
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  30 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชมุสะโตย  สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 

------------------------------------------------------- 
รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 
๑. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. นางสาววันทนา  ไทรงาม  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสตูล   
3. นายณรงค์  ลือขจร   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4. นายวิริยะ  สงเกื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
5. นางโสภิดา  ต้ังวรางกูร    หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ  
6. นายสิทธิชัย  ทวีผล            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
7. นางอัญชรีย์  สายพัทลุง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
8. น.ส.วันทิพย์  อุทยางกูร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
9. นางสุขมาลย์  พัฒนศิร ิ           หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
10.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ      
11.นายวิมาน ปันดีกา             แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
12.นางสุนีย์  เอ้ือประเสริฐ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
13 นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์  รก. หัวหน้ากลุม่งานนิติการ     
14. นายอัครเดช  ยาแบโด  รก. หัวหน้างานตรวจสอบภายในฯ 
15. นายสุพล เจริญวิกกัย     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
17. นางกิรณา  นองมณี             แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลละงู  
18 นายวิวัฒน์  ขําดํา            แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
19. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า       
20. พญ.นันทิกานต์  อุบล            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง  
21. นายพิทักษ์  หวังชัย            แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง 
๒2. นายธีระศักด์ิ  มะแอเคียน                แทน สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
23.นายจักรพันธ์ุ ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง  
24.นายอนวัช  ประทีปอนันต์  สาธารณสุขอําเภอท่าแพ 
25. นายเสรี  พงศ์นฤเดช            สาธารณสุขอําเภอละงู 
26. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
27. นายสมชาย  เรืองแก้ว                    สาธารณสุขอําเภอทุ่งหว้า 
28. นายอารัญ  มัจฉา   ผอ.รพ.สต.ปากนํ้า 
29. นายเอกพล     เหมรา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                      เลขานุการ 
30. นายจักรพงศ์ แหล่ทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นายสุขสันต์ิ  มรรคาเขต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สตูล 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สตูล 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม  
1. พญ.อมรรัตน์   มุขวัลย์    ติดราชการ 
2. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์   ติดราชการ 
3. นางจําดี  ศิริสมันวงศ์   ติดประชุม 
4. นางอรนุช  นรารักษ์   ติดประชุม 
 



 ๒ 
เปิดการประชุม     เวลา  13.30 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
       2. เพลงสรรเสริญพระบารมี 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสําคัญกับการอบรมจิต
อาสา จะต้องเข้าร่วมทุกคน จะมีการอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 500 คน ขอให้ตรวจสอบรายช่ือผู้ที่มีรายช่ืออบรม
รอบแรกแต่ไม่ได้เข้าอบรมและเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม แจ้งรายช่ือเพ่ือเข้าอบรมทุกคนด้วย 
 1.2 ในช่วงปีน้ีมีกระแสการจัดกิจกรรมแข่งขันว่ิงมาราธอนหลายรายการอาจจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ขอสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล ขอให้เตรียมการไว้ด้วย 
 1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ซึ่งจังหวัดสตูลไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

มติที่ประชุม    - รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 
          3.1.1  การดําเนินงาน พชอ./ PCC. / รพ.สต. ติดดาว 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - แผนการจัดต้ัง PCC ปี 2562 จํานวน 4 ทีม มีผลงานสะสมทั้งหมด 14 ทีม ปี 
2562 จํานวน 4 ทีม คือ  
    - รพ.สต.ควนขัน  อ.เมือง 
    - รพ.สต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง 
    - รพ.สตแป-ระ  อ.ท่าแพ 
    - รพ.สต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 
   - แจ้งรับสมัครแพทย์ที่จะเข้าอบรม Fammed  โดยเฉพาะแพทย์ของ 4 อําเภอท่ีจะ
จัดต้ัง PCC ใหม่ ขอให้ส่งใบสมัครมาภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562 น้ี โดยส่งใบสมัครไปที่กลุ่มพัฒนากําลังคนด้าน
ปฐมภูมิ 1 ชุด และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 1 ชุด  การอบรมรุ่นที่ 10 จะเริ่มอบรมวันที่ 25 -28 ก.พ. 2562 
รพ.ควนกาหลง - ของรพ.ควนกาหลง ขอเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากแพทย์ที่จะส่งเข้าอบรมย้าย จึงไม่มีแพทย์เข้า
อบรม ขอเลื่อนแผนการจัดต้ังในปี 2562 ไปก่อน 
ประธาน - ในช่วงน้ีหากดูการจัดสรรงบประมาณระยะเร่งด่วน จะจัดสรรให้รพ.สต.ขนาด L ที่มีแพทย์ 
ฉะน้ันหากเร่งได้ขอให้สมัครไปก่อน ขอให้ไปทาบทามแพทย์ที่สนใจจะย้ายไปรพ.ควนกาหลง แล้วส่งไปอบรมแทน
ได้หรือไม่ 
 - เรื่องพชอ.ต้องขับเคลื่อน Health literacy และเรื่องยาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเน้นยํ้า
ให้ทํา setting ในชุมชนให้เข้มแข็ง ขอให้ขับเคล่ือนผ่าน พชอ. โดยให้นายอําเภอเป็นแกนนํา และขอให้คุณอารัญ 
มัจฉา ผอ.รพ.สต.ปากนํ้าได้นําเสนอการทําประชาคมที่บ้านตะโล๊ะใส 
 



 ๓
 
นายอารัญ  มัจฉา - เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา นพ.สสจ.สตูลได้ลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านตะโล๊ะใส ณ 
มัสยิดบ้านตะโล๊ะใส โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน/มัสยิด อสม.และประชาชนที่สนใจจํานวน 
50 คน ซึ่งนพ.สสจ.สตูลได้พูดคุยเก่ียวกับ To be Number One  ซึ่งในพ้ืนที่มีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติดค่อนข้าง
สูง  โดยเฉพาะบุหรี่ พืชกระท่อม และปัญหาการต้ังครรภก่อนวัยอันควร ซึ่งนพ.สสจ.สตูลได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
แยกผู้ติด ผู้เสพ เยาวชน/ผู้ใหญ่ เป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือแก้ปัญหาในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน และได้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันค่อนข้างมาก โดยสรุปคือ ชุมชนมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาน้ี ซึ่งเคยมีโครงการแล้วแต่ไม่ได้ผล เป็น
การสร้างกระแสในชุมชนให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของพ้ืนที่ชัดเจน ตําบลปากนํ้ามีคณะทํางานปากนํ้าน่าอยู่ โดย
มีแกนนําทุกหมู่บ้านมารวมกลุ่มกัน จะนําเรื่องน้ีเข้าสู่ที่ประชุมคณะทํางานดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะทํางานน้ีจะ
เปลี่ยนเป็น พชต. พชม. เพ่ือให้สอดคล้องกับ พชอ.และจะนําประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมไปสานต่อในการ
สร้างวัคซีนเป็นเกราะป้องกันในชุมชนต่อไป 
รพ.ควนโดน -ประเด็นเรื่องบุหรี่ จะมีบุหรี่หนีภาษีซึ่งราคาถูกมาก ๆ ควรจะหากลไกเพ่ือหาแนวทางในการลด
ช่องทางการจําหน่าย และต้องแนะนําวิธีปฏิบัติตัวในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วย 
ประธาน  - ฝากให้ไปทําประชาคมในพ้ืนที่ โดยให้นายอําเภอ ปลัดอําเภอเป็นแกนนํา และให้มีเวทีให้แต่
ละอําเภอนําเสนอว่าได้ดําเนินการเรื่องน้ีอย่างไร  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.2 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค  (TB) 
ประธาน  -  สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อมีการติดตามการกินยาของผู้ป่วยทุกวันฝากพ้ืนที่ติดตาม
ด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.3 การดําเนินงาน HR Transformation 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    -  การบันทึกข้อมูล Happinomerter ของสสจ.สตูล ได้ประมาณ 70% มีเวลาถึง
วันที่ 31 ม.ค. 2562 เป็นวันสุดท้าย ขอให้เร่งรัดด้วย 
ประธาน  - ให้สื่อถึงสโลแกน “คนดี มีคุณค่า มีความผาสุก” ไปสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ขอให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องหน้ีนอกระบบด้วย เพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.4.   การดําเนินงาน RDU  
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค - ขอนําเสนอข้อมูลจาก HDC ล่าสุด RDU Hospital ซึ่งโรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์การ
ใช้ยาใน  7  กลุ่มโรค 

1. RI (เกณฑ์ รพท.ไม่เกินร้อยละ 30 รพช.ไม่เกินร้อยละ 20) 
-มีรพ.ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง คือ รพ.ควนโดน  รพ.ควนกาหลง  รพ.ละงู  และรพ. 

มะนัง ส่วนรพ.สตูล รพ.ท่าแพ และรพ.ทุ่งหว้า ยังสูงกว่าเกณฑ์ 
ประธาน - รพ.ควนกาหลง มีแนวทางในการดําเนินการอย่างไร ที่ทําให้ผ่านเกณฑ์ 
รพ.ควนกาหลง - สิ่งที่ดําเนินการคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และส่งข้อมูลย้อนกลับให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร
รับทราบ มีการนิเทศหน้างานเก่ียวกับการสั่ง/ใช้ยาปฏิชีวนะและการวินิจฉัยโรค การลง ICD10 
รพ.ทุ่งหว้า - ได้มีการติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่ยังไม่ได้ลงนิเทศหน้างาน คาดว่าหากได้มี
การนิเทศด้วยผลงานคงจะดีกว่าเดิมมาก 
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค 2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 20) 

- มี รพ. ผ่านเกณฑ์เพียง 1  แห่ง คือ รพ.ควนกาหลง 



 ๔
 

รพ.ควนกาหลง - หากต้องการใช้ยาปฏิชีวนะ ต้องวินิจฉัยเป็น Bacterial enteritis ผู้ป่วยต้องมีผล Stool exam 
มีไข้มีประวัติชัดเจน 
งานการแพทย์แผนไทย - หากมีอาการท้องเสียแต่ไม่ติดเช้ือสามารถใช้ยาเหลืองปิดสมุทรได้ในระยะ 1 – 2 วัน 
ได้ส่งรายการยาสมุนไพรให้ทุกโรงพยาบาล และเริ่มทยอยสั่งกันแล้ว 
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค 3. หญิงคลอดปกติครบกําหนดทางช่องคลอด (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15) 

- ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ ยกเว้น รพ.สตูล 
   4. การใช้ยา NSAIDS ในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
   - ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง 
   5. ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ qlibenclamine ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี  หรือมี 
eGFR น้อยกว่า 60มล./นาที/1.73 ตรม. 
   - ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง 
   6. จํานวนสตรีต้ังครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ได้แก่ ยา Warfarin หรือ Statins หรือ 
Ergots เมื่อรู้ว่าต้ังครรภ์แล้ว 
   - ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง 
   โดยสรุปมี รพ.ควนกาหลง ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมเพียงแห่งเดียวและมี รพ.ควนโดน ที่
จะผ่านเกณฑ์ ยังตกเกณฑ์เรื่อง อุจจาระร่วงอยู่เพียงเล็กน้อย ซึ่งตามเกณฑ์จังหวัดสตูล ต้องผ่านเกณฑ์ 2 
โรงพยาบาล 
รพ.ควนกาหลง  - มีข้อเสนอแนะจากนพ.กําพล หัวหน้า Service Plan สาขา RDU ว่าให้เพ่ิม Visit ทําให้ตัวหาร
เพ่ิมจะทําให้เปอร์เซ็นต์การใช้ยาปฏิชีวนะลดลงได้ 
รพ.ควนโดน - หากได้มีการหารือกันระหว่างผู้รับผิดชอบ เพ่ือกําหนดแนวทางให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องไป
บิดเบือนข้อมูลอ่ืน ๆ ก็น่าจะดี 
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค - ในส่วนของ RDU PCU/รพ.สต.  

- RI ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง ยกเว้น รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ 
- โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง ภาพรวม  9.28%  หากแยกราย 

รพ.สต.เกาหลีเป๊ะ  รพ.สต.ตันหยงโป PCU ศรีพิมาน สอน.นิคมพัฒนา รพ.สต.อุไดเจริญ รพ.สต.ผัง 34 ที่ยังไม่
ผ่านเณฑ์ 
ประธาน - ในภาพรวมจะดีทั้งในเรื่อง ค่าใช้จ่ายลดลง การด้ือยา หากท่ีใดทําได้ดี ขอให้รีบส่งข้อมูลและ
แนวทางการดําเนินงานมาให้ที่ประชุมทราบด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.15.    การดําเนินงาน ICT 
งาน ICT  - ตัวช้ีวัด PA มี 2 ข้อ คือ  

1. เขตสุขภาพดําเนินการ Digital transformation 
2. มีการใช้ Application สําหรับ PCC ใน PCC ในทุกแห่ง 

1. Digital transformation มี 3 ส่วน คือ ในส่วนของประชาชนจะให้รับรู้และใช้ได้ 2 อย่าง  
คือ App H4U สามารถดาวน์โหลด Application ได้ทั้ง Android และ IOS สามารถดูข้อมูลตนเองได้ อีก App คือ 
MOPH Connect และ App line สามารถสอบถามข้อมูลเป็น Chat bot 
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 - ในส่วนของหน่วยบริการ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง รพ.สต./รพช./รพท สําหรับระดับ
กระทรวงจะมีการพัฒนาระบบ Cloud และ Big Data โดยมีองค์ประกอบของ Digital transformation 4 ส่วนคือ  
A = AI  B=Block chain  C= Cloud  D=Big Data  โดยมีเป้าหมายปี 2562  ขยายการเข้าถึงจาก 2 แสนคน 
เป็น 5 แสนคน มีการทดลองใช้ที่ รพ.ปทุมธานี  รพ.สัตหีบ และรพ.ตรัง 
 - Smart Hospital อยู่ระหว่างดําเนินการระดับกระทรวง โดยจะเน้นระบบคิวการรักษา – การ
จ่ายยาของแพทย์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 2. App PCC  มีการใช้ PCC link ที่ส่วนกลางพัฒนาขึ้นมา เป้าหมายปี 2562 เขตละ 1 
จังหวัด (201 ทีม) โดยจะสามารถใช้งานได้ดังน้ี 
   1. ใช้ได้ทั้งในหน่วยงานและในชุมชนผ่านโทรศัพท์มือถือ 
   2. เช่ือมโยง GPS ระบุพิกัดบ้านผู้ป่วย 
   3. ดูข้อมูลครอบครัว/รายบุคคล/family folder ของครอบครัว 
   4. ตรวจรักษาออนไลน์ 
   5. แจ้งเตือนเมื่อถึงกําหนดทํากิจกรรมสุขภาพ เช่น ฉีดวัคซีน ฯลฯ  
   6. บันทึกข้อมูลทันทีที่ได้ทํากิจกรรม 
   7. คืนข้อมูลให้ผู้รับบริการในรูปแบบ QR Code 
 - คุณภาพข้อมูล 
   -  ประชากร Type 1 – 2 เทียบกับทะเบียนราษฎร์ สตูล อยู่อันดับ 2 ของเขต มีส่วน
ต่างร้อยละ 3.75 ประชากรส่วนต่าง 11,981 คน  อําเภอเมือง ยังมีส่วนต่างประชากรมากที่สุด 7,428 คน มี
แนวโน้มดีขึ้น 
   - ประชากรซ้ําซ้อน จังหวัดสตูลผลงานดีเป็นอันดับ 1 ของเขตมีประชากรซ้ําซ้อนเพียง
0.1275% (338 คน) 
   - คุณภาพข้อมูลจังหวัดสตูลอยู่อันดับที่ 2 ของเขต ผลงานร้อยละ 99.87 ในส่วนแยก
รายอําเภอยังมี 3 อําเภอยังไม่ผ่านคือ อําเภอมะนัง  อําเภอทุ่งหว้า และอําเภอละงู เน่ืองจากจังหวัดต้ังเกณฑ์สูง
กว่าของเขต 
งาน ICT  - ขอฝากเร่งรัดเรื่อง ผลงาน QOF เน่ืองจากเหลือระยะเวลาอีก 2 เดือน มีตัวช้ีวัดที่ต้องเร่งรัดคือ 
การคัดกรอง DM ผลงานยังตํ่า ฝากผู้บริหารช่วยเร่งรัดติดตาม เพราะจะมีผลต่องบประมาณที่จะได้รับจัดสรรด้วย  
รพ.สต.ที่ผลงานยังตํ่ามาก ๆ เช่น  อําเภอเมือง        รพ.สต.เกาะสาหร่าย ,คลองขุด(สาขา), บ้านใหม่ 
ประธาน  - ขณะน้ีได้ให้สํารวจจํานวนคอมพิวเตอร์ของสถานบริการทุกแห่ง เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติการขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์อของแต่ละหน่วยบริการด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.2  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
ประธาน  - การหักลบค่าหน้ีระหว่าง รพช.กับ รพ.สตูล ได้ดําเนินการหรือยัง 
รพ.สตลู - ม ีรพ.ท่าแพ ที่เดียวที่ได้รับ รพช.อ่ืนยังไมไ่ด้รับ 
ประธาน - รพ.สต.พ้ืนที่เกาะ และรพ.สต.คลองขุด(สาขา)ที่มีปัญหาเรื่อง งบประมาณ มอบยุทธศาสตร์ฯดู
แหล่งเงินไหนสามารถช่วยเหลอืได้บ้าง ขอใหช่้วยกันบันทึกข้อมูลของ QOF และให้ดูจุดรัว่ไหลของงบประมาณ
และแก้ไขด้วย 
มตทิีป่ระชุม  - รับทราบ 
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 3.3  ตดิตามความกา้วหนา้งบดาํเนนิงาน/งบลงทนุ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป - งบลงทุนปี 2562 มีครุภัณฑ์ทั้งหมด 77 รายการงบประมาณ 7,444,400 บาท ทําสัญญา
แล้ว 77 รายการคิดเป็น 100% เบิกจ่าย 26 รายการ คดิเป็น 43.42% จํานวนเงิน 1,757,000 บาท คิดเป็น 
23.60% 
 - สิ่งก่อสร้างทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณ 33,875,800 บาท ทําสญัญาแล้ว 8 รายการ
คิดเป็น 66.64%  ยังไม่มกีารเบิกจ่าย 4 รายการ ที่ยังไม่ทาํสัญญา คอื 
  1. อาคารกายภาพบําบัด (รพ.ท่าแพ) งบประมาณ 11,310,500 บาท เพ่ิงได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
  2. อาคารพัสดุและซอ่มบํารุง(รพ.ควนโดน) งบประมาณ 7,015,100 บาท เพ่ิงได้รับ
งบประมาณ 
 3. อาคารแพทย์แผนไทย(รพ.ทุ่งหว้า) งบประมาณ 5,000,000 บาท เพ่ิงได้รับงบประมาณ 
 4. อาคาร รพ.สต.ตันหยงกลิง งบประมาณ 3,100,000 บาท รอทาํสญัญาขอเงินเพ่ิมจาก
สํานักงบประมาณ 
 - สรปุการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณ 41,320,200 บาท เบิกจ่ายแลว้ 1,757,000 บาท 
คิดเป็น 4.25%  
  - จัดสรรงบกลางเพ่ิมเติม รายการสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ 
 1. บ้านพัก ระดับ 8 – 9 (รพ.ละงู) 1  หลัง งบประมาณ 2,479,200 บาท 
 2. บ้านพัก ระดับ 5 – 6 (รพ.สต.บ้านควน1) 2 หลัง งบประมาณ 2,318,800 บาท 
 3. บ้านพัก ระดับ 5 – 6 (รพ.สต.ย่านซื่อ) 1 หลัง งบประมาณ 1,159,400 บาท 
       รวม 5,957,400  บาท 
 -จัดสรรงบกลางเพ่ิมเติม รายการครุภัณฑ์ 9 รายการ 
 1. ยูนิตทําฟัน 2 เครื่อง     642,000 บาท 
 2. เครือ่ง AED  2 เคร่ือง    190,000 บาท 
 3. เครือ่งผลิตออกซิเจน 10 ลิตร 12 เครื่อง  480,000 บาท 
 4. เครือ่งป่ันฮีมาโตคริด  6 เครื่อง   480,000 บาท 
 5. เครือ่งฟังเสยีงหัวใจทารกในครรภ์ 35 เครื่อง     1,050,000 บาท 
 6. เครือ่งน่ึงฆ่าเช้ือขนาดใหญ ่40 ลิตร 6 เครื่อง       570,000 บาท 
 7. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 6 เครือ่ง    132,000 บาท 
 8. เครือ่งวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 120,000 บาท 
     ชนิดพกพา  6  เคร่ือง 
 9. เครือ่งวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน  480,000 บาท 
     ชนิดอัตโนมติั  12 เครื่อง 
     รวมทั้งสิ้น          4,504,000 บาท 
ประธาน - เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ควรพิจารณาดูว่า รพ.สต. มคีวามจําเป็นหรือไม่ อาจจะแลก
กับ รพช. เพราะเคร่ืองแบบน้ีไม่สามารถใช้วัดทูนิเก้เทสได้ 
 -หากเป็นรพ.สต.ขนาดใหญ่ทีม่ีแพทย์ อาจจะได้ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมได้อีก เพราะงบประมาณมาจาก
หลายทาง ครุภัณฑ์ที่ได้มากอาจพิจารณาโยกไปให้ที ่ๆ ยังไมม่ีได้ ขอให้ขยาย PCC ใหเ้ร็วขึน้จะดีมาก 
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รองนพ.สสจ.(ดา้นบริหาร) - ขอใหส้ถานบริการทกุแห่ง ไปตรวจสอบที่มาที่ไปของการต้ังสถานบริการ 
หากเป็นที่สาธารณะประโยชน์ก็ถือว่าเป็นประเภทหน่ึงของที่ดินรัฐแล้วต้องหาหลักฐานทีไ่ด้มา 
 -เรื่องตัวช้ีวัด TB ที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวัดเป็นการคัดกรอง 7 กลุ่ม โดยการ X-Ray  ซึ่งมคี่าใช้จ่าย 
ควรนําเข้า คปสข. เพ่ือพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปด้วย 
ประธาน - มอบคุณวิริยะและงานบริหาร หารือกับทีดิ่นจังหวัด และธนารักษ์จังหวัดเรื่องที่ดิน และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติแจ้งใหทุ้กแห่งรับทราบและดําเนินการต่อไป  
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 3.4  ตดิตามความกา้วหนา้โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรี่ทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชนั 
 - จังหวัดสตูล เป้าหมาย 15,255 คน ผลงาน 8,453 คน คิดเป็นร้อยละ 55.41  อําเภอที่ยัง
รายงานผ่าน Web น้อยคือ อําเภอทุ่งหว้า อําเภอควนกาหลง และอําเภอมะนัง    อัตราของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ที่
เลิกบุหรี่ได้ ระยะ 1 เดือน 1,534 คน ระยะ 3 เดือน 860 คน ระยะ 6 เดือน 563 คน ขอให้เพ่ิมการคัดกรอง
ให้มากขึ้นด้วย 
ประธาน  - เรื่องบุหรี่เป็นตัวช้ีวัดตาม MOU ของรัฐมนตรีกับนพ.สสจ.ทุกจังหวัด ฝากเน้นยํ้า อสม.ให้เพ่ิม
การบันทึกข้อมูลลงใน Web อสม.ด้วย  ฝากผู้บริหารทุกพ้ืนที่เร่งขับเคลื่อนเรื่องน้ี เน่ืองจากอยู่ในระยะช่วงสุดท้าย
ของโครงการแล้ว 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
  - 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1  แนวทางการจัดทําแผนงบลงทุนปี 2564 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ   - สรุปการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขาขึ้น) 
ข้อมูล ณ 15 ม.ค.2562 

1. แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล 
- ครุภัณฑ์  19,670,000 บาท 
- สิ่งก่อสร้าง 45,364,700 บาท 

  รวม  65,034,700 บาท 
2. แผนงานบูรณาการภาค 

- ครุภัณฑ์  5,400,000 บาท 
- สิ่งก่อสร้าง  - บาท 

  รวม  5,400,000 บาท 
   รวมทั้ง 2 แผนงาน 70,434,700  บาท 
  - แนวทางงบลงทุน ปี 2564 
   - กําหนด ceiling  เขต 1,600 ล้านบาท 
   - แบ่งเป็น basic service   1,400 ล้านบาท 
   - Service plan    200 ล้านบาท 
   - Ceiling  จังหวัดกําหนดตามประชากร type 1+3  
  - Time line  แผนงานงบลงทุนปี 2564 
   - ประชุมพิจารณาแนวทางและ Ceil จังหวัด (15 มี.ค. 2562) 
   - ทุกหน่วยงานส่งแผนให้สสจ.  (30 เม.ย. 2562) 
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   - พิจารณาระดับจังหวัด  (15 พ.ค. 2562) 
   - ส่งเขต    (มิ.ย. 2562) 
  หมายเหตุ  - รายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการต้องมี BOQ ของตัวเอง 

- สิ่งก่อสร้างของสสอ./รพ.สต.ต้องประสานกลุ่มงานบริหารเพ่ือจัดการ BOQ ให้
แล้วเสร็จก่อนบรรจุในแผน 

  - สรุปการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์เขต
สุขภาพที่ 12 ขั้นตอนต่าง ๆ จะส่งเข้ากลุ่มไลน์ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป 
  - ขอให้ทุกพ้ืนที่ดําเนินการตรวจสอบประชากร type 1+3 ของทุกแห่งให้เรียบร้อยเพราะ 
ceiling ของจังหวัดจะกําหนดตามประชากร ปี 2563 ขาขึ้นจังหวัดสตูลได้งบ 40 ล้านบาทเศษ เพราะ
ประชากร type 1+3 หายไปประมาณ  5 หมื่นกว่าคน จะใช้ข้อมูล ณ มิ.ย. 2562 
ประธาน -  ให้ทุกแห่งกลับไปตรวจสอบข้อมูลเดิมว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้หรือต้องการใหม่  เช่น  เรื่องรั้ว
รพ.สต.  รถยนต์ของสสอ.  รถพยาบาลที่อาจจะต้องจัดลําดับความสําคัญ โดยหมุนเวียนไปในแต่ละสถาน
บริการ  โดยใช้เงินกองกลางก่อน เช่น ของรพ.ละงู ที่ต้องส่งผู้ป่วยนํ้าหนีบไปรักษาที่รพ.วชิระภูเก็ต บ่อย ๆ ก็
ต้องสนับสนุนเรื่องรถรีเฟอร์เพ่ิมไปให้และมีอีกหลายรายการเพราะรพ.ละงูต้องรับผิดชอบเกาะหลีเป๊ะเพ่ิมขึ้น 
รพ.ละงู  - ในเดือนน้ีมีผู้ป่วยที่ต้องส่งไปรักษาโรคนํ้าหนีบ 2 รายแล้วเป็นชาวเล 1 ราย ชาวต่างชาติ 1 
ราย ซึ่งประกันไม่ครอบคลุม 
ประธาน - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้บันทึกเป็นหลักฐานไว้ จะพิจารณาจัดสรรงบไปช่วยเหลือต่อไป 
  -รายการท่ีจะตัดจากกองกลางก่อนที่จะจัดสรร เช่น รั้ว รพ.สต.  รถยนต์ของสสอ. เครื่องป่ัน
ไฟของรพช.  ยูนิตฟัน จะพิจารณาก่อนตัดจากกองกลาง ตามสัดส่วนต่อไป 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
  5.2 การสื่อสารในระดับต่าง ๆ  
ประธาน      - เรื่องการสื่อสารมีหลายระดับ ต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ไม่มากหรือน้อยเกินไป กรณี
มีข้อมูลมากเกินไปมี 2 ทางเลือก คือ 

1. เพ่ิมกลุ่มไลน์ใหม่  
2. ผู้รับข้อมูลตรวจสอบกลุ่มไลน์ของตัวเอง หากมีมากเกินไปก็สามารถออกจากกลุ่มที่ไม่พึง 

ประสงค์น้ัน ในกรณีที่น้อยเกินไปต้องมีการกระตุ้นเพ่ิมเติม โดยการโทรศัพท์ติดตามอีกช่องทางหนึ่ง ให้
ตรวจสอบว่ากลุ่มผู้บริหารแต่ละท่าน เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ใดบ้าง และหาแนวทางและจัดสมดุลในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับต่อไป 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 
  5.3  หลักเกณฑ์การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประธาน - ได้รับทราบว่า จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับมา ไม่เพียงพอกับจํานวนของผู้ที่ได้ขอ
ไป จะกําหนดแนวทางอย่างไรในการจัดสรร เป็นหลักเกณฑ์กว้าง ๆ โดยมี คณะกรรมการพิจารณาจะได้หรือไม่ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล - ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรจากกระทรวง ซึ่งไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการ
จัดสรร บางปีก็ได้มาก บางปีก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็มี ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ไม่ครบตามจํานวนของผู้ที่เสนอขอขึ้น
ไป โดยในปัจจุบันได้จัดสรรให้ผู้บริหารและผู้ที่มีความจําเป็นที่จะใช้ คิดว่าควรมีคณะกรรมการในการพิจารณา
จัดสรร 
ประธาน - ควรจะคิดเกณฑ์ในการพิจารณา และควรจะมีกองกลางไว้สําหรับให้มายืมใช้เป็นคราว ๆ ไป
ด้วย ให้หาแนวทางในการจัดสรรว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้าง 
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สสอ.ละงู - ควรจะได้รับทราบเกณฑ์ที่กระทรวงจัดสรร ว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร จึงได้มาไม่
ครบตามจํานวน จะได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรภายในจังหวัดได้ 
งานนิติการ - ตามระเบียบข้อกฎหมาย การต้ังคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะไม่มี
กฎหมายรองรับ แต่หากจะต้ังกรรมการอาจจะสามารถต้ังได้โดยใช้เป็นมาตรการภายในหน่วยงาน 
ประธาน - ให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ไปหาข้อมูลการพิจารณาจัดสรรของกระทรวง ส่วนเหรียญ
จักรพรรดิมาลา หากได้มาก็ให้พิจารณาจัดสรรไปให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับโดยด่วนด้วย 
งานแพทย์แผนไทย - ควรใช้ระยะเวลาที่ทําขอไปมาพิจารณาด้วยว่าได้เสนอขอไปเมื่อไร สามารถ
เรียงลําดับก่อนหลังในการพิจารณาจัดสรรให้ได้ส่วนหน่ึงด้วย 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ - เสนอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการไปยกร่างเกณฑ์การ
จัดสรรมานําเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประธาน - มอบกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ดําเนินการยกร่างหลักเกณฑ์  โดยเร่งดําเนินการก่อนเดือน
เมษายน น้ี 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ  

  6.1 เรื่องจาก รพท/รพช  
รพ.ควนกาหลง   - มีหญิงต้ังครรภ์มา ANC ที่รพ.ควนกาหลงเป็นแม่วัยใส มาฝากครรภ์อายุครรภ์ 26 สัปดาห์
โดยก่อนมารพ.ได้ไปฝากครรภ์ที่ รพ.สต.เกาะสาหร่าย และรพ.สต.ปาเต๊ะ แต่ได้รับคําตอบว่าจะต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายจึงต้องการทราบว่า ขณะนี้ยังมีโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิอยู่หรือไม่อย่างไร 
ประธาน  - รับทราบปัญหา จะมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ต่อไป 
มตทิปีระชุม - รับทราบ 

6.2 เรื่องจากสสอ./รพ.สต. 
สสอ.เมือง - เรื่องจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย แจ้งเรื่องการเปลี่ยนประธานภาคท่านใหม่ คือ 
นายสมโชค พูลสุข สาธารณสุขอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแจ้งกําหนดการประกวดสสอ./รพ.สต.
ดีเด่นของชมรมสาธารณสุขระดับเขต จะดําเนินการภายในเดือน มิถุนายน 2562 ระดับภาคภายในเดือน
กรกฎาคม 2562 
มตทิปีระชุม - รับทราบ 

6.3 เรื่องจาก หน.กลุ่มงาน 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย - แจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบดีเด่นระดับเขต จังหวัดสตูลได้รับ 3 รางวัล 
คือ 

- ระดับ รพศ/รพท. รพ.สตูล  ชนะเลิศระดับเขต 
- ระดับรพช.  รพ.ละงู  รองชนะเลิศอันดับ 1 
- ระดับ สสจ.  สสจ.สตูล รองชนะเลิศอันดับ 2 

มตทิีป่ระชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอ่ืนๆ 
ผชช.ส.  - กงสุลมาเลเซียมาประชุมที่จังหวัด  โดยมีเรื่องขอความร่วมมือจังหวัด คือ ทางกงสุลจะนํา
นักศึกษาจาก University Utara  Malaysia (UUM) จํานวน 50 คน มาที่เปอร์ลิสต์และพายเรือคยัคมาท่ีเกาะ
ยาว อําเภอเมือง จังหวัดสตูล และจะมีแขกผู้ใหญ่ตามมาทางด่านวังประจันอีก 50 ท่าน  
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