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รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ครั้งที่ ๑/256๒ 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ช้ัน 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

_______________ 
ผู้มาประชุม  

๑. นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ ๑๒ 

ประธานกรรมการฯ 

2. ภก.ประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
เขตสุขภาพที่ 12 

กรรมการฯ 

3. นางสุนันทา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการฯ 
  เขตสุขภาพที่ 12  

5. นพ.บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กรรมการฯ 
7. นพ.ไพศาล  เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
8. นพ.ชัยรัตน์  ล าโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กรรมการฯ 
9. นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการฯ 

10. นพ.วิเศษ  สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
11. นพ.พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา กรรมการฯ 
12. พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง กรรมการฯ 
13. นพ.บรรยง  เหล่าเจริญสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา กรรมการฯ 
14. พญ.ณิชาภา  สวัสดิกานนท์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา กรรมการฯ 
15. นพ.เจ๊ะอิดเระ  ดือเระ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการฯ 
16. นพ.ศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานี กรรมการฯ 
17. พญ.วันทนา  ไทรงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล กรรมการฯ 
18. นพ.นิรันดร์  จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง กรรมการฯ 
19. นพ.อินทร ์ จนัแดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กรรมการฯ 
๒๐. พญ.ปัทมพันธ์  อนันตาพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา กรรมการฯ 
21. นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา กรรมการฯ 
22. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล กรรมการฯ 
๒๓. นพ.ดุษฏี คงตระกูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
24. นพ.อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ กรรมการฯ 

   และเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

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

๒. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กรรมการฯ 
๓. นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
๔. นพ.รอซาลี  ปัตยะบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กรรมการฯ 

    

๕. นพ.อับดุล... 
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5. นพ.อับดุลมะรุสดี  ศิริกุล (รก.) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน จ.ปัตตานี กรรมการฯ 
6. นพ.สมเกียรติ  ทยานิธิกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส กรรมการฯ 
7. นายประสงค์  ปัญจเมธีกุล สาธารณสุขอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กรรมการฯ 
8. นายธวัชชัย  วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรรมการฯ 
9. นายอนวัช   ประทีปอนันต์ สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กรรมการฯ 

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

    
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. พญ.วายุพา วงศ์วิกรม ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 
๒. ดร.นพ.สุวิช  ธรรมปาโล ผู้อ านวยการส านักงานควบคุมป้องกันโรคท่ี 12 สงขลา 
๓. ดร.ทพ.วิรัตน์  เอ้ืองพลูสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
4. น.ส.ทิพวรรณ  กังแฮ (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
5. นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
6. น.ส.ลลภิัทร บัวทอง  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี 
7. นายการุญ สุขสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ส านักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 สงขลา 
8. นางจีระภา นะแส (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
9. นางสุวิมล  มณีโชติ (แทน)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

10. นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรัง 
11. นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชีย่วชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
12. นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
13. นพ.สงกรานต์ จันทมุณี รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง 
14. พญ.นิตยา ภูวนานนท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา 
15. พญ.วรรณา อังคสุวรรณ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
16. นพ.ประวิทย์ วรรณโร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
17. พญ.คัคนางค์ วาณิชย์เจริญ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
18. ดร.ญนัท วอลเตอร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
19. น.ส.วรรธนี สังข์หิรัญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 

สงขลา 
20. น.ส.แกมกาญจน์ คล้ายดวง นักการตลาด 5 องค์การเภสัชกรรม  
21. น.ส.ภคพร อินจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
22. นายสุริยพงษ์ ทักษิณสัมพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลปัตตานี 
23. พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผู้อ านวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
24. พญ.ภาวินี ด้วงเงิน  นายแพทย์ช านาญการ กรมควบคุมโรค 
25. นางนลินี ช่วยด ารงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
26. นางวิรัตน์ พลเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 

   
๒๗. น.ส.จีรภา... 
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27. น.ส.จีรภา รักแก้ว นักวิชาการเผยแพร่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
28. น.ส.เพ็ญโพยม สัญฐาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
๒๙. นพ.ชนินันท์ สนธิไชย นายแพทย์ช านาญการ กรมควบคุมโรค 
๓๐. น.ส.ศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักตรวจและประเมินผล 
31. น.ส.อารีย์ อ่องสว่าง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.นราธิวาส 
32. นายเอกพล เหมรา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.สตูล 
33. นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.พัทลุง 
34. น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.สงขลา 
35. นางจินตนา เซ่งสิ้ม นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง 
36. นางสมบูรณ์ บุญยารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
37. นายมนัส ยัสสระ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลยะลา 
38. น.ส.ฉลวย ศรีกลับ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
39. นายเอกชัย อาญาพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
40. นางรตี จิระนคร เลขานุการผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา 
41. น.ส.ธัญยภสัร์ วราทิพย์ธนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลยะลา 
42. นายปิยพงษ์  อุปถัมภ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
43. นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
44. นางกรจะณา  สัตยชิติ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
45. นายจิรวิทย์  มากมิ่งจวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
46. น.ส.ภาวนา อ านวยตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
47. น.ส.สุจิตรา  ศิริวงศ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
48. น.ส.ปราณี บัวศร ี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
49. น.ส.มธุวรรณ ขุนแก้ว นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
50. น.ส.สุกฤตา  หนูเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
51. นายวิฑูรย์ คงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
52. นายพชร ช่วยช ู นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
53. น.ส.เสาวณี วาสประสงค์ ผู้ช่วยเหลือคนนไข้ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
54. น.ส.อัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
55. นางสุนิศา ชูพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
56. น.ส.พนิดา สงวนลม นักวิชาการพัสดุ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
57. น.ส.เสาวนีย ์ หะยีอุมา นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
58. น.น.สุภัทรา บัลลัง นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
59. นายนราธิป จันทรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
60. นายธีรยศถ์  ทองศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
61. นายวุฒิชัย ว่องไว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
62. น.ส.วราภรณ์ เส็นสมมาตร นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 

   
 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  1๓.๓๐ น. 
นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็น

ประธานการประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระก่อนการประชุม 
แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง และเข้ามารับต าแหน่งในเขตสุขภาพที่ 12 

๑. นพ.ธนิต  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไปเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
๒. นพ.สาธิต  ทิมข า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง 
๓. นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็น นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง  
๔. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา มาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
๕. นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา ไปเป็น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
๖. นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปเป็นผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลระยอง 
๗. นพ.อินทร์  จันแดง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง มาเป็น ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
๘. นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตง มาเป็น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา 
๙. พญ.ปัทมพันธ์ อนันตพงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราษฎร์ธานี มาเป็นผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1 สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ขอบคุณในการจัดส่งคณะแพทย์ร่วม

โครงการฯ 
สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ขอบคุณในการจัดส่งคณะแพทย์ร่วม

โครงการ “สุขกาย สบายใจเชื่อมโยงคนไทยในอียิปต์และซูดาน ประจ าปี ๒๕๖๑” ตามค าเชิญของสถาน 
เอกอัคราชฑูต ณ กรุงไคโร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์ และพยาบลวิชาชีพด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รวม ๗ 
ท่าน จากโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 แผนสนับสนุนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามความต้องการเขตสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรมการแพทย์มีนโยบายสนับสนุนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามความต้องการเขต
สุขภาพ โดยให้เขตสุขภาพพิจารณาประเด็นปัญหาและความต้องการสนับสนุนบริการ และวิชาการของเขต
สุขภาพ โดยกรมการแพทย์ ให้การสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณในการด าเนินการ เขตสุขภาพที่ ๑๒
จ านวน ๑ ล้านบาท ดังนี้ 

 
 
- ลดอัตราการตายของมารดา 

ลดอัตรา... 
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- ลดอัตราตายทารกแรกเกิด 
- Sepsis (ลดอัตราตาย/เพิ่มความถูกต้องในการลงข้อมูล) 
มอบ พญ.วายุพา วงศ์วิกรม กรมการแพทย์เป็นผู้ประสานกับเขตสุขภาพที่ ๑๒ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕61 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕61 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตาม 

๓.๑ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน/งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

ภาพรวมงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขตสุขภาพท่ี 12  
ครุภัณฑ์ 998 หน่วย (384,436,700 บาท) ร้อยละ ๓๗.๘๕ สิ่งก่อสร้างปีเดียว 106 หน่วย  

(482,353,300 บาท) ร้อยละ ๔๗.๕๐ สิ่งก่อสร้างผูกพัน 2 หน่วย (148,789,300 บาท) ร้อยละ ๑๔.๖๕
รวมทั้งหมด 1,106 หน่วย วงเงิน 1,015,579,300 บาท 

การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุนครุภัณฑ์  เขตสุขภาพที่ 12  ได้ผู้รับจ้างร้อยละ 
๒๙.๒๖ ลงนามสัญญา ๑.๔๐ (ลงนามสูงสุด พัทลุง สงขลา และตรัง) 

การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุนสิ่งก่อสร้างปีเดียว  เขตสุขภาพที่ 12 ได้ผู้รับจ้างร้อย
ละ ๑๙.๘๑ ลงนามสัญญา ๗.๔๒ (ลงนามสูงสุด พัทลุง และยะลา) 

การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุนสิ่งก่อสร้างผูกพัน  เขตสุขภาพที่ 12  สิ่งก่อสร้าง 
(ผูกพัน) ทัง้หมด 2 หน่วย ยังไม่มีผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญา 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 998 หน่วย, e-bidding 163 หน่วย, เฉพาะเจาะจง 
115 หน่วย, คัดเลือก 720 หน่วย 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าสิ่ งก่อสร้าง สิ่ งก่อสร้าง (ปี เดียว) 106 หน่วย ,  e-bidding                     
25 หน่วย, เฉพาะเจาะจง 32 หน่วย, คัดเลือก 49 หน่วย 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) 2 หน่วย, e-bidding 1 หน่วย, คัดเลือก 
1 หน่วย 

ในการน าเสนอครั้งต่อไป ควรมีข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างเขตเพ่ิมเติม และการลงนาม
ในครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี ก าหนดให้ลงนามภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ผู้บริหารทุก
หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดให้ทันตามก าหนด โดยเฉพาะครุภัณฑ์ และรายการที่ต้องคืน (สสจ.สงขลา) ให้คืน
ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เช่นเดียวกัน และในปีต่อไป ไม่ควรมีรายการคืนงบประมาณ และมอบหมาย
ให้ คุณสุนันทา กาญจนพงศ์ (ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ) ติดตามความก้าวหน้า 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระ... 
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๔.๑ ผลการประชุม 5x5 ครั้งที่ 1/2562 

สรุปผลการประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (5x5) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา  

1. กรอบการบริหารจัดการงบบริการ IP-ทั่วไป ปี2562 IP-ทั่วไป 1,294.94บาทต่อผู้มีสิทธิ 
2. กรอบแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปี 2562 งบจ่ายตามเกณฑ์

คุณภาพผลงานบริการ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้รับจัดสรร 88,089,435.29 บาท งบ OP 9บาท/ผู้มีสิทธิ์ 
งบ PP 9บาท/ปชก.ไทย งบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ 2 บาท/ผู้มีสิทธิ์ 

3. การบริหารค่าใช้จ่ายบริการ CA Colon ปีงบประมาณ 2562 ค่าบริการ CA colon 2.31 บาท/
ปชก. 112,208,250 บาท 1) FIT Test 0.92 บาท/ปชก. 44,689,000 บาท เหมาจ่ายตามเป้าหมาย ราย
เขต (35 บาท/ราย) 2) Colonoscopy/Polypectomy/Biopsy 1.39 บาท/ปชก. 67,519,250 บาท จ่าย 
Itemized 

4. ข้อตกลงระบบส่งต่อโรคหัวใจ 17 ต.ค. 59 ณ รพ.หาดใหญ่ Open Heart surgery เป้าหมาย ลด
ระยะเวลารอคอย น้อยกว่า 6 เดือน  

- แบ่ง Zone บริการ ดังนี้ 1)รพศ.ตรัง ดูแล จังหวัดตรัง 2) ผู้ป่วยจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่ง
ต่อ รพศ.ยะลา 3) ผู้ป่วยจังหวัดพัทลุง/สตูล/สงขลา ส่งต่อ รพ.มอ.และ รพศ.หาดใหญ่  

- ระยะเวลารอคอยคิวบริการนานเกิน 6 เดือน ให้ รพ.ยะลา รพ.ม.อ. และ รพ.ตรัง พิจารณา ส่ง
ต่อไปโรงพยาบาลเอกชนได้ (ไม่ให้โรงพยาบาลระดับ S ส่งต่อเอง) 

- การผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชน ๑)ให้รักษาจนจบ Case 2) ให้ส่งต่อได้เมื่อเกินศักยภาพ 3) มี
คณะกรรมการทบทวน Case ที่ส่งต่อ  

- Second admit ให้กลับต้นสังกัด 
- ให้โรงพยาบาลระดับ จัดท า Flow การส่งเพ่ือรักษาต่อ โรงพยาบาลระดับ A 

ปี 2562 มีหน่วยบริการให้บริการเพ่ิม คือ รพ.ยะลา และรพ.พัทลุง **ทบทวนระบบส่งต่อเครือข่ายโรคหัวใจ 
เขต 12 

5. งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 62 (ค่าเสื่อม) วงเงินเขต 12 สปสธ.
เท่ากับ 467,001,087.21 บาท แนวทางการด าเนินการ แผนการบริหาร งบทุกระดับ ต้องผ่านการ พิจารณา 
จาก อปสข.  

6. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
7. ประชากรกลุ่มเปราะบาง มานิที่ได้รับบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 388 คน 

การสนับสนุนการดาเนินงานเชิงนโยบาย มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการ
ประจาของชาวมานิได้รับค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ 3 แนวทาง 

๑) กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด สามารถใช้งบบริการกรณีเฉพาะ (CR) ในรายการ
บริการผู้ป่วยนอกกรณอุีบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด (AE) ได ้

๒) กรณีรับบริการข้ามหน่วยบริการฯในอ าเภอใช้หลักเกณฑ์บริหารจัดการงบประมาณของหน่วย
บริการประจา ได้ 

 
 
๓) กรณีรับบริการทั่วไปที่หน่วยบริการฯ ข้ามอ าเภอ/จังหวัด ดาเนินงาน 2 แนวทาง ดังนี้  

๓) กรณีรับ... 
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3.1) อปสข. หารือแนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยบริการฯ ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้ สปสช. 
ท าหน้าที่หักช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing House) แทนหน่วยบริการประจ า 

3.2) อปสข. โดยคณะท างานก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ของ
หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (คณะทางานร่วมฯ ระดับเขต : 5x5) 
ด าเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณที่กันไว้ตั้งแต่ต้นปี เพ่ือชดเชยให้หน่วยบริการฯ กรณีใช้บริการข้ามจังหวัดได้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
2562 

8. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ UC ขาลง 
- กันเงินเพ่ือเติมเงินประกันขั้นต่ าร้อยละ ๙๕ ของปี ๒๕๖๑ (๒,๔๐๙ ล้านบาท) 
- เงินเติมตาม Minimum Operating Expense (MOE) ใน รพ.ที่มีประชากรน้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ 

คน และได้รับจัดสรรไม่น้อยกว่า MOE UC ราย รพ. (๑,๒๐๑ ล้านบาท) เงินจัดสรรป้องกันความเสี่ยง 
ระดับประเทศ ๔ กรณี (๒๐๐ ล้านบาท) 

 
 
9. กลไกการปรับเกลี่ยระดับเขต ปี 2562  

  ๙.1 การปรับเกลี่ยปรับค่าคะแนนStep Ladder และค่า K -ไม่ปรับ 
๙.2 เงินกันปรับเกลี่ยระดับเขต/จังหวัด วงเงิน263,313,509.84ให้พิจารณาผ่านCFO ระดับเขต , 

คณะท างาน 5x5 และมีมติเห็นชอบจาก คกก.อปสข. 
๙.3 การปรับเกลี่ยเงิน PP Non UC ให้เป็นอานาจ CFO จังหวัดในการปรับเกลี่ยระดับจังหวัด (ท้ังนี้

อาจใช้หนี้ภายในจังหวัดประกอบการปรับเกลี่ยได้) 
๙.4 งบเพ่ิมเติมกรณีมีการเพ่ิมค่าแรงแบบก้าวกระโดด พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(HS2) ให้เป็น

อ านาจ CFO จังหวัดในการพิจารณาจัดสรรตามการปฏิบัติงานจริง -ห้ามปรับเกลี่ย 
๙.5 การกันเงินส าหรับ Clearing House /ฉ.11(ถ้ามี) ให้เป็นอานาจ CFO จังหวัดในการพิจารณา 
รายงานสถานการณ์การเงินการคลังไตรมาส 4/2561 เขตสุขภาพที่ 12  
รพ.Risk scoring 7 จ านวน 5 แห่ง คือ จ.นราธิวาส (รพ.จะแนะ) จ.ปัตตานี (รพ.แม่ลาน) จ.พัทลุง 

(รพ.ควนขนุน) และ จ.สตูล (รพ.ท่าแพ และ รพ.มะนัง) 
การจัดกลุ่ม… 

การจัดกลุ่มความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
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ข้อเสนอ..เกณฑ์การพิจารณาเงินบริหารระดับเขต ( CF ) เขตสุขภาพที่ 12 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

๔.๒ แผนการด าเนินงาน HAIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO) 

 
โครงสร้างคณะกรรมการ SURVEYOR ประกอบด้วยจากคนที่ มีความสามารถต่าง ๆ ดังนี้         

1) ยุทธศาสตร์ 2) เวชระเบียน 3) เทคนิคด้านคอมพิวเตอร ์
โครงสร้าง... 
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โครงสร้างคณะท างานขับเคลื่อน HAIT ประกอบด้วยจากคนที่ มีความสามารถต่าง ๆ ดังนี้        
1) ผู้บริหารด้านสารสนเทศ 2) ยุทธศาสตร์ 3) เวชระเบียน 4) เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ 

แนวทางการขับเคลื่อนงาน HAIT ภาพเขต กรอบใหญ่ 
Phase 1  ด าเนินการท าทีมน าร่อง เพื่อผ่านเกณฑ์ PA 
Phase 2 - สร้าง Community of Practice (CoP) เพ่ือการพัฒนาสารสนเทศเขต อย่างระบบ และเข้มแข็ง 

- หน่วยบริการผ่านlevel ทั้งเขต 
- เพ่ือการจัดการสารสนเทศ ในการจัดการ Software Hardware และ Peopleware ในระดับเขต

เพ่ือให้มีมาตรฐานที่พร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงของ Thailand 4.0 หรือ Smart Hospital 
สรุปโรงพยาบาลที่ประเมินตนเองท่ีประเมินน าร่อง 

 
 

สรุปโรงพยาบาลที่ประเมินตนเองผ่าน LEVEL 1 

 
 
 
 
 

 
สรุปโรงพยาบาล... 

สรุปโรงพยาบาลที่ประเมินตนเองท่ีน าร่อง 11 โรงพยาบาล 
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แผนการประเมิน SURVEYOR เขต 

 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

๔.๓ การก ากับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8  

ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 8 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดยะลา และนราธิวาส ได้แจ้งประเด็นการ
ก่อสร้าง primary care cluster ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยได้ท าแผนของบประมาณ 
จ านวน ๓๖.๕ ล้านบาท และในงบปกติไม่ผ่านการอนุมัติ จึงมีการจัดท าแผนเข้าสู่งบบูรณาการภาคฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เห็นควรให้มีการ defend ต่อ เพื่อของบประมาณ 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

๔.๔ สถานการณ์การด าเนินงานแก้ไขปัญหามารดาตาย 

ในปีงบประมาร พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดตัวชี้วัด คือ 1) อัตรามารดาตาย ไม่เกิน 20 : แสน
การเกิดมีชีพ และ 2) ร้อยละมารดาตายจาก PPH, PIH เท่ากับ 0 โดยสถานการณ์การตายของมารดา เขต
สุขภาพที่ 12 ลดลงในปี พ.ศ. 2559 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2561 โดยในช่วงที่มีสถานการณ์การตายของ
มารดาลดลงนั้นเกิดจาก Direct Cause แต่สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นเกิดจาก Indirect Cause เมื่อพิจารณารายจังหวัด มารดาลดลง... 
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พบว่า จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล มีการตายของมารดาเพ่ิมข้ึน 
การด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561  
1. ด้านบริหารจัดการ 

- MCH Board บูรณาการร่วมกับ Service plane ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านอายุรกรรม 
- One Province One LR 

2. ด้านบริการ 
 - Seamless Referral System ในทุกจังหวัด 
 -  ป รั บ  Standing Oder PPH, PIH, Prolong 2nd stage โ ด ยทุ ก โ ร งพย าบาล

ด าเนินการได้เร็วขึ้น 
3. ด้านวิชาการ 
 - Conference and Consultation ระดับเขต (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) 
 - ประชุมวิชาการลดมารดาตาย 
 - Training U/S แก่แพทย์ (Intern), พยาบาล 
4. ประเมิน 
 - เยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการ 
 - PNC โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการในโรงพยาบาลปัตตานี และเดือนตุลาคม 

2562 ด าเนินในจังหวัดนราธิวาส และจะขยายไปยังจังหวัดยะลาในปีงบประมาณนี้ 
ผลการด าเนินงาน 
1. อัตรามารตาดาย 

ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 45.26         30.97 ต่อแสน LB 
ปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 30.97        35.00 ต่อแสน LB 

2. ร้อยละมารดาตายจาก PPH, PIH 
ปี 2559 ร้อยละ 26.66 (30 : PPH5, PIH3) 
ปี 2560 ร้อยละ 47.62 (21 : PPH5, PIH5) 
ปี 2561 ร้อยละ 32.00 (25 : PPH4, PIH4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสาเหตุการตายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทิศทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทิศทางการ... 
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MCH Board ได้สรุปปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา ได้แก่ 
1. Medical Conditions in Pregnancy  
2. Referral System ± Consultation  
3. Care Process : Access, Reassess, Dx : Investigation, RX : COC  
4. Prevention : Birth Spacing 
และได้ก าหนดมาตรการหลักในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
1. Medical Obstetrics guidelines and effective management โดยเฉพาะในคนไข้ NCD 
2. Effective Seamless Referral System & Effective Consultation 
3. Clinical tracer and RCA โดยน า HA มาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิต 
4. 2P Safety : Emergency response ในห้องคลอดโดยเฉพาะ 
5. Birth spacing 
6. พัฒนาเครือข่าย PNC 
7. Effective COC  

 ผู้ตรวจราชการฯ ขอให้เร่งรัดและด าเนินการตามมาตรการเพ่ือลดอัตรามารดาตาย 
มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

๔.๕ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยชายแดนใต้ (ลูกจ้าง) 

เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ (สปพ.)  ส าหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/
ว 132 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รับุในข้อ 6 “บุคลากรที่ได้รับค่าจ้างจากเงินนอก
งบประมาณ หากส่วนราชการต้นสังกัดประสงค์จะจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงานโดยต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการนั้นๆ ” 
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นเงินเดือนละ 10.6250 ล้านบาท ซึ่งไม่มีงบประมาณเพียงพอรองรับค่าตอบแทนดังกล่าว โดยมีช่องทางใน
การจ่ายเงิน ดังนี้ 

1) จ่ายเงินบ ารุงแต่อาจมีบางหน่วยงานที่ไม่มีเงินบ ารุงจ่าย 
2) จ่ายเงินบ ารุงและขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณเพ่ือชดเชยแก่หน่วย

บริการ 
3) จ่ายด้วยเงินงบประมาณ โดยจะต้องด าเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  - กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพ่ือขอแก้ไขระเบียบ 
  - ส านักงบประมาณ เพ่ือของบประมาณสนับสนุน 

- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือให้ คปต. พิจารณาอนุมัติ 
  - หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เพ่ือเสนอให้นายกรัฐมนตรี

รับทราบและพิจารณา 
มอบหมายเภสัชกรประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ชี้แจงข้อมูลต่อตัวแทนลูกจ้าง

ชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

๔.๖ การเตรียมการรับปลัดกระทรวงฯ ของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ในวันที่ 18 พ.ย. 61 ๔.๖ การเตรียมการ... 
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จังหวัดพัทลุงน าเสนอก าหนดการการเตรียมการรับปลัดกระทรวงฯ โดยผู้ตรวจราชการฯ ก าชับ
ในเรื่องของการเตรียมการได้แก่ รถน า อาหารว่าง และขอที่ระลึก รวมทั้ง ขอเชิญชวนผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 
12 ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับปลัดกระทรวงฯ 

มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

๔.๗ การด าเนินงานควบคุมการระบาดโรคหัด  
1. สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 

พบผู้ป่วยจ านวน 2,446 ราย แยกเป็นยะลา 1,316 ราย ปัตตานี 686 ราย นราธิวาส 
159 ราย และจังหวัดสงขลา (4 อ าเภอ) 228 ราย มีผู้เสียชีวิตในยะลา 10 ราย ปัตตานี 7 ราย และสงขลา 
1 ราย  โดยทุกรายไม่เคยได้รับวัคซีน และมีอายุต่ ากว่า 5 ปี 

2. จ านวนวัคซีนที่ใช้ไปในการระบาด ณ วันที่  15 พ.ย. 2561 ยะลา 39,000 โดส, 
นราธิวาส 12,000 โดส, ปัตตานี 16,000 โดส 

๓. ปัญหาความเพียงพอในการจัดหาวัคซีนเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคหัดใน 3 จชต. 
และ สงขลา  

จากผลการประชุมเรื่องการจัดการวัคซีนหัดในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัด
สงขลา ได้ข้อสรุปดังนี้ 

3.1 ให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดความครอบคลุมในกลุ่มอายุ 0-5 ปีก่อน แล้วเริ่มด าเนินการ
ในกลุ่ม 6-12 ปี ในโรงเรียนล าดับตามเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยส ารวจรายชื่อและท าแผนการด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 

3.2 ให้แต่ละจังหวัดส่งแผนด าเนินการฉีดวัคซีนรายสัปดาห์ให้กับ สคร.๑๒ สงขลา และ 
สปสช. เขต ๑๒ สงขลา ทุกวันศุกร์ 

3.3 ในระยะแรก ทาง สปสช. เขต ๑๒ สงขลา จะประสานกรมควบคุมโรค ยืมวัคซีน
จาก รพ.ราชวิถี โดยให้การสนับสนุน วัคซีนสัปดาห์ละ 20,000 โดส ในสัปดาห์ ที่ ๓ และ ๔ ของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ  สคร.๑๒ สงขลา จะสนับสนุนวัคซีนเพ่ิมเติม/ส ารอง อีก 15,000 โดส ซึ่งปริมาณ
ดังกล่าวมีความเพียงพอต่อความจ าเป็นต้องใช้ในพ้ืนที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้
จัดสรรวัคซีนให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียงพอ 

ปลายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สปสช. เขต ๑๒ สงขลา จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่
จ านวน 240,000 โดส และจะได้มีการประชุมประเมินความต้องการอีก 2 สัปดาห์ (ปลายเดือน พฤศจิกายน 
2561) โดยจะจัดสรรให้ จังหวัดยะลา 10,000 โดส ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ ๕,๐๐๐ โดส เบิก
วัคซีนไปก่อน ส่วนจังหวัดนราธิวาส ทยอยเบิก ส่วนจังหวัดสงขลา เบิกจาก สคร.๑๒ สงขลา และรอจัดสรรจาก
วัคซีนล็อตใหญ่ 

เนื่องจากปริมาณความต้องการวัคซีนสูง ส านักยา สปสช. ไม่สามารถบริหารจัดส่ง
ได้ในทันที จึงต้องประสานในรายละเอียดยอดการจัดส่งเป็นรายอาทิตย์ ในเบื้องต้น ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 
19-24 พ.ย. ๖๑ และสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. ๖๑ สามารถจัดส่งได้สัปดาห์ละ 20,000 โดส ขอให้
จังหวัดตกลงโควตากัน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ตาราง แสดงการจัดสรรวัคซีนแยกรายจังหวัด ตารางแสดง... 
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จังหวัด ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ย. ๖๑ ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. ๖๑ 
ปัตตานี 5,000 5,000 
ยะลา 10,000 10,000 
นราธิวาส 5,000 5,000 
สงขลา - - 
รวม 20,000 20,000 

ขอให้แต่ละจังหวัดท าแผนการกระจายวัคซีนตามโควต้าแต่ละสัปดาห์ไปตาม
โรงพยาบาลต่างๆ และแจ้งมาที่ สปสช.เขต 12 สงขลา เพ่ือประสานงานกับส านักยา สปสช. ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

๕.๑ การก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลละงู จ.สตูล 
โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ 60 เตียง (F1) มีแพทย์เฉพาะ

ทางจ านวน 5 สาขา ศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับ M2 โรงพยาบาลละงูมีห้องผ่าตัดใหญ่ มีห้อง ICU มี
หน่วยไตเทียม มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO- GMP โดยโรงพยาบาลละงูดูแลประชากร
ประมาณ 120,000 คน โดยรับ Refer จากอ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง อ าเภอควนกาหลง และท่าแพใน
บางส่วน รวมถึงนักท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ที่ส าคัญจังหวัดสตูลได้รับการยกย่องให้เป็น SATUN GLOBAL 
GEOPARK มีนักท่องเที่ยวปีละไม่ต่ ากว่า 1.5 ล้านคน โดยละงูเป็นท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ที่ห่างจาก
ตัวอ าเภอเมืองประมาณ 55 กิโลเมตร รับผู้ป่วย OPD ประมาณวันละ 400 – 500 คน 

แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลละงูทั้ง 5 สาขา ได้แก่ 
 - แพทย์สาขาอายุรกรรม Fellow Nephro มีบุคลากร 1 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 1 คน 
 - แพทย์สาขากุมารเวชกรรม มีบุคลากร 1 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 1 คน 
 - แพทย์สาขาสูตินรีเวชกรรม มีบุคลากร 1 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 1 คน 
 - แพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูก มีบุคลากร 1 คน 
 - แพทย์สาขาเวชศาสตรฺครอบครัว มีบุคลากร 2 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 2 คน 
 - แพทย์สาขาวิสัญญี อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 1 คน 

โรงพยาบาลละงูได้รับการขยายเตียงเป็น 60 เตียงดังปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีมติที่
ประชุม อ.กพ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 อนุมัติค าขอขยายเตียงเป็น 90 เตียง 

หากพิจารณาตามสถิติจ านวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลละงูจะพบว่ามีจ านวนผู้รับบริการ
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี 2559 ที่มีอัตราการครองเตียงสูงที่สุดอยู่ที่ 124.53 โดยวิเคราะห์สถิติจ านวน
ผู้ป่วยนอกมีจ านวนคน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 74 โดยมีจ านวนครั้ง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 57 สถิติจ านวนผู้ป่วยใน มี
จ านวนคน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 27 จ านวนวันนอน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39 อัตราครองเตียงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 42 

 โดยความแออัดของโรงพยาบาลละงูท าให้ผู้ป่วยต้องนอนบริเวณทางเดินของอาคาร ช่องว่าง
ระหว่างห้องพิเศษ และบริเวณพ้ืนที่ว่างของโรงพยาบาล โดยห้องผ่าตัดมีความคับแคบ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินก็
คับแคบและแออัด 

 
 
มีการจัดท าผังหลักในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลมีการจัดท า... 
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ละงู จัดท าโดยกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีการวิเคราะห์และจัด Zoning การใช้ประโยชน์ของ
อาคาร ประกอบกับอาคารหลักมีสภาพบางส่วนทรุดโทรม คับแคบ พ้ืนที่อาคารไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว โรงพยาบาลละงู จึงขอสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จ านวน 
114 เตียง งบประมาณ 115,439,200 บาท และอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ จ านวน 5 ชั้น งบประมาณ 
178,465,100 บาท รวม 2 อาคารงบประมาณ 293,904,300 บาท เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยได้ท าการของบประมาณไปยังเขตสุขภาพ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีการตรวจเยี่ยม
จากผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขหลายครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ทราบและเสนออาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และน ารายการเข้าแผนการพัฒนา Service Plan  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ การด าเนินงานธนาคารโลหิตในเขตสุขภาพที่ 12 
คณะกรรมการพัฒนาระบบธนาคารเลือด เขตสุขภาพที่ 12 จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งส านักงาน

เขตสุขภาพที่ ๑๒ เมื่อปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดเตรียมเลือดให้เพียงพอ ปลอดภัย และทันเวลา
ส าหรับผู้ป่วย ทั้งเพิ่มศักยภาพงานธนาคารเลือดของเขตสุขภาพที่ 12 ให้ได้มาตรฐาน 

การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมาได้ วางแผน เสนอปัญหา แก้ปัญหา ประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล และกาชาดของแต่ละจังหวัด 
ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบธนาคารเลือด เขตสุขภาพที่ 12 เป็นต้นแบบของธนาคารเลือด ให้แก่เขต
สุขภาพ อ่ืนๆ 

 
 
เป้าหมายในอนาคตของคณะกรรมการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานธนาคารเลือดเป็นต้นแบบ

เป้าหมายใน... 
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ระดับประเทศ จึงควรได้รับการสนับสนุน เพ่ิมอัตราก าลัง เครื่องมือ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนา
ระบบธนาคารโลหิตของโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในระดับดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา   17.๓๐ น.   
 

สุกฤตา  หนูเอียด วิฑูรย์  คงทอง นราธิป จันทรัตน์ 
น.ส.สุกฤตา  หนูเอียด นายวิฑูรย์  คงทอง นายนราธิป จันทรัตน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้สรุปรายงานการประชุม ๑ ผู้สรุปรายงานการประชุม ๒ ผู้สรุปรายงานการประชุม ๓ 

   
จิรวิทย์  มากมิ่งจวน   

(นายจิรวิทย์  มากมิ่งจวน)   
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

ผู้สรุปรายงานการประชุม   
 
 

    
 อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล 

(นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


