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ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. อัญเชิญพระบรมราโชวาท
(1) โดย นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร
“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทาเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทาหน้าที่เฉพาะ
ของตัวเอง โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยว
โยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทา”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4 ธันวาคม 2533
(2) โดย นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ
“การทางานด้วยใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็นสาคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ ใครเห็น ก็ไม่น่าวิตก เพราะ
ผลสาเร็จนั้น จะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
22 มิถุนายน 2561

(3) โดย นายวรวัฒน์ แก้วมะแป้น
“อันการทางานนั้น กล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสาคัญ คือ ความสามารถใน
การใช้วิชาการอย่างหนึ่ง กับความสามารถในการสัมพันธ์ติดต่อและประสานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในวงการเดียวกันหรือ
ต่างวงงานกัน อีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ ย่อมดาเนินควบคู่ไปด้วยกัน”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
19 สิงหาคม 2517
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2. แนะนาข้าราชการโอน-ย้ายมาใหม่ จานวน 2 ราย
1) นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญงาน
โอนย้ายมาจากสานักงานสาธารณสุขสตูล จังหวัดสตูล
2) นายอนุวา นราพันธรักษ์ ตาแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
โอนย้ายมาจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
3. พิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้อานวยการศูนย์ฯ กับ เจ้าหน้าที่
จานวน 2 ราย ได้แก่ 1) นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี 2) นายอนุวา นราพันธรักษ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยประธาน
1. จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(1) การดาเนินงานของภาคประชาชน
1. อสม.ต้องดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน การเตรียมความพร้อมการในฉีด วัคซีน การเชิญ
ชวนประชาชนลงทะเบียนในไลน์หมอพร้อม อสม.พร้อมบอกต่อในการฉีดวัคซีน อสม.บัดดี้ การสารวจและคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน การติดตามอาการผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2
- กองสุขภาพภาคประชาชน และกองสุขศึกษา ได้จัดทาชุดองค์ความรู้ในเรื่องของวัคซีนให้กับประชาชน
- การรายงานผลโดยผ่านแอปพลิเคชั่น มี 2 ส่วน คือการลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อม และ สมาร์ท อสม.
2. การติดตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)
- โครงการพระราชดาริ ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นการดาเนินงานสุขศาลาพระราชทานฯ โดยมีข้อเสนอแนะใน
การให้บริการของสุข ศาลาพระราชทานฯ การเยี่ยมประเมินมาตรฐานสุขศาลาพระราชทานฯ การสื่อสารให้กับ
บุคคลภายนอกและภาคีเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสุขศาลาพระราชทานฯ มากขึ้น โดยมอบหมายให้ที่
ปรึกษา รมช.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสุขศาลาพระราชทานฯ
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอ
- ขอเสนอในการเพิ่มค่าป่วยการเป็น 1,500 บาทต่อเดือน ตลอดชีพ
4. การสร้างขวัญกาลังใจและการเชิดชูเกียรติ อสม.
- อสม. ควรแยกตามกลุ่มอายุ และเน้นความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
- โครงการยุว อสม. โดยมีการสร้างคนรุ่นใหม่เป็น อสม.
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(2) การดาเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. แผนพัฒนากาลังคน และแผนพัฒนาบุคลากรของกรม สบส. เป็นเรื่องข้อมูลที่มีอยู่และที่ได้ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 และนโยบายพัฒนากาลังคนในปีงบประมาณ 2564-2565 โดยปัจจุบันมีข้าราชการ 958 คน
ตาแหน่งว่า 9.39% พนักงานราชการ 157 คน ลูกจ้างประจา 102 คน พนักงานจ้างเหมา 262 คน
2. การพัฒนาศักยภาพในปีงบประมาณ 2563 โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ข้อ
ระเบียบต่าง ๆ องค์ความรู้ในการทางาน โดยพัฒนาไปได้ 30.66% ด้านทักษะ 24.4% ด้านสมรรถนะ 44.60%
ใช้งบประมาณไป 69.8 ล้านบาท
3. ปีงบประมาณ 2564 มีสาขาที่จะได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านการคานวณ การจัดทา
ข้อมูลเชิงปริมาณ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน การสื่อสาร การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
โดยการพัฒนาศักยภาพปีงบประมาณ 2564-2564 กรมฯ จะทาให้สอดคล้องกับแนวคิดของสานักงาน
ข้าราชการพลเรือน “มองภาพใหญ่ เข้าใจภารกิจขององค์กร เป็นนวัตกรที่เน้นสร้างผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในมาตรฐาน
จริยธรรม ให้ความสาคัญกับการทางานแบบบูรณาการ”
- เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่
2/2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โดยรองผู้อานวยการศูนย์ฯ (นายนิรันดร์ จิสวัสดิ์)
(1) จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
- แนะนาข้าราชการย้าย-โอน จานวน 9 ราย
กระทรวงสาธารณสุขมีข้าราชการย้ายมาใหม่ คือ นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสงขลา
(2) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา COVID-19 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
-มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 108 ล้านราย ประเทศไทยมีผู้ป่ว ยสะสม 24,571 ราย รักษาหายแล้ว 22,111 ราย
เสียชีวิต 80 ราย
(3) ข้อสั่งการ
- Kick off โครงการก้าวท้าใจ ซีซั่น3 100 วัน 100 กิโล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในระหว่างวันที่
1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564 จังหวัดสงขลาดาเนินการ Kick off ณ อาเภอสะเดา โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสงขลา เป็นประธาน
- กาหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2564 ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้จัดประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุม ศบส. 12 สงขลา มีผู้ร่วมประชุม 30 คน รายงานการประชุม จานวน 22 หน้า โดยได้
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของ ศบส.12 http://do12.new.hss.moph.go.th
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
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ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
-ไม่มี
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบแต่ละกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร วรรณนิยม
(1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จากระบบ Smart 64)
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับเพิ่ม/ลด)
รหัสโครงการ

64004126700.
8106411200210073600
1P3063-06
64004126000.
8156411200210073303
1P3062-07
64004126700.
8106411200210073600
1P3063-08
64004126600.
8066411200-

รายละเอียด
โครงการ

1

2

3 4

งบประมาณรวม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่ง
ซื้อสั่ง
ผลการเบิกจ่าย
จ้าง
งบประมาณ
(PO
GFMIS
GFMI
S)
0
0

ร้อยละ ร้อยละ
ส่งคืน
การ
การ
งบประมาณ เบิกจ่าย เบิกจ่าย
PBMS GFMIS

คงเหลือ

โครงการพัฒนา
และยกระดับการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนปฏิบัติ
ราชการกรม สบส.

3,750.00

0 0 0

3,750.00

0

โครงการยกระดับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพสูส่ ากล

3,000.00

0 0 0

3,000.00

0

0

530

โครงการนิเทศ
ตรวจราชการกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564
โครงการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
พัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

35,000.00

0 0 0

35,000.00

0

0

40,000.00

0 0 0

40,000.00

0

0

0

รวมใช้ไป

100

0

3,750.00

0 82.33

0

2,470.00

28,000.00

0

20

0

7,000.00

40,000.00

0

0

0

0

๗

210073600
3P3066-09
64004126700.
8106411200210073302
8P3057-09

โครงการจัดตั้งและ
60,000.00
พัฒนาสุขศาลา
พระราชทานตาม
พระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี พ.ศ. 2564
64โครงการส่งเสริม
0
004126100. ความเป็นเลิศและ
805เสริมสร้างแรงจูงใจ
6411200ในการจัดการ
210073600 สุขภาพชุมชนของ
3P3066-10 อสม. (P31)
64โครงการสร้างเสริม 1,034,400.00
004126100. ศักยภาพ อสม. ใน
805การจัดบริการ
6411200สุขภาพในระดับ
210073303 ปฐมภูมิ (อสม.หมอ
0P3058-13 ประจาบ้าน)
(P51)
64โครงการพัฒนา
202,780.00
004126500. และยกระดับ
804มาตรฐานระบบ
6411200บริการสุขภาพ
210073303

0 0 0

60,000.00

0

0

49,670.00

0 17.22

0

10,330.00

94,600.00 0 0

94,600.00

0

0

40,900.00

0 56.77

0

53,700.00

0 0 0

1,034,400.00

0

0

0

0

0 1,034,400.
00

0 0 0

202,780.00

0

0 111,847.73

100

0 44.84

0

90,932.27

๘

1P3062-14
64004126500.
8046411200210073303
1P3062-15

โครงการพัฒนา
50,000.00
ระบบบริการ
วิชาการด้าน
เครื่องมือทาง
การแพทย์และ
วิศวกรรม
การแพทย์ครบ
วงจร
64สนับสนุน
18,000.00
004126400. งบประมาณให้
802หน่วยงานส่วน
6411200ภูมิภาคในการ
210073600 ดาเนินงานส่งเสริม
1P3064-16 ควบคุม กากับ และ
เฝ้าระวัง
สถานพยาบาลใน
ส่วนภูมภิ าค
รวมทั้งสิ้น
1,446,930.00

0 0 0

50,000.00

0

0

50,000.00

0

0

0

0

0 0 0

18,000.00

0

0

13,860.00

0

23

0

4,140.00

94,600.00 0 0

1,541,530.00

1,206,722.27

0 334,807.73

0 78.28

01,206,722.27

๙

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ใบสั่ง
ซื้อสั่ง
ผลการเบิกจ่าย
จ้าง
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(PO
GFMIS
GFMI
S)
60,000.00
0
0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับเพิ่ม/ลด)
รหัสโครงการ

64004129900.
6126411100210071401
3P3055-01
64004129900.
6126411200210073600
1P3063-04
64004129900.
6126411200210073600
3P3066-05
64004129900.
612-

รายละเอียด
โครงการ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ (ค่าเช่า
บ้าน)

1

60,000.00

2

3 4

0 0 0

คงเหลือ

ร้อยละ ร้อยละ
ส่งคืน
การ
การ
งบประมาณ เบิกจ่าย เบิกจ่าย
PBMS GFMIS

4,000.00

รวมใช้ไป

93.33 0

56,000.00

82.79 0

132,468.67

73.25 0

366,231.21

79.62 0

359,660.01

0
ค่าสาธารณูปโภค

160,000.00

0 0 0

160,000.00

0

0

27,531.33

0
งบบริหารจัดการ
องค์กร ศูนย์
สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 12

500,000.00

0 0 0

500,000.00

0

0 133,768.79

0
ค่าจ้างเหมาบริการ

451,710.00

0 0 0

451,710.00

0

0

92,049.99
0

๑๐

6411200210073303
0P3058-06
64ค่าใช้จ่ายบุคลากร
004129900. ภาครัฐ (เงินสมทบ
612ประกันสังคม)
6411100210071401
3P3055-07
รวมทั้งสิ้น

9,000.00

0 0 0

1,180,710.00

0 0 0

9,000.00

0

1,180,710.00 918,859.89

0

4,500.00 0

0 261,850.11

50

0 77.82

0

4,500.00

0

918,859.89

๑๑

(2) งานพัสดุ
ลาดับ
โครงการ
1

เครื่ อ งตรวจวั ด
อั ต ราการไหล
ของอากาศ

2

ระบบควบคุ ม
เครื่ อ งก าเนิ ด
ไฟฟ้าอัตโนมัติ

งบประมาณที่
ได้รับ

e-bidding

ลงนามในสัญญา

เบิกจ่าย

492,200

490,000

เลขที่1/64

1 มีค.64

ลงวันที่

(ตรวจรับ

17 ธ.ค.63

1 มีค.64)

เลขที่ 2/64

po.แล้ว

250,000

250,000

ลงวันที่

742,200

แจ้งส่ง
มอบ
8 มี.ค.64

25 ธ.ค.63
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

740,000

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
๑. นายพิเชฏฐ์ สุขวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมชัย ศุภศรี
กรรมการ
๓. นายอัชมัน วานิ
กรรมการ
(3) รายงานการรับ-ส่งหนังสือราชการจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลาดับ

ทะเบียนหนังสือ

เดือนปัจจุบัน
(1 – 5 มี.ค. 64)

รวมทั้งสิ้น
(1 ม.ค.64 – 5 มี.ค.64)

1

หนังสือรับ

43

387

2

หนังสือส่ง

19

197

3

หนังสือบันทึกส่ง

9

53

๑๒

(4) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ระบบศูนย์บริการข้อมูล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
 หน้ารายงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ - สามารถค้นหาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ จังหวัด- สามารถดาวโหลดไฟล์
เอกสาร

 หน้ารายงานวิศวกรรมความปลอดภัย - สามารถค้นหาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ จังหวัด - สามารถดาวโหลดไฟล์
เอกสาร

๑๓

หน้า login ให้เลือกในเมนู สาหรับเจ้าหน้าที่

 หน้าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
- สามารถกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ,ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงข้อมูล ,
จังหวัด,โรงพยาบาล,จานวนเครื่องมือ,วันที่ดาเนินการ,วันที่กาหนดส่ง,แนบไฟล์รายงาน

๑๔

 หน้าวิศวกรรมความปลอดภัย - สามารถกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ,ชื่อเจ้าหน้าที่ผูข้อมูล,
จังหวัด,โรงพยาบาล,จานวนระบบ,วันที่ดาเนินการ,วันที่กาหนดส่ง,แนบไฟล์รายงาน

 หน้าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์สามารถตรวจสอบ ลบ และแก้ไข ข้อมูล

๑๕

2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(1) รายงานการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 รอบ 5 เดือน

๑๖

(2) การรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน

3. กลุม่ สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี
(1) ผลการอบรมและติดตามการอบบรม อสม. หมอประจาบ้าน
ที่

จังหวัด

เป้าหมาย (คน)

ผลการอบรม(คน)

หมายเหตุ

1

พัทลุง

670

605

(90.30%)
ติดตามอ.ปากพะยูน 10-11 มี.ค.64

2

สตูล

279

279

(100%)

3

ตรัง

723

723

(100%)

4

นราธิวาส

593

593

(100%)

๑๗

5

ปัตตานี

642

642

(100%)

6

ยะลา

380

380

(100%)

7

สงขลา

1,023

1,023

(100%)

รวม
4,310
4,245
(98.49%)
**ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70)
**ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
**จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจาครอบครัว (43,850 คน)
(2) ผลการประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต และภาคใต้ ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม ๒๕๖๔
ที่

สาขา

ชื่อ - สกุล

จังหวัด

หมายเหตุ
*อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้

1 การเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

นางรูฮานี

กาซอ

ปัตตานี

2 การส่งเสริมสุขภาพ

นางดุษฏี

นวนนิ่ม

ตรัง

3 สุขภาพจิตชุมชน

นางดวงพร

รอดเซ็น

สงขลา

4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา นางสาวปิยานุช
ยาเสพติดในชุมชน

เฉิดฉิ้ม

สงขลา

5 การบริการในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
และการสร้างหลักประกัน
สุขภาพ

นางสาวอรดี

หะหวา

ตรัง

6 คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ

นางสารภี

อิสโร

สงขลา

*อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้

7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ

นางเสาวนีย์

เครืออักษร

สงขลา

*อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้

8 การป้องกันและแก้ไขปัญหา นางสุธิดา
เอดส์ในชุมชน

ช่วยบุญญะ

สงขลา

*อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้

9 การจัดการสุขภาพและ

มิง

นราธิวาส

*อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้

นายปักรูเด็น

*อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้

๑๘

อนามัยสิ่งแวดล้อม
10 นมแม่ และอนามัยแม่และ
เด็ก

นางสาวเรณู

อ้อยทอง

11 ทันตสุขภาพ

นางสาววรางคณา

ยูโซะ

สตูล
ปัตตานี

12 การป้องกันและควบคุม
นางซารีพ๊ะ
กามาเซะ
ยะลา
โรคติดต่อ
(3) ประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานสาหรับ อสม. (Kick Off) เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
- นโยบาย : อสม.ให้ความรู้ สารวจ และติดตามการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
- บทบาท อสม.
- ความรู้ เรื่องวัคซีนสาหรับ อสม.
- “หมอพร้อม”เทคโนโลยีการฉีดวัคซีน LINE Official Account
(4) แผนการประชุมชี้แจงมาตรฐานงานสุขศึกษา
ที่

ว/ด/ป

จังหวัด

สถานที่

1
2
3
4
5
6
7

23 มี.ค.64
24 มี.ค.64
25 มี.ค.64
26 มี.ค.64
30มี.ค.64
31 มี.ค. 64
1 เม.ย.64

สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
พัทลุง
ตรัง
สตูล

ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองนราธิวาส
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ โดย นายนิรันดร์ จิสวัสดิ์
(1) การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์
- ผลการดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น 15 แห่ง ดาเนินการได้ 5 แห่ง (53.33%)
ใช้งบประมาณ 97,720 บาท
- แผนการดาเนินงาน

หมายเหตุ

๑๙

ลาดับ
โรงพยาบาล
วันที่
1 รพ.สงขลา จ.สงขลา
9 – 10 มี.ค. 64
2 รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
24 มี.ค. 64
3 รพ.สมเด็จฯ นาทวี จ.สงขลา
25 – 26 มี.ค. 64
4 รพร.ยะหา จ.ยะลา
30 – 31 มี.ค. 64
5 รพ.พัทลุง จ.พัทลุง
1 เม.ย. 64
6 รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2 เม.ย. 64
7 รพ.ตรัง จ.ตรัง
7 – 8 เม.ย. 64
(3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ
- มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจาปี
- มีแผนการใช้งบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564
: กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน จานวน 17,570.- บาท
: กิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ จานวน 11,640.- บาท
- มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(4) การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
- ผลการดาเนินงานการทดสอบ /สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ไตรมาส 2 จานวน 20 แห่ง
(มกราคม - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ )
ลาดับ
วันที่
จานวน
โรงพยาบาล
1 5 – 8 ม.ค. 64
3 แห่ง รพ.คลองหอยโข่งฯ จ.สงขลา
รพ.เขาชัยสน รพ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2 12 – 15 ม.ค. 64
1 แห่ง รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
3 18 - 22 ม.ค. 64
3 แห่ง รพ.พัทลุง จ.พัทลุง
รพ.สะเดา รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา
4 25 – 29 ม.ค. 64
4 แห่ง รพ.สุไหงปาดี รพ.จะแนะ รพ.ระแงะ รพ.แว้ง จ.
นราธิวาส
5 1 – 5 มี.ค. 64
4 แห่ง รพ.กันตัง รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง
รพ.บางกล่า รพ.สิงหนคร จ.สงขลา
6 23 – 25 ก.พ. 64
2 แห่ง รพ.เจาะไอร้อง รพ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
7 9 – 11 ก.พ. 64
1 แห่ง รพ.บันนังสตา จ.ยะลา
8 1 – 5 ก.พ. 64
2 แห่ง รพ.สุคิริน รพ.ยี่งอฯ จ.นราธิวาส
รวม
20 แห่ง
- ผลการดาเนินงานตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไตรมาส 2 จานวน 12 แห่ง
(มกราคม - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ )
ลาดับ
วันที่
จานวน
โรงพยาบาล
1 5 – 8 ม.ค. 64
3 แห่ง รพ.คลองหอยโข่งฯ จ.สงขลา
รพ.เขาชัยสน รพ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2 12 – 15 ม.ค. 64
1 แห่ง รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
3 1 - 22 ม.ค. 64
1 แห่ง รพ.พัทลุง จ.พัทลุง
4 25 – 29 ม.ค. 64
2 แห่ง รพ.สุไหงปาดี รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส
5 4 – 5 มี.ค. 64
1 แห่ง รพ.บางกล่า
6 23 – 25 ก.พ. 64
1 แห่ง รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

๒๐

7
8

9 – 11 ก.พ. 64
1 – 5 ก.พ. 64
รวม

1 แห่ง
2 แห่ง
12 แห่ง

รพ.บันนังสตา จ.ยะลา
รพ.สุคิริน รพ.ยี่งอฯ จ.นราธิวาส

- สรุปผลการดาเนินงานทดสอบ /สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และ ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
 การทดสอบ /สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จานวน 78 แห่ง ดาเนินการได้ 38 แห่ง (48.72%)
จานวนทั้งสิ้น 5,776 เครื่อง ใช้งบประมาณ 129,180 บาท
ลาดับ
ประเภท
จานวนเครื่องมือแพทย์
%
1

ประเภทเครื่องเสี่ยงสูง

1,127

19.51

2

ประเภทความเสี่ยงอื่น ๆ

4,649

80.49

 ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จานวน 78 แห่ง ดาเนินการได้ 22 แห่ง (28.21%)
ใช้งบประมาณ 31,520 บาท
(5) กิจกรรมอื่น ๆ
ลาดับ

โรงพยาบาล

จังหวัด

กิจกรรม

วันที่

ผู้ปฏิบัติ

1

รพ.เขาชัยสน

พัทลุง

กรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบบาบัดน้า
เสียขนาด 70 ลบม./วัน งวดที่ 4

6 ม.ค.64

เฉลิมชัย

2

รพ.บาเจาะ

นราธิวาส

11 ม.ค.64 เฉลิมชัย

3

รพ.ละงู

สตูล

4

รพ.เขาชัยสน

พัทลุง

5

รพ.ละงู

สตูล

6

รพ.เทพา

สงขลา

7

รพ.ตรัง

ตรัง

ผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจรับงานจ้างติดตั้ง
ไปป์ไลน์ออกซิเจน
กรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบบาบัดน้า
เสียขนาด 150 ลบม./วัน งวดที่ 3
กรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบบาบัดน้า
เสียขนาด 70 ลบม./วัน งวดที่ 5
กรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบบาบัดน้า
เสียขนาด 150 ลบม./วันงวดที่ 4
กรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบบาบัดน้า
เสีย ขนาด 70 ลบม/วัน งวดที่ 3
ตรวจสอบห้องผ่าตัด

8

วสส.ตรัง

ตรัง

ตรวจสอบระบบบาบัดนาเสีย

18 ม.ค.64 เฉลิมชัย
26 ม.ค.64 เฉลิมชัย
27 ม.ค.64 เฉลิมชัย
28 ม.ค.64 เฉลิมชัย
2 ก.พ.64

เฉลิมชัย/
วรวัฒน์
16 ก.พ.64 เฉลิมชัย/
วรวัฒน์

๒๑

รพ.เขาชัยสน
9
10 รพ.เทพา

พัทลุง
สงขลา

กรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบบาบัดน้า
เสียขนาด 70 ลบม/วัน งวดที่ 6
กรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบบาบัดน้า
เสีย ขนาด 70 ลบม/วัน งวดที่ 4-5

(6) แผนการดาเนินงานเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ลาดับ
วันที่
1 12 มี.ค. 64
2 16 -19 มี.ค. 64
3 22 – 26 มี.ค. 64
4

29 มี.ค. – 2 เม.ย. 64

23 ก.พ.64 เฉลิมชัย
5 มี.ค.64

เฉลิมชัย

โรงพยาบาล
รพ.นราธิวาสฯ จ.นราธิวาส
รพ.สงขลา จ.สงขลา
รพ.เทพา จ.สงขลา
รพ.รามัน รพร.ยะหา จ.ยะลา
รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม โดย นายจาเริญ ศิริพร
(1) งานที่ได้รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2564 (ธันวาคม 2563)
ปฏิบัติหน้าที่โดย นายจาเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
นายภาณุพงศ์ ชุมวงค์ ตาแหน่ง วิศวกรโยธา
ลาดับ

งานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่

1

ตรวจวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้า พร้อมแก้ไข ระบบสลับ
ไฟฟ้าอัตโนมัติและระบบโซล่าเซลล์ แก้ไขปัญหา
ระบบสลับไฟฟ้าอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ

รพ.เบตง จ.ยะลา

2

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8
ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เฟส 3

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลา

3

ควบคุมงานก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1
ระบบ ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รพ.เทพา จ.สงขลา

4

ควบคุมงานก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1
ระบบ ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รพ.ละงู จ.สตูล

5

ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายอากาศห้อง
ทันตกรรม สาหรับผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

รพ.ละงู จ.สตูล

6

ควบคุมงานก่อสร้าง
สนามฟุตซอล/อาคารพักขยะ/ห้องแยกโรคผู้ป่วย

รพ.ธัญญารักษ์สงขลา จ.สงขลา

๒๒

แพร่เชื้อทางอากาศ อาคารผู้ป่วยนอก
7

ควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ระบบ ขนาด 100
ลูกบาศก์เมตร/วัน

รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส

8

ตรวจสอบแบบรูปรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อ
รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการ
ติดเชื้อทางอากาศ สาหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมี
ห้องน้า (เอกสารที่ ก.35/มี.ค./63)

รพ.สงขลา จ.สงขลา

9

งานร้องขอ

รพ. รัตภูมิ รพ.เทพา จ.สงขลา
รพ.ยี่งอฯ รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
รพ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ร่วมเป็นคณะกรรมการในงานด้านป้องกัน/การ
รองรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล(ห้องแยก
โรค, ห้องทันตกรรม และ ต้องตรวจโรคผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ) จานวน 5 แห่ง
10

ร่วมแก้ไขปัญหาระบบบาบัดน้าเสียสาหรับ
รพ.ป่าพะยอม รพ.พัทลุง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
รพ.กาบัง รพ.ธารโต, รพ.บันนังสตา จ.ยะลา
2560-2565 ในระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม
2564 ณ จังหวัดพัทลุง, จังหวัดยะลา และ จังหวัด รพ.สุไหงปาดี. รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส

(2) งานควบคุมงานก่อสร้าง
ลาดับ

งานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่

1

อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครัว)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เฟส 3

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลา

2

ระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ระบบ
ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โรงพยาบาลเทพา
จ.สงขลา

3

ระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ระบบ
ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โรงพยาบาลละงู จ.สตูล

4

ระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ระบบ
ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส

๒๓

5

สนามฟุตซอล/อาคารพักขยะ/ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ อาคารผู้ป่วยนอก

6

ตรวจสอบแบบรูปรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย
ติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สาหรับ
แบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้า
(เอกสารที่ ก.35/มี.ค./63)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
จ.สงขลา
โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

6. กลุ่มมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดย นางสาวโรสลิน มามะ
(1) ผลการดาเนินงาน
สถานพยาบาล
• สถานพยาบาลที่ขออนุญาตเปิดใหม่ จานวน
• ศบส.12 ร่วมตรวจเพื่ออนุญาต

42

แห่ง

จานวน 5 แห่ง

• สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย จานวน 10 แห่ง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขออนุญาตเปิดใหม่ จานวน 27 แห่ง
• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการเฝ้าระวัง จานวน 32 แห่ง
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
• Kitch Off และส่งเสริมกิจการฯ
(2) แผนการดาเนินงาน
• การติดตาม เฝ้าระวัง สถานพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 12 ระหว่างวันที่ 15- 19 มีนาคม 2564
วัน เดือน ปี

จังหวัด

15 มีนาคม 2564

สงขลา

16 มีนาคม 2564

นราธิวาส และปัตตานี

17 มีนาคม 2564

ยะลา

18 มีนาคม 2564

สตูล และพัทลุง

19 มีนาคม 2564

ตรัง

๒๔

• การติดตาม เฝ้าระวัง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ในเขตสุขภาพที่ 12 ในเดือนเมษายน

• การส่งเสริมกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตสุขภาพที่ 12 ในเดือนเมษายน และ
ลงตรวจอนุญาต (ภายใน 180 วัน หลังจากประกาศใช้)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
เพลงสรรเสริญพระบารมี

(นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเพียงพร วรรณนิยม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

