
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 3 /2562 

วันที่  26  มีนาคม  2562 
ณ ห้องประชมุนครี  สาํนกังานสาธารณสขุจังหวัดสตลู 

------------------------------------------------------- 
รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 
๑. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. นางสาววันทนา  ไทรงาม  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสตูล   
3. นายณรงค์  ลือขจร   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล   แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
5. นายสิทธิชัย     ทวีผล   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        
6. นางพวงษา วิลาสินี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ 
7. นส.อัญคนาย์  พูลสวัสด์ิ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. นางจําดี  ศิริสมันวงศ์            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  
9.นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม            แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
10.นางสุขมาลย์  พัฒนศริิ                      หัวหน้ากลุม่งานการแพทย์แผนไทยฯ 
11.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ      
12.นายประพันธ์ ด้วยกาแด   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
13.นางอ่ิมขจร  ทิพากร            แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ  
14 นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์  รก. หัวหน้ากลุม่งานนิติการ     
15. นายสุพล เจริญวิกกัย     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
16. นางสุภร  ถิ่นแก้ว                         แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
17. นายวิวัฒน์  ขําดํา            แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
18. นางวิไลลกัษณ์ เลิศเมธากุล  แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า       
19. ทันตแพทย์พงศ์ภพ วิเศษสิงห์  แทน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะนัง  
20. นายภูวนาท  ภัทราภินันท์  สาธารณสุขอําเภอเมือง 
๒1. นายอาวุธ   โพธ์ิแก้ว                 สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
22. นายชนภัทร ณ วาโย            แทน สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง  
๒3. นายสมชาย เรืองแก้ว  สาธารณสุขอําเภอทุ่งหว้า 
24.นายอนวัช  ประทีปอนันต์  สาธารณสุขอําเภอท่าแพ 
25. นายเจนฤทธิ รอเกตุ                      แทน สาธารณสุขอําเภอละงู 
26. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
27. นายเอกพล     เหมรา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                      เลขานุการ 
28. นายจักรพงศ์ แหล่ทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นายสุขสันต์ิ  มรรคาเขต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สตูล 
2. นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สตูล 
3. นางสาวรุ่งรัตน์  ดุลยาภรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สตูล 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม     
1. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์    ติดราชการ 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 

เปิดการประชุม     เวลา  13.55 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  และ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 2. นําเสนอ VTR  พชอ.จังหวัดสตุล 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 วันที่ 29 มีนาคม 2562  มี VDO Conference การซักซ้อมเตรียมการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล มอบท่านผชช.ส. เข้าร่วมรับฟัง 
      - วันที่ 3 เมษายน 2562 จะมีการซ้อมพิธีพลีกรรมตักนํ้าศักด์ิสิทธ์ิที่บ่อนํ้าพุร้อน ตําบลทุ่ง
นุ้ย  มีรถออกจากศาลากลางจังหวัดสตูลเวลา 12.30 น. การแต่งกายชุดสีกากี  
   - วันที่ 6 เมษายน 2562  ทําพิธีพลีกรรมตักนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ การแต่งกายชุดปกติขาว เริ่มเวลา 
11.52 – 12.38 น. และวันที่ 6 เมษายน 2562  เชิญทําพิธีวันจักรีด้วยเวลา 07.30 น. 
      - วันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 จะมีพิธีสมโภชน้ําอภิเษก ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ การแต่งกาย
เครื่องแบบขาวเต็มยศทั้ง 2 วัน วันที่ 8 เมษายน 2562  เริ่มพิธีเวลา 15.00 – 22.00 น. วันที่  9 เมษายน  
2562 พิธีเวียนเทียนนํ้าอภิเษกเริ่มเวลา 09.00 น. 
 1.2 การทํากิจกรรมจิตอาสา โดยกระทรวงสั่งการให้ดําเนินการเป็นช่วง ๆ โดยให้กําหนด
กิจกรรมให้ตรางตามเง่ือนเวลาที่ได้แจ้งในกลุ่มไลน์กวป.และในส่วนของจังหวัด จะมีกิจกรรมบรรพชา อุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ 69 รูป ระหว่างวันที่  2 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ  ท่านใดสนใจ
สามารถสมัครได้ ในส่วนของสาธารณสุขที่เก่ียวข้องคือ ขอยกเว้นค่าตรวจสุขภาพผู้ที่จะร่วมอุปสมบทใน
กิจกรรมดังกล่าว 
 1.3 มีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับตําแหน่งใหม่ในจังหวัดสตูลหลายรายเช่น ผู้กํากับการ
ตํารวจภูธร  ศึกษาธิการอําเภอ  
 1.4 ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2562 จะมีการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดนานาชาติ ที่
ปากบารา อําเภอละงู เชิญชวนผู้สนใจไปรับชมได้ 
 1.5 วันที่ 11 – 17  เมษายน 2562  จะมีวันหยุดราชการหลายวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เน้นกําชับเรื่อง การต้ังด่านตรวจชุมขนโดยให้อําเภอเป็นผู้ตัดสินใจในการตั้งด่าน เพ่ือลดการสูญเสียจาก
อุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล 
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 
 



 ๓
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายระบบสุขภาพอําเภอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอมะนัง ที่ได้รับเกียรติบัตรช่ืนชม จากกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา 
       - รายงานผลการดําเนินงาน พชอ. ณ. 26 มีนาคม 2562 ทุกอําเภอมีการประชุม มี
ประเด็นปัญหา และแผนการดําเนินงานเรียบร้อยทุกแห่ง โดยอําเภอละงูมีประเด็นปัญหาของพ้ืนที่มากกว่า 2 
ประเด็น คือ ไข้เลือดออก อุบัติเหตุและเด็กจมนํ้า DM/HT และน้ํามันทอดซ้ําและอําเภอมะนัง มี 3 ประเด็น คือ 
อาหารปลอดภัย กลุ่มเปราะบางและสุนัขจรจัด ประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ อาหารปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหา
เกือบทุกพ้ืนที่ 
ประธาน - เรื่อง พชอ. ต้องนําเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกเดือน และนอกจากเก่ียวกับ
บริบทในพ้ืนที่แล้วยังมีโครงการเกีย่วกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะต้องดําเนินการ  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเน้นยํ้า
ให้ทุกแห่งได้ดําเนินการเพิ่มเติมด้วย ให้แต่ละอําเภอเตรียมข้อมูลให้นายอําเภอนําเสนอในท่ีประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการทุกเดือนด้วย  โดยให้นําเสนอใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - ผลการจัดต้ัง PCC ณ ปัจจุบัน จํานวน 14 ทีมคิดเป็น 51.85% ผ่านเกณฑ์แล้ว 
และมีเป้าหมายในปี 2562 เพ่ิมอีก 4 ทีมรวมเป็น 18 ทีม ซึ่งจะต้องลงลึกในเรื่องคุณภาพต่อไป 
ประธาน  - ต้องปรับกระบวนการทํางาน ต้องเปิดตัวทีม นสค.ให้เชิญชวนภาคีเครือข่ายช่วยกัน
ดําเนินการ  โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสู่พ้ืนที่ของตัวเอง ต้องมีระบบเผ้าระวังในรายที่มีความเสี่ยงจากโรค
ต่าง ๆ มีการเตรียมความพร้อมจากทีมสหวิชาชีพในการดูแลล่วงหน้าด้วย 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  - รพ.สต.ติดดาว อยู่ในช่วงการประเมินตนเองของ รพ.สต. โดยจังหวัดจะ
ประเมิน รพ.สต. ในเดือน มิถุนายน 2562 น้ี  และจะประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 2562 จึง
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามี รพ.สต.ใดผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวในช่วงน้ี 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.2 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค  (TB) 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ - เป้าหมาย PA กระทรวง ไตรมาส 1/2562  
    อําเภอ        เป้าหมาย        แนวโน้ม 
 อําเภอเมือง   17   ตาย 2 ราย 
 อําเภอควนโดน    1   ผลเสมหะเดือนที่2 เป็นลบ 
 อําเภอควนกาหลง    3  ผลเสมหะเดือนที่2 เป็นลบทั้ง 3 ราย 
 อําเภอท่าแพ    1   ผลเสมหะเดือนที่ 2 เป็นลบ 
 อําเภอละงู    7   ผลเสมหะเดือนที่ 2 เป็นลบ 
 อําเภอทุ่งหว้า    7   ผลเสมหะเดือนที่ 2 เป็นลบ 
 อําเภอมะนัง    2   ผลเสมหะเดือนที่ 2 เป็นลบ 
     ภาพรวมจังหวัด          38       มีแนวโน้มที่ดีแต่ยังประเมินไมไ่ด้ต้อง 
                             ประเมินเมื่อผ่าน 6 เดือนขึ้นไป 
 
 
 
 
 



 ๔
 
 - ร้อยละความครอบคลุมการักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ําปี 2562 
        อําเภอ   Estimate case     ผู้ป่วยรายใหม่   TB Treatment 
              (156/แสนประชากร)      กลับเป็นซํ้า(6เดือน)      Coveraqe 
 อําเภอเมือง  135 (68)              55      80.9 
 อําเภอควนโดน    34 (17)        7                           41.2 
 อําเภอควนกาหลง    47 (24)       10                          41.7 
 อําเภอท่าแพ    37 (19)       13                       68.4   
 อําเภอละงู    91 (46)              18                           39.1   
 อําเภอทุ่งหว้า    31 (16)        9                           56.3   
 อําเภอมะนัง    24 (12)               5                  47.7  
    รวม              399 (200)       117                       58.5 
 เป้าหมาย≥ร้อยละ 82.5 ของ Estimate case 
 - ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 
          อําเภอ     เป้าหมาย     คัดกรอง      X-Ray    วินิจฉัย 
  อําเภอเมือง       6,411           1,795      413 (6.4%)           11  
 อําเภอละงู       5,111              793      419 (6.4%)            3   
 อําเภอควนกาหลง     1,236                79        39  (3.2%)             0   
 อําเภอท่าแพ         861              237      226 (26.2%)           0     
 อําเภอทุ่งหว้า           967                44        31 (3.2%)             0    
 อําเภอควนโดน           718              111        53 (7.4%)             2    
 อําเภอมะนัง              726               247       152 (34%)             0     
    รวม        16,020    3,477       1,377 (8.6%)        20 
   เป้าหมายคัดกรองโดย X-Ray 70% 
 1. ปัญหาเกิดจากโปรแกรม รพ.สต. ขอรหัสผ่านใหม่ ทําให้ล่าช้า 
 2. อยู่ในกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย เข้าสู่ระบบ X-Ray ต้องรอผลประมาณปลายเดือน เมษายน 
2562  จังหวัดจะออกสุ่มประเมินการใช้โปรแกรม 
ประธาน  - ให้พยายามเร่งรัดการคัดกรองให้รวดเร็ว 
รพ.ควนโดน - มีปัญหาเรื่อง เครื่อง X-Ray Over load หากใช้งานมากเกินไป มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว เน่ืองจาก
ผู้ป่วยสูงอายุและมีโรคเบาหวานร่วม  ต้องพยายามคัดกรองให้ได้มากที่สุด หากผู้ป่วยเบิกได้ก็สามารถเพ่ิมรายได้
ให้ รพ.ได้ด้วย และถึงแม้ว่าตรวจเสมหะไม่เจอ แต่หากมีผล X-Ray ก็จะให้ตรวจ Gene expert TB Test และ
ติดตามใกล้ชิดทุก 3 – 6 เดือน ที่สําคัญคือ ในกลุ่มผู้สัมผัสที่เป็นเด็ก และ TB ให้ Culture ทุกราย เพ่ือตรวจสอบ
การด้ือยาด้วย 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ - ขอเน้นยํ้าเรื่อง อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยเป็น MDR หรือ Pre XDR ซึ่งจะมีความยุ่งยาก
เพ่ิมขึ้นในหลายเรื่อง ทั้งในชุมชนและค่าใช้จ่ายค่ายา 

ประธาน  -ขอให้ทุกพ้ืนที่ช่วยกันดูแล Detect case  ให้รวดเร็ว 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.3 การดําเนินงาน HR Transformation 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    -  ข้อมูลย้อนกลับเรื่อง Happinometer ยังไม่มา 
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 - มีโควต้าที่จะสําเร็จการศึกษาในรอบปี 2562 
   - พยาบาลวิชาชีพ 9  คน 
    - นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการทันตสาธารณสุข 3 คน 
   - นักวิชาการเวชระเบียน   2  คน  
   - แพทย์แผนไทย    5  คน  
   - เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   1  คน 
 - ในส่วนพยาบาลวิชาชีพ 9 คน เป็นทุนของโรงพยาบาลสตูล  5  คน  โรงพยาบาลท่าแพ 1 
คน เหลือเป็นกองกลาง  3  คน 
 - ตําแหน่งพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า ปี 2561 มี  2  ตําแหน่ง  อยู่โรงพยาบาลละงู  1 
ตําแหน่ง และ รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก 1 ตําแหน่ง 
 - รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารระดับกลางได้รับการอนุมัติตามที่เสนอไปแล้ว และวสส.
ตรังได้ติดต่อมาลงพื้นที่ในจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 โดยขอลงพ้ืนที่ 5 อําเภอ 
ประธาน - มอบประธานชมรมสาธารณสุขสาขาจังหวัดสตูล กําหนดพ้ืนที่สําหรับการทํากิจกรรมของคณะ
ผู้บริหารระดับกลางดังกล่าวด้วย 
 -ตําแหน่งพยาบาลจบใหม่ จะพิจารณาภายหลังอีกครั้ง 
ผอ.รพ.สตูล - ตําแหน่งเจ้าพนักทันตสาธารณสุขของรพ.สตูล ที่จะจัดสรรให้รพ.สต.มีความคืบหน้าอย่างไร 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล - ยังไม่ได้รับแจ้งจากเขตว่าจะได้หรือไม่ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.4.   การดําเนินงาน RDU  
กลุ่มงานคบส. - ในเดือนน้ียังไม่มีความคืบหน้า แต่ขอแจ้งแผนการประชุม RDU สัญจรในรพช.ที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ จํานวน 4 แห่งดังน้ี 

-  17 เมษายน 2562 ที่ รพ.ละงู 
-  19 เมษายน 2562 ที่ รพ.มะนัง 
-  29 เมษายน 2562 ที่ รพ.ทุ่งหว้า 
-  30 เมษายน 2562 ที่ รพ.ท่าแพ 

ประธาน - หากลดการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลลงได้ จะดีมากสําหรับ รพช.และงาน IT สามารถช่วยได้โดย
การดึงข้อมูลออกมา เพ่ือการตรวจสอบติดตามการใช้ยาได้ ให้เภสัชกรลงไปเย่ียมบ้านเพ่ือดูแลการใช้ยาให้
สมเหตุสมผลต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.15.    การดําเนินงาน ICT 
งาน ICT  - คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ภาพรวมจังหวัดผ่านเกณฑ์  มีอําเภอที่ยังไม่ผ่านคือ อําเภอทุ่งหว้า 
และอําเภอละงู ยังขาดอีกเพียงเล็กน้อย 
  - คุณภาพข้อมูลประชากร ประชากร Type 1+2 ภาพรวม 307,902 คน ประชากร
ทะเบียนราษฎร์ 321,064 คน ส่วนต่างร้อยละ 4.10 ประชากรส่วนต่าง 13,162 คน  
   อําเภอที่มีส่วนต่างน้อยที่สุด คือ อําเภอทุ่งหว้า ร้อยละ 0.13 
  อําเภอที่มีส่วนต่างมากที่สุด คือ อําเภอเมือง ร้อยละ 6.76 
 ประชากร Type 1+3 ยังน้อยจะมีผลต่อการจัดสรรงบลงทุนต่าง ๆ  
ประธาน  - ข้อมูลน้ีขอให้แยกเป็นรายตําบล รายรพ.สต. เพ่ือจะได้ง่ายต่อการติดตาม 
รพ.ควนโดน  - ควรจะมีระบบในการติดตามประชากรแต่ละ Type ที่ดีกว่าน้ี 
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งาน ICT  - ตัวช้ีวัด QOF (ตัวช้ีวัดกลาง) ปี 2562 ที่ยังเป็นปัญหา 
1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด 

นํ้าตาลในเลือก (ร้อยละ 90) ยังมี รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 16 แห่ง อําเภอเมือง 11 แห่ง อําเภอควนโดน 3 
แห่ง อําเภอท่าแพ 1 แห่ง และอําเภอมะนัง 1 แห่ง 

2. ร้อยละของประชากรไทย 35 -74 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ร้อยละ90) มีรพ. 
สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 16 แห่ง อําเภอเมือง 1 แห่ง อําเภอควนโดน 3 แห่ง อําเภอท่าแพ 1 แห่ง และอําเภอมะนัง 1 
แห่ง 

3. ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการรับฝากครรภ์ครั้งแรกใน 12 สัปดาห์ ยังมี 2 รพ.สต.ที่ยัง 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30 – 60 ปี ยังมี  
รพ.สต. 25 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

5. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรบัผิดชอบในผู้ป่วยอุจจาระติดเช้ือระบบทางเดินหายใจมี 3 
รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
 - ตัวช้ีวัด QOF (ตัวช้ีวัดพ้ืนที่) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
    ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อ
การดูแลด้วย ADL มี 13 รพ.สต. ไม่ผ่านเกณฑ์ 
    ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินสมรรถนะที่ต้องการ
ความช่วยเหลือฯ ได้รับการเย่ียมบ้านมี 9 รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
    ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9  18  30 และ 42 เดือนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ มี รพ.สต. 27 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
    ตัวช้ีวัด 6 ร้อยละความครอบคลุมเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออร์ไรด์วานิช มี 4 รพ.
สต.ที่ยังไม่เกณฑ์ 
    ตัวช้ีวัด 7 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 18 เดือน – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ได้รับการทา
ฟลูออร์ไรด์วานิชอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี มี 6 รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลงานให้แล้วเสร็จภายใน เมษายน 2562 
งาน ICT  - ข้อมูลผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (โปรแกรม 
Specialpp) เป้าหมาย 15,282 คน ผลงานนับรวม 3 ปี ภาพรวมเข้าร่วม 10,377 คน คิดเป็น 67.90%  เลิก
ได้ 6 เดือน (สะสม 3 ปี ) 37 คน คิดเป็น 0.24% ผลงานภาพรวมการบําบัด 5 เดือน 5,647 คน ขอให้เร่งรัด
การติดตามรายเดือนจนครบ 6 เดือน เน่ืองจากในระดับเขต  ผลงานการติดตามของจังหวัดสตูลยังน้อยอยู่ 
ประธาน  - ให้หาวิธีเชิงรุกในการติดตามให้หลากหลาย เช่น ในคลินิกฟ้าใส ติดตาม อสม.เป็นรายบุคคล 
เป็นต้น 
งาน ICT  - ขอป ระชาสั ม พั น ธ์  เว็ ป ไซ ต์ ขอ งสสจ .ส ตู ล  Version ให ม่  สาม ารถ เข้ าชม ได้ ที่ 
http://ssj.stno.moph.go.th/ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.2  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ      - เรื่องการจัดสรรเงินของสป.สช.จะยึดจํานวนประชากร UC เป็นหลัก แต่เรื่อง
ผลงานจะยึดตาม Type ของประชากร จึงต้องดําเนินการควบคู่กันให้ดีที่สุด 

- ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี 2562 ณ กุมภาพันธ์ 2562 รพ.สตูลระดับ 2 ส่วน รพช. 
อ่ืน ๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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-  สถานการณ์การเงินการคลัง ณ กุมภาพันธ์ 2562 รพ.สตูลมีกําไรเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ 
ผ่านมา ส่งผลให้ CR และ QR เพ่ิมขึ้น แต่อัตราส่วน Cash ลดลง เน่ืองจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นไม่เป็นเงินสด 

-  7 Plus Efficiency Score  ณ กุมภาพันธ์ 2562 รพ.สตูล B-   รพ.ควนโดน B   
รพ.ควนกาหลง A-  รพ.ท่าแพ A-  รพ.ละงู B  รพ.ทุ่งหว้า B  รพ.มะนัง B-  โดยรพ.สตูล ผลการเรียกเก็บ
ประกันสังคมลดลง  รพ.ควนโดน การตามจ่ายวัสดุทั่วไปดีขึ้น  รพ.ควนกาหลง ผลการเรียกเก็บสิทธิข้าราชการดี
ขึ้นของ รพ.ละงู การเรียกเก็บประกันสังคมยังไม่บันทึก สต๊อกยาไม่ผ่าน รพ.มะนัง การเรียกเก็บสิทธิ UC เกินเวลา 

-  รายได้ – รายจ่าย ณ กุมภาพันธ์ 2562  ภาพรวมทกุแห่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย  
ภาพรวมทั้งจังหวัดมีรายได้  658,280,177.67 บาท รายจ่าย 508,390,602.71 บาท ส่วนต่างรายได้ – 
รายจ่าย  149,889,574.96 บาท 

-  รายได้เทียบกับแผนรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2562  แผนรายได้ ณ กุมภาพันธ์ 2562   
556,795,384.90 บาท รายได้จริง ณ กุมภาพันธ์ 2562   658,280,177.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 
118.23 และคิดเป็นร้อยละ 49.26 ของแผนรายได้ทั้งปี 

-  รายจ่ายเทียบแผนรายจ่าย ณ กุมภาพันธ์ 2562 ผลงานภาพรวมร้อยละ 41.15 ของ 
แผนรายจ่ายทั้งปี ผ่านเกณฑ์ และยังมี รพ. 2 แห่งที่มีรายจ่ายมากกว่าแผนคือ รพ.ละงู  และ รพ.ท่าแพ ซึ่งยังไม่
เกิน 5% ของแผนที่วางไว้ 
ประธาน  - ต้องหาวิธีการเพ่ิมรายได้ใหร้พ.เช่น รพ.สตูล หากสามารถเปิดให้บรกิารตึกใหม่ได้เต็ม
ประสทิธิภาพจะมีรายได้เพ่ิมขึน้อีกมาก 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ      - จะมีสูตรการคิดเรียกเก็บสิทธิข้าราชการ UC ประกันสังคม เมื่อมีรายได้จาก
การรักษาทั้งหมด ทั้งที่ได้เงินแล้วและยังไม่ได้เงิน จะเอามาเป็นตัวหาร ส่วนลูกหน้ีซึ่งก็คอื รายได้ที่เกิดขึ้นแต่ไม่
สามารถเรียกเก็บได้ คูณกับจาํนวนวัน เป็นตัวต้ัง ลูกหน้ีจะรวมของปีน้ีและปีที่ผ่านมา 
  ลูกหน้ี  X  จํานวนวัน 
      รายได้ทั้งหมด 
รพ.สตลู - หากมีตัวแดง จะมีผลอย่างไร และจะมีแนวทางอย่างไรในการเร่งรัดให้ รพช. ชําระหน้ีให้
ครบ 100%  ภายในสิ้นเดือน มีนาคม น้ี 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ      - หากมีตัวแดง จะบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของการดําเนินการ 
ประธาน - มอบฝ่ายประกันสุขภาพ ไปช่วยดูแลเรื่องน้ีด้วย 
มตทิีป่ระชุม  - รับทราบ 
 3.3  ตดิตามความกา้วหนา้งบดาํเนนิงาน/งบลงทนุ 
ประธาน - งบลงทุนของ PCC ขนาดใหญ่ ก่อหน้ีผกูพันครบหมดหรือไม ่
งานการเงนิ -  งบกลางในสว่นครุภัณฑ์เซ็นสัญญาหมดแลว้ สิ่งก่อสร้างมี 3 รายการที่ยังไม่ได้เซน็สญัญา 
อาคารพัสดุของรพ.ควนโดน  อาคารแพทย์แผนไทย รพ.ทุ่งหว้า  อยู่ระหว่างทําสญัญา สว่นของรพ.สต.ตันหยงกลิง
ต้องของบเพ่ิม สํานักงบประมาณยังไม่ตอบมา แต่แนวโน้มน่าจะได้มา ในสว่นงบ PCC ขนาดใหญ ่รอส่งมอบ 1 
รายการคือ เครือ่งกระตุ้นปลายประสาทของรพ.สต.ย่านซื่อ ส่วนงบกลางปี 2561 ขยายเวลาจนถึงสิน้เดือนน้ี และ
งบของปี 2562 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

-  งบดําเนินงาน ณ  25 มนีาคม 2561 
อําเภอเมือง  เบิกจ่ายได้  41.49% 
อําเภอละงู  เบิกจ่ายได้  33.64% 
อําเภอควนกาหลง เบิกจ่ายได้  43.80% 
อําเภอควนโดน เบิกจ่ายได้  49.88% 



 ๘
 
อําเภอทุ่งหว้า  เบิกจ่ายได้  37.68% 
อําเภอท่าแพ  เบิกจ่ายได้  58.96% 
อําเภอมะนัง  เบิกจ่ายได้  56.64% 

 เป็นงบประมาณไตรมาสท่ี 2 ยังมีงบงวดที่ 2 ของไตรมาส 3 และ 4 รอจัดสรรอยู่ แต่เงินเก่ายัง
ไม่หมด ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงวดที่ 1  ให้หมดโดยเร็ว  งบงวดที่ 2 ได้แจ้งยอดจัดสรรไปให้ทุกแห่งทราบแล้ว 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ - งบลงทุนทางเขตให้จังหวัดไปนําเสนอ Building list ของรพ. วันที่ 28 มีนาคม 
2562 ที่ รพ.พัทลุง ขณะน้ีได้ทําแผน Building list  5 ปี (2564 – 2568) ของรพ.เสร็จแล้ว ส่วนงบประมาณ
ขาขึ้นปี 2564 ได้ประชุมของ สสจ.,สสอ.,รพ.สต.ไปแล้ว ยังเหลือของ รพช./รพท. 
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
               -   
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1  การพิจารณาจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - เสนอแนวทางการจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ของจังหวัดโดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 
        1. จัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่ได้รับมาตามปีที่ได้รับจัดสรรในปีน้ัน  ๆ  
        2. จัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์โดยพิจารณาจาก 
   1. อายุราชการ 
   2. อายุตัว 
   3. การปฏิบัติหน้าที่(ตําแหน่งบริหาร) 

      3. จัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต้ังแต่ปี 2550 – 2560 โดยพิจารณาจากปี 2560  
ก่อนในแต่ละตระกูล 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ  
  6.1 เรื่องจาก รพท./รพช. 
รพ.สตูล  - อยากทราบว่า กิจกรรมจิตอาสาที่ต้องดําเนินการ 4 กิจกรรม ต้องทําทุกกิจกรรม หรือ 
สามารถเลือกกิจกรรมได้ 
ประธาน - ให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมและเก็บภาพและวิดีโอ โดยให้จัดกิจกรรมให้ตรงช่วงเวลาที่
ส่วนกลางกําหนด  ส่วน Big Cleaning Day ในวันที่ 6 พฤษภาคม 562 ต้องทําทุกหน่วยงาน รายละเอียดต่าง 
ๆ ฝ่ายยุทธศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  6.2 เรื่องจาก สสอ./รพ.สต.  
             -  

6.3  เรื่องจาก หน.กลุ่มงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ - ขอให้เร่งรัดการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ เน่ืองจากข้อมูลในโปรแกรม 
Vision 2020 มีน้อย มีเพียงอําเภอละงูที่มีการคัดกรองได้ค่อนข้างดี ขอให้เร่งรัดดําเนินการบันทึกข้อมูลด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
กลุ่มงานควบคุมฯ - การประเมินดัชนีลูกนํ้าในปีที่ผ่านมา ปีน้ีสถานการณ์คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 
1.5 แสนคนท่ัวประเทศ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด ณ 19  มีนาคม 2562 ค่าดัชนีลูกนํ้าค่อนข้างสูงในหลายอําเภอ
จัดได้ 3 กลุ่ม คือ 




