
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 4 /2562 

วันที่  29  เมษายน  2562 
ณ ห้องประชมุนครี  สาํนกังานสาธารณสขุจังหวัดสตลู 

------------------------------------------------------- 
รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 
๑. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. นางสาววันทนา  ไทรงาม  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสตูล   
3. นายวิริยะ  สงเกื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นส.เกตุอนิตย์สา เส็นสมมาตร   แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
5. นายสิทธิชัย     ทวีผล   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        
6. นางพวงษา วิลาสินี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร 
7. นส.อัญคนาย์  พูลสวัสด์ิ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. นางจําดี  ศิริสมันวงศ์            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  
9. นางอรนุช  นรารักษ์            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
10.นางสุขมาลย์  พัฒนศริิ                    หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
11.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ      
12.นายประพันธ์ ด้วยกาแด   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
13.นางฉัตรพิไล  เจียระนัย           หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
14. นส.รักษณิา อนุวรรค   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
15 นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์  รก. หัวหน้ากลุม่งานนิติการ  
16. นายอัครเดช ยาแบโด  รก.หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายในฯ    
17. นพ.สุพล เจริญวิกกัย     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
18. นายอนวัชช์  ช่างแกหรา                 แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลละงู 
19. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล           ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
20. นพ.พันธ์ุเชษฐ์ บุญช่วย  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าแพ  
21. พญ.นันทกิานต์  อุบล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง      
22. ทันตแพทย์พงศ์ภพ วิเศษสิงห์  แทน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะนัง  
23. นายภูวนาท  ภัทราภินันท์  สาธารณสุขอําเภอเมือง 
๒4. นายอาวุธ   โพธ์ิแก้ว                 สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
25. นายจักรพันธ์ุ ตันติโรจนกุล           สาธารณสขุอําเภอควนกาหลง  
๒6. นายสมชาย เรืองแก้ว  สาธารณสุขอําเภอทุ่งหว้า 
27.นายอนวัช  ประทีปอนันต์  สาธารณสุขอําเภอท่าแพ 
28. นายเสรี  พงศ์นฤเดช                      สาธารณสุขอําเภอละงู 
29. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
30. นพ.ธีระ จิตต์วโรดม   หน.กลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ 
31. นายเอกพล     เหมรา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                      เลขานุการ 
32. นายจักรพงศ์ แหล่ทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นายสุขสันต์ิ  มรรคาเขต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สตูล 
2. นางผกาวรรณ บัวยัญ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สตูล 
3. นางบุศรินทร์ สทิธิภาจิรสกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สตูล 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม     
1. นายณรงค์  ลือขจร    ติดราชการ 
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เปิดการประชุม     เวลา  13.45 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 การใช้ถ้อยคําถวายพระพรชัยมงคลที่จะต้องใช้ในวันที่ 4 พ.ค. 2562 วันบรมราชาภิเษก 
ขอให้ทุกส่วนราชการดําเนินการให้ถูกต้องตามตัวอย่างที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว กิจกรรมสําคัญช่วงวันที่ 4 – 6 
พ.ค. 2562 
      วันที่ 4 พ.ค. 2562 –   เวลา 06.00 น. ทําบุญตักบาตร ชุดเหลือง 

- เวลา 08.00 – 20.30 น. กิจกรรมท่ีวัดชนาธิปเฉลิม ชุดจิต
อาสาให้จัดทีมเป็นช่วงฯ 

  วันที่ 5 พ.ค. 2562 -    เช้า พิธีเปิดกรวยดอกไม้ ลานพิธีศาลากลาง ชมวิดิทัศน์ ชุดจิต 
          อาสา 

- บ่าย เวลา 16.30 – 16.00 น. พิธีเปิดกรวย ชมวิดิทัศน์ 
ชุดจิตอาสา เตรียมทีมปฐมพยาบาลด้วย 

  วันที่ 6 พ.ค. 2562 -   เริ่มเวลา 16.10 น. แต่งกายชุดขาวเต็มยศ ขอเชิญร่วม 
                  กิจกรรมทุกท่าน 
  1.2 การจัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เน่ืองใน
โอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กระทรวงกําหนดให้จัด 3 ช่วง 4 กิจกรรม คือ  
   1. คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 
   2. คัดกรองสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน ป.1 – 6  
   3. การคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 
   4. การคัดกรองวัณโรคผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมก่อนพระราชพิธี สําหรับกิจกรรมใน
ระหว่างพระราชพิธี คือ Big Cleaning Day ในวันที่ 6 พ.ค. 2562 จะหารือว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 
ส่วนกิจกรรมหลังพระราชพิธี การตรวจสุขภาพ 4 กิจกรรม ช่วงเวลาดําเนินการระหว่าง วันที่ 20 – 24 พ.ค. 
2562, วันที่ 17 – 21 มิ.ย. 2562, วันที่ 22 – 26 ก.ค. 2562 
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯจะประสานเร่ืองการรายงาน และขอให้ทุกหน่วยจัดทําเป็นวิดิทัศน์ความยาว 
1 นาที เพ่ือรายงานกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กระทรวงทราบด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 
          3.1.1  การดําเนินงาน พชอ./ PCC. / รพ.สต. ติดดาว 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - พชอ. ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ช่วงน้ีอยู่ระหว่างการเย่ียมเสริมพลัง และประเมิน 
Uccare แผนและผลการเยี่ยมเสริมพลัง 
 - วันที่ 26 มี.ค.62  รพ.ทุ่งหว้า   ประเด็น  ขยะ  โดย ทีม สสจ. 
 - วันที่ 2 พ.ค. 62 ต.นํ้าผุด      ประเด็น  ขยะ  โดย ทีม ศสม.ยะลาและสสจ. 
 - วันที่ 3 พค. 62  ต.ทุ่งหว้า     ประเด็น  ขยะ  โดย ทีม ศสม.ยะลาและสสจ. 
 - วันที่ 29 – 30 พ.ค. 62 อ.ละงู      ประเด็น  ขยะ  โดย ทีม สสจ. 
 ให้มีการนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดทุกเดือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้
ข้อสังเกตว่าให้พชอ.ทุกอําเภอขับเคลื่อนงานสําคัญ 1 – 2 ประเด็นให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และฝากเรื่องการเลี้ยงดู
เด็กให้มีคุณภาพ โดยพ่อแม่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ประธาน - อาจจะของบประมาณจาก พมจ.สตูล หรือกองทุนสุขภาพตําบลเพ่ือดําเนินการให้ต่อเน่ือง 
ในเรื่องครอบครัวอบอุ่นชุมชนน่าอยู่ของอําเภอควนกาหลง และอาจต่อยอดให้อําเภออ่ืน ๆ ต่อไป ให้สําเนา
โครงการให้งานส่งเสริมเพ่ือประสานกับ พมจ.สตูลในโอกาสต่อไป 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - การจัดต้ัง PCC ผลงาน ณ ปัจจุบัน จํานวน 14 ทีม 51.85% และจะมีการ
ประชุม conference ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 ในเรื่องงบบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม ซึ่งในปี 2562 ได้
ลงทะเบียนไป 14 ทีม แต่ได้งบสนับสนุนมาเพียง 1 ทีม คือ PCC พิมาน เท่าน้ัน เน่ืองจากข้อจํากัดที่จะต้องมี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานครบ 5 วัน และต้องสมัครรับเงินส่วนน้ีซึ่ง PCC พิมาน ได้สมัครไปเพียง
แห่งเดียว  
ประธาน  - ให้หาเวทีที่จะประชุมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ นสค. ได้รับรู้เพ่ิมเติมเพ่ือจะได้ลดความเหลื่อมล้ํา
ของศักยภาพของ นสค. แต่ละคน และเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานของ นสค. และเจ้าหน้าที่ด้วย โดย
ให้จัดหาวิธีอบรม/ประชุมให้ตรงความคาดหวังในแต่ละเรื่อง 
รพ.ควนโดน   - ให้จัดกระบวนการเรียนรู้/หลักสูตร ตามปัญหาที่ที่ นสค.มักจะพลบเจอเป็นส่วนใหญ่จาก
การปฏิบัติงาน ซึ่งพยาบาลวิชาชีพจะเป็นพ่ีเลี้ยงสําคัญสําหรับ นสค. 
ประธาน  - ให้สรุปปัญหาที่พบเจอบ่อยมาเพ่ือกําหนดกระบวนการ/หลักสูตรในการอบรมต่อไป รวมท้ัง
จัดช่องทางสื่อสารในการแก้ปัญหาให้ นสค.ในแต่ละพ้ืนที่ และในแต่ละปัญหาด้วย 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ - รพ.สต.ติดดาว อยู่ระหว่างการประเมินระดับอําเภอซึ่งจังหวัดจะส่งประเมินระดับ
จังหวัดประมาณเดือน มิ.ย. 2562 
ประธาน  - ขอให้แก้ไขเป้าหมาย ปี 2562 ดังน้ี 
   อําเภอละงู เปลี่ยนเป็น 5    ดาว จํานวน  4  แห่ง 
   อําเภอมะนัง เปลี่ยนเป็น 5    ดาว จํานวน 1   แห่ง 
   อําเภอท่าแพ รอผลการประเมิน 
   อําเภออ่ืน ๆ ต้ังเป้าหมายตามขั้นตํ่าเหมือนเดิม 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
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 3.1.2 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค  (TB) 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ - TB Treatment Coverage ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วย TB รายใหม่และ
กลับเป็นซ้ํา (เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.5 ของ Estimate case) ภาพรวมจังหวัด Estimate case  
399 ราย ผู้ป่วยรายใหม่/กลับเป็นซ้ํา(7 เดือน) 142 ราย คิดเป็น TB Treatment Coverage  35.6% 
ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค จังหวัดสตูล 

อําเภอ หน่วยบรกิาร เปา้หมาย คดักรอง X-Ray ร้อยละ 
อําเภอเมือง รพ. 5,450 2,488 907 16.61 

สสอ. 1,161 158 14 1.2 
อําเภอละงู รพ. 4,258 1,090 633 14.2 

สสอ. 843 105 102 12.1 
อําเภอควน
กาหลง 

รพ. 571 58 48 8.4 
สสอ. 665 52 - - 

อําเภอท่าแพ รพ. 444 319 310 69.8 
สสอ. 329 203 190 57.8 

อําเภอทุ่งหว้า รพ. 325 54 43 13.2 
สสอ. 642 343 47 7.3 

อําเภอควนโดน รพ. 343 121 55 16.0 
สสอ. 375 33 20 5.3 

อําเภอมะนัง รพ. 405 166 165 40.7 
สสอ. 321 221 12 3.7 

 ข้อมูลจาก TBCM ณ 28 เม.ย. 62 
ประธาน  - ฝากยํ้าให้ทุกพ้ืนที่ให้ความสําคัญกับผู้สัมผัสในบ้าน 
สสอ.ละงู - ขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดเป้าหมายของ รพ.จึงมากกว่าของสสอ.ค่อนข้างมาก 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ - โดยเบ้ืองต้นการคิดเป้าหมาย เป็นการประมาณการจากผู้รับผิดชอบของแต่ละพ้ืนที่
แจ้งมาให้ฝ่ายทราบ 

ประธาน  -ให้ ICT ไปตรวจสอบที่อยู่ของผู้ป่วยตามเป้าหมายของแต่ละแห่งด้วย ขอให้ช่วยดูแลเร่ืองการ
กินยาของผู้ป่วยในทุกพ้ืนที่อย่าให้ขาดยา เพ่ือป้องกันการเกิดเช้ือด้ือยาในโอกาสต่อไปด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.3 การดําเนินงาน HR Transformation 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    -  แจ้งความคืบหน้า การย้ายออนไลน์ของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ขณะนี้มีการ
ประกาศการย้ายแล้วทั้ง 2 รอบของจังหวัดสตูล มีแพทย์ขอย้ายเข้ามา 1 คน ที่รพ.ท่าแพ มีทันตแพทย์ขอย้าย
ออก 1 คน จาก รพ.ควนโดน เภสัชกร ขอย้ายออกแต่ไม่มีช่ือในประกาศ 
 - ส่วนเจ้าหน้าที่อ่ืน จะใช้แนวของการย้ายออนไลน์แบบของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร โดย
ในเบ้ืองต้น ผู้ขอย้ายต่างจังหวัดให้บันทึกในระบบในเดือน เม.ย. 62 โดยในเดือน พ.ค. 62 จะมีผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการฯ ในรอบการย้ายของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ขณะน้ีได้รวบรวมไว้แล้ว คาด
ว่าจะพิจารณาภายในต้นเดือน พ.ค. 62 น้ี 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
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 3.1.4.   การดําเนินงาน RDU  
กลุ่มงานคบส. - สรุปผล RDU ไตรมาส 2 ตัวช้ีวัด 5 ตัวแรก ผ่านเกณฑ์ทุกโรงพยาบาล 
 - ตัวช้ีวัดที่ 6 – 9 มี รพ.ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 2 เพ่ิมขึ้น 1 แห่ง คือ รพ.ละงู รวมเป็น 3 แห่ง (เดิมที่
รพ.ควนโดน และรพ.ควนกาหลง) และมี รพ.ที่ผ่านขั้นที่ 3 เพียง 1 แห่ง คือ รพ.ควนกาหลง ส่วนรพ.อ่ืน ๆ ขอให้
ผู้บริหารเน้นยํ้ากับแพทย์ให้จ่ายยาตาม Giudeline  ที่ตกลงกันในทีม RDU จังหวัดด้วย 
 - ในส่วนของ รพ.สต. ร้อยละการจ่ายยา URI และ และ AD ส่วนใหญ่จะได้ 100% ยกเว้น
อําเภอเมือง ขาด 1 รพ.สต. และ อําเภอละงูขาด 1 รพ.สต.  
 - การทํา RDU สัญจร โดยมีวิทยากรจากรพ.ควนกาหลง และทีมงานจากสสจ. จะลงไปทุกรพช. 
และขอยํ้าการบันทึกข้อมูลใน Google form ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลนําเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.5   การดําเนินงาน IT Transformation 
งาน ICT  - คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม มีอําเภอละงู ไม่ผ่านเกณฑ์เพียงอําเภอเดียว ขาดเพียง 0.07% 
เท่าน้ัน 
  - คุณภาพข้อมูลประชากร ผ่านเกณฑ์เพียงอําเภอเดียวคือ อําเภอท่าแพ ร้อยละ 0.0578 
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 0.1) ภาพรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 0.2305  ขอให้ทุกแห่งให้ความสําคัญเรื่องประชากร
ซ้ําซ้อนอย่างต่อเน่ืองด้วย 
 - ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด QOF วันพรุ่งน้ีเป็นวันสุดท้ายที่จะส่งข้อมูล 43 แฟ้มที่จะจับ
ตัวช้ีวัด QOF ทั้งตัวช้ีวัดกลาง และตัวช้ีวัดพ้ืนที่ผลงาน QOF ของสตูล ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน 10 ข้อ ผ่าน
เกณฑ์ตัวช้ีวัดแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5  1 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ  
ประธาน  - ขอให้รพ.ท่าแพ และรพ.ทุ่งหว้า ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ในเร่ืองการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย
อุจจาระร่วมเฉียบพลันให้ทันตามกําหนดภายในเท่ียงคืนวันน้ีด้วย ฝากให้ทุกสถานบริการได้ให้ความสําคัญกับ
ตัวช้ีวัดด้วย 
งาน ICT  - ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด PPA  3 ตัวช้ีวัด ผลงานจะต้องผ่านเกณฑ์ 90 % และสูงกว่าปี 
2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 จึงจะได้รับงบประมาณ  สําหรับตัวช้ีวัดที่ 1 ได้รับวัคซนีในเด็กอายุครบ 1 ปี Fully 
immunized ตัวช้ีวัดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมิน CVD Risk ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จ่ายตามผลงานที่เพ่ิมขึ้น 
และต้องเพ่ิมจากปี 2561 ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลประเมิน CVD Risk การเปลีย่นสกอรล์ดลงของ
กลุ่มเสี่ยงสูง(≥20%) และเสีย่งสูงมาก (≥30%) หลังรับการเปลีย่นพฤติกรรมเขม้ขน้และรีบด่วนภายใน 1 เดือน 
และ 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จ่ายตามผลงานบริการ และผลงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
ประธาน  - ให้ ICT ตรวจสอบข้อมลูผู้ป่วย stroke  เทยีบกับการคัดกรอง CVD Risk ว่าตรงกันหรือไม่ เพ่ือ
จะได้ปรับปรุงระบบการบริการของ นสค.ต่อไป 
รพ.สตลู  - ได้เคยทําการวิเคราะห ์CVA ทีม่าที ่รพ.สตูล พบว่า 30 -40 % ทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยงพบว่าไม่ถึง 1 
ใน 3 ที่มาเป็นโรคความดันโลหิตสูง และขาดยา 
ประธาน  - ICT ต้องดึงข้อมูลมาแจ้งให้ทีมนสค.อย่างสม่ําเสมอ 
งาน ICT  - การดําเนินงานตัวช้ีวัด PPB Fee Schedule ข้อ 1 – 6 จะเก่ียวข้องกับโรงพยาบาลโดยตรง 
ข้อ 7,8 จะเก่ียวกับ รพ.สต. ซึง่งาน ICT จะได้ไปช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้รับผดิชอบของแต่ละอําเภอได้รับทราบ
ต่อไป 
รพ.ควนกาหลง  - ขอสอบถามเรื่อง บรกิารคุมกําเนิดถาวร กรณีแท้ง Unwanted pregnancy หากยุติการ
ต้ังครรภ์ที่โรงพยาบาล และไปรับการฝังยาคมุกําเนิดอีกโรงพยาบาลจะสามารถเบิกได้หรือไม่  
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งาน ICT  - จะสอบถาม สป.สช.ในรายละเอียดอีกครั้ง 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ      - จะทําอย่างไรให้มีการเช่ือมโยงข้อมลู ในกรณีแบบน้ีจะต้องหารือกับ สป.สช. แต่
โดยหลกัการคือ งบจะได้สําหรับผู้ที่ทํากิจกรรมน้ัน ๆ ในกรณีน้ีโรงพยาบาลท่ีฝังยาจะเป็นผู้ได้รับงบน้ัน แต่หากไม่
แจ้งก็จะเป็น PPA Service ไป 
สสอ.ควนโดน   - กรณี ANC ครั้งแรกที่ รพ.สต. เป็นผู้คัดกรองพบก่อน 12 สัปดาห์ และส่งไปตรวจ Lab กับ
โรงพยาบาล จะให้ลงว่าที่ไดเป็นผู้ให้บริการครั้งแรก 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ      - สป.สช. จะทําสัดส่วนกิจกรรมของแต่ละหน่วยว่า โรงพยาบาลมีส่วนเก่ียวข้อง
เท่าไร รพ.สต.เท่าไร และจะคํานวณสัดส่วนตัวเลขให้เหมือนกันทั้งเขต 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ      - สป.สช.ได้ส่งหนังสือเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขข้อมูลการจ่ายและแจ้งให้ทุก
หน่วยงานทราบแล้ว ซึ่งข้อสรุปของคณะกรรมการคือ ไม่ต้องมีผล Lab จาก รพ.ก็สามารถใช้ได้ ทําให้การบันทึก
และส่งข้อมูลใครส่งก่อนนับเป็นผลงานของผู้น้ัน แต่ในระดับอําเภอ รพ.จะเป็นแม่ข่าย เงินจะส่งมาให้แม่ข่าย การ
พิจารณาจัดสรรจะเป็นเรื่องภายในเครือข่าย  แต่ผลงานจะแจกจ่ายให้อยู่แล้วว่าเป็นผลงานของที่ใด 
รพ.ควนโดน      - ควรต้องมีการบริหารจัดการเรื่อง ต้นทุนบริการของแต่ละหน่วยงานด้วย 
ประธาน  - มอบงานประกันสุขภาพ ไปตรวจสอบข้อมูลกับจังหวัดใกล้เคียงว่าดําเนินการเรื่องน้ีอย่างไร
ด้วย ในเรื่องของต้นทุน 
งาน ICT  - งบ PPA จะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ส่วน Fee schedule สิ้นสุดเดือน ก.ย. 2562 
 - Smart Hospital  3 เรื่อง คือ 
    1. ระบบคิว 
    2. ใบสั่งยาอิเล็คทรอนิกส์ 
    3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 หากทํา 3 เรื่องน้ีจะผ่านเกณฑ์ระดับ 2  
 -  ผลการดําเนินงาน 
     - ระดับ 1 Smart Tool       - Queue Online ผ่าน 2รพ. คือ รพ.สตูล  รพ.ละงู 
           - HIS Gateway กําลังดําเนินการทุก รพ. 
     - ระดบั 2 Smart Service  - Paperless ดําเนินการแล้วทุก รพ. 
           - EMR ผ่านเกณฑ์ทุก รพ. 
     - ระดบั 3 Smart  Outcome  - ERP 
 - มีการใช้ Application สําหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ขณะนี้ APP Health 4U พร้อมที่
จะใช้การได้ทุกแห่งแล้ว อยู่ในช่วงแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ จะสามารถ Link ข้อมูลได้กับทุกรพ.ของรัฐ ยกเว้น
ของรพ.เอกชน ทั้งน้ีผู้ที่จะใช้งาน APP น้ีต้องเซ็นต์คํายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ ในส่วนของ PCC 
Link  ยังไม่ต้องดําเนินการ โดยจังหวัดตรังจะเป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องน้ี 
 - ผลการดําเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน Specialpp ผลงานที่
ผ่านเกณฑ์การชักชวนของอสม.เกิน 100%  4 อําเภอคือ อําเภอท่าแพ (147.78%) อําเภอทุ่งหว้า (121.18%) 
อําเภอละงู (117.14%) และอําเภอควนโดน (108.00%) และหลังจากการชักชวนแล้วขอฝากเรื่อง การติดตาม 
1,3 และ 6 เดือน ด้วย 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธาน - ฝากอําเภอเมือง และอําเภอควนกาหลงให้ช่วยเร่งรัดเรื่อง การชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่ด้วย 
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 3.2  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ      - สถานการณ์การเงินการคลัง ณ มี.ค. 2562 รพช.ทุกแห่งอยู่ในระดับดี รพ.สตูล 
สถานการณ์ดีขึ้น (ระดับ 1) รพ.ละงู ยังมีประเด็นเรื่องการทํากําไร เน่ืองจากในระยะเวลา 1 เดือน มีกําไรลดลง 9 
ล้านบาทเศษ ขอให้รพ.ละงู ช่วยตรวจสอบว่าเกิดจากอะไร ในภาพรวมทุกรพ.มีสถานการณ์ดีขึ้น เงินบํารุงคงเหลือ
มี รพ.สตูล เพียงแห่งเดียวที่ยังติดลบ (-23,397,969.30 บาท)  
ประธาน  - ขณะได้มีการปรับแผน Plan fin รอบ 6 เดือน แล้ว เท่าที่ดูมี รพ.สตูล รพ.ทุ่งหว้า และรพ.
มะนัง ที่ยังต้องควบคุมค่าใช้จ่าย และหากรพช.มีหน้ีค้างจ่ายกับ รพ.สตูล ขอให้ช่วยดําเนินการจ่ายหน้ีส่วนน้ีให้ 
รพ.สตูลด้วย สําหรับเรื่องควบคุมรายจ่ายขณะน้ีได้มอบให้งาน ICT ช่วยดูแลตรวจสอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้
เป็นไปตามความเหมาะสม และการศึกษาดูงานของจังหวัดเราก็ยังไม่ได้ดําเนินการใด ๆ ต้องรอให้สถานการณ์
การเงินดีขึ้นจริง ๆ ก่อนจึงจะสามารถดําเนินการได้ แต่หากจะทําจริง ๆ ก็ขอให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยดูงานภายใน
จังหวัด หรือการจัด OD ในหน่วยงานโดยเชิญวิทยากรแบบจิตอาสามาดําเนินการ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ      - ในภาพรวมจังหวัด ยังมีกําไรอยู่ประมาณ 160 ล้านบาทและมีสินทรัพย์
หมุนเวียนประมาณ 174  ล้านบาทเศษ 
 - 7 Plus Efficiency Score ณ มี.ค. 2562 รพ.สตูล  รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหลง ดีขึ้น โดย 
รพ.สตูล จากเดิมระดับ B- เป็นระดับ B  ส่วนรพ.ท่าแพ  รพ.ละงู  รพ.ทุ่งหว้า และรพ.มะนัง ยังคงเดิม 
 - รายได้ – รายจ่าย ณ มี.ค. 2562 โดยภาพรวมมีรายได้ 781,857,594.84 บาท รายจ่าย
(ก.พ.2562) เท่ากับ 621,092,293.99 บาท มีส่วนต่างรายได้ – รายจ่าย 160,765,300.85 บาท 
 - รายได้ ณ มี.ค.62 เทียบแผนรายได้ โดยภาพรวมแผนรายได้ทั้งปีเท่ากับ 
 1,336,308,923.77 บาท  แผนรายได้ มี.ค. 62 เท่ากับ 668,154,461.89 บาท รายได้ มี.ค. 62 
เท่ากับ 781,857,594.84 บาท ร้อยละรายได้เทียบแผนรายได้ทั้งปีเท่ากับ 58.51 ร้อยละรายได้เทียบแผน
รายได้ มี.ค. 62 เท่ากับ 117.02 
 - รายจ่าย ณ มี.ค.62 เทียบแผนรายจ่าย โดยภาพรวมแผนรายจ่ายทั้งปีเท่ากับ  
1,235,439,247.72 บาท  แผนรายจ่าย มี.ค.62 เท่ากับ 617,719,623.86 บาท รายจ่ายมี.ค.62 
เท่ากับ 621,092,293.99 บาทร้อยละรายจ่ายเทียบแผนรายจ่ายทั้งปี 50.27 ร้อยละรายจ่ายเทียบ แผน
รายจ่ายมี.ค.62 เท่ากับ 100.55  โดยรพ.สตูล มีร้อยละรายจ่ายเทียบแผนจ่ายทั้งปีเกินอยู่ 0.41% คิดเป็น
เงินประมาณ 2 ล้านบาทเศษ รพ.ควนโดน เกินอยู่ 0.63% คิดเป็นเงินประมาณ 6 แสนบาท รพ.ท่าแพ เกิน
อยู่ 1.69% เป็นเงิน 1.6 ล้านบาทเศษ  รพ.ละงู เกินอยู่ 1.89% เป็นเงิน 3.5 ล้านบาทเศษ 
ประธาน        - รพ.สตูล จะต้องพิจารณาเร่ืองงบลงทุนว่าในงบประมาณ 10 ล้านบาทเศษ มคีวามจําเป็น 
มากน้อยแค่ไหน  อย่างไรในแต่ละรายการ 
มตทิีป่ระชุม  - รับทราบ 
 3.3  ตดิตามความกา้วหนา้งบดาํเนนิงาน/งบลงทนุ 
งานการเงนิ -  งบลงทนุที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ได้ลงนามในสญัญาและผูกพันครบหมดแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญา ในส่วนครุภัณฑ์ได้เบิกจา่ยครบถ้วนทุกรายการแล้ว งบครุภัณฑ์ PCC ขนาดใหญ่เหลือรอส่ง
มอบกลางเดือน พ.ค.62 อีก 6 รายการ ส่วนที่เหลือเบิกจา่ยเรียบรอ้ยแล้ว งบกลางทีเ่ป็นสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
ขณะนี้ได้ผู้รับจา้งครบแล้วทั้ง 3 รายการ แต่ยังรอเงินจากสาํนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรลงมา (บ้านพักรพ.สต. 
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ย่านซื่อ, บ้านพัก รพ.สต.บ้านควนและบ้านพัก รพ.ละงู) ในส่วนของ รพ.สต.ตันหยงกลิง   ขออนุมัติงบเพิ่มเติม 
1.7 ล้านบาท ซึ่งสํานักงบประมาณแจ้งว่าอนุมัติใหใ้ช้งบเหลือจ่ายได้ โดยต้องให้กระทรวงเกล่ียงบในกระทรวงมา
ให ้ซึ่งสสจ.มีอยู่ประมาณ 1 ล้านบาท รอใหก้ระทรวงเกล่ียมาให้อีก 7 แสนบาทเศษ 
ประธาน - ในคราวต่อไปสํานักงบประมาณให้ใส่ราคาพ้ืนที่เกาะรวมไปเลย  ซึ่งต้องดูว่าต้องทําอย่างไร
ต่อไป 
งานการเงนิ -  งบดําเนินงานไตรมาส 1 -4 ภาพรวม 2,935,000.00 บาท เป้าหมายต้องเบิกจ่ายให้ได้ 
50% การเบิกจ่าย ณ 29 เม.ย. 62 ดังน้ี 
   อําเภอเมือง  เบิกจ่ายได้  38.16% 
   อําเภอละงู  เบิกจ่ายได้  35.95% 
   อําเภอควนกาหลง เบิกจ่ายได้  38.85% 
   อําเภอควนโดน  เบิกจ่ายได้  45.35% 
   อําเภอทุ่งหว้า  เบิกจ่ายได้  18.84% 
   อําเภอท่าแพ  เบิกจ่ายได้  44.17% 
   อําเภอมะนัง  เบิกจ่ายได้  46.15% 
     ภาพรวมเบิกจ่ายได้                                38.09% 
ประธาน - ขอให้ทุกแห่งเร่งรัดดําเนินการให้ทันตามกําหนด 
สสอ.ทุง่หว้า - ข้อจํากัดของระเบียบที่เป็นอุปสรรค จะขอหารือนอกรอบอีกคร้ัง 
กลุ่มพฒันายุทธศาสตร์ฯ - เขตขอใหท้ําแผนสิ่งก่อสร้าง Buiding list ของหน่วยบรกิาร 5 ปี (2564 – 2568) 
ในภาพเขตให้เสนอปลีะ 650 ล้านบาท สําหรับในปี 2564 ทางเขตได้กําหนดมาแล้ว ของจังหวัดสตูลจะได้ 3 
รายการคือ 

1. ระบบบําบัดนํ้าเสียของ รพ.ท่าแพ  15,643,00  บาท 
2. อาคารพัสดุและซ่อมบํารุง 2 ช้ัน ของรพ.ทุ่งหว้า 6,286,900 บาท 
3. หลังคาคลมุช่องตรงกลางชอง สสจ.สตูล 1,200,000 บาท 

   รวม               23,129,900 บาท 
 ในปี 2565 จะได้ 295,173,100  บาท จํานวน 4 รายการ 

1. อาคารบําบัดรกัษา 6 ช้ัน ของรพ.สตูล  274,065,000  บาท 
2. อาคารพัสดุและซ่อมบํารุง 2 ช้ัน ของรพ.ควนกาหลง  6,286,900 บาท 
3. อาคารแพทย์แผนไทย ของรพ.ควนโดน  4,767,900  บาท 
4. อาคารซักฟอก จ่ายกลาง ของรพ.มะนัง  10,053,300  บาท 
สําหรับในปี 2566 – 2568 ทางเขตจะพิจารณาอีกครั้ง ซึง่กบรส.จะยึดรายการที่เขตใหค้วาม 

เห็นชอบเป็นหลัก 
งานการเงนิ -  งบลงทนุที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ได้ลงนามในสญัญาและผูกพันครบหมดแล้ว ยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญา ในส่วนครุภัณฑ์ได้เบิกจา่ยครบถ้วนทุกรายการแล้ว งบครุภัณฑ์ PCC ขนาดใหญ่เหลือรอส่ง
มอบกลางเดือน พ.ค.62 อีก 6 รายการ ส่วนที่เหลือเบิกจา่ยเรียบรอ้ยแล้ว งบกลางทีเ่ป็นสั่งก่อสร้าง 3 รายการ
ขณะนี้ได้ผู้รับจา้งครบแล้วทั้ง 3 รายการ แต่ยังรอเงินจากสาํนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรลงมา (บ้านพักรพ.สต.
ย่านซื่อ, บ้านพัก รพ.สต.บ้านควนและบ้านพัก รพ.ละงู) ในส่วนของ รพ.สต.ตันหยงกลิง ขออนุมัติงบเพ่ิมเติม 1.7 
ล้านบาท ซึ่งสาํนักงบประมาณแจ้งว่าอนุมัติให้ใช้งบเหลือจ่ายได้ โดยต้องให้กระทรวงเกล่ียงบในกระทรวงมาให้ ซึ่ง
สสจ.มอียู่ประมาณ 1 ล้านบาท รอให้กระทรวงเกล่ียมาใหอี้ก 7 แสนบาทเศษ 
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ประธาน - ในคราวต่อไปสํานักงบประมาณให้ใส่ราคาพ้ืนที่เกาะรวมไปเลย  ซึ่งต้องดูว่าต้องทําอย่างไร
ต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
               -   
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1  การใช้โปรแกรม HHC Yala Nara province 
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.สตูล  - จากการศึกษาดูงานที่ รพ.ยะลา ได้ทราบว่าทางจังหวัดยะลา  
นราธิวาส ได้ใช้โปรแกรม HHC yala Nara province  รพสตูลในฐานะที่ เป็นศูนย์ COC จึงอยากจะนํา
โปรแกรมน้ีมาใช้ เน่ืองจากไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถส่งต่อข้อมูล Real time ไปยัง รพ.สต.ได้เลย จะทําให้
ศูนย์ COC สามารถส่งต่อได้ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถติดตามงานได้ จึงจะขอหารือที่ประชุมว่าจะนํา
โปรแกรมน้ีมาใช้ภายในจังหวัด ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันทั้งจังหวัดทั้งในระดับ รพช.และรพ.สต.  โดยจะเร่ิมใช้ที่ 
รพ.สต. หากรพช. หรือรพ.สต. ใดสนใจสามารถติดต้ังระบบน้ีได้ โดยจะเชิญวิทยากรจากจังหวัดยะลามาช้ีแจง
ให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม - ให้อําเภอเมือง นําร่องก่อน 2 – 3 เดือน แล้วนําผลมาแจ้งในท่ีประชุม กวป. เพ่ือพิจารณา
ในโอกาสต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ  
  6.1 เรื่องจาก รพท./รพช. 
   - 
  6.2 เรื่องจาก สสอ./รพ.สต.  
             -  

6.3  เรื่องจาก หน.กลุ่มงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ - เรื่อง ฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิ สามารถให้บริการได้ทุกที่ โดยไม่ต้องให้
ผู้ป่วยไปใช้สิทธิที่สถานบริการที่ลงทะเบียน  ก็สามารถเรียกเก็บจากสป.สช.ได้ 
 - เพจ “ก้าวย่าง เพ่ือสร้างลูก” ต้ังแต่เปิดตัวไปเม่ือเดือน ก.พ. 62 มีผู้เข้าไปเย่ียมชมในเพจเพียง 
62 ราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปเย่ียมชมเพจน้ีด้วย หน้าตาของเพจได้ส่งในไลน์ กวป.แล้ว 
 - ผลการคัดกรองตาต้อกระจก จังหวัดสตูล มีผลงานคัดกรอง 52.29%  นับน้ิวที่ 3 เมตรไม่ได้ 
1 ข้าง จํานวน 683 ราย 2 ข้าง จํานวน  519 ราย โดยแยกเป็นรายอําเภอ ดังน้ี 

อําเภอ ร้อยละ ร้อยละสงสัยตาบอด 
การคัดกรอง 1 ข้าง 2 ข้าง 

อําเภอควนกาหลง 38.76% 4% 3% 
อําเภอควนโดน 85.47% 1% 1% 
อําเภอท่าแพ 75.92% 5% 7% 
อําเภอมะนัง 7.59% 17% 4% 
อําเภอทุ่งหว้า 82.60% 5% 7% 
อําเภอละงู 74.37% 2% 1% 
อําเภอเมือง 27.93% 5% 1% 
 




