรับ training แพทย์ และ เพื่อนร่วมงานยังมองว่าแพทย์ in service training เอาเปรียบ  

 มีข้อบ่งช้ี ชัดเจนเรื่องอัตราก าลังของแพทย์ in service training แต่มักจะ แต่มักจะผิดพลาด
ในกระบวนการจัดสรรแพทย์ในบางจังหวัด ควรท าให้เหมือนกัน ทุกจังหวัด  

3. ค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท มีข้อบ่งจ่ายชัดเจนในแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาเป็น FM 
แต่เงินน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของ ผู้อ านวยการและเงินบ ารุง 

 ควรตกลงให้จ่ายเหมือนๆกันทั้งเขต แต่จ่ายให้แพทย์ FM โดยต้องมี เงื่อนไข (แพทย์บางท่าน
จบ FM จากการสอบ อว. แต่ไม่ท างาน FM) โดยการท างานในบริบทของ FM ข้อใดดังต่อไปนี้ 1) แพทย์        
เวชศาสตร์ครอบครัวที่ประจ า PCC หรือมีการออกตรวจใน รพสต อย่างน้อย น้อย 2 ครั้งต่อเดือน 2) ท าเยี่ยม
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2ครั้งต่อเดือน 3) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่อยู่ใน รพช. ที่ได้รับงานสอน
นักศึกษาแพทย์ (หลักสูตร rural medicine) 

 
สรปุมีมต…ิ 
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สรุปมีมติดังนี้ 
1. ให้ค่า workshop ตามข้อเสนอท่านผู้ตรวจขอความร่วมมือจากโรงพยาบาล เพราะสนับสนุนแพทย์ 

FM มาตั้งแต่ต้น  และเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ 
2. In service Training ให้ถือเป็นศูนย์ เพราะเทรนอยู่ มีหนังสือมาแล้ว มอบ นพ.เดชา ช่วย

ตรวจสอบ แจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นศูนย์ 
3. ค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท มีมติมีเกฑณ์กลาง ให้ไม่เกิน Minimum แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน 

ขอความร่วมจังหวัดช่วยจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษ 5,000  โดยให้คณะกรรมจังหวัดพิจารณา 

มติท่ีประชุม  รับทราบและด าเนินการ 

4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกิจการพิเศษ CSOD  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกิจการพิเศษ CSOD ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา เป็นประธาน นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ เป็นรอง
ประธาน นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน เป็น เลขานุการ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

4.5 แนะน า Website ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

แจ้งการเปลี่ยนแปลง หน้าเว็บไซด์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 เป็น http://www.rh12.moph.go.th 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 

5.1 การจัดโครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก าหนดจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ โดยมี
ประเภทผลงานวิชาการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ซึ่งการจัด... 
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ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้จะเพิ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ในการจัดส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดด้วย แต่หากผลงานวิชาการในบางประเภทมีผู้ส่งประกวดน้อย ก็จะ
ปรับเป็นการสาธิตแทนการประกวด โดยมีคณะกรรมการตัดสินให้คะแนนจากภายนอกเขตสุขภาพที่ 12 โดยมี
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีข้อเสนอแนะการส่งผลงานเข้าประกวดของ สสอ. และ สสจ. ให้เป็น
เพียงการสาธิต เนื่องจากเป็นปีแรกที่อนุญาตให้ส่งข้อมูล และควรน าเสนอผลงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ
ยกระดับเขตสุขภาพสู่สากล โดยมติที่ประชุมเห็นควรให้นับจ านวนผู้ส่งเข้าประกวดก่อน หากมีจ านวนมากให้มี
การแข่งขัน หากมีจ านวนน้อยให้เป็นการสาธิต  

แผนการด าเนินการ จะนัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องระดับเขตครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 
มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยก าหนดส่งผลงานวิชาการให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองเบื้องต้น (Reviewer) และเดือนสิงหาคม 2561 แจ้งผลงานวิชาการที่ผ่านเข้าประกวด/น าเสนอให้
กรรมการวิพากษ์ วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรม โดยจะมีการสรุปผลการด าเนินงานและถอด
บทเรียนในเดือนกันยายน 2561  

การจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร (งานมุฑิตาจิต) เนื่องจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลามีความเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรม มีข้อเสนอแนะให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็น
เจ้าภาพในการด าเนินการ มติที่ประชุมสรุปให้โรงพยาบาลพัทลุงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษียณอายุราชการ  

การจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 มี
งบประมาณจากงบจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีข้อสังเกตในการใช้งบประมาณที่จัดให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุงเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจัดกิจกรรมที่จังหวัดพัทลุง ว่าสามารถด าเนินการหรือผิดประวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณจังหวัดชายแดนใต้หรือไม่ โดยที่ประชุมแจ้งว่าสามารถใช้งบประมาณได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่ง
อาจให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากพัทลุง และตรัง ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
โดยมีแนวทางในการบริหารงบประมาณคือ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพในการด าเนนิการ 
หรือให้ ศบ.สต. เป็นผู้ลงนามโครงการ แต่ผู้ด าเนินการเป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยต้องหารือ
แนวทางที่เหมาะสมในโอกาสถัดไป 

การจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร มอบให้โรงพยาบาลพัทลุงเป็นผู้ด าเนินการ และการ
จัดส่งผลงานวิชาการของง สสอ. และ สสจ. ให้นับจ านวนผู้ส่งเข้าประกวดก่อน หากมีจ านวนมากให้มีการ
แข่งขัน หากมีจ านวนน้อยให้เป็นการสาธิตแทน และเห็นชอบประเภทในการจัดประกวดทั้ง 7 ประเภท 

มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

5.2 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 12 (GIS) 

ด าเนินการพัฒนาระบบในการระบุพิกัด ต าแหน่งบ้านของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการเข้าถึงผู้ป่วย 

มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

5.3 การประกวดนวัตตกรรมซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 12 

สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ส่งผลงานประกวดพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ด้าน
สุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT ในเขตสุขภาพที่ 12 รวมถึงระบบสุขภาพให้มี
การพัฒนามากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระ... 

โดยมีแนวทาง... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 แจ้งการจัดเวทีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
 ปงีบประมาณ 2561 วพบ.ยะลา เป็นเจ้าภาพในเขตสุขภาพที่ 12 ในวันที่ 14 มิถุนายน 

2561 โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนเวทีใหญ่ จะจัดที่ โรงแรมมิราเคิล ซึ่งเลื่อนวันจัดงาน
เป็น ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 โดยมี Them คุณธรรมน าจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย 
โดยทาง วพบ.ยะลา จะท าหนังสือถึงเขต โดยจะมีการประกวดใน 3 ประเด็น คือ คนดีศรีสาธารณสุข การ
ประกวดหน่วยงานคุณธรรม และ เรื่องเล่า และจะส่งประกวดในเวทีใหญ่ เพื่อรับประทานรางวัลจากพระองค์
เจ้าโสมสวลีฯ 
มติท่ีประชุม : รับทราบและด าเนินการ 
 

6.2 ความเห็นเรื่อง ฉ.11  
ในการให้ สสจ. และ สสอ.เป็นหน่วยบริการ โดยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ประกาศไปแล้ว 

เขตสุขภาพที่ 12 จะด าเนินการอย่างไร เนื่องจากติดขัดปัญหาในด้านงบประมาณ 
ให้จังหวัดด าเนินการข้ึนทะเบียนก่อน เนื่องจากไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ และต้องหารือ

ในระดับผู้บริหารอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา   14.0๐ น.   
 

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ผู้สรุปรายงานการประชุม ๑ ผู้สรุปรายงานการประชุม 2 ผู้สรุปรายงานการประชุม 3 

   
จิรวิทย์ มากมิ่งจวน   

(นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน)   
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒   
ผู้สรุปรายงานการประชุม   

                         
   

 (นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




