
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัด คร้ังท่ี 6/65

จัดท าโดย:กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565

ห้องประชุมฑิฆมัพร สสจ.สงขลา

เวลา : 09.00 น.

วาระที่ 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ข้อสั่งการ
- มอบ รพ.คลองหอยโข่ง เตรียมความพร้อมการตรวจ 
ATK ท้ังส่วนพระองค์ และข้าราชบริพาร เตรียมระบบให้
พร้อมและดี ประเด็น การเสด็จของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุม คกก.บริหารเขตสุขภาพที่ 12

ข้อสั่งการ
1) มอบกลุ่มงานทรัพ ฯ จัดท าแผนการบริหารต าแหน่งว่าง 
และต าแหน่งท่ีก าลังจะว่าง ประเด็น การบริหารต าแหน่งว่าง 
2) ทุกโรงพยาบาลต้องรู้ว่าเรื่องอะไรควรรายงาน และให้
จัดต้ังทีมในโรงพยาบาล ประเด็น DCIR ท่ีต้องรายงาน
ผู้บริหาร

วาระที่ 1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.

ข้อสั่งการ
1) มอบกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ฯ หาข้อมูลการจ่ายชดเชย
ค่าบริการเพ่ิมเติม ปี 2565 รายการยาแผนไทยท่ีมีส่วนผสม
กัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 3 รายการ (ยา
แก้ลมแก้ เส้น ยาศุขไสยาศน์ และยาท าลายพระสุ เมรุ ) 
ด าเนินการอย่างไร และให้น าเสนอในการประชุมครั้งหน้า 
2) มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ท่ีลงทะเบียน และผ่านแบบมีเงื่อนไขของ สสจ. 
มีจ านวนกี่แห่ง

ข้อสั่งการ
1) มอบกลุ่มงาน NCD น าเสนอ Smart Refer และ Refer 
Back ในการประชุมครั้งหน้า
2) มอบงาน IT รายงานกรณีเตียง 5 สีให้ทราบทาง Line
ทุกวัน
3) มอบรพ.สทิงพระ รายงานการด าเนินงาน Long Covid
ในการประชุมครั้งหน้า
4) มอบให้แต่ละ รพ. จัดท าเรื่อง Long Covid ใหม่ โดยใช้
เกณฑ์ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางปอด / Admit ICU หรือ Admit 
14-21 วัน 
5) มอบกล่อง CM EOC หาข้อมูล Case เหลือง/แดง แจก
แจงเป็นรายอ าเภอ ส่งข้อมูลกลับให้ รพ. และให้น าเสนอ
ในการประชุมครั้งหน้า
6) มอบรพ.จิตเวช ฯ ติดตามการส่งข้อมูลเข้าระบบ API และ
มอบฝ่ายสถานพยาบาล ฯ ติดตาม รพ.ศิครินทร์ ในการส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ API
7) มอบกลุ่มงานทรัพ ฯ น าเสนอ ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
ขอทราบรายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติ แต่ยังไม่ท าประเมิน ในการ
ประชุมครั้งหน้า

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2565

ระเบียบวาระที่ 6
เร่ืองจากโรงพยาบาล

วาระที่ 6.1 การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการ

ข้อสั่งการ
1) มอบผู้บริหารชี้แจงและผลการด าเนินงานในการประชุม คปสจ. เดือน
ก.ค. รพ. โซนชบาแดง / ส.ค. รพ. โซนลีลาวดี / ก.ย. รพ. โซนเฟื่ องฟา้ 
/ ต.ค. รพ. โซนกระดังงา 
2) มอบประธานร่วม Service Plan น าเสนอความก้าวหน้าในการประชุม
ผู้บริหาร รพ.

ระเบียบวาระที่ 8
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน

วาระที่ 8.2 ความก้าวหน้ารายงาน 506

ข้อสั่งการ
- ให้น าเสนอข้อมูลรายงาน API ในการประชุมครั้งหน้า

วาระที่ 8.3 ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม/งบลงทุน/งบประมาณ (CFO)

ข้อสั่งการ
- ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของงบลงทุน ป ี2566

วาระที่ 8.4 ความก้าวหน้าคุณภาพข้อมูล (CIO)

ข้อสั่งการ
- ให้น าเสนอความก้าวหน้าผลการปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรฐาน HAIT 
ของ รพ.คลองหอยโข่ง ในการประชุมครั้งหน้า 

ระเบียบวาระที่ 9
เร่ืองเพ่ือทราบ

วาระที่ 9.1 สรุปผลการตรวจราชการ
ข้อสั่งการ

5 เรื่องท่ีติดตามใน 3 เดือน และให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอ ดังน้ี
1) Smart SP

- ประเด็น SEPSIS/STROKE/STEMI/CANCER/NCD/ER/REFER 
BACK ต้องเห็นความก้าวหน้าใน 3 เดือน มอบ นพ.นัชชา ทัตตานนท์ 
วางระบบการน าเสนอ

- มอบคุณธรรมชน ฉายบุญภัทร วางระบบบริหารยาในการสนับสนุน 
Service Plan มูลค่าเท่าไหร่และจะจัดการงบในปหีน้าอย่างไร ให้น าเสนอ
ในการประชุมครั้งหน้า
2) Smart Primary Care มอบ นพ.เดชา แซ่หลี รับผิดชอบวางระบบ 
Primary Care
3) กลุ่ม Smart Kid and Child คือ พัฒนาการ/ลดซีด/School 
Health Hero ติดตามใน 3 เดือน และให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอ
4) Smart Aging คัดกรอง/ติดตาม ADL คลินิกปอ้งกันสมองเส่ือม 
Long Term Care ติดตามใน 3 เดือน และให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอ
5) บริหารหน้ี/เงินสด/ITA

ประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1) มอบ นพ.เดชา แซ่หลี ดูแลการใช้โปรแกรมเยี่ยมบ้าน
2) ทีม IT เช็คหมอครอบครัวท่ีลงทะเบียน 

ระเบียบวาระที่ 4
จากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ

วาระที่ 4.1 ผู้ปว่ยไข้เลือดออกเสียชีวิตและการเฝา้ระวัง
ไข้เลือดออก

ข้อสั่งการ
1) มอบกลุ่มงาน คร. ประสาน สคร.ท่ี 12 ให้ผู้รับผิดชอบงาน
มาเลเรีย อ าเภอละ 1 คน เข้ารับการอบรม Lab
2) มอบกลุ่มงาน คร. สรุป Caseผู้ปว่ยเสียชีวิตด้วยมาเลเรีย
3) มอบกลุ่มงาน คร. รายงานวิธีการจัดการโรคไข้เลือดออก 
และให้ตรวจสอบความพร้อมของเคื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้อง
ใช้ รวมท้ังการใช้มาตรการ 311

ระเบียบวาระที่ 5
เร่ืองเพ่ือพิจารณา

วาระที่ 5.1 ขอปรับแนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ผู้ปว่ย
จิตเวชฯ

ข้อสั่งการ
1) อนุมัติ การขอปรับชดเชยแบบจ่ายตามจริง จากเดิม 580 บาท/ครั้ง/
ราย เปน็ไม่เกิน 700 บาท/ครั้ง/ราย เริ่ม 1 ต.ค.65 และให้ รพ.จิตเวช ฯ 
ส่งเรียกเก็บทุกเดือน
2) รพ. ท่ีมีหน้ีค้างจ่าย ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน


