รายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
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รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายการุญ
2 นายนิรันดร์
3. นางสาวเพียงพร
4. นางปิยมาภรณ์
5. นายสิทธิโชค
6. นายจาเริญ
7. นายวรวัฒน์
8. นายพิเชฎฐ์
9. นายสมเกียรติ
๑0. นางจีรวรรณ
๑1. นายอัชมัน
12. นายกรีฑา
13. นางอรทัย
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22. นายภาณุพงศ์
23. นายอัครพล
24. นายจักรพงศ์
25. นางธีรารัตน์

สุขสุทธิ์
จิสวัสดิ์
วรรณนิยม
แจ่มศรี
แซ่พู่
ศิริพร
แก้วมะแป้น
สุขวรรณ
ช่วยเพ็ชร
ลัดดาวงศ์
วานิ
ขาวศรี
เพชรพันธ์
ศุภศรี
หมวดเมือง
แก้วราบ
ยาวิราช
นราพันธรักษ์
โคตรสุวรรณ
เปียกลิ่น
หมัดอะด้า
ชุมวงค์
อินทรอาภรณ์
สุขเพ็ง
แก้วมะแป้น

ผู้อานวยการศูนย์ฯ
นายช่างเทคนิคอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สถาปนิกชานาญการ
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วิศวกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานพัสดุ ส 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิศวกรโยธา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
-ไม่มีเคารพธงชาติ

ประธาน

ผู้จดรายงานการประชุม

-๒-

ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. อัญเชิญพระบรมราโชวาท
(1) โดย นายกรีฑา ขาวศรี
“ต้องตั้งเป้าหมายการทางานใดๆ ไม่ว่าใหญ่ห รือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขต และ
หลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสาเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการ
ป้องกน และขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง ”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 กรกฎาคม 2530
(2) โดย นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์
“เมื่อมีโอกาสและมีงานทาควรเต็มใจทาโดยไม่จาเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่อง
กีดขวางคนที่ทางานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทาได้เสมอ”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
8 กรกฎาคม 2530

(3) โดย นายอาหมัด หมัดอะด้า
“การดารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน
เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิต
เจริญรุ่งเรืองแน่ๆ ”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา
27 มีนาคม 2523

-๓-

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยประธาน
1. จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
(1) ผู้อานวยการศูนย์ฯ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการสารวจและสนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างรอเตียงจากปัญหาการระบาดของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา จานวน 3 รายการ
(2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมีนโยบายให้ตัวแทน
หน่วยงานประจาจังหวัดเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
- ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา มีการแนะนาหัวหน้าหน่วยงานที่โอน-ย้ายมาใหม่
- นโยบายที่สาคัญก็จะเป็นโครงการพระราชดาริต่าง ๆ
- มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้ดูแลกระทรวงสาธารณสุข
- การรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อรองรับการเปิดเมืองประมาณกลางเดือนธันวาคม 2564
2. จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
- ขอบคุณกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ (งานพัสดุ) ได้ดาเนินการเกี่ยวกับงบลงทุนเรียบร้อยแล้วตามเวลาที่กาหนด
- งบประมาณที่จัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน รวมทั้งกรมฯ ในงวดที่ 1 รวม 150 ล้านบาท
- การตรวจราชการและนิเทศงาน ของกรมฯ จะมีตัวชี้วัด 3 ตัว มีผู้อานวยการฯ เป็นทีมตรวจราชการฯ
และมีนางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี และนายนิรันดร์ จิสวัสดิ์ เป็นผู้ร่วมนิเทศฯ
3. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ศบส.12 ทุกท่านที่ร่วมกันดาเนินงานตามเป้าหมายที่ได้รับ โดยผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคารั บ รองการปฏิบั ติร าชการ ระดับหน่ว ยงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 11 เดือน จาก
คะแนนเต็ม 5 ศบส .12 ได้ 4.9895

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้จัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ห้องประชุม ศบส 12 สงขลา มีผู้ร่วมประชุม 24 คน รายงานการประชุม จานวน 24 หน้า โดยได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ http://do12.new.hss.moph.go.th โดยได้แจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
-ไม่มี-

-๔-

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบแต่ละกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
(1) การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2565 (งบดาเนินงาน)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ได้รับ
เบิกจ่าย

คงเหลือ

เบิกจ่าย %

1

ด้านบุคลากร

85,500.00

14,250.00

71,250.00

16.67

2

บริหารจัดการ

500,000.00

37,620.00

462,380.00

7.52

3

ค่าจ้างเหมาบริการ

451,710.00

78,000.00

373,710.00

17.27

4

ค่าสาธารณูปโภค

160,000.00

34,249.93

125,750.61

21.41

164,119.93 1,033,090.61

13.71

รวมทั้งสิ้น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1,197,210.00
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

เบิกจ่าย %

1

อบรม อสม.
หมอประจาบ้าน

655,850.00

0.00

655,850.00 0.00

2

ตาบลวิถีชีวิตใหม่
ปลอดภัยจากโควิด-19

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

3

คัดเลือก อสม.

77,000.00

0.00

77,000.00

0.00

รวมทั้งสิ้น

742,850.00

0.00

472,850.00 0.00

ลาดับ
1

-การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2565 (งบลงทุน)
โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ วิธีเฉพาะ
เจาะจง
เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 5,000 ANSI
Lumens
รวมทั้งสิ้น

55,800

55,800

51,950

51,950

ลงนามใน เบิกจ่าย
สัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่1/65
ลงวันที่
8 ตค.64

คืน งปม
3,850

27 ตค.64
(ตรวจรับ
26 ตค.64)

-๕-

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด จานวน 14 รายการ ประจาปีงบประมาณ 2564
- ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุดฯ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
- ขอดูสภาพและขอรับเงื่อนไขในการขาย ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน 2564
- กาหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- คณะกรรมการขายทอดตลาด ประกอบด้วย
1. นายจาเริญ ศิริพร
ประธานฯ
2. นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร
กรรมการ
3. นายพิเชฏฐ์ สุขวรรณ
กรรมการ
(2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-saraban
การรับ – ส่งหนังสือทางราชการ ประจาปี 2564
ลาดับ

ทะเบียนหนังสือ

เดือนปัจจุบัน (1 - 12 พ.ย.)

ปี 2564(1 ม.ค.64 – 12 พ.ย. 64)

1

หนังสือรับ

119

1,574

2

หนังสือส่งภายนอก

48

832

3

หนังสือภายใน (บันทึกข้อความส่ง)

10

190

-เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลฯ 1. น.ส.ภาวินี ยาวิราช 2.นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น 3.นายอัครพล อินทรอาภรณ์
-ปีงบประมาณ 2565 เป็นตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
โดยมีการแสดงถึงจานวนการรับ-ส่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม – 10 สิงหาคม 2565 (มีน้าหนักคะแนน ร้อยละ 15)
(3) การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
-ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ศบส.12 ได้ 4.9895

-๖-

-แผนการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2565
รอบ 5 เดือน
1. หน่วยงานส่งตัวชี้วัดคารับรองฯ
2. คณะกรรมการฯ ตรวจความถูกต้อง เหมาะสม
3. หน่วยงานปรับแก้ไข
4. เสนออธิบดี และรองอธิบดีที่กากับให้ความเห็นชอบ
5. วันที่ 22 พ.ย. 2564 ลงนามคารับรองฯ
6. วันที่ 1-31 ธ.ค. 64 หน่วยงานลงรายละเอียดตัวชี้วัดในระบบ
Smart 65
7. กพร.ตรวจความครบถ้วน ถูกต้องของตัวชี้วัดหน่วยงานผ่าน
ระบบ Smar 65
8. วันที่ 10 ม.ค. – 28 ก.พ.65 เวลา 16.30 หน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 5 เดือนผ่านระบบ Smart 65
9. ต้นเดือนมีนาคม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อ
พิจารณาสรุปผลคะแนน
10. ปลายเดือนมีนาคม กพร. สรุปผลคะแนนตามมติ
คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารกรมฯ และแจ้ง กบค.เพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

รอบ 12 เดือน
1. วันที่ 11 เม.ย. – 19 ส.ค. เวลา 16.30 น.
หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานรอบ 11
เดือน ผ่านระบบ Smart 65
2. กรรมการประเมินผลตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบ
Smart 65
3. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อ
พิจารณาสรุปผลคะแนน
4. กพร.สรุปผลคะแนนตามมติคณะกรรมการฯ
เสนอผู้บริหารกรมฯ แจ้ง กบค.เพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาจัดสรรแรงจูงใจให้กับ
หน่วยงาน

-๗-

-กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565

(4) รายงานผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564
จากการที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้ดาเนินการจัดทาควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
2564 ศูนย์ฯ ได้รับการประเมินผลการควบคุมภายใน ร้อยละ 89.29 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดผลการประเมินการ
ควบคุม ภายในให้ กับ เจ้ า หน้ าที่ ศูน ย์ ฯ ตามแบบประเมิน วิเคราะห์ ความเสี่ ย ง แบบประเมิน ปค 5 ส่ ว นงานย่อ ย
และแบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน รายละเอียดได้เผยแพร่เว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 12 http://do12.new.hss.moph.go.th/

-๘-

(5) รายงานการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
5.1 การตรวจสอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
สถานะ
1. ระบบทาความเย็น
อุณหภูมิภายในห้อง
ปกติ
การทางานของเครื่องปรับอากาศ เครื่องที่ 1
ปกติ
การทางานของเครื่องปรับอากาศ เครื่องที่ 2
ปกติ
การทางานตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Air Control)
ปกติ
การล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
2. ระบบควบคุมการเข้า-ออก
ตรวจเช็คสถานะเครื่อง finger scan
ปกติ
จอแสดงวัน-เวลาเป็นปัจจุบัน
ปกติ
เสียงแจ้งเตือนกรณีไม่ได้เปิดประตูห้อง Data center
ปกติ
3. ระบบ Room Alert
สถานะเครื่อง
ปกติ
ค่าความชื่น (ด้านหน้า)
ไม่ปกติ
ค่าความชื่น (ด้านหลัง)

ไม่ปกติ

Temp Front
Temp Back
ตัวตรวจจับควัน
ระบบไฟฟ้า (Main Power)
4.เครื่องสารองไฟฟ้า
5.ระบบกล้องวงจรปิด
CCTV-1

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ไม่ปกติ

CCYV-2
6. ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ
7. ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินอัตโนมัติ
8. ถังดับเพลิง

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

9. Rack
10. เครื่องแม่ข่าย

ปกติ
ปกติ

หมายเหตุ

ค่าความชื้นเกินมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 64 %
ค่าความชื้นเกินมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 62 %
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 24 องศา
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23 องศา

สายหลวม กล้องวงจรปิดดับบ่อย
ดาเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว

มีการอัพเดท Firmware เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2564

-๙-

5.2 สรุปการใช้งานการประชุมผ่านระบบออนไลน์

5.4 นโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้มีประกาศนโยบายและแนวทางรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ รายละเอียดตามลิ้ง QR Code นี้

(1)
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ลิ้งค์ : shorturl.at/gnvBZ

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ลิ้งค์ : shorturl.at/uzZ19

-๑๐-

5.5 เหตุการณ์ปัญหาและอุปสรรค
- 19 ตุลาคม 2564 ระบบของ 3bb ได้ดาเนินการ Block การเข้าใช้ Webex เนื่องจากใน
ระยะเวลาในการใช้งานนั้ น มีผู้เข้าใช้งานจ านวนมากและมีการส่ งสแปมไปยังระบบของ 3bb ทางเจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้น และได้ดาเนินการปลดล๊อคครั้งที่ 1 ผ่าน brightcloud.com และสามารถใช้งาน Webex
ได้ปกติ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
- เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการขอสิทธิการเข้าถึง log firewall จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
ตรวจสอบ Firewall พบการส่ง Malware จากเครื่องภายในสานักงานจานวน 3 เครื่อง ดังนี้
• เครื่อง ไอพี 192.168.150.59 เข้าโดย User : hss1213 ในช่วงระยะเวลาวันที่ 24 ต.ค. 64 เวลา
11.12 น. - วันที่ 26 ต.ค.64 00.00 น. จานวน 8 ครั้ง
• เครื่อง ไอพี 192.168.150.65 เข้าโดย User : hss1214 ในช่วงระยะเวลาวันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา
00.00 น.- วันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 00.00 น. จานวน 28 ครั้ง
• เครื่อง ไอพี 192.168.150.69 เข้าโดย User : testt ในช่วงระยะเวลาวันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 00.00 น.วันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 00.00 น. จานวน 7 ครั้ง **เป็นเครื่องเดียวกับ ไอพี 192.168.150.59 **
- เจ้ าหน้ าที่ ไ ด้ด าเนิ น การแก้ ไ ขเบื้ องต้ น โดยการให้ ห ยุ ด การใช้ ง านเครื่ อ งนั้ น เพื่ อไม่ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อหน่วยงาน
2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(1) สรุปผลการดาเนินงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
-ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระบบบริการสุขภาพ เป้าหมาย 90 แห่ง
ดาเนินการได้ 88 แห่ง

คะแนน

-ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนาไปใช้ประโยชน์ ระดับมาก 3.46

-๑๑-

(2) ผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจโครงสร้างองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 (จัดทาเป็นจดหมายเหตุของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

-๑๒-

 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : อุทกภัย

 งานตรวจราชการและนิเทศงาน สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- โครงการเกี่ยวกับพระราชวงค์ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์

- กัญชาทางการแพทย์  การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

-๑๓-

- ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  จานวนคนไทยมีหมอประจาตัว ๓ คน

 การพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่
16 กันยายน 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจา
2564 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์
เครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล” โดยมี นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมฯ และ นายเอกพงษ์ แก้วราบ
วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งจัดโดย สานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(3) การดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕
 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน
 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ : คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(1) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
- อุทกภัย : มีการสารวจสถานพยาบาลภาครัฐพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุในเขต 12 (ข้อมูลจาก
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศบส. ๑๒ เดือนตุลาคม ๖๔)
-จังหวัดตรัง ๓ แห่ง : รพ.นาโยง, รพ.รัษฎา และ รพ.กันตัง
-จังหวัดปัตตานี ๒ แห่ง : รพ.หนองจิก และ รพ.โคกโพธิ์
-จังหวัดพัทลุง ๒ แห่ง : รพ.พัทลุง และ รพ.ศรีนครินทร์
-จังหวัดสตูล : ไม่มีพื้นที่เสี่ยง
- สถานการณ์ปัจจุบัน COVID-19 : น (ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.
๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๐๐ น.)

-๑๔-



งานตรวจราชการและนิเทศงาน

 การพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน
และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่

-๑๕-

3. กลุม่ สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี
(1) สรุปผลการดาเนินงาน สุขภาพภาคประชาชนฯ ประจาปีงบประมาณ 2564
- ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน
ตัว ชี้วัดที่ 1.1.2 ร้ อยละของผู้ ป่ว ยกลุ่ มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ผลการดาเนินงาน : ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ร้อยละ 90.64

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ผลการดาเนินงาน : ครอบครัวมีศักยภาพฯ ร้อยละ 97.42

ข้อมูลผลการดาเนินการจาก http://fv.phc.hss.moph.go.th/ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.1.4 ร้ อ ยละของประชาชนวั ย ท างานมี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์
ผลการดาเนินงาน : ร้อยละของประชาชนวัยทางานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.91
1. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
2. ชุมชนเป้าหมายมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่
3. ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมโดยร้อยละของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 60)

-๑๖-

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัคร
ประจาครอบครัว (30,695 คน )
ผลการดาเนินงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจา
ครอบครัว จานวน 30,923 คน

ข้อมูลผลการดาเนินการจาก http://fv.phc.hss.moph.go.th/ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ตัวชี้วัดที่ 2 ชุมชนเป้าหมายมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่
ผลการดาเนินงาน : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาใน รพ.สต.
(ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) เขต 12 ปี 2564

ข้อมูลจาก www.hed.go.th ณ วันที่ 19 ส.ค. 64
ผลการดาเนินงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เขต 12 ปี 2564

ข้อมูลจาก www.hed.go.th ณ วันที่ 19 ส.ค. 64

-๑๗-

ตัวชี้วัดที่ 3 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมโดยร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 60)
ผลการดาเนินงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 81.91
ประเด็น
HL
HB
HL & HB วัย
ทางาน
HL
HB
HL & HB วัยเรียน
ภาพรวม HL &
HB 2 กลุ่ม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ

ดีมาก
1,950
52.24
1,795
52.67
3,809
52.46
528
51.71
311
30.46
839
41.09

ดี
1,312
38.51
1,050
30.81
2,362
34.66
436
42.61
279
27.33
715
34.97

รวม
3,262
90.75
2,845
83.48
6,071
87.12(1)
964
94.32
590
57.79
1,556
76.06(2)

หมายเหตุ

(1)+(2)
81.91

(2) ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2565
1.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.จานวนผู้สูงอายุเป้าหมายที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน
4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ โดย นายนิรันดร์ จิสวัสดิ์
(1) ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- การทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จานวน 78 แห่ง ดาเนินการได้ 47 แห่ง
- วิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมระบบสื่อสาร จานวน 78 แห่ง ดาเนินการได้ 26 แห่ง
- การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ 7 แห่ง ดาเนินการได้ 15 แห่ง
- การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ ยื่นขอการรับรอง Internal Audit
(2) แผนกิจกรรมประจาเดือน ธันวาคม ๒565
- การทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมระบบสื่อสาร วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และตรวจสอบห้องแยกโรค Cohort Ward จานวน ๕๔ แห่ง (F2,F3) : High Risk = 100%
งบประมาณจัดสรร ๒๖๑,๓๖๐ บาท
- การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ งบประมาณจัดสรร ๖๐,๐๐๐ บาท ยื่นขอการรับรอง

-๑๘-

(3) ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-การดาเนินการร่วมเป็นคณะกรรมการ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับ

รายละเอียด

วันที่
๑๑ พ.ย.๖๔

สถานที่

1

ตรวจรับพัสดุก่อสร้างอาคารบริการ ๘ ชั้น งวดงานที่ ๗-๘

2

ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการ ๙ พ.ย.๖๔
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพึง

3

ตรวจรับพัสดุรายการจ้างก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด ๓ พ.ย.๖๔
๑๕๐ ลบ.ม./วัน งวดที่ ๑

รพ.ห้วยยอด

4

ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จานวน ๒๐ เครื่อง

รพ.นาหม่อม จ.สงขลา

5

พิจารณาเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุง ๒๐ ต.ค.๖๔
ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ แ ล ะ ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ส า ห รั บ
ห้องทันตกรรม TYPE B ผ่านระบบ ZOOM

สสจ.ปัตตานี จ.ปัตตานี

6

ตรวจรับรถตู้พยาบาลความปลอดภัยสูง

1๐ ต.ค.๖๔

รพ.จะนะ จ.สงขลา

7

ตรวจรับพัสดุเฝ้าระวังฯ COVID- 19 และจัดส่งอุปกรณ์

1๔ ต.ค.๖๔

สสจ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
สสจ.ตรัง จ.ตรัง
สสจ.ยะลา จ.ยะลา

1 พ.ย.๖๔

รพ.จะนะ จ.สงขลา
จังหวัดสงขลา

-๑๙-

5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
-รายงานผลการดาเนินงาน ตั้งเดือนกรกฎาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564
ลาดับ

รายละเอียด

วันที่

สถานที่

1

เข้าดาเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสารอง(Generator) 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64
เร่งด่วน สาหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู(อาคารใหม่)
เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา

รพ.บางกล่า จ.สงขลา

2

ตรวจสอบ วัดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า เครื่อง 5 - 9 ก.ค. 64
กาเนิดไฟฟ้า โซล่าเซลล์ และระบบสัญญาณไฟยอดเสา
วิทยุ

รพ.กันตัง จ.ตรัง

3

สารวจ ตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา โครงการ
ปรับปรุงห้องกักกันโรค อาคารเรือนนอน ชั้น 4 แดน
1 เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

4

เข้าร่วมประชุมกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ โครงการ 11 ส.ค. 64
ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมโรงเรือนขนาด
400 kW และซ่อมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 100 kW

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1
จังหวัดตรัง

5

ให้คาแนะนาและร่วมปรึกษาหารือ โครงการติดตั้งหม้อ 7 ก.ย. 64
แปลงและปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่า

รพ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

6

ร่วมกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง จานวน 2 แห่ง 9 ก.ย. 64
ได้แก่ กาหนดคุณลักษณะและราคากลางเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าอัตโนมัติขนาด 400 kW กาหนดคุณลักษณะ
และราคากลาง ระบบสายล่อฟ้าและป้องกันฟ้าผ่า

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1
จ.ตรัง และ สสจ.ตรัง

7

ร่วมตรวจวัด ทดสอบ ตรวจรับงานปรับปรุงระบบผลิต 16 – 17 ก.ย. 64
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 140 kW

รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส

8

ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลักและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 21 – 22 ก.ย.64
ระบบอัตโนมัติ

สสจ.ตรัง จ.ตรัง

9

ร่วมตรวจรับงานติดตั้งหม้อแปลงแรงสูงขนาด 315
kVA ณ

27 ก.ย. 64

รพ.สิงหนคร จ.สงขลา

10

ตรวจงานจ้างปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
และระบบไฟฟ้าแรงดันต่า

8 ต.ค. 64

รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

11

ตรวจสอบวัดวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าตก และไฟกระชาก

28 ก.ย. – 22 ต.ค. 64 รพ.มิตรภาพฯ จ.สงขลา

12

ตรวจงานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมระบบ
ปรับและระบายอากาศ

14 ก.ค. 64

14 ก.ค. 64

ณ ทัณฑสถานบาบัด
พิเศษสงขลา อ.เมือง จ.
สงขลา

รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา

-๒๐-

13

ตรวจงานจ้างก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 100
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

19 ก.ค. 64

รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส

14

ตรวจงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 10 ส.ค. 64
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สาหรับรองรับผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ(โควิด-19)

รพ.กงหรา จ.พัทลุง

15

ตรวจงานปรับปรุงระบบปรับและระบายอากาศ ER
และกาหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องแยกโรค
ER

20 ส.ค. 64

รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา

16

ตรวจงานจ้างออกแบบก่อสร้าง ระบบบาบัดน้าเสีย
พร้อมท่อรวบรวมน้าเสีย ขนาด 30 ลบ.ม./วัน

23 ส.ค. 64

ณ โรงพยาบาล
ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

17

ตรวจงานก่อสร้างระบบบาบัดน้าน้าเสียพร้อมท่อ
รวบรวมน้าเสีย ขนาด 150 ลบ.ม./วัน

24 สิงหาคม 2564

ณ โรงพยาบาลตากใบ
จ.นราธิวาส

18

ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พร้อมระบบปรับและระบายอากาศ รองรับผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ ณ

27 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลรัตภูมิ
จ.สงขลา

19

ตรวจสอบ แนะนาระบบระบายอากาศหน้าห้องบัตร,
โถงอายุรกรรม, โถงศัลยกรรมและหน้าห้องรับยา เพื่อ
รองรับผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

30 สิงหาคม 2564

ณ โรงพยาบาลสงขลา
จ.สงขลา

20

ร่วมประชุมกาหนดขอบเขตงานและราคากลางงาน
ปรับปรุงห้องประชุม EOC รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
อ.เมือง จ.สงขลา

31 สิงหาคม 2564

ณ สานักงานเขตสุขภาพ
ที่ 12

21

ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พร้อมระบบปรับและระบายอากาศ รองรับผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ

31 สิงหาคม

ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

22

ตรวจงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่าภายใน
เพื่อทาระบบ Underground

ในวันที่ 1 กันยายน
2564

ณ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

23

ร่วมประชุมบริหารสัญญาจ้าง งานปรับปรุงห้องพิเศษ
เพื่อรองรับผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ COVID-19

ในวันที่ 2 กันยายน
2564

ณ โรงพยาบาลละงู
อ.ละงู จ.สตูล

24

ร่วมเข้าประชุมสารวจ เสนอแนะปรับปรุงระบบเติม
และระบายอากาศภายในอาคารผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1
และอาคาร

ในวันที่ 3 กันยายน
2564

ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ผู้ป่วยนอก
เด็กชั้นที่ 2 จ.สงขลา

25

ร่วมประชุมตรวจงานก่อสร้าง สนง.เฝ้าระวังโรคและภัย 10 กันยายน 2564
สุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

26

ร่วมสารวจ/เสนอแนะ มาตรฐานอาคารอาคารและ

ณ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ สะเดา อ.สะเดา
จ.สงขลา

ในระหว่างวันที่ 14-15 ณ รพ.มิตรภาพสามัคคี

-๒๑-

สภาพแวดล้อม ในงานด้านโครงสร้าง, งาน
สถาปัตยกรรม, งานภูมิทัศน์, และงานมัฑณศิลป์
พร้อมแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องภายใน

กันยายน 2564

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

27

ร่วมประชุมอนุมัติใช้วัสดุในงานจ้างปรับปรุงบ้านพัก
ข้าราชการ

23 ก.ย. 64

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

28

ร่วมพิจารณาตรวจรับงานจ้างปรับปรุงบริเวณภายใน
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

27 ก.ย. 64

ณ สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา

29

ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุ งานจ้างก่อสร้างบ่อ
เก็บน้าใต้ดินเพิ่มเติม ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2564

ณ โรงพยาบาลสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา

30

ควบคุมงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบาย 1 ตุลาคม 2564
อากาศสาหรับทันตกรรม (ก.44/เม.ย./63) จานวน 4
ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ และ
ควบคุมงานก่อสร้างระบบบาบัดและระบบรวบรวมน้า
สีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยเริ่มวางผังแนว
ท่อรวบรวมน้าเสีย

ณ โรงพยาบาลห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

31

ร่วมประชุมอนุมัติใช้วัสดุงาน ก่อสร้างอาคารสานักงาน 11 ตุลาคม 2564
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 3
ชั้น ก่อสร้าง ณ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- เข้าสารวจ/แนะนา การวางผังอาคารสานักงาน
ที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารสูง 3 ชั้น ให้ปลอดภัยจากการทางาน
ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูง
- เข้าสารวจ/ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในเพื่อวาง
ระบบไฟฟ้าสารอง

สานักงานควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา

32

ควบคุมงานและร่วมติดตามงานจ้างปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศห้องแยกโรค ER จังหวัดสงขลา

21 ตุลาคม 2564

ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ
อาเภอรัตภูมิ

33

ร่วมแนะนาวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพักข้าราชการ และ เข้าควบคุมงาน
ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ที่ 12 จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

25 ตุลาคม 2564

ณ สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา

34

ควบคุมงานจ้างปรับปรุง DENTAL UNIT ตามแบบกอง 26 ตุลาคม 2564
แบบแผนเลขที่ ก.44/เม.ย./63 ปรับปรุงระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมเพื่อรองรับ
ผู้ป่วย COVID-19 จานวน 4 ห้อง และเข้าควบคุมงาน
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียขนาด 150 ลูกบาศ์ก

ณ โรงพยาบาลห้วยยอด
จังหวัดตรัง

ณ ศูนย์กามโรคและโรค
เอดส์เขต 12 จังหวัด
สงขลา อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

-๒๒-

เมตร/วัน จานวน 1 ระบบ
35

ร่วมประชุมประเมินความเสียหายในการจ้างปรับปรุง 10 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลละงู
ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ก.31
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
2) สารวจ เสนอแนะการติดตั้งระบบระบายอากาศ
COHORT WARD เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19
3) สารวจ เสนอแนะการแก้ไขปัญหาระบบรวบรวมน้า
เสียภายในโรงพยาบาล

36

ร่วมออกแบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ไฟฟ้า,
สุขาภิบาล, เขียนแบบ พร้อมประมาณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ร้านค้า 3 ยูนิต พร้อมลานเอนกประสงค์

11 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา

6. กลุ่มมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
(1) ผลการปฏิบัติงานประจาปี 2564
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกากับสถานพยาบาลภาคเอกชน สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ
2564
-ตรวจอนุญาตสถานพยาบาลร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา 2 แห่ง
-ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานพยาบาล สงขลา 5 แห่ง /นราธิวาส 2 แห่ง /ปัตตานี 2 แห่ง
ยะลา 4 แห่ง /พัทลุง 3 แห่ง /สตูล 2 แห่ง
-ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สงขลา 4 แห่ง /สตูล 6 แห่ง /
ตรัง 3 แห่ง
จานวนสถานพยาบาลทั่วประเทศ จาแนกรายจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-๒๓-

สถานพยาบาลภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 90)

สถานพยาบาลภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 90)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนดและผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนฯ(ร้อยละ 90)

-๒๔-

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการเฝ้าระวัง (ร้อยละ 75)

2. โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกากับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ประจาปีงบประมาณ 2564
(1) ประชาสัมพันธ์กิจการดูแลผู้สูงอายุ
(2) ลงพื้นที่ส่งเสริมและตรวจประเมินสถานประกอบการ
(3) ประชุมพิจารณาออกใบอนุญาต
(4) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
(2) แผนการดาเนินงานประจาปี 2565
- ประชุมพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคาขอประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ(พ.ย. 64)
- ลงพื้นที่ส่งเสริม และตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ(ธ.ค. 64 - ส.ค. 65)
- ลงพื้นที่ตรวจอนุญาตสถานพยาบาล และลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวัง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ก.พ. - ก.ค. 65)
- จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ และการป้องกันระงับอัคคีภัยกิจการผู้สูงอายุฯ (พ.ค. - ก.ค. 65)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
เพลงสรรเสริญพระบารมี
(นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเพียงพร วรรณนิยม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

