
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 2/2562 

วันที่  4  มีนาคม  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. นางพวงษา  วิลาสินี            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
8. น.ส.วันทิพย์  อุทยางกูร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
9. นางจําดี  ศิริสมันวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
10.นางอรนุช  นรารักษ ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ 
11.นางสุขมาลย์  พัฒนศริ ิ  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
12.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ      
13.นายประพันธ์  ด้วยกาแด   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14.นางสุนีย์  เอ้ือประเสริฐ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
15 นางทัศนาวดี  สุขเสนีย์  แทนรก. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
16. นส.รักษณิา  อนุวรรค  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมฯ     
17. นายอัครเดช  ยาแบโด  รก. หัวหน้างานตรวจสอบภายในฯ 
18. นายสุพล เจริญวิกกัย     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
19. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท ์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลละงู  
20 นพ.พันธ์ุเชษฐ์  บุญช่วย  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
21. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า       
22. พญ.นันทิกานต์  อุบล            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
23. พญ.อมรรัตน์  มุขวัลย์  รก. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
24. นายภูวนาถ ภัทราภินันท์  สาธารณสุขอําเภอเมือง 
๒5. นายอาวุธ  โพธ์ิแก้ว                สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
26.นายจักรพันธ์ุ ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง  
27.นายศักดา  รอเกตุ   แทน สาธารณสุขอําเภอท่าแพ 
28. นายเสรี  พงศ์นฤเดช            สาธารณสุขอําเภอละงู 
29. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
30. นายสมชาย  เรืองแก้ว                    สาธารณสุขอําเภอทุ่งหว้า 
31. นางอมรรตัน์  ด้วยกาแด  แทน หนง.กลุม่งานภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.สตูล 
32. นายเอกพล     เหมรา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                    เลขานุการ 
33. นายจักรพงศ์ แหล่ทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สตูล 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม  
1. นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย    ติดประชุม 
2. นางฉัตรพิไล  เจียระนัย  ติดราชการ 
3. นายอารัญย์  มัจฉา   ติดราชการ 
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เปิดการประชุม     เวลา  13.30 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
       2. เพลงสรรเสริญพระบารมี 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 งานพระราชพิธีเก็บนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ ณ บ่อนํ้าร้อน อําเภอควนกาหลง และทําพิธี  
ณ วัดชนาธิปเฉลิม  ระหว่างวันที่ 8 – 9   เมษายน 2562  และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สั่งกําชับห้ามลา 
หากไม่มีกิจจําเป็นจริง ๆ ในช่วงวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 และเชิญชวนร่วมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือน 
จนถึงเดือน กรกฎาคม 2562 
 1.2 ในช่วงวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
จะเสด็จมาจังหวัดสตูล เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีกําหนดการคร่าวๆ ดังน้ี 
 วันที่ 18  มีนาคม 2562 

- เสด็จโดยเครื่องบินพระที่น่ัง ถึงสนามบินหาดใหญ่ เสด็จโดยรถยนต์พระที่น่ัง ต่อมายัง 
ท่าเรือปากบารา 

- เสด็จไปประทับแรมที่ ที่ทําการอุทยานหมู่เกาะอาดัง 
 วันที่ 19 -20  มีนาคม 2562  

- เสด็จไปดํานํ้า ชมปะการังในบริเวณหมู่เกาะอาดัง-ราวี 
  วันที่ 21  มีนาคม 2562 

- เสด็จกลับโดยเส้นทางเดิม 
สิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขต้องเตรียมการคือ รถพยาบาลพร้อมแพทย์ร่วมขบวนวันที่ 18 มีนาคม 2562 
ช่วงที่ประทับที่เกาะต้องมีหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลเตรียมพร้อมที่ท่าเรือ และหน่วยพยาบาลที่ร่วมตาม
เสด็จไปท่ีเกาะรวมทั้งหน่วยบริการที่อยู่ในเส้นทางการเสด็จฯ ขอให้เตรียมพร้อมไว้ด้วยรายละเอียดภารกิจ
ต่าง ๆ จะแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบและดําเนินการต่อไป 
   1.3  เชิญชวนประชาสัมพันธ์เรื่อง เลือกต้ังวันที่ 24 มีนาคม 2562  และเลือกต้ังล่วงหน้า
วันที่ 17 มีนาคม 2562 มีหนังสือเวียนจาก กกต. จะแจ้งให้ทุกแห่งทราบต่อไป 
   1.4 To be No One  ของจังหวัดสตูล ผ่านการคัดเลือกระดับภาคจะเข้าประกวดใน
ระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะลงมาประกวดโดยดูที่หน้างานของจังหวัดในเดือน กรกฎาคม 2562 ฝ่ายที่
เก่ียวข้องคงจะประสานกับพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

มติที่ประชุม    - รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 
          3.1.1  การดําเนินงาน พชอ./ PCC. / รพ.สต. ติดดาว 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 1. พชอ. ทุกอําเภอมีแผน มีการประชุม และประเด็นปัญหา 
   2. PCC ปี 2560 มี 3 ทีม ปี 2561 มี 11 ทีม ในปีน้ีมีแผนจะเปิดอีก 4 ทีม ส่ง
แพทย์ไปอบรม Fammed 9 คน หากสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์ 3 s  จะสามารถเปิดได้เพ่ิมอีก 4 ทีม 
รวมต้ังแต่ปี 2561 จํานวน 22 ทีม ผลงาน ณ ปัจจุบันจํานวน 14 ทีม คิดเป็น 51.85% 
   3. รพ.สต.ติดดาว ขณะน้ีอยู่ในช่วงการพัฒนาและประเมินตนเองของระดับ รพ.สต. 
และ CUP จะลงประเมิน หลังจากน้ันจังหวัดจะลงประเมินประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
ผลงานรพ.สต.ติดดาว ณ ปัจจุบัน มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 20 แห่ง (36.36%) ผ่านเกณฑ์ 4 ดาว 18 แห่ง
(32.72%)  ผ่านเกณฑ์ 3 ดาว 7 แห่ง (12.72%) ผ่านเกณฑ์ 2 ดาว 4 แห่ง (7.27%) ผ่านเกณฑ์ 1 ดาว 6 
แห่ง (10.9%) ส่วน PCU จํานวน 4 ดาว 1 แห่ง (25.00%) เป้าหมายปี 2562 ต้องผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 16 
แห่ง และ 3 – 4 ดาว 19 แห่ง หากสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย จังหวัดสตูลจะสามารถผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัดเรื่องน้ีได้ 
ประธาน - เรื่อง พชอ.ทางกระทรวงได้นําเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกันยะ 
รับทราบ รองนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบรรจุเป็นวาระในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ของจังหวัด ขอให้สาธารณสุขอําเภอทุกแห่งในฐานะเลขานุการของพชอ. เตรียมข้อมูลให้นายอําเภอ  เพ่ือ
นําเสนอให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดด้วย โดยขอให้เพ่ิมหัวข้อตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใน
โอกาสต่อไปด้วย 
รพ.ละงู - เรื่อง พชอ.จะเน้นเพ่ิมเติมในเรื่อง โครงการของพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการพระราชดําริ 
ส่วนเรื่องตามบริบทของพ้ืนที่ ก็ดําเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องของกลุ่มคนเปราะบาง เรื่องอาหารปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ส่วนการนําเสนอช่วงแรกอาจนําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นการดําเนินงานท่ีผ่านมา แต่หลังจาก
น้ันควรนําเสนอเรื่องที่นายอําเภอไปดําเนินการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าเรื่องที่หน่วยงานของ
สาธารณสุขดําเนินการอยู่ เพ่ือจะได้ช่วยผลักดันการดําเนินการเรื่อง พชอ.ให้มีการพัฒนาต่อเน่ืองมากขึ้น 
สสอ.มะนัง - ประเด็นคือ ต้องการทราบบริบทของแต่ละหน่วยงาน ที่ร่วมดําเนินการอยู่ในพชอ. ว่ามีการ
แบ่งงาน กิจกรรม การขับเคลื่อนของแต่ละหน่วยงานอย่างไร 
สสอ.ละงู - ในวาระการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการ ควรจะกําหนดวาระการนําเสนอพชอ.ที่ชัดเจน
ว่าให้นายอําเภอนําเสนอในวาระใด 
รพ.ละง ู - หากเป็นไปได้ควรจะมีคณะกรรมการ พชจ. ซึ่งจะสามารถดึงความร่วมมือจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัดมามีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในภาพรวมท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - หากมีวาระจะนําเสนอพชอ.ขอให้แจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯเพ่ือจะได้
แจ้งให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล บรรจุในวาระการประชุมให้ 
ประธาน  - อีกทางช่องทางหน่ึงคือ จัดทําเป็น VTR ส่งมาให้ประธาน จะได้ส่งต่อไปให้ในกลุ่มไลน์
ของหัวหน้าส่วนราชการที่มีอยู่ได้ 
รพ.ละงู - มีงบประมาณที่กระทรวงจัดสรรมาของพชอ. อําเภอละ 30,000 บาท และจากสสส. 
25,000 บาทและของจังหวัดอีกอําเภอละ 2,000 บาท ขอให้ดูว่างบประมาณได้มาหรือยัง 
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กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ - งบประมาณมาแล้วของสป.สช.มาครบแล้ว ของสสส.มาแล้ว 15,000 บาท 
ครั้งที่ 2 จะมาเดือน มิถุนายน 2562 ของจังหวัดอําเภอละ 2,000 บาท ก็มาแล้วเช่นกัน  

- ในวันพรุ่งน้ี (5 มีนาคม 2562) จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนําเสนอผลงาน  
พชอ.ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ช้ัน 4 รพ.สตูล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน 
ประธาน - เรื่อง PCC จะมีแพทย์ไปอบรมครบทุกทีม และจะแจ้งให้แพทย์ที่ รพ.สตูลได้รู้จักเพ่ือจะได้มี
ความสมบูรณ์ครบองค์ประกอบ เป็นเครือข่ายครอบคลุมในการดูแล ส่งต่อผู้ป่วยทุกระดับ ขอให้ทํา ID line 
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือแพทย์ที่ผ่านการอบรมท้ัง 22 ท่าน เพ่ือจัดทําช่องทางสื่อสารต่อไป 
รพ.ละงู - เรื่องรพ.สต.ติดดาวเป้าหมายของกระทรวงคือ ต้องผ่านเกณฑ์ 3 ดาว 100% หลายอําเภอ
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ดาว จะต้องเร่งรัดพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ 3 ดาวก่อน และจากการถอดบทเรียนพบว่า รพ.
สต.ติดดาวที่จะประสบความสําเร็จต้องมีทีมพ่ีเลี้ยง ขอฝากผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่งให้จัดทีมพ่ีเลี้ยงไปช่วยดูแลให้
คําปรึกษาแก่ รพ.สต.ทุกแห่งด้วย 
ประธาน  - ขอให้งานบริหารตรวจสอบข้อมูลเรื่อง เตาเผาขยะของรพ.สต.ว่ายังขาดอยู่ก่ีที อาจต้อง
ออกแบบเตรียมไว้ หากมีงบมาจะได้ดําเนินการได้ทันที 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.2 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค  (TB) 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ - มีรายงาน Pre-XDR 1 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผล DST เป็นบวก เป็นผู้ป่วยกลับ
เป็นซ้ํา เมื่อส่ง DST ผลปรากฏว่าด้ือยาหลายตัว จังหวัดจะลงไปสอบสวนโรคร่วมกับทีมจาก สคร. วันที่ 7 – 8 
มีนาคม 2562 น้ี ต้องกักบริเวณผู้ป่วยประมาณ 2 เดือน 
ประธาน  - ให้ยํ้ากับทีมหมอครอบครัว เรื่องการติดตามการกินยาของผู้ป่วยTB ทุกวัน ให้ทํา DOT ให้
ดี หากทําได้ดีโอกาสด้ือยาก็น้อย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.3 การดําเนินงาน HR Transformation 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    -  เรื่อง Happinometer  ที่สรุปให้คณะตรวจราชการ เป็นการบันทึกข้อมูล 
92.00% ลําดับถัดไปต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งต้องรอข้อมูลย้อนกลับจากกระทรวง เพ่ือจะได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําแผนแก้ไขปัญหารองรับต่อไป 

- การย้ายของข้าราชการ 3 สายงาน คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร   รอบน้ีเป็นการย้ายรอบ 
ที่ 2 ผ่าน Website จะมีการบันทึกข้อมูลภายในวันที่ 4 – 6  มีนาคม  2562 และในวันที่ 7 – 11 มีนาคม 
2562 จะเป็นการให้ความคิดเห็นของต้นทาง – ปลายทาง 

- การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือน เมษายน 2562 ได้แจ้งให้ทุกแห่งดําเนินการส่งผลการ 
ประเมินรอบ 1 /เมษายน 2562  โดยด่วน 
สสอ.เมือง - เรื่องการคืนข้อมูลย้อนกลับให้อําเภอ ขอให้คืนข้อมูลกลับทั้งหมด เน่ืองจาก สสอ.จะไม่
ทราบว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ก่ีเปอร์เซ็นต์  เพราะเปอร์เซ็นต์ส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคืนมาให้ก็ไม่ทราบว่าได้
จัดสรรให้ใคร จํานวนเท่าไร 
รพ.ควนกาหลง - ขอติดตามเรื่อง จากการประชุมคร้ังที่แล้ว เรื่องเครื่องราชฯที่ไม่เพียงพอ ว่าได้ดําเนินการ
อย่างไร 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล - ทางกลุ่มงานได้สอบถามไปยังกระทรวง ทราบว่ากระทรวงจัดสรรตามสัดส่วนที่
ได้รับมาในแต่ละช้ันตรา ซึ่งทางกลุ่มงานคิดว่าจะต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ในการพิจารณาจัดสรร  
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โดยมีแนวทางการจัดสรร คือ ตําแหน่งทางบริหารทุกระดับ  อายุราชการ อายุตัว ความจําเป็นในการใช้งาน 
เป็นเกณฑ์เบ้ืองต้นในการจัดสรร โดยจะพิจารณาเป็นรอบ ๆ ของช้ันที่และปีที่ขอพระราชทาน จะพิจารณาให้
แล้วเสร็จก่อนเดือน เมษายน 2562 น้ี จะขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือผู้เป็นคณะกรรมการจัดสรรเคร่ืองราชฯ 
จํานวน 5 คน เพ่ือจะได้ทําคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
ประธาน  - ให้มีตัวแทน ผอ.รพช./สสอ. และหัวหน้ากลุ่มงาน อย่างละ 3 ท่าน มี ผอ.รพ.สตูล  รองนพ.
สสจ.ด้านบริหาร  นวก.สาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  โดยมี นพ.สสจ.สตูล เป็นประธาน และ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็น กรรมการและเลขานุการ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.4.   การดําเนินงาน RDU  
กลุ่มงานคุ้มครองฯ - ผลงานด้าน RDU ซึ่งเป็นผลงานจากการตรวจราชการครั้งที่ 1 โดยสรุป ดังน้ี 

- รพ.ควนกาหลง ผ่าน ขั้น3     รพ.ควนโดน  ผ่านRDU  ขั้น 2  ภาพรวม จังหวัดผ่าน ขั้น 2  
28.57%   ผ่านเกณฑ์ PA ของกระทรวง (20%) ต้องรักษามาตรฐานจนสิ้นปีงบประมาณ มีประเด็นคือ 
คณะกรรมการ RDU ของจังหวัด จะขอเพิ่มเป้าหมายอีก 2 รพ. ในปี 2562  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่า
จะมี รพ.ใดที่สามารถดําเนินการให้ผ่านเกณฑ์ได้บ้าง ซึ่งจากข้อมูล รพ.ละงู  รพ.ทุ่งหว้า  อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ จะมีการจัดทีมสัญจรลงไปทุก รพช. 
รพ.ควนโดน - เรื่อง RDU  ควรจะให้ความรู้แก่แพทย์จบใหม่ที่มาบรรจุต้ังแต่แรกว่ามีเป้าหมาย วิธีการ 
แนวทางอย่างไรในการขับเคลื่อน RDU ของจังหวัด 
ประธาน - เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะ อาจจะต้องมอบหมายให้ทีมหมอครอบครัวช่วยดูแลกรณีผู้ป่วยที่
ต้องความม่ันใจ หากไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ โดยอาจจะต้องให้มีผู้ไปดูแลผู้ป่วยทุกวันหากจําเป็น การเย่ียมหลัง
คลอดก็เช่นเดียวกัน 
มติที่ประชุม  - ให้กําหนด รพช. 4 แห่งที่เหลือ เป็นเป้าหมายผ่าน RDU ขั้น2 ในปี 2562 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ - RDU2 ของรพ.สต.มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD≤ร้อยละ 20 ทั้ง 2 
โรค ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง แต่ต้องเฝ้าระวังในพ้ืนที่ของอําเภอเมือง และอําเภอทุ่งหว้า ไม่มีข้อมูลการใช้ยา
ปฏิชีวนะของรพ.สต.นาทอน  รพ.สต.ขอนคลาน ในผู้ป่วย AD  
ประธาน - ขอให้ขยายกระบวนการ smart use เพ่ิมในรพช.ทุกแห่ง 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ- เรื่อง ตัวช้ีวัด AMR เฉพาะของรพ.สตูล ประเมินรอบน้ีได้ 309 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ 
intermediate level โดยติดปัญหาเรื่อง การดึงข้อมูลการใช้ปริมาณการใช้และมูลค่ายาปฏิชีวนะ ยังไม่ได้มี
เป็นรายตัว ขอฝากให้ท่านผอ.รพ.สตูลช่วยติดตามด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.5    การดําเนินงาน ICT 
งาน ICT  - การติดตามตัวช้ีวัดสําคัญ QOF ปี 2562  ซึ่งเหลือเวลาอีก 1 เดือน วันรับบริการ QOF 
จะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  และปิดรับข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2562 ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูล
มาก่อนภายในวันที่ 28 เมษายน 2562  สําหรับตัวช้ีวัดที่ผลงานยังตํ่าอยู่มี ดังน้ี 

1. ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ  เพ่ือ 
การดูแลด้วยเครื่องมือ ADL  ผ่านเกณฑ์เพียงอําเภอเดียว คือ อําเภอควนโดน ขอให้อําเภออ่ืน ๆ ช่วยเร่งรัด
ด้วย 

2. ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรอง 
พัฒนาการ ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอําเภอ 
 



 ๖ 
 

3. ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน  ที่มีผลคัดกรองสงสัย 
พัฒนาการล่าช้า  ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครองและติดตามภายใน 30 วัน ผ่านเกณฑ์เพียง 3 
อําเภอ คือ อําเภอทุ่งหว้า อําเภอละงู และอําเภอควนโดน ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 84.01 

4. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน  โดยการ 
ตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด ผ่านเกณฑ์เพียง 1 อําเภอ คือ อําเภอควนกาหลง ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 68.98 

5. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35 -74 ปี  ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ผ่าน 
เกณฑ์ 1 อําเภอ คือ อําเภอควนกาหลง ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 69.93  

6. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30 -60 ปี  
ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอําเภอ ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 38.88 
ประธาน  - ให้ติดตามเรื่อง ตัวช้ีวัดที่มีปัญหาเหล่าน้ี  โดยใช้ระบบ IT  โดยประสานกับอสม. และทีม
หมอครอบครัวให้ติดตามต่อเน่ือง และขอให้เร่งรัดให้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด และให้งาน ICT  ส่งข้อมูล
รายช่ือ ที่อยู่ของเป้าหมายให้ รพ.สต. ได้รับทราบและเร่งรัดติดตามต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.2  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ      - ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มกราคม 2562  

- ระดับวิกฤติทางการเงิน รพ.สตูล อยู่ในระดับ 2 มีเงินบํารุงคงเหลือหักหน้ีแล้ว  
-37 ,015 ,175 .40  บาท  CR=1 .29   Cash= 0 .78  ภาพรวมของจั งห วัดมี เงิน บํ ารุ งคงเหลื อ 
30,411,416.65 บาท 

- 7 Plus Efficiency Score ณ มกราคม 2562  รพช. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ B   ยกเว้น  
รพ.ท่าแพ ระดับ A- และ รพ.ควนโดน ระดับ B- 
 ขอให้หน่วยบริการที่มีอัตราครองเตียงเกิน 2 เดือนช่วยดูแลไม่ให้เกินเกณฑ์ด้วย และการ
เรียกเก็บสิทธ์ิข้าราชการ ควรทําให้ผ่านเกณฑ์ด้วย  ย่ิงเรียกเก็บช้า จะทําให้ถูกหักเงินตามเปอร์เซ็นต์ของระยะ
ทําการเรียกเก็บด้วย  มีเพียง รพ.สตูล และรพ.ท่าแพ ที่ผ่านเกณฑ์ สําหรับการเรียกเก็บUC มีเพียง รพ.สตูลที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เรียกเก็บได้ประมาณ 4 ล้านบาทยังขาดอีกประมาณ 7 ล้านบาทเศษ ซึ่งหากเก็บได้ครบ จะ
ส่งผลให้ Cash Ratio ของสตูลผ่านด้วย  สําหรับสิทธิประกันสังคม สามารถทําผลงานได้ดีที่สุดของเขตใน
ภาพรวมจังหวัด 

- รายได้ – รายจ่าย ณ  มกราคม  2562  ภาพรวมมีรายได้   56,723.59  บาท  รายจ่าย  
397,301,434.96 บาท ส่วนต่างรายได้ – รายจ่าย 162,975,288.63 บาท โดย รพ.ควนโดน มีส่วนต่าง
รายได้ – รายจ่ายน้อยที่สุด 4,675,965.66 บาท 

- รายได้ ณ มกราคม 2562  เทียบแผนรายได้ แผนรายได้ทั้งปี 1,336,308,923.77 บาท 
แผนรายได้ มกราคม  2562 เท่ากับ 445,436,307.92  บาท รายได้ มกราคม 2562  เท่ากับ 
560,276,723.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.93 ของแผนรายได้ทั้งปี และร้อยละ 125.78 ของแผนรายได้ 
มกราคม 2562  ในส่วนของ รพ.ควนโดน มีรายได้ ณ มกราคม 2562  36,424,644.37 บาท แต่ยังมีรอ
รับจัดสรรอยู่ประมาณ 11 ล้านบาท หากได้รับจัดสรรตามน้ี ภาพรายรับของรพ.ควนโดนก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

- รายจ่าย ณ มกราคม 2562 เทียบแผนรายจ่าย แผนรายจ่ายทั้งปี 1,235,439,247.72  
บาท แผนรายจ่าย มกราคม 2562 เท่ากับ 411,813,082.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.16 เมื่อเทียบแผน
รายจ่ายทั้งปี และร้อยละ 96.48 เมื่อเทียบกับแผนรายจ่าย มกราคม 2562 
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- รายรับ IP ณ มกราคม 2562 มีปัญหาอยู่ 3 รพ. คือ รพ.ควนกาหลง  รพ.ท่าแพ และรพ.ละงู  
มีประเด็น คือ หากผลงาน Adjust Rw เท่าเดิม โดยธรรมชาติเงินเดือนเพ่ิมขึ้น จะถูกหักเพ่ิมขึ้นเป็นปกติ แต่
ของทั้ง 3 แห่งน้ีพบว่า การประมาณรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทําให้ต้องทํางานเพ่ิมขึ้นมาก  แต่หากทําไม่ได้ตาม
เป้าหมาย ก็จะมีงบจัดสรรมาให้ในช่วงไตรมาส 3 -4  

- งบค่าเสื่อมปี 2561  รพ.ละงู ดําเนินการเรียบร้อยแล้วทุกรายการ ขอให้รพ.อ่ืน ๆ ได้เร่งรัด 
ดําเนินการด้วย 
ประธาน  - รูปแบบการจัดสรรเงินแบบใหม่ในปีน้ี อาจทําให้รพ.ใหญ่ และรพช.ขนาดใหญ่ ได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างมาก 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ      - งบประมาณสําหรับการประกวด สสอ./รพ.สต.ดีเด่น ได้จัดสรรไปให้มะนัง 
และรพ.สต.ทุ่งไหม้ ผ่าน รพ.ละงู แห่งละ 200,000 บาท ในงบ CF แล้ว 
ประธาน - รพ.มะนังยกฐานะเป็น F2 แล้ว ขณะนี้รอหลักฐานรายงานการประชุมของกระทรวง 
รพ.ละงู - ข้อมูล 7 Plus Efficiency ของรพ.ละงู มีปัญหาเรื่องความล่าช้าทั้งที่งานการเงินยืนยันว่า 
ส่งตามกําหนดทุกคร้ัง อยากทราบว่าสามารถตรวจสอบได้อย่างไร 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ - การเรียกเก็บสิทธิข้าราชการ  จะแตกต่างจากสิทธิอ่ืน คือ สิทธิอ่ืน เมื่อส่งไป 
สป.สช. จะจัดสรรมาเป็นเงิน แต่หากเป็นสิทธิข้าราชการจัดส่งเป็น Statement มาและให้ไปเรียกเก็บที่
กรมบัญชีกลางอีกครั้งหน่ึง ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าจากกระบวนการน้ีก็อาจจะเป็นได้ ต้องขอ
ตรวจสอบอีกคร้ัง 
รพ.ท่าแพ - รพ.ท่าแพจะแยก Chart ที่เบิกได้ออกต่างหากและรีบสรุปก่อนและส่งข้อมูลไปถี่กว่าเดิม 
เผื่อกรณีที่ต้องมีการแก้ไขจะได้ดําเนินการก่อน 
ประธาน - ขอให้ รพช.ทุกแห่ง เร่งรัดการชําระหน้ีที่มีกับ รพ.สตูล ให้เรียบร้อยด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.3  ติดตามความก้าวหน้างบดําเนินงาน/งบลงทุน 
กลุ่มงานบริหารฯ  - งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรปี  2562  เป็นครุภัณฑ์  76 รายการ  ทยอยส่งมอบและ
เบิกจ่ายได้เกือบหมดแล้ว คงเหลือ 6 – 7 รายการที่รอการส่งมอบ 

- ครุภัณฑ์งบกลางของ PCC เพ่ิงได้รับแจ้งมาเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์ 2562 ครุภัณฑ์ 75  
รายการ ลดเหลือ 46 รายการ  งบประมาณ 3.6 ล้านบาทเศษ รายการลดลง และบางรายการวงเงินก็ลดลง
ด้วย ต้องลงนามให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2562  พ้ืนที่ใดยังไม่ได้ส่งรายช่ือกรรมการก็ขอให้เร่งดําเนิน 
ประธาน - ให้งานบริหาร ส่งรายการที่ได้รับ ในไลน์กลุ่มของ กวป.เพ่ือจะได้ให้แต่ละหน่วยงานได้
ตรวจสอบใหม่ด้วย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กรณี Unit ทําฟันของรพ.สต.ควนโดน ที่จะเปลี่ยนให้รพ.สต.วังประจัน ต้อง
ศึกษารายละเอียดดูก่อนว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ติดต้ังกับที่ และรหัส
งบประมาณระบุสถานที่ชัดเจน 
รพ.ควนโดน - เรื่อง Unitทําฟัน ควรจะให้พ้ืนที่เป็นผู้เสนอขึ้นมา มิเช่นน้ันอาจจะมีปัญหาได้ 
ประธาน - ของรพ.ละงู สํานักงบประมาณจัดสรรมาหรือไม่ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ของรพ.ละงูสํานักงบฯขอรายละเอียดสถานะเงินบํารุงเพ่ิมเติมและได้ส่งข้อมูลไป
แล้ว 
ประธาน - ขอให้รีบจ่ายหน้ีให้รพ.สตูลก่อน แล้วแจ้งข้อมูลใหม่ให้สํานักงบฯได้รับทราบ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งบก่อสร้างต้นปีงบประมาณ ได้มา 12 รายกการ  ทําสัญญาผูกพันไปแล้ว 7 
รายการ ในส่วนของรพ.สต.ตันหยงกลิง เน่ืองจากเงินที่ต้องเพ่ิมเกินกว่า 5% ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
จะต้องนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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  - งบกลาง 4 รายการ คือ บ้านพักของรพ.สต.ย่านซื่อ 1 หลัง รพ.สต.บ้านควน  2 หลัง 
และของ รพ.ละงู   1 หลัง  3 รายการแรกอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง ส่วนบ้านพักระดับ 8 – 9 ชองรพ.ละงู
อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง 
ประธาน - ขอให้ สสอ.ทุกแห่ง จัดลําดับความสําคัญของรั้วรพ.สต.และหารือกันก่อนว่าจะจัดสรรให้
ที่ไหน รวมถึง Unitทําฟัน  เครื่องป่ันไฟ  รถยนต์ของ สสอ.และรถพยาบาลด้วย 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  - เรื่องการเบิกจ่ายงบดําเนินงานของสสอ.ทุกแห่ง ขณะน้ีจะสิ้นเดือนมีนาคม 
2562 แล้ว ยังมีการเบิกจ่ายน้อยมากซ่ึงงบน้ีจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ 100%  ใน 6 เดือน เน่ืองจาก
งบประมาณงวด 2  ได้รับจัดสรรมาแล้ว  ขอให้ทุกแห่งเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายด้วย 
สสอ.เมือง  - มีปัญหาเรื่อง การซ่อมแซมปรับปรุงสํานักงานต่าง ๆ ไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากงาน
การเงินของสสจ.ได้ให้ข้อท้วงติง และยังมีปัญหาอีกหลาย ๆ เรื่อง เช่น งานการเงินของสสจ.ท้วงติงเรื่อง การ
จัดซื้อจัดจ้างที่นายอําเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทําให้มีปัญหากับการบริหารงานในพ้ืนที่  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - เรื่องการซ่อมแซมสามารถทําได้ แต่หากมีการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมจะไม่สามารถ
ทําได้ 
รพ.ควนกาหลง  - มีปัญหาอีกเรื่อง คือ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําเรื่องมาให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา จะค่อนข้างล่าช้ามาก 
ประธาน  - เรื่องคอมพิวเตอร์ ได้สั่งการให้งาน ICT ไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องจํานวน ความจําเป็นใน
การใช้ของหน่วยงานใหญ่ – เล็ก แตกต่างกันอย่างไร เน่ืองจากแต่ละแห่งได้ขอจัดซื้อมาจํานวนมากจึงต้องมี
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการพิจารณา 
รพ.มะนัง  - ในส่วนของรพ.มะนัง มีแผนที่จะพัฒนาเก่ียวกับ Server เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ฐานข้อมูล และรับการประเมิน HA แต่ขณะน้ียังไม่สามารถดําเนินการได้  จึงขอให้สสจ.ได้ช่วยพิจารณา
เร่งรัดให้ด้วย  
ประธาน  - ในกรณีที่มีหน่วยงานจะขอจัดซื้อเพ่ิมเติม แต่มีจํานวนเครื่องเกินกว่าที่ควรจะมี จะ
สามารถบริจาคให้หน่วยงานอ่ืนได้หรือไม่เพ่ือจะได้คงจํานวนเดิม โดยจะไม่ก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ํากัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีเงินบํารุงแตกต่างกันมากนัก จะทําให้เหมือนค่า FTE  ของบุคลากรได้หรือไม่ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากถือว่าเป็นหน่วยงานสาธารณสุขเหมือนกัน 
งานICT  - จากข้อมูลที่ได้สํารวจมาทุกแห่งยังไม่เกินค่าเฉล่ียที่กําหนดให้มีได้ 
ประธาน  - จะพิจารณาตามค่า FTE ของบุคลากรได้หรือไม่ เช่น อาจจะเป็น 80% ของบุคลากรตาม 
FTE จะได้หรือไม่ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ   - ตามเกณฑ์ของรพ.สต.ติดดาว ต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง  
และต้องมี Server 1  ตัว หากไม่ได้ตามน้ีก็จะตกเกณฑ์ 
ประธาน  - ให้ฝ่ายลองหารือเร่ือง เกณฑ์กับกระทรวงดูว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และขอให้
งาน ICT เร่งดําเนินการเร่ือง ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของสสอ./รพ.สต.ให้เรียบร้อย จะนัดหารือเพ่ือพิจารณา
เรื่องน้ีอีกคร้ัง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 3.4  โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
งานICT - ผลการคัดกรองและบําบัดบุหรี่ของประชากร 3 ปี ย้อนหลัง  ภาพรวมจังหวัด คัดกรองร้อย
ละ 32.63  บําบัดร้อยละ 26.30 อําเภอที่คัดกรองได้มากที่สุดคือ อําเภอควนโดน 65.02%  อําเภอที่บําบัด
ได้มากที่สุดคือ อําเภอควนกาหล 50.92%  
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- ร้อยละของการบําบัดและเลิกสูบบุหรี่ของประชากร 3 ปี ย้อนหลัง ผลงานการบําบัดค่อนข้าง 
สูง แต่ผลการเลิกสูบบุหรี่ 3,6 เดือนค่อนข้างน้อยมาก ภาพรวมจังหวัดบําบัด 50.29% สามารถเลิกบุหรี่ได้ 
2.40% อําเภอที่มีผู้เลิกสูบบุหรี่หลังการบําบัดมากที่สุดคือ อําเภอละงู 18.25%  อําเภอที่มีการบําบัดสูงที่สุด
คือ อําเภอท่าแพ 86.92% เลิกสูบบุหรี่ได้ 1.32%  ปัญหาที่พบคือ ชาดการติดตามหลังจากการบําบัด ขอให้
ทุกแห่งได้เร่งรัดด้วย เน่ืองจากจะหมดโครงการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 น้ี และจะติดตามผลงาน
จาก HDC เท่าน้ัน 
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
งานICT - การใช้ Application H4U ซึ่งเป็น App ที่คืนข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจเช็คสถานะ
สุขภาพด้วยตนเอง ขณะน้ีอยู่ระหว่างการให้ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งในส่วนน้ีงาน ICT ได้ดําเนินงานมา
ก่ อ น ที่ ก ร ะ ท ร ว งจ ะ เริ่ ม ทํ า ข อ ใ ห้ แ ต่ ล ะ พ้ื น ที่ ไป ต ร วจ ส อ บ ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ าน  ที่  http://data 
.stno.moph.go.th/hdcmeeting 
ประธาน  - ขอให้งาน ICT และงานสื่อสารองค์กร หาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
ได้รับทราบและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานลงใน HDC ภายในเดือน มิถุนายน 2562 
งานICT - ขอประชาสัมพันธ์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีสาระสําคัญ 3 ส่วน คือ  

1. บุคคลเจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม 
2. ผู้เก็บข้อมูลต้องรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอ้มูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือมี

ใครเข้าถึงโดยมิชอบ 
3. บุคคลเจ้าของข้อมูล มีสิทธิถอดความยินยอมหรือขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล เมื่อถูก

นําไปใช้ในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
      - 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  การดําเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการรอบที่ 1/2562 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   - ประเด็นการตรวจราชการทั้ง 3 คณะได้ขึ้น Website ของสสจ.แล้ว ขอให้
ผู้บริหารทุกท่านได้ดูรายละเอียด  เพ่ือดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วย 

- มีประเด็นที่ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าคณะนิเทศ แต่ละคณะให้ความสนใจเป็น 
พิเศษ 8 เรื่อง ได้แก่ 

1. มะเร็งตับ สูงสุดในปี 2561 ในขณะที่ปีอ่ืนๆ เป็นมะเร็งปอด 
2. การคัดกรอง DM/HT ค่อนข้างตํ่า 
3. การค้นหา TB ตํ่า 
4. มารดาตาย (High risk  ต้องมาคลอดที่ รพ.สตูลทุกราย)  
5. บุหรี่ มีอัตราสูงร้อยละ 30 
6. ไข้เลือดออก มีแนวโน้มการระบาดสูงในปี 2562 
7. การต้ังครรภ์ซ้ําในแม่อายุตํ่าหว่า 20 ปีสูง 
8. พัฒนาการเด็ก 

ประธาน - เรื่องมะเร็งตับให้ ICT ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนมานําเสนอและประสานกับ Service 
plan สาขามะเร็งของรพ.สตูล 

- ทุกเรื่องที่เป็นประเด็นจากการตรวจราชการ ต้องลงถึงพ้ืนที่  โดยให้ทีมหมอครอบครัว   



 ๑๐
นสค. เป็นแกนหลักที่จะนําเทคโนโลยีและความรู้ ต่าง ๆ ลงไปสู่หมู่ บ้าน  ชุมชน ผ่านเครือข่ายที่มี 
และขอให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องและพ้ืนที่ได้ดําเนินการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตของทีมตรวจราชการ 
จะเชิญแพทย์จากทีมหมอครอบครัวเข้ากลุ่มไลน์ร่วมกับแพทย์แต่ละสาขากรพ.สตูล ในกลุ่ม One Province 
One Hospital จะได้ช่วยเหลือกันในการดูแล  แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดต่อไป 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
  5.2 พิจารณาค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   - เน่ืองจากระทรวงการคลังได้กําหนด รพ.สต.พ้ืนที่พิเศษของจังหวัดสตูลจํานวน 
5 แห่ง คือ รพ.สต.ปูยู  รพ.สต.เกาะยาว  รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ  รพ.สต.เกาะสาหร่าย  และรพ.สต.ตันหยง
กลิง  สสอ.มืองสตูลจึงได้ทําหนังสือขออนุญาตเบิกค่าตอบแทนเป็น 2 เท่าของพ้ืนที่ปกติ  ซึ่งงานการเงินได้
ขอให้นําเข้าที่ประชุมกวป. เน่ืองจากเดิมเคยมีมติให้เบิกจ่ายตาม ฉ.9 และปัจจุบัน ฉ.9 ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
เปลี่ยนเป็น ฉ.11  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายให้ถูกระเบียบตามอัตราเดิม 
มติที่ประชุม    - อนุมัติตามเสนอ 
  5.3  การขออนุญาตลาศึกษาต่อของบุคลากร 
กลุ่มทรัพยากรบุคคลฯ - มีทันตแพทย์ขออนุญาตลาศึกษาต่อ ซี่งได้นําเสนอต่อคณะกรรมการทันตแพทย์
แล้ว และได้รับความเห็นขอบให้ลาศึกษาได้  จํานวน 2 ราย คือ นางสาวธันยมนต์  ขวัญเก้ือ รพ.ละงู  และ
นายธนิสร  สุดสาย  รพ.มะนัง 
รพ.ละงู  - จากเดิมตามระเบียบจะต้องขออนุมัติล่วงหน้า 1 ปี  ควรจะทําให้ถูกต้องเพราะจะทําให้
เกิดปัญหาในการบริหารของผอ.รพช.ในอนาคต 
รพ.สตูล  - ควรจะทําแผน Service plan  ว่าควรจะมีทันตแพทย์สาขาใดบ้างใน 5 ปี แล้วจึงมา
พิจารณาอนุมัติในกวป. โดยแจ้งล่วงหน้าให้ทราบว่า  แต่ละปีจะมีสาขาใดบ้างที่จะให้ลาศึกษาต่อได้ 
ประธาน - มอบหัวหน้างานทันตสาธารณสุข ไปประสานงานในกลุ่มทันตแพทย์  ในครั้งน้ีขอให้
อนุมัติไปก่อน คราวต่อไปให้ดําเนินการตามระเบียบ 
มติที่ประชุม    - อนุมัติตามเสนอ 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ  

  6.1 เรื่องจาก รพท/รพช  

    - 

6.2   เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 

- 

6.3    เรื่องจาก หน.กลุ่มงาน 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ - ขอนําเสนอเก่ียวกับกฎหมายกัญชา เดิมกัญชาไม่มีสิทธิผลิตไม่มีสิทธิครอบครอง 
แต่เมื่อ พรบ.ฉบับที่ 7 มีการแก้ไขในมาตรา 9 ให้มีสิทธิที่จะผลิต ครอบครอง  จําหน่ายตามมาตรา 26/5  
ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาต ยส.5 ได้เมื่อผู้ขออนุญาตเป็น 

1. หน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี หรือ สภากาชาดไทย 
-ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์   หรือ 

เกษตรศาสตร์ 
- ให้บริการทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
- ให้บริการทางการเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 
- ป้องกัน  ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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