
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 8 /2562 

วันท่ี  3  กันยายน 2562 
ณ หองประชุมนครี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. พญ.วันทนา ไทรงาม    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายณรงค  ลือขจร   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) 
4. นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  
5. นายสิทธิชัย     ทวีผล   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล        
6. นางปวณีา     เหมรา   แทน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
7. นางสาววันทิพย   อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
8. นางจําดี    ศิริสมันวงศ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ  
9. นายมะรอฟ  เจะสือแม  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
10. นางสุขมาลย    พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
11. นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
12.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
13.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
14. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ     
15. ทันตแพทยศิวกร  คงแสง  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
16. นายอัครเดช   ยาแบโด     รก.หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน 
17. นางรัชนี    ตาเดอิน   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
18. นางนิตยา   ลิ้มวิริยะกุล  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
19. นางวไิลลักษณ    เลิศเมธากุล  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
20. นายวิวัฒน   ขําดํา             แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
21. พญ.นันทิกานต    อุบล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
22. นางสาวคมขํา   สุขม่ิง            แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
23. นส.มญชุดา  พิธกิจ   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
24. นายอนวัช     ประทีปอนันต             สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
25. นายประชา   หนูหมาด   แทน สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
26 นายอดิศักดิ์   หลีดินซุด  แทน สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
27. นายจักรพันธุ     ตันติโรจนกุล สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
28. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
29. นายภูรณ       โตะประดู  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
30. นายเอกพล   เหมรา   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เลขานุการ 
31. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นายประณต    มหาวิจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
2. นายสุทธิมาศ   บินสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวรุงรัตน  ดุลยาภรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       
4. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  
5. นางสาวอัญคนาย    พูลสวัสดิ์      นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นายวิริยะ  สงเก้ือ   ติดราชการ 



 ๒ 

 

เปดการประชุม     เวลา  09.00 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

 2. มอบเกียรติบัตรและโลประกาศเกียรติคุณ รพ.สต. The best ระดับจังหวัด อับดับท่ี 1 ไดแก 

รพ.สต.ปากน้ํา อ.ละงู อันดับท่ี 2 ไดแก รพ.สต.ทาเรือ อ.ทาแพ อันดับท่ี 3 ไดแก รพ.สต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา 

และมอบเกียรติบัตร รพ.สต.ติดดาวท่ีผานเกณฑ จํานวน 23 แหง 

 3. มอบโลประกาศเกียรติคุณการประกวดนวัตกรรมตนแบบ Green&Clean Hospital ระดับ

จังหวัด ไดแก รพ.ละงู และรพ.ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับดีมาก 2 แหง ไดแก รพ.ละงู และรพ.สตูล 

 

ประธาน   - ขอแสดงความยินดีกับทุกหนวยงานท่ีไดโลและเกียรติบัตรทุกแหง และขอใหสสอ.ทุกแหง ได

สนับสนุนชวยเหลือดูแลในสถานบริการท่ียังไมผานเกณฑ ใหดําเนินการตอเนื่องจนสามารถผานเกณฑใหได

ตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 ขอแนะนํา ทพ.ศิวกร คงแสง หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุขคนใหม 

 1.2 นําเสนอกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ 1.ความม่ันคง 2.การสรางความสามารถในการแขงขัน 3.การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 4.การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมทางสังคม 5.การสรางความเติบโต

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 6.การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยจะมีการ

ติดตามและประเมินผล โดยระบบ eMENSCR ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึง

หนวยงานจะตองบันทึกขอมูล แผนงาน โครงการตางๆ ของหนวยงานท่ีดําเนินการในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงการดําเนินการตางๆตองสอดคลองกันตั้งแตระดับจังหวัด 

ระดับเขตและระดับชาติ ขอใหทุกทานไดไปศึกษารายละเอียดตางๆดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ขอแกไขหนาท่ี 2 ขอท่ี 1.4 จากเดิม ใตระหนักแกไขเปน”ตระหนัก” 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                              

 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2562  

        3.1.1 การดําเนินการงาน พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - นําเสนอความกาวหนา พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เปาหมายป2562-2563 (Quick 
Win) บังคับใชเม่ือ 29 ก.ค.2562 บังคับใชภายใน 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดทํากฎหมาย 



 ๓ 

 
ลําดับรอง 30 ฉบับภายใน 180 วัน แบงเปน 5 หมวด 40 มาตรา โดยในไตรมาสท่ี 1 /2563 จะเริ่มเรื่องการ
ข้ึนทะเบียนหนวย / แบงเขตพ้ืนท่ี และการจัดทํา บัญชีรายชื่อบุคคล 
ประธาน - ขอใหศึกษารายละเอียดเรื่อง พรบ.ใหดีเนื่องจากบรรจุอยูในรัฐธรรมนูญ และจะตองถือปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายดวย  

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ   - ผลการดําเนินงาน พชอ. ณ 20 ส.ค. 2563 ทุกอําเภอมีการประชุม มีประเด็น

ปญหา และแผนดําเนินงานครบถวน สําหรับการนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัดเดือน กันยายน นี้ 

เปนของ อ.เมือง และในเดือนตุลาคม เปน ของ อ.มะนัง หลังจากนั้นจะเรียงตามลําดับท่ีไดจัดไว ดังนี้  

เดือน พ.ย.62 เปน พชอ.ทุงหวา  เดือน ธ.ค.62 เปนพชอ.ควนกาหลง เดือน ม.ค.63 เปน พชอ.ทาแพ เดือน 

ก.พ.63 เปน พชอ.ควนโดน เดือน มี.ค.63 เปน พชอ.ละงู 

                     - รพ.สต.ติดดาว ณ ปจจุบันผานเกณฑ 78.18% ในป 2563 มีแผนจะประเมิน รพ.สต.ทาง

ยาง รพ.สต.แป-ระ ใต ในเดือน ต.ค.2562 สอน.นิคมพัฒนาจะ Reaccreditation ครั้งท่ี 1 ในชวงเดือน ม.ค.-

มี.ค. 2563 นอกจากนี้มีอีก 7 รพ.สต.ท่ีจะประเมินในชวงเดือน ม.ค. 2563 สวนรพ.สต.ตนหยงกลิง ปูยู และ 

เกาะสาหราย ไมสามารถรับการประเมินไดเนื่องจากอยูระหวางการกอสรางอาคารใหม 

มติท่ีประชุม – รับทราบ 

          3.1.2 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – ผลงาน PA กระทรวงป 2562 จ.สตูล ผานเกณฑ Success rate แลว 

89.74% (เกณฑ 85%) ภาพรวมจังหวัด จํานวน 39 ราย Success แลว 35 ราย คิดเปน 89.74% ตาย 2 

ราย โอนออกไป รพ.สตูล (ขยายการรักษา) 1 ราย มี case Pre XDR 1 ราย จาก รพ.ละงู โอนออกไป รพ.

หาดใหญ ขอฝากรพ.ละงู ชวยติดตามดูแลเปนพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ไมคอยใหความรวมมือในการ

รักษา และอีก 1 รายท่ีมีความสุมเสี่ยง Pre XDR เปนผูปวยในเขตของ PCU พิมาน ขอใหชวยติดตามดูแลเปน

พิเศษดวย 

ประธาน  - ขอให รพ.สตูล/สสอ.เมือง ชวยติดตามดูแลการกินยาใหตอเนื่องเพราะ XDR คายาจะราคา

สูงมาก ขอใหสงภาพการกินยามาเปนหลักฐานทุกวันทุกราย ขอใหม่ีการถอดบทเรียนในการทําแผนป2563 นี้

ดวย 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป - TB Treatment Coverage ภ าพ รวม  Estimate  case (1 56 /แสน 

ปชก.) 399 ราย ผูปวยรายใหม / กลับเปนซํ้า (10 เดือน) 229 ราย TB Treatment Coverage 74.9% 

(เปาหมายมากกวาหรือเทากับ 82.5% ของ Estimate Case) เปนผลงานท่ีคอนขางสูงกวาปท่ีผานมา 

           - การคัดกรองกลุมเสี่ยงโดยการ x –ray ปอด หากอําเภอใดตองการปรับเปลี่ยนขอมูลเปาหมาย 7 

กลุมเสี่ยงขอใหแจงใหจังหวัดทราบดวย อําเภอท่ีคัดกรองไดดี คือ อ.ทาแพ 73.6% อําเภอท่ีผลงานคัดกรองยัง

ต่ํา คือ อ.ควนโดน 

ประธาน  - ขอใหคนหาในกลุมเสี่ยงใหดี หากคนพบเร็วจะสามารถควบคุม TB ไดดีข้ึน และขอให

ติดตามเรื่องการกินยาใหสมํ่าเสมอและสงภาพมาใหจังหวัดทุกวันดวย 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 

 



 ๔ 

 

         3.1.3. การดําเนินงาน HR Transformation 

 - แนวทางการใชตําแหนงวางของผูเกษียณอายุราชการ หากเปนตําแหนงประเภทวิชาการท่ัวไป 

แบงเปน 3 กลุมคือ 1. กลุมท่ีคืนใหหนวยบริการเดิมเพ่ือบริหารตอมี 60 % 2. จางงานดวยการจางงานอ่ืน

พนักงานราชการ 15% 3. กระทรวงจะพิจารณาเกลี่ยให 25 % ในสวนของ จ.สตูล มีผูเกษียณในปนี้ 5 

ตําแหนง คืนมาใหแลว 4 ตําแหนง คือ ผอ.รพ.สต. 3 ตําแหนง และ นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 1 ตําแหนง ท่ี

ยังคางอยูคือ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จะมีการประกาศและแจงการคัดเลือกตําแหนง ผอ.รพ.สต./หน.สอ. 

ตอไป 

 - เรื่องการเลื่อนเงินเดือน ขณะนี้กลุมงานทรัพยากรบุคคล กําลังอยูระหวางการคืนขอมูลใหแตละ

หนวยงาน และในรอบแรกท่ีตองการคือ ผลการประเมินตามแบบฟอรมท่ีจะตองแจงใหจังหวัดพิจารณา

กลั่นกรองรอบแรก วันท่ี 11 ก.ย.2562 ขอใหทุกแหงผลการประเมินมาใหจังหวัดภายในวันท่ี 4-5 ก.ย.

2522  

มติท่ีประชุม   -   รับทราบ 

        3.1.4. การดําเนินงาน RDU  

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  - ผลงานรอบ 10 เดือนจาก HDC พบวาผลงาน URI ผานเพียง 4 รพ. คือ รพ.

ควนโดน รพ.ควนกาหลง รพ.ละงู และ รพ.มะนัง 

- AD ผานเพียง 3 แหงคือ รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหลง และ รพ.ละงู  

- FTW ผานเพียง 1 แหง คือ รพ.ควนกาหลง 

- APL ผานเพียง 4 แหง คือ รพ.ควนกาหลง รพ.ทุงหวา รพ.ทาแพและ รพ.มะนัง 

- ซ่ึงเม่ือเทียบกับเกณฑตัวชี้วัดจะไมตรงกับท่ีอําเภอประเมินมา แตยังมีเวลาอีก 2 เดือน

ในการดําเนินการแกไข 

โรงพยาบาลควนกาหลง  -  ไดลงไปสัญจรในทุก รพช. แลว ยกเวน รพ.สตูล ปญหาท่ีเกิดเปนเรื่องของการ

วินิจฉัยโรคและการสื่อสารท่ียังไมครอบคลุมท่ัวถึงจนถึงระดับผูปฏิบัต ิ

ประธาน  -  งาน ICT ชวยดึงขอมูลการใชยาปฏิชีวนะของแตละรพ.มานําเสนอดวย 

มติท่ีประชุม   -     รับทราบ  

        3.1.5.  IT Transformation 

งาน ICT    -   นําเสนอ House Model แผนของการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ ป 2563 

เปาหมาย / KPI 4 เรื่อง คือ 1. ใช Thai refer ครบ 100 % (ทุก รพ. Paper less) 2. นําระบบ Smart kid 

มาใชทุกจังหวัด / ระบบ Maternal Risk 7 จังหวัด 3. รพ.ผานการประเมิน HAIT 100 % / ผานข้ัน 2 20% 

4. รพ.มีระบบคิวออนไลนนัดลวงหนา (รพศ./รพท.  100% รพช. 50%)และอีก 1 เรื่องท่ีจะตองเรง

ดําเนินการ คือ การจัดทําพิกัด GIS ครัวเรือนให ครบ 100% ซ่ึงของสตูลยังมีนอย 

ประธาน       -   เรื่อง Smart kid / Maternal Risk  ใหถายทอด / สื่อสารไปใหอสม./นสค.ในพ้ืนท่ีไดรับ

ทราบและชวยในการเก็บขอมูลได หาก นสค. เขมแข็ง จะสามารถลดความแออัดของ รพ.ได 

-  เรื่องพิกัด GIS ขอใหสสอ. ชวยติดตามดูแลเรื่องนี้ดวย 
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งาน ICT      -  Smart  Hospital ระบบ IT ตองสนับสนุนให รพ. มีความปลอดภัย มีคุณภาพการใหบริการ 

และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คาดวาในปหนา ตองมี 1 โรงพยาบาล 1 นวัตกรรม ท่ีจะตองเขา

ประกวดดวย 

 - Smart Hospital HIS Gateway จังหวัดสตูล ผานเกณฑ 4 รพ. ไมผานเกณฑ 3 รพ. คือ รพ.

มะนัง รพ.ทุงหวา และรพ.ควนโดน ซ่ึงรพ.ตองผานเกณฑท้ังหมด จึงจะสามารถใช App H4U ในการขอขอมูล

ประวัติการรักษา การรับวัคซีน ของประชาชนได ขอใหผูบริหารชวยติดตามเรื่อง HIS Gateway ซ่ึงตองรายงาน

ในวันท่ี 15 ก.ย.62 เปน PA ดวย  

 - Smart Hospital Queue ใน 2 รพ.คือ 

 รพ.สตูลใชตู KIOSK 100% ของผูรับบริการ ยกเวนกลุมเสี่ยงจิตเวช TB ไต แพทยแผนไทย 

ปญหาตู KIOSK ยังมีนอยเน็ตประชารัฐสําหรับการเขาถึง 

- รพ.ละงู ยังมีปญหา ระบบออกคิว ตองเปนอีกโปรแกรม ไมไดรวมอยูใน Module  

 ของ hosxp สําหรับผูเก่ียวของเรื่องระบบคิวออนไลน ประกอบดวย เจาหนาท่ีหนังสือ  การยินยอมใหเขาถึง

ขอมูลของตนเอง Consent Form 

 - ขอมูลประชากรเทียบกับทะเบียนราษฎร Type 1+2 จํานวน 308,505 คนจากทะเบียน

ราษฎร 321,064 คนคิดเปน 3.91% ของสวนตาง กลุมเปาหมาย Type 1+3 ของสตูล 263,678 คน จะ

มีผลทําใหงบประมาณหายไปพอสมควร ซ่ึงประชากรท่ีมีอยูในเขตแตไมเปน Type 1,3 ของจังหวัดสามารถ

ตรวจสอบได HDC : http://bit.ly/2zwj9kc และ HDC: http://bit.ly/2NLSZ6q สามารถตรวจสอบได

เปนรายบคุคล 

 - จํานวนประชากรสิทธิคาวาง ณ 31 ส.ค. 62 จํานวน 372 คนมากท่ีสุด คือ อ.เมือง 191 คน 

รองลงมาคือ อ.ละงู 57 คนและควนกาหลง 56 คน 

 - รอยละผูเขารวมโครงการลดละเลิกบุหรี่ มีผูเขารวมโครงการสะสม 3 ป 15,316 คนคิดเปน 

121.04% เลิกได 6 เดือน สะสม 3 ป 1,044 คน คิดเปน 8.25% อยูอันดับท่ี 20 ของประเทศ อันดับท่ี 3 

ของเขต 12 อําเภอท่ีมีผลงานดีท่ีสุดคือ อ.ควนกาหลง มีผูเขารวมโครงการสะสม 3 ป 91.16% เลิกได 6 

เดือน สะสม 3 ป 37.69%  

 - ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ป ท่ีไดรับวัคซีน DTP5 , โปลีโอ 5 จ.สตูล อยูอันดับท่ี 2 

ของเขต 12 เปาหมาย 4,012 คน ผลงาน 3,490 คน คิดเปน 86.79% ยังไมถึงเปาหมาย (90%) อําเภอท่ี

ผานเกณฑ 90 % มี 4 อําเภอ คือ อ.ควนกาหลง อ.ทาแพ อ.มะนัง และ อ.ควนโดน 

ประธาน -     ใหแจงขอมูลมาเปนหนวยบริการระดับหมูบาน / ชุมชนใหขอมูลสงถึง นสค.ทุกท่ีทุกคนดวย 

งาน ICT  -  QOF  ป 2563 ตัวชี้วัดสวนกลาง 7 ตัวชี้วัด ประกอบดวย เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , การ

ฝากครรภ , มะเร็งปากมดลูก, RDU อุจจาระรวง / ระบบทางเดินหายใจ , และลดอัตราการนอน รพ.ดวยภาวะ

ท่ีควรครอบคลุมดวยบริการผูปวยนอกในโรคลมชัก และ COPD หืด เบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 - ตัวชี้วัดพ้ืนท่ี 7 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป เด็ก 12 ปฟนดีไมมี

ผุ , ผูปวยเบาหวานรายใหม , ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม , วัคซีนMMRI เด็ก 9 เดือน – 12 เดือน, วัคซีน 

MMR 2 เด็กอายุ< 5 ป และ รพ.สต.ติดดาว  

 

http://bit.ly/2zwj9kc
http://bit.ly/2NLSZ6q
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 - เกณฑความดันโลหิตสูง ป 2563  

   1.กลุมปกติ SBP < 130/ DBP < 80  2. กลุมเสี่ยง SBP 130 – 139 / DBP 

80-89 3. กลุมสงสัยปวย SBP> 180 สงแพทยวินิจฉัย ทันที หาก SBP ต่ํากวา 120 ถือวา “คุม

ความดันไมได” ถา SBP อยูระหวาง 120- 139 mmHq และ DBP ต่ํากวา 89  ทุกคาถือวา “คุม

ความดันได” 

 - อัตรากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         -    กําหนดใหมี นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 คน : 1 รพช.  

            -     ลูกจาง IT Support  1  คน หรือมากกวา 1 คน : รพช. ความเสี่ยงตอระบบบริการ 

บุคลากร IT ขาดแคลน ไมมีความม่ันคง เทคโนโลยีกาวหนารวดเร็ว โปรแกรมและบุคลากรไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

3.2 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

กลุมงานประกันสุขภาพ –  ระดับวิกฤติการเงิน ปงบประมาณ 2562 รพ.ละงู จากวิกฤติระดับ 1 เปน ระดับ 

3 รพ.ควนกาหลง และ รพ.ทาแพ จากระดับ ปกติ เปนระดับ 1 รพ.สตูล ระดับ 2  

 - โด ย  ร พ .ล ะ งู  มี ค า  CR 1 .2 1   Cash  0 .6 9    N 1 + Deple citation ติ ด ล บ 

3,690,626.51  และมีเงินบํารุงคงเหลือหักหนี้แลว – 8,734,393.53 บาท 

          -    7 Plus Efficiency Score โดยภาพรวมดีข้ึนท่ียังเทาเดิม รพ.ควนโดน และ รพ.ละงู 

          -   รายไดเทียบรายจายสัดสวนรายไดมากกวารายจายลดลงเรื่อยๆรพ.สตูลยังมีสถานการณ

เหมือนเดิม ลดลง 0.1 ลานบาทเศษโดยเฉพาะ รพ. ควนกาหลง รพ.ทาแพ และรพ.ละงู เกิน 3 ลานบาท 

          -   รายได ณ ป ก.ค.2562 มี รพ. 4 แหงท่ีไมไดตามประมาณ 83.33% คือ รพ.ควนกาหลง 

(64.34%) รพ.ทาแพ (44.84%) รพ.ละงู (53.91%) รพ.ทุงหวา (72.70%) 

มติท่ีประชุม     -       รับทราบ  

 3.3 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน  

การเงิน   -     งบดําเนินงานของ สสอ. ยังมีบางอําเภอเบิกจายไมครบ 100% แตคาดวาจะครบ 100 % ได

ภายในครึ่งเดือนนี ้

ประธาน  -     ขอใหเรงรัดดวยเนื่องจากจะสิ้นปงบประมาณแลว 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ฯ  -   จากการประชุมท่ีจังหวัด รองผูวาราชาการจังหวัดสตูลไดแจงวา งบลงทุน

ของสาธารณสุขคอนขางเยอะ และเบิกจายไดนอยทําใหเปนตัวถวงการเบิกจายจังหวัด ซ่ึงงบลงทุนท่ีเบิกจาย

ไมไดของสาธารณสุข มีท่ี รพ.ทาแพ 11 ลานบาทเศษ รพ.ควนโดน 7 ลานบาทเศษ 

โรงพยาบาลทาแพ      -     มีแนวทางท่ีจะปรับลดรายการ 

กลุมงานบริหารท่ัวไป    -    งบลงทุนของรพ.3แหงท่ียังมีปญหา เนื่องจากการไดรับงบประมาณลาชามาก 

ประธาน  -  ขอใหชวยเรงรัดดําเนินการดวย และขอใหเตรียมการสําหรับรถโมบายสิริเวชยานไวให

พรอมดวย 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 5.1 งบคาเสื่อมระดับจังหวัดป 2563  

กลุมงานประกันสุขภาพ ฯ    - ในวันนี้จะตองขออนุมัติแผนงบคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบ

ลงทุน ปงบประมาณ 2563 งบระดับจังหวัด ดังนี้  

 เครือขาย           ยอดจัดสรร                  เงินสมทบ                            รวม 
รพ.สตูล          1,800,000.00         2,052.00           1802052.00  
รพ.ควนโดน   900,000.00         1,300,800.0          2,200,800.00 
รพ.ควนกาหลง  610,000.00       171,452.00  781,452.06 
รพ.ทาแพ  633,982.10        31,017.90  665,000.00 
รพ.ละงู   500,000.00        1,700.00  501,700.00 
รพ.ทุงหวา  610,000.00  -   610,000.00  
รพ.มะนัง  650,000.00  -   650,000.00 

รวม  5,703,982.10        1,507,021.96          7,211,004.06 
(รายละเอียดท่ีแนบ) 
ประธาน            -    ขอใหคณะกรรมการชวยพิจารณารายละเอียดตางๆ 

-  ขอใหงาน ICT ชวยดูแลเรื่องการจัดซ้ือจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับหนวยงานใหเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนดดวย 

มติท่ีประชุม -    เห็นชอบในหลักการ ตามเสนอ 
5.2 ผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดระดับจังหวัดสตูล รอบ 10 เดือน  

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ฯ  -   เนื่องจากมี คปสอ.หลายแหงจะตองมีการแกไขคะแนนและการจัดอันดับ
ใหม จึงขอผานวาระนี้ไปกอน 
มติท่ีประชุม     -  เห็นชอบ 

5.3 การจัดทําแผนป 2563  
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   -    จังหวัดไดกําหนดจัดทําแผนป 2563 ระหวาง วันท่ี 23-24 ก.ย. 2562 
จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนดังกลาว โดยยุทธศาสตรดานสุขภาพของ จ.สตูล ป 
2561-2564 มี 5 ยุทธศาสตร คือ 

1.พัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรค จะมี 3 กลุมยอย – โดยเรื่องกลุมวัย จะ
เชิญ นพ.สุพล เจริญวิกภัย ผอ.รพ.ควนโดน เปนประธาน สสอ.ควนโดน เปนรองประธานหัวหนากลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ เปนเลขานุการ  
 - เรื่องโรคติดตอ มี นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย  ผอ.รพ.ทาแพ เปนประธาน สสอ.ทาแพ เปนรองประธาน 
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ เปนเลขานุการ 
 - เรื่องโรค NCD มี นพ.อมรรัตน มุขวัลย ผอ.รพ.มะนังเปนประธาน สสอ.มะนังเปนรองประธาน และ
หัวหนากลุมงาน NCD เปนเลขานุการ 

2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐาน   มี พญ.วนัทนา ไทรงาม ผอ.รพ.สตูล และ 
นพ.เจษฎพันธุ สุวันทโรจน รองผอ.ดานการแพทย เปนประธาน มี สสอ.เมือง เปนรองประธาน และกลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตร เปนเลขานุการ 

3.การพัฒนาระบบบริหารจดัการ มีนายวิริยะ สงเก้ือ รองนพ.สสจ.ดานบริหาร เปนประธาน สสอ.ละงู 
เปนรองประธาน และหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพเปนเลขานุการ 



 ๘ 

 
4.การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภค มี นางโสภิดา ต้ังวรางกูร หัวหนากลุมงานคบส.เปนประธาน มี

นพ.ธนวัฒน สุวัฒนากุล ผอ.รพ.ทุงหวา เปนรองประธาน และหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมเปน
เลขานุการ 

5.การสงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขาย มี นพ.ปวิตร วนิชชานนท ผอ.รพ.ละงู เปนประธาน 
มี พญ.นันทิกานต อุบล ผอ.รพ.ควนกาหลง และ สสอ.ควนกาหลง เปนรองประธาน และหัวหนากลุมงาน
พัฒนาคุณภาพเปนเลขานุการ 

6.การสงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขาย มี นพ.ปวิตร วนิชชานนท ผอ.รพ.ละงู เปนประธาน  มี  
พญ.นันทิกานต อุบล ผอ.รพ.ควนกาหลง และ สสอ.ควนกาหลงเปนรองประธาน และหัวหนากลุมงานพัฒนา
คุณภาพเปนเลขานุการ 
 ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมการประชุมจัดทําแผนและกําหนดประเด็นไฮไลทของจังหวัดในป 2563 
รวมท้ังทบทวนแผนของป 2562 โดยใช PIRAB เปนเครื่องมือในการดําเนินการ จะแบงเปน 3 ฐาน และใหมี
การถอดบทเรียนโดยผูท่ีจะเกษียณอายุราชการเปนผูวิพากษแผนดวย จะมีการนําเสนอแผนโดยประธานแตละ
ยุทธศาสตร 
ประธาน       -      อาจจะเพ่ิมผูชวยเลขานุการ ในแตละยุทธศาสตรดวยและใหนําขอมูลนําเขาจาก
ยุทธศาสตรของเขตในไลนกลุมผูบริหาร เพ่ือจะไดนํามารวมเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนดวย 
รายละเอียดตางๆ จะเชิญผูเก่ียวของมาหรือรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมดังกลาวตอไป 
มติท่ีประชุม     -      เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอจากหนวยงานตางๆ  
 6.1 เรื่องจากรพท./รพช. 
โรงพยาบาลละงู      -    วันท่ี 2 ต.ค. 62 จะมีแพทยลาออก 1 คน ขอแจงเพ่ือทราบและพิจารณาชวยเหลือ
ในโอกาสตอไปดวย 
 6.2 เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
สสอ.ทาแพ     -      ขอเรียนถามเรื่องงบประมาณท่ีจะสนับสนุน รพ.สต./สสอ. ท่ีจะเขาประกวด รพ.สต./
สสอ.ดีเดนป 2563 จะสนับสนุนจํานวนเทาไหร  
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ    -      สนับสนุนให 300,000 บาท 
มติท่ีประชุม     -     รับทราบ 
 6.3 เรื่องจาก หน.กลุมงาน 
กลุมงานแพทยแผนไทย   -      นําเสนอ - ราง -   การจายคาผลงานแพทยแผนไทยป 2563 โดย สป.สช. 
จะจัดสรรเงินให 14.80 บาท / ปชก. การจายเงินจะไมมีงบศักยภาพ (งบคาตัวท่ีจายใหแพทยแผนไทยแตละท่ี
เปนคาคงท่ี) ในป 2563 โดยจะจายตามผลงานการบริการท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดย มี-ราง-อัตราคาบริการ
ดังนี้      1. นวด   200 บาท  

 2. ประคบ  150  บาท 
 3. นวด+ประคบ  250  บาท  
 4. อบ 120 บาท  
 5. การพ้ืนฟูแมหลังคลอด   500 บาท (จายเต็มราคาไมเกิน 5 ครั้งตอคน)  

   6. บริการยาสมุนไพร ED 25 บาท / 1 ใบสั่งยาของป 2563 ซ่ึงไดแจงใหแพทยแผนไทยทุก รพ.
ไดรับทราบแลว 
 
 


