
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 9 /2562 

วันท่ี  2  ตุลาคม  2562 
ณ หองประชุมนครี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. พญ.วันทนา ไทรงาม    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายวิริยะ  สงเก้ือ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) 
4. นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร    เภสัชกรรมเชี่ยวชาญ (ผช.นพ.สสจ.)  
5. นายเอกพล   เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.) 
6. นายแพทยสุพล  เจริญวิกกัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
7. นางกิรณา  นองมณี   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
8. นางวิไลลักษณ    เลิศเมธากุล  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
9. นายแพทยพันธุเชษฐ บุญชวย        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
10. พญ.นันทิกานต    อุบล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
11. นางสาวคมขํา   สุขม่ิง            แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
12. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
13. นายนพดล   ละอองวิจิตร  แทน หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
14. นางพวงษา  วิลาสินี   ทน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
15. นางสาวอัญคนาย  พูลสวัสดิ์  แทน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
16.นางจําดี    ศิริสมันวงศ  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ  
17. นางอรนุช นรารักษ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
18. นางสุขมาลย    พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
19. นายสุประพล  บินตํามะหงง  แทน หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
20.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
21.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
22. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ     
23. ทันตแพทยศิวกร  คงแสง  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
24. นายอัครเดช   ยาแบโด     รก.หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน 
25. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
26. นายภูวนาถ ภัทราภินันท   สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
27. นายอนวัช     ประทีปอนันต             สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
28. นายสมชาย  เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
29 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
30.นายจักรพันธุ     ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
31. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
32. นายภูรณ       โตะประดู  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
33. นายธีระยุทธ  เกียรตธนภูษิต  แทน หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เลขานุการ 
34. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นายสุทธิมาศ   บินสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวรุงรัตน  ดุลยาภรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       
 



 ๒ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นายแพทยปวิตร  วณิชชานนท  ติดราชการ 
2.นายแพทยธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ติดราชการ 
3.นายสิทธิชัย  ทวีผล   ติดราชการ 
4.นายวงศ  โดยพิลา   ลาปวย 
 

เปดการประชุม     เวลา  09.10 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

 2. มอบเกียรติบัตรประกวดคุณภาพการยึดติดวัสดุเคลือบปดหลุมรองฟนกรามแทซ่ีแรก  

อันดับท่ี 1 เครือขายบริการสุขภาพอําเภอมะนัง อันดับท่ี 2 เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาแพ อันดับท่ี 3 

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอควนโดน 

 3. การประกวดกิจกรรมแปรงฟนอยางมีคุณภาพ อันดับท่ี 1   เครือขายบริการสุขภาพอําเภอ

ควนกาหลง อันดับท่ี 2 เครือขายบริการสุขภาพอําเภอมะนัง อันดับท่ี 3 เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทุงหวา 

ประธาน   - เรื่องฟนเปนเรื่องสําคัญ มีความสัมพันธกับการพัฒนาการของเด็ก ขอเปนกําลังใจใหพ้ืนท่ีทุกแหง 

ไดดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 ผูวาราชการจังหวัดสตูล ทานใหม นายวีรนันท เพ็งจันทร  ไดเดินทางมารับตําแหนงใหมแลว 

รวมถึง รองผูวาราชการจังหวัดสตูลทานใหม นายศักระ กบิลกาญจน ดวย และมีหัวหนาสวนราชการหลายทาน

ท่ีไดมีการโยกยาย และเกษียณอายุราชการ จะเชิญประชุมชี้แจงนโยบายวันพรุงนี้ 

 1.2 มีการแตงตั้งตําแหนงใหมทดแทนผูเกษียณอายุราชการ คือ นายวิริยะ สงเก้ือ รก.นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) นางโสภิดา ตั้งวรางกูร และนายเอกพล เหมรา เปนผูชวยนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด  นายวงศ  โดยพิลา เปนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ นายภาษิต พิศาลสุทธิ์กุล เปน

หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  

 1.3 วันสําคัญในเดือนตุลาคม 2562 คือ วันท่ี 13 ต.ค.62 วันท่ี 23 ต.ค. 62 วันปยะมหาราช 

วันท่ี 21 ต.ค. 62 วันพยาบาลและวันทันตสาธารณาสุข แหงชาติ ซ่ึงจะมีรายละเอียดแจงใหทราบตอไป 

 1.4 จะมีการจัดกิจกรรมปนจักรยานทัวรเดออันดามัน ซ่ึงตองเตรียมทีมปฐมพยาบาล จังหวัด

สตูล วันท่ี 27 ต.ค. 62 ขอใหเตรียมการดวย และจะมีทีมจากเปอรลิสจะมาปนท่ีสตูลใหดูวาจะสามารถบูรณา

การกับงานทัวรเดออันดามัน ไดหรือไม 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ – จะมีทีมจากลังกาวี ซ่ึงเปนแพทยและเจาหนาท่ีของ รพ. ลังกาวี มาปนจักรยาน

เพ่ือโปรโมทลังกาวีจีโอพารคและสตูลจีโอพารค และเชื่อมความสัมพันธระหวางลังกาวีและสตูลประมาณ 30 

คน โดยจะเดินทางมาวันท่ี 26 ต.ค.62 

ประธาน  –  ขอใหปรับกําหนดการใหรวมกับกิจกรรมทัวรเดออันดามัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 



 ๓ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม   - รับรองโดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                              
ประธาน            -  ในการประชุมครั้งตอไป 
   - ใหเพ่ิมเรื่อง กัญชาเพ่ือการแพทย ในวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                       - การลดผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมในวาระการดําเนินงาน พชอ./PCC/ 
รพ.สต.ติดดาว 
                   -  Service plan ในวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา   
 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2563 
        3.1.1 การดําเนินการงาน พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคณุภาพฯ - ผลการดําเนินงาน พชอ. ณ 20 ก.ย.62 
 อ.เมือง    ประชุม 1 ครั้ง    มีแผนดําเนินงาน 
 อ.ควนโดน  ประชุม 2 ครั้ง มีแผนดําเนินงาน 
 อ.ควนกาหลง  ประชุม 2 ครั้ง  มีแผนดําเนินงาน 
 อ.ทาแพ   ประชุม 5 ครั้ง  มีแผนดําเนินงาน 
 อ.ละงู   ประชุม 7 ครั้ง  มีแผนดําเนินงาน 
 อ.ทุงหวา  ประชุม 2 ครั้ง  มีแผนดําเนินงาน 
 อ.มะนัง   ประชุม 4 ครั้ง มีแผนดําเนินงาน 
 - นําเสนอผลงาน พชอ.ในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดเดือน ต.ค. 2562 คือ พชอ.มะนัง 
 - ประเด็นหารือ ปญหาการดําเนินงาน พชอ. ป 2563  
         1. ตัวชี้วัดสําคัญท่ีตองเรงพัฒนาในป 2563 คือ รอยละท่ีลดลงของอัตราผูปวย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม(อัตราตอประชากรแสนคน) 
         2. จากขอเสนอแนะของ นพ.ปวิตร วณิชชานนท ในการประชุมจัดทําแผนฯของสสจ.สตูล 
ใหเพ่ิมประเด็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน พชจ./พชอ./พชต./พชม. หากเห็นชอบตามประเด็นท่ี
นําเสนอ จะนําเสนอแนวทางการดําเนินงานพชอ.ในป 2563 ดังนี้ 
   1. นําประเด็นปญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เพ่ิมในพชอ.ทุกแหง พชต. 36 
แหง พชม. 280 แหง 57 ชุมชน 
   2. นําเสนอผลงานอัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมทุกเดือน (เริ่ม ต.ค. 
2562) ในทุกระดับ(หัวหนาสวนราชการ,กวป.,อําเภอ)  
   3. นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดโดยนายอําเภอ 
   4. รวบรวมขอมูลภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน และนําเสนอในท่ีประชุม กวป.ทุก
เดือน 
ประธาน -  ในการนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัด ตองดูวานโยบายของผูวาราชการจังหวัดเปน
อยางไร แตในทุกระดับขอใหดําเนินการในเรื่องนี้ดวย การกําหนดคาคะแนนในการประเมินขอใหผูเก่ียวของ
ดําเนินการ งาน ICT ตองชวยในการติดตามโดยลงถึงระดับ นสค. 
นายเอกพล เหมรา(ผช.นพ.สสจ.) - ในการกําหนดคาคะแนน คาดวาตองตั้งใหได 5 คะแนนเนื่องจากเปน 1 ใน 
4 ตวัชี้วัดท่ีจะประเมินผูวาราชการจังหวัด 
 



 ๔ 

 
สสอ.ทาแพ - ขอหารือเรื่อง การกําหนดใหทุกพชอ.ตองดําเนินการเรื่อง ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ไม
ควรจะใชพชอ. เปนตัวชี้วัดเรื่องนี้  เนื่องจากการกําหนดประเด็นปญหาในแตละอําเภอ เปนบทบาทของ
คณะกรรมการ 27 คนท่ีจะกําหนดไมไชท่ีประชุมกวป. และอําเภอทาแพก็ไมไดมีประเด็นปญหานี้ใน พชอ. ควรจะ
ใชตัวชี้วัดอ่ืนในการประเมินเรื่อง ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
ประธาน -  จะดูผลลัพธเรื่องนี้ จะใชรูปแบบใดในการดําเนินการขอใหอําเภอพิจารณาดําเนินการไม
จําเปนตองใชพชอ. 
รพ.ควนโดน - การท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสุขภาพ หากจะใหเกิดผลท่ีดีตองมีการรวมมือจาก
ทุกภาคสวน จะใหสาธารณสุขรับผิดชอบหนวยงานเดียวคงไมสําเร็จ ควรจะหาจุดออนท่ีทําใหการดําเนินการเรื่อง
นี้ไมสําเร็จและหาแนวทางแกไขรวมกันมากกวาการท่ีจะมากําหนดเปนตัวชี้วัดใหหนวยงานสาธารณสุขรับผิดชอบ
หนวยงานเดียว 
ประธาน -  ใหแตละพ้ืนท่ีกําหนดรูปแบบวิธีดําเนินการเรื่องนี้ใหเกิดผลลัพธท่ีดี  โดยไมจําเปนตองใช 
พชอ.ก็ได 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      3.1.2 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – สถานการณเคส XDR-TB อําเภอละงู  ยืนยันเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2560 

รักษาครบเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562 แตยังตองเฝาระวังในกลุมผูสัมผัสโรครวมบาน 

- Pre XDR-TB รายท่ี 1 เปนผูปวยท่ีอําเภอควนกาหลง ยืนยันเม่ือ 21 กุมภาพันธ 2562  

กําลังรักษา ปญหาคือ เม่ือไดรับยาไประยะหนึ่งผูปวยคิดวาหายดีแลว จึงไมยอมกินยาตอเนื่อง  ไดใช พรบ.การ

ควบคุมโรคติดตอ ป 2558 โดยสสอ.รวมกับฝายปกครองลงติดตาม และผูปวยไดเริ่มกินยาตอเนื่องแลว 

- Pre XDR-TB รายท่ี 2 เปนผูปวยท่ีอําเภอละงู ยืนยันเม่ือ 2 กันยายน 2562 รอเริ่มยา  

25 กันยายน 2562 ผูปวยเพศชายอายุ 46 ป อาชีพประมง มีพฤติกรรมดื่มเหลา สูบบุหรี่จัด ไมชัดเจนในการ

กํากับการกินยา ผูปวยไมเชื่อม่ันในการรักษาของ รพ.ละงู เคยรักษาท่ีรพ.ละงู 5 เดือน ลมเหลวในการรักษา 

เดือนมีนาคม 2561 เริ่มรักษาดวยสูตรระยะยาวเพ่ือแกไขปญหาก็ยังลมเหลวในการรักษา เดือนมีนาคม 

2562 โอนไปรักษาท่ี รพ.หาดใหญ  เดือน กันยายน 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.สงขลาวาเปนเคส Pre-XDR 

จังหวัดจะตองทํา DOT ท่ีจังหวัดเอง ไดรับอนุมัติยา Pre-XDR เรียบรอยแลว วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 จะมีการ

ประชุม Family meeting และทีมงานเพ่ือเริ่มการรักษา 

ประธาน  - คายา XDR คอนขางสูงมากเม่ือเทียบกับวัณโรคธรรมดาและMDR งาน ICT ตรวจสอบ

ขอมูล ทํางานรวมกับนสค. ในพ้ืนท่ี เปนเคสท่ีตองเรียนรู จะนัดทีม นสค.มารวมถอดบทเรียนตอไป เรื่อง  

TB เปนเรื่องสําคัญท่ีจะสามารถลดรายจายคายาของประเทศได ในภาพรวมของประเทศผลลัพธผูปวยรายใหม

ดีข้ึน หากสามารถติดตาม Case Transfer out ไดก็จะดีข้ึนอีก ขอใหทุกพ้ืนท่ีชวยเรงรัดการคัดกรองและคนหา

ผูปวยใหดี ขับเคลื่อนในภาพทีมหมอครอบครัว 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 
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     3.1.3. การดําเนินงาน HR Transformation 

ประธาน  - มีตําแหนงผอ.รพ.สต.เกษียณอายุราชการหลายตําแหนง ขอใหเตรียมการไวดวย 

กลุมงานทรัพยากรบุคคลฯ  - ในป 2563 ไดจัดทํา House Model มุงเนน 2 เรื่อง  

  1. การบริหารจัดการกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาขอมูลดานบุคลากร การทํา

แผนกําลังคน การบริหารตําแหนง และการลดอัตราตําแหนงวาง 

  2. องคกรสรางสุข ป 2563 กระทรวงมุงเนนเรื่อง การสรางสุขของบุคลากร โดยตั้งเปาใหมี

องคกรบริหารจัดการกําลังคนในมิติขององคกรสรางสุขระดับจังหวัด 

ประธาน  - เรื่องปรับปรุงคาตอบแทนของเจาพนักงานสาธารณสุขใหนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมให

ผูเก่ียวของดําเนินการ 

สสอ.ละงู - กรณีการปรับคาตอบแทนของเจาพนักงานสาธารณสุข หากท่ีประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ 

หรือมีคําสั่งใหผูมีสิทธิสามารถเบิกจายไดก็จะดีมาก ซ่ึงจํานวนเงินท่ีขอปรับก็ไมมากนัก เบิกจายจากเงินบํารุง

ของสถานบริการ 

ประธาน  - ขอใหนําเสนอขอมูลเขามาใหคณะกรรมการฯพิจารณา 

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - ไดรับแจงจาก สนง.เขต 12 เรื่องการสรางแรงจูงใจใหแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

เปนเรื่องคาตอบแทนฉบับท่ี 5 ขอ(9) สามารถใชเงินบํารุงได ซ่ึงข้ึนอยูกับบริบทของแตละโรงพยาบาลดวย 

มติท่ีประชุม   -   รับทราบ 

     3.1.4. การดําเนินงาน RDU/กัญชา 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  - รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบหายใจชวงบนและหลอดลม

อักเสบเฉียบพลันในผูปวยนอก (RI) ผานเกณฑ 4 รพ.คือ รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหลง รพ.ละงู และรพ.มะนัง 

- รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในผูปวยนอก (AD) ผานเกณฑ 3  

รพ. คือ รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหลง รพ.ละงู 

- รอยละการใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอด (APL) ผานเกณฑ 

ทุกรพ. 

- รอยละผูปวยเบาหวานท่ีใช glibenclamine รพ.มะนังไมผานเกณฑ สวนผูปวยท่ีใช  

metformin ผานเกณฑทุกรพ. 

- รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูง ท่ีใช RAS blockade (ACEI/ARB/Renin inhibitor) 

2 ชนิดรวมกันฯ รพ.ละงู ไมผานเกณฑ 

- รอยละผูปวยนอกโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไปท่ีไดรับยา NSAIDs ผานเกณฑทุกรพ.  

รวมท้ังผูปวยนอกสูงอายุท่ีใชยากลุม long-acting benzodiazepine ก็ผานเกณฑทุก รพ. เชนกัน 

- จํานวนสตรีตั้งครรภท่ีไดรับยาหามใช ไดแก ยา Warfarin หรือ statins หรือ Ergots 

เม่ือรูวาตั้งครรภแลว รพ.สตูลไมผานเกณฑ   

- รอยละครั้งบรกิาร(Visit) ผูปวยเด็ก ไดรับยาตานฮีสตามีน ชนิด non-sedating ผาน 

เกณฑทุกรพ. 
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- สําหรับระดับ รพ.สต. RI และ AD  ผานเกณฑทุกแหง 

- อัตราการใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ รพ.มะนังและรพ.สตูลไมผานเกณฑ 

- รอยละผูปวยหรือเรื้อรังไดรับยา inhaled corticosteroid รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหลง  

และรพ.ทาแพผานเกณฑ 

- รอยละผูปวยท่ีมีการใชยา NSAIDs ซํ้าซอน ผานเกณฑทุกรพ. 

- การประเมินตนเอง การจัดการ AMR อยางบูรณาการ รพ.สตูล ได 329 คะแนน ระดับ  

3 (Intermediate) 

- สรุปโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล(RDU) 

- (RDU) ข้ันท่ี 1 รพ.สตูล  รพ.ทุงหวา   รพ.ละงู  รพ.ทาแพ  รพ.มะนัง 

- (RDU) ข้ันท่ี 2 รพ.ควนโดน (ข้ัน 1 – 2 ) 

- (RDU) ข้ันท่ี 1 รพ.ควนกาหลง (ข้ัน 1 – 3) 

  ในป 2563 รพ.ตองผาน RDU ข้ัน 2 ไมนอยกวารอยละ 60 และข้ัน 3  ไมนอยกวารอยละ 

40 จึงขอฝากผูบริหารรพ.ทุกแหง ใหชวยเรงดําเนินการในเรื่องนี้ดวย 

ประธาน  -  บุคลากรดานเภสัชกรรม มีสวนสําคัญท่ีจะสามารถชวยลดการใชยาของรพ.ได ฝากเภสัชกรในทีม

หมอครอบครัวชวยดูแล  ระบบประกันสุขภาพจะไดงบประมาณรายหัว หากใชยานอยลงงบประมาณก็จะเหลือ 

สามารถดูแลเรื่องอ่ืน ๆ ได  

มติท่ีประชุม   -     รับทราบ  

     3.1.5.  IT Transformation 

งาน ICT    -   แจงการเปลี่ยนปงบประมาณในการประมวลขอมูล HDC วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 จะเปน

วันเริ่มตนปงบประมาณ 2563 ผลงานเดือน ตุลาคม 2562 จะดูไดหลังจากวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 

เปนตนไป ผลงานป 2562 สามารถสงยอนหลังได จนถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562  

- ความครอบคลุมวัคซีน MMR1 ไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2562 ผลงาน ณ ปจจุบันได  

95.02% สวน MMR2 ผลงานได 91.87% 

  - ความครอบคลุมวัคซีน OPV3 ผลงาน ณ ปจจุบัน 95.02% ในภาพรวม และจะสงขอมูล

เปนรายอําเภอใหผูรับผิดชอบไดรับทราบตอไป 

  - การดําเนิน Digital Transformation ในเดือนท่ีผานมามีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 

HIS Gateway ทําใหสามารถผานเกณฑไดทุกรพ. สวนท่ียังมีปญหาคือ เรื่อง Queue Online ยังผานเกณฑ

เพียง 2 รพ. คือ รพ.สตูล และรพ.ละงู ซ่ึงในป 2563 จะมีเกณฑเพ่ิมเติม 7 เรื่อง ท่ีจะกําหนดความสําเร็จของ 

Smart Hospital  แตยังไมไดขอยุติ ดังนี้ 

  1. มีหนาจอแสดงลําดับคิว ในจุดท่ีเหมาะสม 

  2. มีการใชใบสั่งยารูปแบบอิเล็กทรอนิกส ทุกคลินิก ทุกแผนก 

  3. มีการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส(EMR) 

  4. มีขอมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ แตละจุดบริการทุกแผนก 

  5. มีบริการนัดหมายเหลื่อมเวลา 
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  6. มีชองทางออนไลนแจงเตือนคิว อยางนอย 1 จุด 

  7.  ยกเลิกเรียกเก็บสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนท่ีออกโดยราชการ 

ประธาน       -   เรื่องคิวควรจะเนนท่ี รพ.ใหญ ๆ อาจตองดูตามบริบทพ้ืนท่ีและดูการกระจายความแออัดจาก 

รพ.หาดใหญไปยังรพช./รพ.สต.ซ่ึงตองมีการหารือเรื่องการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณใหแก รพช.เพ่ือจะไดสามารถ

ดูแลประชาชนไดโดยไมตองเดินทางไปรพ.ใหญ  จะตองวางแผนของงบประมาณท้ังในเรื่องสิ่งกอสราง  

ครุภณัฑ  ใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และเติบโตไปพรอม ๆ กัน 

- อปจ.ใหของบประมาณผานทาง พมจ. ขอให สอน.นิคมพัฒนา  ติดตอของบประมาณ 

เก่ียวกับฟนฟูผูพิการได โดยทุกแหงสามารถขอไดเชน ขอใหเรงดําเนินการดวย 

งาน ICT    -   QOF ตัวชี้วัดป 2562 คงเดิม จะมีเพ่ิมเติม 7 ตัวชี้วัดในป 2563 ดังนี ้

- รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน) 

- รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง 

- รอยละความคลอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป 

- รอยละเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free) 

- รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR1 เด็กอายุ 9 – 12 เดือน  

- รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR1 เด็กอายุ ≤5 เดือนป 

- รพ.สต.ติดดาว(ระดับ 5 ดาว) และมีผลลัพธตามปญหาสําคัญของพ้ืนท่ีผานเกณฑ 

 - รายการจายชดเชยแบบ Fee Schedule ป 2563 ท่ีเพ่ิมจากปท่ีผานมาคือ การตรวจ 

ทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ 500 บาท U/S 400 บาท ทันตกรรมในเด็ก 4 – 12 ป เคลือบฟลูออไรด 100 

บาท เด็ก 6 – 12 ป เคลือบหลุมรองฟน(ฟนถาวร) 250 บาท 

 - งบ PPA เพ่ิมความครอบคลุมวัคซีน 3 จังหวัดชายแดนใตเปนตัวชี้วัดใหม 3 ตัวชี้วัด คือ  

รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ,2, 3 ป  

 -ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 2 ตัวชี้วัด คือ  

                      - รอยละของกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 3 – 6 

เดือน  และความดันโลหิตสูงลดลง 

      - รอยละของกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ี

บานและไดข้ึนทะเบยีนผูปวยรายใหม 

 - การบูรณาการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  - การคัดกรองความดันโลหิตสูง จะไดรับจาก QOF 

  - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะไดรับจากงบกองทุนตําบล 

  - กลุมเสี่ยงไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูงลดลง จะไดรับจาก PPA 

  - กลุมเสี่ยงไดรับการวัดความดันท่ีบานฯจะไดรับงบ PPA 

  - คัดกรองผูปวยความดันโลหิตสูงจากกลุมเสี่ยงจะไดรับงบจาก QOF 
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  - ปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยจะไดรับงบจากกองทุนโรคเรื้อรัง 

ประธาน -     การบันทึกขอมูลขอใหประสานสวนกลางในการปรับการบันทึกขอมูลผาน smart phone 

และขอใหเปนขอมูลท่ีสําคัญ ๆ  

งาน ICT    -   ขอใหทุกแหงดําเนินการเก่ียวกับการคัดกรองตาง ๆ ภายในไตรมาสแรก หากไปทําไตรมาส 2 

กิจกรรมการติดตามอ่ืน ๆ จะดําเนินการไมทันตามหวงเวลาท่ีกําหนด 

- ความกาวหนาการบันทึกพิกัดหลังคาเรือน 

อําเภอเมือง  1.54% 

อําเภอควนโดน 10.29% 

อําเภอควนกาหลง 4.20% 

อําเภอทาแพ  54.29% 

อําเภอละงู  7.21% 

อําเภอทุงหวา 0.01% 

อําเภอมะนัง  0.72% 

- ความกาวหนาการบันทึกหมายเลขโทรศัพท อสม. 7 อันดับแรก 

รพ.สต.ทุงดินลุม  100% 

รพ.สต.บานมะนัง  100% 

รพ.สต.วังตง   100% 

รพ.สต.วังประจัน  100% 

รพ.สต.สาคร   100% 

รพ.สต.ผัง 50  97.7% 

รพ.สต.นาทอน  96.9% 

ประธาน -     ขอใหทุกแหงเรงบันทึกหมายเลขโทรศัพท อสม.ใหครบถวนเนื่องจากเปนนโยบายหลัก 

ควบคูกับ นสค.ใหบันทึกใหเรียบรอย  และจะมีผลตอการเชื่อมตอระบบกับการแพทยฉุกเฉิน 1669 ดวย 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

  3.2 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

กลุมงานประกันสุขภาพ –  สถานะระดับวิกฤตการเงิน รพ.สตูลระดับ 3 รพ.ละงู ระดับ 4 และรพ.มะนัง 

ระดับ 3 ซ่ึงจะมีผลในการจัดสรร CF สถานการณคอนขางดีท้ังจังหวัดอาจจะทํา ใหการของบ CF คอนขางยาก 

เม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ 

- รายไดท่ีต่ํากวาแผน คือ รพ.สตูล รพ.ละงู รพ.ควนกาหลง รพ.ควนโดน รพ.ทุงหวา สวน 

ใหญจะเปนเรื่องของผูปวยในเปนหลัก แตก็จะไดรับการชดเชยมา 

- รายจายท่ีเกินแผน คือ รพ.สตูล รพ.ควนโดน รพ.ทาแพ และรพ.ควนกาหลง  จะมี    

รพ.ทาแพ  รพ.ควนกาหลง รพ.ทุงหวา ท่ีไมไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

ประธาน -     ในปท่ีผานมามีการเกลี่ยชวยเหลือกัน ทําใหภาพรวมออกมาคอนขางดี ขอมูลของปนี้จะ

นําไปพิจารณาจัดสรรการันตีในปหนา 
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กลุมงานประกันสุขภาพ   –  งบบริหารจัดการระดับเขต จะจัดสรร 2 งวดโดยงวดแรก 234 ลานบาท จะกัน

ไวไมเกิน 26 ลานบาท งวดแรกจะจัดสรรเพ่ิมข้ึน แตจะลดลงในงวดท่ี 2 เงินปรับเกลี่ยระดับเขต 260 ลาน

บาทให CFO เขตพิจารณาผานมติ อปสข. และใหแตละจังหวัดไปพิจารณาใน CF ของคณะกรรมการวางแผน

และประเมินผล งบคาแรง Hard ship อาจจะผาน CFO บางตัวจัดสรรตรงใหแลว  การมอบอํานาจ CFO กวป.

ในการพิจารณาจัดสรรใหรพ.สต. ไมนอยกวา 8 เดือน 

มติท่ีประชุม     -       รับทราบ  

     3.3 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน  

ประธาน  -     งบลงทุนขอใหเตรียมขอมูลใหพรอม ฝายยุทธศาสตรรวบรวมขอมูลกอนการประชุมท่ีพัทลุง 

วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 สําหรับแหลงงบของ อบจ./พมจ. เรื่องการฟนฟูผูพิการ ขอใหเรงรัดทําคําขอเสนอไป

เปนอีกชองทางท่ีสามารถของบประมาณได รพ.สต.ขนาดใหญ รพ.สต.พ้ืนท่ีเกาะ เชน เกาะสาหรายอาจจะขอ 

ครุภัณฑใกลเคียงกับเกาะหลีเปะ เปนตน จะนัดหารือเพ่ือพิจารณา มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 

ดําเนินการโดยเร็ว 

สสอ.ควนโดน   -   งบดําเนินงานท่ีทําแผนมาทุกป สุดทายจะใชเกณฑของจังหวัด ทําใหไมเปนไปตามความ

ตองการตามบริบทของพ้ืนท่ีจึงขอใหจังหวัดชวยพิจารณาในสวนนี้ดวย 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขป 2563 

นายเอกพล เหมรา (ผช.สสจ.)  - เนื่องจากเปนเอกสารท่ีไดสงใหทุกแหงแลว ขอใหทุกทานไดไปศึกษา

รายละเอียดของแผนดังกลาวดวย 

ประธาน    -  เรื่องกัญชาก็เปนนโยบายของกระทรวง จึงตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย ตองมีการ

คัดกรอง การติดตามตาง ๆ โดยทีมหมอครอบครัว นสค.ดวย 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  5.1 การจดัสรรงบ CF ป 2563  

กลุมงานประกันสุขภาพ ฯ    - การจัดสรรงบ CF  จะพิจารณาในหนวยบริการท่ีมีระดับวิกฤติ 3 ถึง 7 เปน

หลัก และมี Fix cost ดวย งบปรับเกลี่ยใหบริการชาติพันธุกลุมมานิ ซ่ึงจังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง จะไดรับในสวน

นี้ งบบริหารจัดการตามบริบทของพ้ืนท่ีตามขอมูลการตรวจราชการ ซ่ึงจะเปนอํานาจของผูตรวจราชการฯ  

ในสวนของจังหวัดสตูลปนี้จะไดเทากับปท่ีผานมา ยกเวน รพ.มะนัง แตข้ันต่ําทุกแหงจะไดไมนอยกวาปท่ีแลว 

ประธาน -  จากขอมูลปท่ีแลว จะทําใหจะมีผลตอรพ.ละงู รพ.ทาแพ หากตองการงบเพ่ิมขอให Admit เพ่ิม 

กลุมงานประกันสุขภาพ ฯ - ป 2562 ยอดจัดสรรภาพรวม 34,000,000 บาท คาใชจาย P 15,000,000 

บาท จัดสรรชวยเหลือ 13,000,000 บาท จัดสรร Fix cost แพทยแผนไทย 1,015,648.47 บาท สอน.

เฉลิมพระเกียรติ 400,000 บาท รพ.สต./สสอ.ดีเดน 600,000 บาท จัดสรรคาใชจายเรียกเก็บ 

3,984,351.53  บาท 
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ประธาน    -  ใหทุกรพ.พิจารณาตัวเลขท่ีจะไดรับจัดสรร หากมีครุภัณฑใดท่ีสามารถขอจากชองทางอ่ืน ก็

ลองขอไป เชน เครื่องปนไฟ จะมีงบประมาณ CF งวด 2 งวด 3 มาอีก  จะนํามาพิจารณาเกลี่ยใหเหมาะสมอีก

ครั้งในโอกาสตอไป 

กลุมงานประกันสุขภาพ ฯ  - ป 2562 งบ PP non 6,103,084.96 บาท เปน PP ของรพท. 2,440,200 

บาท PP รพช. 3,66,884.96 บาท 

ประธาน    -  มีหนี้ของรพ.สตูล ประมาณ 7 ลานบาท จะจายแทน รพช.ท้ังหมด คาแพทยแผนไทยยังมี

บาง รพช.ไมเบิก จะจายหนี้ไปให รพ.ละงูท่ีเปนแหลงผลิตดวย 

กลุมงานประกันสุขภาพ ฯ    - ปท่ีผานมามีหนี้คางในระบบจํานวนมากทําใหประสิทธิภาพการใชจายไมดี จะ

เสนอวาใหมีการหักลบหนี้ท้ังหมดในรอบนี ้

รพ.ควนโดน   -  จะมีหนี้ท่ีรพ.สตูลคางกับรพช. ทําอยางไรจะหักลบหนี้กันได เนื่องจากมีการคางกันมาหลาย

ปแลว 

ประธาน    -  ใหโอนหนี้ของรพช.ท่ีมีการจายหนี้ไมดีไปรพ.สตูลกอน รพช.ใดจายชําระหนี้ดีก็ใหโอนไปท่ี

รพช.นั้น โดยหักบัญชีคางจายของป 2562 ไปกอน 

รพ.ควนกาหลง  -  มีหนี้ของรพ.สตูลท่ีคางอยูกับรพ.ควนกาหลงตั้งแตป 2554  ประมาณ 400,000 บาท

เศษ และขอใหพิจารณาชวยรพ.มะนัง    เนื่องจากยังมีหนี้คางกับ รพ.ควนกาหลงดวยประมาณ 420,000 

บาทดวย 

กลุมงานประกันสุขภาพ ฯ  - เห็นดวยท่ีจะชวย รพ.มะนัง โดยจะไปของบให หากไมไดจะจัดการใหในงวดหนา 

ประธาน    -  ขอใหเตรียมขอมูลของแตละ รพช.ใหกลุมงานประกันสุขภาพ ไปชวยดูแลบริหารจัดการ 

โดยใหมองลวงหนาในการพิจารณาของงวด 2 - 3 ดวย 

กลุมงานประกันสุขภาพ ฯ    - นําเสนอรางตารางจัดสรร CF ป 2563 และ PP non ป 2563 

   เครือขาย       จัดสรร CF 63                จัดสรร 63 

 รพ.สตูล   17,223,202.05   4,000,261.44 

 รพ.ควนโดน     2,135,099.95     507,483.69 

 รพ.ควนกาหลง    2,195,955.02      556,110.61 

 รพ.ทาแพ     2,256,985.93     428,678.04 

 รพ.ละงู     4,690,639.35              - 

 รพ.ทุงหวา     1,993,509.79     394,344.49 

 รพ.มะนัง     3,504,607.91     216,206.69 

     รวม     34,000,000   6,103,084.96 
มติท่ีประชุม     -  เห็นชอบในหลักการ โดยใหไปทําขอมูลเพ่ิมเติม 

5.2 ราง House Model จุดเนนป 2563 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ฯ  -   กลุมพัฒนายุทธศาสตร ไดรวบรวมจากการจัดทําแผนเม่ือวันท่ี 24 
กันยายน 2562 แบงเปน 5 ยุทธศาสตร กลุมงานไดจัดทําราง House Model เพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมดังนี้  
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  1. ยุทธศาสตรสรางเสริม ปองกัน ควบคุมโรค โดยมีจุดเนน เรื่อง มารดาตาย พัฒนาการเด็ก 
ทันตสุขภาพเด็ก ผูสูงอายุ TB HT/DM 
  2. ยุทธศาสตรระบบบริการ จุดเนนเรื่อง CKD  Fast – Tracks Stroke ,Heart ,Sepsis 
,High risk Pregnancy  Trauma  ECS  แพทยแผนไทย  กัญชา  EOC   มะเร็งเตานม  มะเร็งปอด 
  3. ยุทธศาสตรคุมครองผูบริโภค/อนามัยสิ่งแวดลอม มีจุดเนนเรื่อง Green & clean  Food 
Safety   Street food 
  4 . ยุทธศาสตรบริห ารจัดการ มีจุ ด เน น เรื่อ ง PCC/MOPH  ITA IT/Smart Hospital 
HR/MOPH 
  5. ยุทธศาสตรภาคีเครือขาย มีจุดเนนเรื่อง PCC/พชอ./รพ.สต.ติดดาว อสม./นสค.  และ 
ศาสนสถานฯ 
กลุมงานควบคุมโรค ฯ  -   EOC ควรจะอยูในยุทธศาสตรบริหารจัดการ และมะเร็งควรจะเปนมะเร็งท่ีเปน
ปญหาของจังหวัด 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ฯ  - ควรจะเพ่ิมโภชนาการในเรื่องพัฒนาการเด็ก 
ประธาน    -  นโยบายประกาศสงครามกับNCD/ออกกําลังกาย ควรจะอยูในยุทธศาสตรใด มอบ
ยุทธศาสตรฯพิจารณาเพ่ิมเติม 
มติท่ีประชุม     -  เห็นชอบ 

5.3 พิจารณาบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการฟนฟูสมรรถนะจังหวัดสตูล 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ฯ  - ขอแจงเรื่อง กองทุนฟนฟูสมรรถนะภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดสตูล ขอ
ความรวมมือสรรหาบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการฟนฟูสมรรถนะภาพจังหวัดสตูล โดยเปนผอ.รพช. 1 ทาน  
มติท่ีประชุม     -  นพ.พันธุเชษฐ บุญชวย ผอ.รพ.ทาแพ เปนคณะกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องจากหนวยงาน 
           6.1 เรื่องจากรพท./รพช. 
โรงพยาบาลควนกาหลง      -     ขอประชาสัมพันธวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 รพ.ควนกาหลงรวมกับภาคี
เครือขาย จัดงานเดิน – วิ่ง การกุศลเพ่ือหารายไดชวยรพ.ควนกาหลง โดยมีระยะทางเดิน – วิ่ง  5 กิโลเมตร
เวลาประมาณ 15.00 น. เริ่มจากท่ีวาการอําเภอควนกาหลงไปยัง อบต.ควนกาหลง มีเสื้อ+เหรียญ 250 บาท 
เสื้อคอปก VIP 350 บาท ขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรม 
โรงพยาบาลมะนัง      -  ขอประชาสัมพันธกิจกรรม เดิน – วิ่ง ของชมรมอสม.อําเภอมะนัง “สูงวัยชวนเดิน 
อสม.ชวนวิ่ง” วันท่ี 20 ตุลาคม 2562 มีระยะ Fun run และระยะ 10 กิโลเมตร รายไดสมทบทุนชมรมอสม.
อําเภอมะนัง สมัครไดท่ีรพ.มะนัง และชมรมอสม.อําเภอมะนัง 
โรงพยาบาลละงู     -  วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะมาประชุม
ระดับเขตท่ี รพ.ละงู ขอเชิญนพ.สสจ. ผอ.รพ.ทุกแหง หัวหนาฝายการพยาบาลทุกรพ. รวมเสวนาเก่ียวกับการ
พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพระหวางผูใชบุคลากรกับผูผลิตบุคคลจัดโดย สสส.ชวงบายจะมีการลงพ้ืนท่ี/ชุมชนดวย 
ประธาน  -  แจงรายละเอียดทางกลุมไลนดวย เชิญสสอ.ทุกทานเขารวมดวย 
มติท่ีประชุม     -     รับทราบ 
  6.2 เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
    - 
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  6.3 เรื่องจาก หน.กลุมงาน 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ   -      ไดรับแจงวาสาธารณสุขนิเทศกจะมาเยี่ยมเสริมพลัง วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 
ชวงเชาท่ี รพ.สตูล ติดตามเรื่อง มารดาตาย ชวงบายลง รพ.สต.ปาเตะ อําเภอเมือง 
มติท่ีประชุม   -      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ     
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ   -  สืบเนื่องจากวันท่ี 25 กันยายน 2562 ไดมีการประชุมคณะกรรมการกัญชา
ระดับเขต จังหวัดจึงไดเชิญประชุมเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีผานมา สรุปวามีผูปวยใชกัญชาในการ
รักษาไดมาแจงครอบครอง จํานวน 61 ราย ซ่ึงในชวงแรกมีเง่ือนไขวา ตองมีใบรับรองแพทย จะเปนโรคอะไรก็
ไดท่ีมีการใชกัญชากอนวันท่ี 19 กุมภาพันธุ 2562  ตอมาองคการเภสัชกรรมไดผลิตกัญชาท่ีถูกกฎหมายและ
สามารถเขาถึงผูปวยในรพ.นํารองคือ รพ.หาดใหญ โดยมีการ Kick off  ไปแลว เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 
ซ่ึงจะทําใหผูท่ีข้ึนทะเบียนเอาไวและมีใบแจงครอบครองจะหมดอายุความคุมครอง จะตองเขาสงระบบการ 
รักษาในรพ.เพ่ือใหสามารถใชกัญชาอยางถูกตองตามกฎหมาย จังหวัดสตูลไดเตรียมความพรอม โดยจะเปด
คลินิกกัญชาท่ี รพ.สตูล และรพ.ละงูไมเกินวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 นี้ โดยรพ.สตูลจะเนนแพทยแผนปจจุบัน 
สวนรพ.ละงูจะเนนดานการแพทยแผนไทย ซ่ึงท้ัง 2 แหงจะใหบริการท้ัง 2 ประเภท จะจัดประชุม Service 
Plan ในวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 เพ่ือจัดทําฐานขอมูลผูใชกัญชาท่ีมี 61 ราย แจงใหทุกรพ.และเตรียมผูปวย 
โดยทําใบคัดกรองตาง ๆ การทํา CPG ของแพทยแผนปจจุบัน  ไดประสานกับรพ.อภัยภูเบศวร ในสวน CPG 
ของแพทยแผนไทยมีของกรมฯแลว จะแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายกัญชาของจังหวัด โดยมี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธาน ผอ.รพ.สตูล เปนรองประธาน นพ.วิโรจน โยมเมือง และผอ.รพช.ทุก
แหงเปนกรรมการ  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมทุกรพ. เปนกรรมการ หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือกของสสจ.และทุกรพ. เปนกรรมการ หัวหนากลุมงานคบส. เปนกรรมการและเลขานุการ และ
เภสัชกรในกลุมงานคบส. 1 คน เปนผูชวยเลขานุการ 
ประธาน  -  ใหแตงตั้งกรรมการอีก 1 ชุดโดยมี สสอ.ทุกทานเปนกรรมการเพ่ือการคัดกรองและติดตาม
คนหาผูปวยท่ีเขานิยามการใชกัญชา และอาจมี ผอ.รพ.สต.เปนกรรมการดวย  
รพ.ควนโดน  -  ทางรพ.ควนโดนจะพยายามสงเจาหนาท่ีสหวิชาชีพ แพทย พยาบาล เภสัชกร เขาไปรวม
อบรม  ในระดับจังหวัดจะตองเตรียมการรองรับผูรับบริการท่ีจะใชน้ํามันกัญชา โดยเฉพาะสื่อสารใหชัดเจนใน
เรื่องของขอบงใชในการใชกัญชา ซ่ึงอาจมีปญหาในเรื่องไมตรงกับขอกําหนดท่ีจะใหใชกัญชา สําหรับผูท่ีเคยใช
ดวยตนเองมากอนได 
รพ.ละงู  -  จากการท่ีไดพูดคุยในชุมชนพบวา ยังมีความเขาใจผิดเรื่องการใชกัญชาวาสามารถใชไดทุก
โรค และชาวบานมีความตองการท่ีจะปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมือง โดยไมไดทราบถึงคุณสมบัติ
ของกัญชาท่ีแทจริง ทางรพ.ละงูจะใหเภสัชกรไปรวมประชุมและทําความเขาใจกับกํานัน ผูใหญบาน และ
ชาวบานใหถูกตองตอไป ขอใหกลุมงานคบส. ชวยสื่อสารขอมูลเก่ียวกับกัญชาท่ีถูกตองใหหลากหลายชองทาง 
ประธาน  -  ใหเชิญผูเก่ียวของ ผูสนใจเขารวมประชุมเพ่ือหาแนวทางดําเนินการตาง ๆ ตอไป และจะ
ขอให Kick off เรื่องนี้กอนวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ  -  สําหรับ รพ.ท่ีเปดคลินิกกัญชา จะตองมีแพทยผานการอบรมและตองขอ
อนุญาตจําหนายยาเสพติดในโทษประเภท 5 โดยในปจจุบันจังหวัดสตูล มีแพทยท่ีผานการอบรมกัญชาจํานวน 
6 คน รพ.ท่ีจะเปดได คือ รพ.สตูล รพ.ละงู รพ.ทุงหวา สวนรพ.ควนโดน ก็สามารถจะเปดไดเพราะมีแพทยแผน
ไทยท่ีผานการอบรมแลว แตตองขอใบอนุญาต ยส.5 กอน โรงพยาบาลชุมชนอ่ืนๆ ก็เชนเดียวกัน ขณะนี้มี
แพทยแผนไทยท่ีผานการอบรมแลว 14 ทาน ในทุกรพช. และใน PCU และรพ.สต.บางแหง 
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