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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ครั้งที่ 6/2561 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

_______________ 
ผู้มาประชุม  

๑. นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ ๑๒ 

ประธานกรรมการฯ 

2. นพ.สมเกียรติ  ข านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๒ รองประธาน
กรรมการฯ 

3. ภก.ประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
เขตสุขภาพที่ 12 

กรรมการฯ 

4. นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการฯ 
5. นพ.ธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
6. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กรรมการฯ 
7. นางจาริณี  สังข์แก้ว (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
8. นพ.อุดมเกียรติ  พูลสวัสดิ์ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กรรมการฯ 
9. นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กรรมการฯ 

10. นพ.พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา กรรมการฯ 
11. พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง กรรมการฯ 
12. พญ.นิตยา  ภูวนานนท์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา กรรมการฯ 
13. นพ.บรรเจิด  นนทสูติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา กรรมการฯ 
14. นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการฯ 
15. นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานี กรรมการฯ 
16. พญ.วันทนา ไทรงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล กรรมการฯ 
17. นพ.นิรันดร์  จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง กรรมการฯ 
18. นพ.อินทร์  จันแดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กรรมการฯ 

    
19. นพ.ดุษฏี คงตระกูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
20. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กรรมการฯ 

   และเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. นางสุนันทา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการฯ 
  เขตสุขภาพที่ 12  

2. นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
3. นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
4. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล กรรมการฯ 
5. นพ.รอซาลี  ปัตยะบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
6. นพ.อับดุลมะรุสดี  ศิริกุล (รก.) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน จ.ปัตตานี กรรมการฯ 

7. นพ.สมเกียรติ... 
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7. นพ.สมเกียรติ  ทยานิธิกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
8. นายประสงค์  ปัญจเมธีกุล สาธารณสุขอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
9. นายธวัชชัย  วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 

10. นายอนวัช   ประทีปอนันต์ สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กรรมการฯ 
11. นายวีรศักดิ์  เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
12. นางอุษา   เบญจลักษณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กรรมการฯ 
13. นายมะยากี   กาเจ สาธารณสุขอ าเภอรามัญ จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
14. นายอดุลย์  มูซอ สาธารณสุขอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 

    
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นพ.สุวิช  ธรรมปาโล ผู้อ านวยการส านักงานควบคุมป้องกันโรคท่ี 12 สงขลา 
2. น.ส.ธาริยา  เสาวรัญ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
3. นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ  ดือเระ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
4. น.ส.ทิพวรรณ  กังแฮ (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
5. นางสุวิมล  มณีโชติ (แทน) ) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
6. น.ส.ศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
7. นางวิภา  วงศ์เมฆ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
8. นางรัศมี  มณฑลผลิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
9. นายปิยพงษ์  อุปถัมภ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 

10. นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
11. นางกรจะณา  สัตยชิติ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
12. น.ส.สุจิตรา  ศิริวงศ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
13. น.ส.สุกฤตา  หนูเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
14. น.ส.วิไลรัตน์  พรหมมณี นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
15. น.ส.เสาวนีย ์ หะยีอุมา นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
16. นายนราธิป จันทรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
17. นายธีรยศถ์  ทองศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
18. นายวุฒิชัย ว่องไว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

   
เริ่มประชุมเวลา  14.25 น. 

นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็น
ประธานการประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระก่อนการประชุม 
ต้อนรับ นพ.สมเกียรติ  ข านุรักษ์ ต าแหน่ง  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 และแสดงความ

ยินดีกับ นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง และ นพ.อินทร์  จันแดง ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

1.1 ประเด็นจากการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข 
- ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ  
กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางที่จะปฏิรูปการบริหารจัดการให้กรม กอง ท าหน้าที่ไม่

ซ้ าซ้อนกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยในอนาคตต้องเขตสุขภาพ จะมีฐานะเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางทีต้ั่งอยู่ในภูมิภาค มีหน้าที่บูรณาการแผนงาน งบประมาณร่วมกับ กรม กองต่าง ๆ โดยเขตสุขภาพที่ 12 
ซึ่งเป็นเขตสุขภาพน าร่อง มีความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้าง ซึ่งจะต้องประชุมเพ่ือทบทวนการท างานของ
คณะอนุกรรมการเขตอีกครั้งเพ่ือรองรับการปฏิรูปดังกล่าว 

- การปฏิรูปการเงินการคลัง  
กระทรวงสาธารณสุขเร่งด าเนินการเพ่ือปฏิรูปการเงินการคลัง ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น การ

เก็บภาษี vat, ภาษีบาป (sin tax) เพ่ือน ามาสนับสนุนหลักประกันสุขภาพ โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณ 
10,000 ล้านบาท (ภาษี vat ประมาณ 7-8 พันล้านบาท ภาษีบาปประมาณ 3-4 พันล้านบาท) น ามา
สนับสนุนสภาพคล่องของงบ UC 

- การปฏิรูประบบราชการ  
การปฏิรูประบบราชการ Governance E-Service, E-Medical Card, Health Literacy 

เพ่ือให้ประชาชนรู้สุขภาพตัวเองทั้งในด้านการป้องกันควบคุมโรคและสารสนเทศ จะเน้นท า Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงการท างานระหว่างกรม 

- การบริหารทรัพยากรบุคคล  
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องของการปฏิรูปเขตสุขภาพโดยใช้การพิจารณาเวลาที่ใช้ 

ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent: FTE) เป็นฐานในการค านวณบุคลากร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
กระทรวงมีงบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 140 ล้านบาท โดยได้โอน

เปลี่ยนแปลงเป็นงบเหลือจ่าย ฉ.11, ฉ.12 จัดสรรให้แก่จังหวัดที่มีการเบิกงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 77 
จ านวน 2 ล้านบาท และจังหวัดที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าร้อยละ 77 จ านวน 1 ล้านบาท ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 12 มี
จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบเหลือจ่ายจ านวน 2 ล้านบาท ได้แก่ สตูล ปัตตานี และพัทลุง จังหวัดอ่ืน ๆ ได้รับ
งบ 1 ล้านบาท ได้แก่ ตรัง สงขลา ยะลา และนราธิวาส นอกจากนี้ รพศ./รพท. ที่เบิกจ่ายงบประมาณได้ดีที่สุด 
6 ล าดับแรก ได้รับการจัดสรรงบเหลือจ่ายแห่งละ 5 แสนบาท คือ รพ.สตูล, รพ.ตรัง, รพ.นราธิวาสฯ,         
รพ.พัทลุง, รพ.ปัตตานี และ รพ.ยะลา (เบิกตามระบบ GFMIF) 

กระทรวงจัดสรรงบค่าเสื่อม 10% โดยมีหลักการจัดให้กับพ้ืนที่ที่มีวิกฤติการเงินระดับ 1-7 
รพ.ในพ้ืนที่เกาะ ห่างไกล และทุรกันดาร ให้เฉพาะ รพช. และ รพ.สต. (ให้ รพ.สต.มากกว่า) โดยจะมีการ
ประชุมกับคณะอนุกรรมการ CFO อีกครั้ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕61 
- ติดตาม ว.16 ของจังหวัดยะลา โดย CHRO ได้ชี้แจงความคืบหน้า คือ ขณะนี้ได้ลงนาม

เสนอผู้ตรวจราชการฯ แล้ว จ านวน 32 ราย จากจ านวนทั้งหมด 38 ราย โดยได้ส่งจ านวนที่เหลือให้พ้ืนที่
ตรวจสอบ ยืนยัน และจัดล าดับ 

ผู้ตรวจราชการฯ ให้เร่งรัดการด าเนินการโดยด่วน ทั้ง 38 ราย 
- ฉ.10 ในปี 2561 ปลัดกระทรวงฯ อนุมัติจ านวนเท่าเดิม (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 

และพยาบาล) ส าหรับสหวิชาชีพให้ของบประมาณเพ่ิมเติมจากงบชายแดนภาคใต้  
มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) ร่วมกับ ศบ.สต. จัดท าข้อมูล

และน าวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- มอบหมายให้ นพ.อินทร์  จันแดง เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(CHRO) เขตสุขภาพที่ 12 และการติดตามงบลงทุนเขตสุขภาพที่ 12 ให้ นพ.อินทร์  จันแดง มอบหมายกับผู้
เหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตาม 

๓.๑ การจัดประชุม สป.สัญจร ณ จังหวัดตรัง  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุม สป.สัญจร ระหว่าง

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ซึ่งได้ประสานงานและยืนยันการจัดประชุม กับ กยผ. แล้ว สถานที่ลงทะเบียน 
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ า เภอเมือง จั งหวัดตรั ง  สถานที่ จัดประชุม คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะท างานระดับเขต ได้แก่ 1) คณะกรรมการ
อ านวยการ 2) คณะท างานปฏิคมผู้บริหารระดับสูง 3) คณะท างานด้านพาหนะและการสื่อสาร 4) คณะท างาน
ประชาสัมพันธ์/โสตทัศนปูกรณ์/วิดิทัศน ์และ 5) คณะท างานดา้นศกึษาดูงาน 

ศึกษาดูงาน 4 ประเด็น คือ 1) การจัดการอาชีวะอนามัย/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก โรงงาน PLAN TOYS อ าเภอ ย่านตาขาวจังหวัดตรัง 2) บริการด้วยหัวใจ ในยุค Digital รพ.ตรัง 
จ.ตรัง 3) Long Term Care ต าบลโคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง และ 4) การจัดการศูนย์โรคหัวใจ รพ.พัทลุง  
จ.พัทลุง 

 

สิ่งทีข่อ... 
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สิ่งที่ขอสนับสนุนหน่วยงานในเขตสุขภาพ 1) ยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถ พร้อมเบี้ย

เลี้ยง /ค่าที่พัก 2) โสตทัศนูปกรณ์พร้อมบุคลากร 3) ผู้บริหาร ผชช.ว./ ผชช.ส. /รองฯ แพทย์/รองฯ บริหาร 
ในเขตสขุภาพ รว่มต้อนรับและดูแลผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข 4) อาหารมีชื่อจังหวัดละ ๑ บูธ 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา   16.๓๐ น.   
 

สุกฤตา  หนูเอียด  จิรวิทย์ มากม่ิงจวน 
(น.ส.สุกฤตา  หนูเอียด)  (นายจิรวิทย์ มากม่ิงจวน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 1  ผู้สรุปรายงานการประชุม 2 

   
 
 
  

   
 (นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


