
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 10 /2562 

วันท่ี  30  ตุลาคม  2562 
ณ หองประชุมนครี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. พญ.วันทนา ไทรงาม    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร    เภสัชกรรมเชี่ยวชาญ (ผช.นพ.สสจ.)  
4. นายแพทยสุพล  เจริญวิกกัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นางกิรณา  นองมณี   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
7. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
8. นพ.พันธุเชษฐ บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. พญ.นันทิกานต    อุบล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. พญ.อมรรัตน  มุขวัลย           ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
12. นายนพดล   ละอองวิจิตร  แทน หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
13. นางพวงษา  วิลาสินี   ทน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14. นส.วันทิพย  อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
15. นางจําดี    ศิริสมันวงศ  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ  
16. นางอรนุช นรารักษ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
17. นางสุขมาลย    พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
18. นายวรายสุ  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
19.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
20.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
21. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ     
22. ทันตแพทยศิวกร  คงแสง  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
23. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
24. นางมญชุดา  พิธกิจ   แทนสาธารณสุขอําเภอเมือง                       
25. นายอนวัช     ประทีปอนันต             สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
26. นายอนันต  เสียมไหม   แทนสาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
27 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
28.นายจักรพันธุ     ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
29. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
30. นายภูรณ       โตะประดู  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
31. นายวงศ  โดยพิลา   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เลขานุการ 
32. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1.นพ.วิโรจน  โยมเมือง   นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
2.นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายสุทธิมาศ   บินสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวอัญคนาย  พูลสวัสดิ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
5. นางอมรรัตน  ดวยกาแด  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       
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รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นายแพทยปวิตร  วณิชชานนท  ติดราชการ 
2.นายภูวนาท  ภัทราภินันท  ติดราชการ 
3.นายสมชาย เรืองแกว   ติดราชการ 
4.นายเอกพล  เหมรา   ติดราชการ 

เปดการประชุม     เวลา  13.25 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 วันนี้โรงพยาบาลสตูล เปดดําเนินการคลินิกกัญชาอยางเปนทางการจะใหบริการทุกวันพุธท่ี 

2 และวันพุธท่ี 4 ของเดือน มีน้ํามันกัญชา 10 ขวด สําหรับในชวงแรกนี้ สวนรพ.ละงู คาดวาจะเปดไดในวันท่ี 

8 พ.ย. 2562 

 1.2 มีผูปกครองของผูจบการศึกษาการแพทยแผนไทยมาขอพบเพ่ือขอใหชวย เนื่องจากไดขอ

เลข พกส. จากกระทรวงมาไดแลว 4 ตําแหนง แตยังไมมีรพ.ใดจางเขาทํางาน ขอใหนํามาพิจารณาในระเบียบ

วาระท่ี 5.2  

 1.3 เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดสตูล ผูวาราชการ

จังหวัดสตูล ทานใหม นายวีรนันทน  เพ็งจันทร รองผูวาราชการจังหวัดสตูล ผูรับผิดชอบงานดานสาธารณสุข

คือ นายศักระ กปลกาญจน มีหัวหนาสวนราชการหลายทานยายมารับตําแหนง และยายไปรับตําแหนงใหมท่ี

อ่ืน ฝายท่ีเก่ียวของจะไดแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 กิจกรรมสําคัญท่ีจะดําเนินการในเดือนหนา 

1. วันท่ี 2 – 3  พ.ย. 2562    มีงานทอดกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ณ วัดชนาธิปเฉลิมฯ เชิญชวนพุทธบริษัทท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 

2. วันท่ี 2 พ.ย. 2562 มีกิจกรรมปนจักรยานแบบ Racing ทัวรเดออันดามัน ปนมาจากจังหวัด 

ตรัง รายละเอียดฝายท่ีเก่ียวของเตรียมการดําเนินการดวย 

 ผูวาราชการจังหวัดสตูล ไดมอบนโยบายในการทํางาน ดังนี้ 

 อยูจังหวัดเล็กตองทํางานใหปราณีต ชิ้นงานตองงดงามบูรณาการกันทุกฝาย โดยเฉพาะการ

ขับเคลื่อนเรื่อง อุทยานธรณีโลก (global qeopark)   และขอใหทุกหนวยงานคัดสรรงานเดนของหนวยงาน 

แตละกระทรวงดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม   - รับรองโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                              
 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2563 
        3.1.1 การดําเนินการงาน พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - ตัวชี้วัด พชอ. ป 2563 รอยละ 70 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ มี Template ดังนี้ 

- รอบ 3 เดือน   
1.มีการประชุมคัดเลือกประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีอยาง 

นอย 2 ประเด็น 
2.พ้ืนท่ีประเมินตนเองพรอมรายงานผล 

 - รอบ 6 เดือน 
       1. มีคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางแกปญหา 
                            2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรของทุกภาคสวน 
 - รอบ 9 เดือน 
        1. มีการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลตามแนวทาง UCCARE โดยระดับจังหวัดและระดับ
เขต 
  - รอบ 12 เดือน 
         1. อําเภอดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผานเกณฑประเมินคุณภาพชีวิตรอยละ 70 
โดยในป 2563 ไดรับงบประมาณจาก สสป. ไตรมาส 1 – 2 จํานวน 10,000 บาท ไตรมาส 3 – 4 จํานวน 
15,000 บาท รวม 25,000 บาท 
   - ผลการดําเนินงาน พชอ. ณ วันท่ี  30 ต.ค. 2562 ทุกอําเภอมีการประชุม
คณะกรรมการ พชอ./คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน/UCCARE  รวม 29 ครั้ง และมีประเด็นปญหาตามบริบท
ของพ้ืนท่ีอยางนอย 2 ประเด็นทุกอําเภอ(รวม 20 ประเด็น) และมีแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนในการพัฒนาและแกไข
ปญหาทุกอําเภอ(รวม 17 แผนงาน) 
   - การนําเสนอผลงาน พชอ. ในท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจําเดือน พฤศจิกายน 
2562 คือ พชอ.ทุงหวา 
          2. PCC สสป.กําหนดเปนตัวชี้วัดท่ีตองดําเนินการ โดยกําหนดรอยละ 25 ของหนวย
บริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี ผลงานภาพรวมตั้งแตป 2560 – 2562 
รวม 19 ทีมคิดเปน 67.82%  และมีแผนจะเปด PCC ในป 2564    2 ทีม ป 2565   4  ทีม ป 2566  1 
ทีม  ป 2561  2 ทีม  รวม 28 ทีม 11 Cluster งบประมาณไดโอนใหเปนเงินบํารุงสําหรับ PCC  14 ทีมท่ีเปด
ป 2561  
          3. รพ.สต.ติดดาว ตัวชี้วัด รอยละ 75 รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ผลงาน ณ 30 ต.ค. 2562  มีรพ.สต.ท้ังหมด 55 แหง เปาหมายผาน 5 ดาวสะสม 75%  ผลงานรวม 
45 แหง คิดเปน 81.82%  มีเปาหมายประเมิน Reaccreditation  1 แหงคือ สอน.นิคมพัฒนา  ต.นิคมพัฒนา 
อําเภอมะนัง 
ประธาน -  อาจจะเชิญ ผอ.รพ.สต. และ PCU ท้ัง 59 แหง มาทําประชาคมเก่ียวกับ Mind set การ
ทํางานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในโอกาสตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 



 ๔ 

 

      3.1.2 อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – ผูวาราชการจังหวัดสตูล เลือกเรื่อง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เปน

ตัวชี้วัด กพร.  โดยกําหนดตัวชี้วัด รอยละท่ีลดลงของอัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม (อัตราตอแสน

ประชากร) และรอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง (อัตราตอแสนประชากร) ซ่ึงไดกําหนดคา

เปาหมายข้ันสูง(5) ท้ังสองตัวชี้วัด โดยใชแหลงขอมูลจาก 43 แฟม 

- ผลงานรอยละของผูปวยเบาหวานใหมลดลงป 2562  และผลงานรอยละของผูปวย 

ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง จังหวัดสตูล ผลงานเปนอันดับ 2  

ของเขต รองจากจังหวัดปตตานี จังหวัดสตูล จึงไดกําหนดจังหวัดปตตานี เปนจังหวัดคูแขง  ผลงานรอยละของ

ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงจําแนกรายอําเภอ พบวา อําเภอ 

ท่ีมีผลงานดีท่ีสุดคือ อําเภอละงู (31.95%) รองลงมา คือ อําเภอทุงหวา (17.78%) และอําเภอควนโดน 

(8.04%) ตามลําดับ  

- ผลงานรอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลง จําแนกรายอําเภอ พบวาอําเภอควน 

กาหลง มีผลงานดีท่ีสุด 28.00%  รองลงมาไดแก อําเภอทาแพ 22.45% และอําเภอเมืองสตูล 9.24%  

สวนอําเภอท่ียังไมผานเกณฑ คือ อําเภอทุงหวา อําเภอละงู อําเภอควนโดน และอําเภอมะนัง  

- การดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2563  

-สงขอมูลผูปวย HT/DM ใหพ้ืนท่ีสํารวจความถูกตอง 

-ประชุมผูรับผิดชอบงาน HT/DM (CM/SM/IT) เพ่ือ CLEAN ขอมูล 

-จัดทําคูมือการดําเนินงานและการลงขอมูล HDC เรื่อง ตัวชี้วัด อัตรากลุมสงสัยปวย 

ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 

 - ชองทางการสื่อสาร คูมือ ความกาวหนาการดําเนินงาน NCD ป2563 

  http://ssj.stno,moph.go.th/wordpress/?paqg_id=130 

ประธาน  - ใหตรวจสอบเรื่อง นิยามในการกําหนดตัวชี้วัดกับผูเก่ียวของดวย  แนวทางในการดําเนินงาน

เรื่องนี้ ก็ไมเหมือนกันในแตละพ้ืนท่ี 

สสอ.ละงู  - ปญหาคือ ขอมูลของท้ัง 2 เรื่องนี้ จะมีประชากรท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งเดียวแลวจายยา ซ่ึง

กลุมนี้จะไมเขาคลินิกในพ้ืนท่ีดําเนินการ แตจะเปนเปาหมายของหนวยบริการ ขอมูลสวนนี้จะมีอยูเกือบ 50%  

ซ่ึงอําเภอละงูไดพยายามเคลียรขอมูลในสวนนี้อยูรวมกันกับ CUP ในสวนของผลงานการวัดความดันโลหิตท่ี

บาน 3 ครั้ง จะตองบันทึกดวยจึงจะข้ึนเปนคาผลงาน สําหรับเรื่อง DM จะมีปญหาในเรื่องงบประมาณในการ

ตรวจหากจะนําขอมูลประชากรท่ีกลาวขางตนเกือบ 50% มาดําเนินการ ทําใหผลงานของอําเภอละงูยัง

คอนขางต่ําอยู 

ผอ.รพ.ควนกาหลง   – เนนคัดกรอง DM ในกลุมเสี่ยงท่ีหมูบานโดยชาวบานไมตองเดินทางมาท่ี รพ. ทําให

สามารถลงไปติดตามควบคุมอยางท่ัวถึง 

ผอ.รพ.ควนโดน   – ควรจะดูขอมูลยอนหลัง 3 – 5 ป ซ่ึงหากไดดําเนินการอยางดีตั้งแตตน  ผูปวยรายใหมก็มี

โอกาสคนเจอนอยลง ควรจะใชขอมูลจากการวิจัยหรือ Survey เพ่ือหาอัตราความชุก คาเฉลี่ยของแตละโรค

ของแตละอําเภอมีเทาไร 

ประธาน  - ใหตั้งคณะกรรมการ สําหรับดําเนินการเรื่องนี้ดวย เนนการปองกันรายใหม 
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กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ   – จะนัดประชุมวันท่ี 6 พ.ย. 2562 นี้ โดยจะทํารางคําสั่งคณะกรรมการ

เพ่ือใหประธานพิจารณา 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.3 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – TB  ยังเปน PA  ในป  2563 85% ของ Success Rate Small 

Success คือ Treatment coverage และการคนหากลุมเสี่ยง โดยการ X-Ray ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ยังไมนิ่ง 

- จังหวัดสตูล มี XDR-TB  จํานวน 1 ราย ปวยอยูท่ีอําเภอละงูรักษาครบคอรสแลว เม่ือ  

19 ก.ย. 2562  

- ผู Pre- XDR-TB  จํานวน 2 ราย  

-รายท่ี 1 เพศชาย อายุ 54 ป ในพ้ืนท่ีตําบลอุไดเจริญ อําเภอควนกาหลง  เคยเปน 

วัณโรครักษาหายเม่ือป 2560 กลับมาเปนซํ้า ป 2562 วัณโรคดื้อยาเขาขาย Pre-XDR  ผูปวยปฏิเสธการ 

กินยาและดื่มสุรา ทีมสสอ.และฝายปกครองพรอมตํารวยติดตามเยี่ยมเคส  ไมสามารถระบุบุคคลท่ีแพรเชื้อ 

ได  อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของผูปวยไมดี 

-รายท่ี 2 เพศชาย อายุ 46 ป ท่ีตําบลกําแพง อําเภอล29ะงู เคยเปนวัณโรค29 ป 2560 การ 

รักษาลมเหลว เดือน มี.ค.61 เริ่มรักษาดวยสูตรยาระยะยาว มี.ค.62 โอนไปรักษาท่ี รพ.หาดใหญ เดือน ก.ย.

62 รับแจงจาก สสจ.สงขลาเปนเคส Pre-XDR จะครบการรักษาวันท่ี 1 ธ.ค. นี้ ตองกลับไปรักษาตอท่ี รพ.ละงู 

- กรณีผูปวยปฏิเสธการรักษาท่ี อําเภอควนกาหลง ผูท่ีมีอํานาจตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข คือ  ผอ.รพ.ทุกแหง นายอําเภอ และสสอ.ทุกแหง เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการตามแนวทางควบคุมโรค เชน แยกกัก คุมไวสังเกต หากออกคําสั่งแลวยังไมปฏิบัติตาม สามารถ

ออกเปนคําเตือน เม่ือดําเนินการแลวเสร็จตามคําเตือนแลว สามารถยกเลิกคําเตือนได ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

แตหากยังเพิกเฉยจะตองมีการแจงความโดย เจาพนักงานปกครอง 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

     3.1.4. การดําเนินงาน HR Transformation 

    - 

     3.1.5. การดําเนินงาน RDU/กัญชา 

    -  

  3.1.6.  กัญชาทางการแพทย 

นพ.วิโรจน  โยมเมือง    -   หลังจากรับนโยบายจากเขตกําหนดใหจังหวัดสตูลมี รพ.นํารอง 2 แหง โดย รพ.

สตูล จะเปดใหบริการกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบัน และรพ.ละงูจะใหบริการแพทยแผนไทย หลังจาก

กําหนดวันชัดเจนแลวไดไปศึกษาดูงานท่ี รพ.หาดใหญซ่ึงเปดใหบริการมาประมาณ 2 เดือน มีผูรับบริการ

ประมาณ 100 กวาราย จายน้ํามันกัญชาไปแลว 30 – 40 ขวด  ซ่ึง รพ.หาดใหญ เปดชองกวางสําหรับขอ

บงชี้การใชยา และคอนขางปลอดภัยสูง รพ.สตูลไดเปดบริการนํารองเม่ือวันท่ี 16 ต.ค. 62 ท่ี ผานมามีคนไข 

2 ราย อาการปวดเสนประสาทสวนกลาง  ไดซักประวัติเตรียมขอมูลเพ่ือพรอมท่ีจะรับยา โดยน้ํามันกัญชาได

มาถึง รพ.สตูล เม่ือเชาวันนี้ จํานวน 10 ขวด และใชไป 6 ขวด ซ่ึงน้ํามันกัญชามี 2 ประเภท คือ THC และ  
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THC:CBD 1:1  ซ่ึงในวันนี้มีผูปวยมารับน้ํามันกัญชา รวม 6 ราย THC  3 ราย และ THC:CBD 1:1  3 ราย 

หาก รพช.จะสงผูปวยมารพ.สตูล ขอใหประสานงานลวงหนา โดยติดตอประชาสัมพันธ ในทุกวันทําการ  ใน

เวลาราชการโดยชวงนี้จะกําหนดรับวันละ 10 ราย ทุกวันพุธท่ี 2 และวันพุธท่ี 4 ของเดือน ในเดือน พ.ย. 62 

จะตรงกับวันท่ี 13 และ 27 พ.ย. 62  เดือน ธ.ค. 62 ตรงกับวันท่ี  11 และ 25 ธ.ค. 62   ในปจจุบันน้ํามัน

กัญชาไมมีคาใชจายในการรักษา หาก รพช. จะสงตอมา  ขอใหทําใบรีเฟอร โดยระบุยาเดิมท่ีผูปวยใชอยูดวย 

ประธาน       -   ขอใหชวยประชาสัมพันธ และชวยในการคัดกรองเบื้องตนจากระดับอําเภอมากอน ตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนด 

ผอ.รพ.ควนโดน    -   มีขอบงใชระหวาง THC และ THC:CBD 1:1 อยางไร 

นพ.วิโรจน  โยมเมือง    -   THC ใชสําหรับผูมีอาการคลื่นไสรุนแรง และปวดเสนประสาท  สวนอาการอ่ืนให

ใช THC:CBD  1:1  ในชวงแรก 6 เดือนถึง 1 ป ควรจะเปน รพ.สตูลท่ีเปนหลักกอน  อาจจะไมจําเปนตองเปด

คลินิกกัญชาในทุก รพช.สําหรับแผนปจจุบัน 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.7.  IT Transformation 

งาน ICT    -   การปรับเปลี่ยนงบประมาณใน HDC  ในวันท่ี 16 พ.ย. 62 จะเปนวันเริ่มตนงบประมาณป 

พ.ศ. 2563 โดยสามารถดูผลงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดต้ังแต  16 พ.ย. 2562  สามารถสงขอมูล

ยอนหลังไดภายในวันท่ี 15 พ.ย. 2562 

- โครงการเมืองอัจฉริยะสตูล  เพ่ือการทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกอยางยั่งยืน  จังหวัดสตูล 

ไดใหหนวยงานสาธารณสุขเขามามีบทบาท โดยกําหนดพ้ืนท่ี 3 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตําบล

คลองขุด และเทศบาลตําบลฉลุง นํารอง โดยเรื่องท่ีหนวยงานสาธารณสุขเก่ียวของดวย เชน 

1. การจดัการขยะครบวงจร 

2. คุณภาพอากาศ 

3. ระบบบริการจัดการน้ําเสีย 

4. พัฒนาระบบ satun safety ติดตั้ง CCTV 

5. พัฒนาระบบ Medical and Halthcare/health Digital Service/นสค./อสม. 

ประธาน        -   ยังไมมีขอมูลรายชื่อ อสม.ประจําบาน ขอใหเรงบันทึกขอมูลดังกลาวดวย 

งาน ICT      -    จังหวัดสตูลจะดําเนินการในระยะแรก ป 2563 – 2564    2  เรื่อง คือ Smart 

Environment และ Smart Living ในสวนของ smart Living  จะดําเนินการ 2 เรื่อง คือ 

   1 .  ก า ร พั ฒ น า  Application ร ะ บ บ  Public Safety and Emergency 

Management พิกัดบานผูปวยเบอรโทรติดตอ Video Call อํานวยความสะดวกบริการประชาชน 

   2. การพัฒนาระบบ Medical and Healthcare/Health Digital Service  เรื่อง 

นสค. อสม. 

ประธาน        -   ให ICT ประสาน NCD เก่ียวกับการโหลดโปรแกรม 1669 ของ ศพฉ. มานําเสนอใหท่ี

ประชุมครั้งตอไป 
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 งาน ICT       -   ความกาวหนาการบันทึกพิกัดบาน อําเภอท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดคือ อําเภอมะนัง 

เปลี่ยนแปลงจากเดือนท่ีแลว 54.84%  อําเภอท่ีบันทึกไดมากท่ีสุดคือ อําเภอทาแพ  61.31%  อําเภอท่ีนอย 

ท่ีสุดคือ อําเภอเมืองสตูล  2.17%  รพ.สต.ท่ีบันทึกขอมูลครบ 100% คือ รพ.สต.บานเกาะยาว ตําบลปูย ู

สวนรพ.สต.ท่ียังไมมีการบันทึกขอมูลพิกัดบาน คือ รพ.สต.ควนโดน  รพ.สต.บานวังตง  PCUกําแพง  รพ.สต.

บานวังเพนียด  รพ.สต.ทุงนุย รพ.สต.บานเหนือคลอง รพ.สต.บานทุง  รพ.สต.เขาแดง สําหรับการบันทึกขอมูล

หมายเลขโทรศัพท อสม.ใน HIS ของหนวยบริการ มี รพ.สต. 6 แหง บันทึกครบ 100% คือ รพ.สต.วังประจัน  

รพ.สต.สาคร  รพ.สต.บานทางยาง  รพ.สต.บานวังตง  รพ.สต.บานทุงดินลุม และรพ.สต.มะนัง  สวนรพ.สต.ท่ี

ยังไมไดบันทึกขอมูลมี 11 แหง คือ รพ.สต.คลองขุด  รพ.สต.ปูยู  รพ.สต.บานวังพะเนียด  รพ.สต.ละงู  รพ.สต.

บานทุงไหม  รพ.ควนกาหลง  รพ.สต.กะทูนฯ   PCUพิมาน  รพ.สต.บานฉลุง  รพ.สต.เกาะสาหราย  และ  

รพ.สต.ปาเตะ  

ประธาน -     ขอให สสอ.ทุกแหง ไดไปเรงรัดการบันทึกขอมูลใหเรียบรอยดวย 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

     3.2   การพัฒนา Service Plan 

ประธาน         –  จุดประสงคของระเบียบวาระนี้ คือพัฒนาใหคนสตูลไดรับประโยชน Service Plan ขอให

ผูเก่ียวของมานําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

  3.3 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

กลุมงานประกันสุขภาพ –  สถานการณการเงินการคลัง ณ เดือน ก.ย. 62 จังหวัดสตูลอยูในเกณฑท่ีดี  

รพ.มะนังอยูในระดับวิกฤติระดับ 3 จากปท่ีแลวอยูในระดับ 6 - 7  รพ.ท่ีสถานการณดีข้ึน 3 แหง คือ รพ.สตูล 

เปนระดับ 2(3)  รพ.ทาแพ เปนระดับ 1(2) และ รพ.ละงู เปนระดับ 1(4) จากเงินประกันข้ันต่ํา และ CF รอบ 

3 มาให สถานการณการเงินดีข้ึนเนื่องจาก 

- รพ.สตูล QR ดีข้ึนจากเดิม 

- รพ.ทาแพ CR ดีข้ึนจากเดิม 

- รพ.ละงู สภาพคลองดีข้ึนทุกตัวคา NI+Depleciation ลดลง 

- 7 Plus Efficiency Score ณ  ก.ย. 62 

     ในเดือน ก.ย. 62 เงินประกันสังคมไมไดรับการจัดสรรท่ี รพ.สตูล และฝากเรื่อง การเรียก 

เก็บสิทธิขาราชการขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  ทุกโรงพยาบาล 

- Grade Plus รพ.สตูล ระดับ B รพ.ควนโดน C-  รพ.ควนกาหลง C  รพ.ทาแพ B-   

รพ.ละงู C  รพ.ทุงหวา C- และรพ.มะนัง C 

- รายได – รายจาย ณ ก.ย. 62 ภาพรวมรายได 1,353,535,693.85 บาท  รายจาย 

 1,290,536,173.04 บาท  สวนตางรายได – รายจาย 62,999,520.81 บาท รพ.ละงูมีสวนตางติดลบ 

4,394,660.57 บาท เพียงแหงเดียว 

- รายได ณ ก.ย. 62 เทียบแผนรายได ภาพรวมรอยละรายไดเทียบแผนรายไดท้ังป  

98.68%  สวน รพ.ทาแพ  และรพ.มะนัง เม่ือเทียบแผนรายไดเกินเกณฑ (± 5%) 
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- รายจาย ณ ก.ย. 62 เทียบแผนรายจาย ภาพรวมรอยละเทียบแผนรายจายท้ังป  

102.54%  มีรพ. 5 แหง  มีรายจายมากกวาแผนท่ีวางไว คือ รพ.สตูล รพ.ควนโดน รพ.ทาแพ รพ.ละงู และ

รพ.มะนัง 

  - ราย รั บ เ งิน  IP ณ  ก .ย . 6 2  ป ระม าณ การราย รั บ  IP UC ห ลั งป รั บ ลดค าแ รง 

105,489,296.04 บาท รายรับ IP UC รวม ณ ก.ย. 62 102,667,242.30  บาท โดยมี รพ. 4 แหง มี

จํานวนท่ีขาด 12 ลานบาทเศษ แตไดกลับมาประมาณ 10 ลานบาทเศษ ถึงแมวาประกันข้ันต่ําไปแลว ขาดทุน

ไปประมาณ 1.8 ลานบาท  แตในภาพรวมกําไรอยูท่ี 7.9 ลานบาทเศษ 

  - การจัดสรรงบ CF ไดรับมา 34,000,000 บาท  เขตจัดสรรเงิน PP Non UC ให CUP  

6,103,084.96  บาท สําหรับงบ CF 34,000,000 บาท จัดสรรใหดังนี้ 

   รพ.สตูล   17,223,202.05 บาท 

   รพ.ควนโดน   2,135,099.95 บาท 

   รพ.ควนกาหลง   2,195,955.02 บาท 

   รพ.ทาแพ   2,256,985.93 บาท 

   รพ.ละงู    7,690,639.35 บาท 

   รพ.ทุงหวา   1,993,509.79 บาท 

   รพ.มะนัง   3,504,607.91 บาท 

ประธาน -     กองกลางท่ียืมยาจะมีเงินชดเชยให 

ผอ.รพ.ทาแพ   –  กรณีแพทยแผนไทย ควรจะมีการวางแผนวงเงินการใชประจําป 

ประธาน      -  รับไวพิจารณา สําหรับงบ CF รอบท่ี 2 ใหหารือเรื่องเกณฑตาง ๆ เพ่ือพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชุม     -       รับทราบ  

     3.4 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน  

ประธาน       - งบลงทุนกลุมจังหวัด สงของรพ.สตูล และรพ.ละงู และกําลังจะของบรพ.สต.เกาะหลีเปะ 

ประมาณ 30 ลานบาท งบคาเสื่อมใชสําหรับทดแทนของเกาเทานั้น  ฝากทุกรพ. และรพ.สต.ดวย โซลาเซลล

จะไมขยายเวลาอาจกระทบกับรพ.ละงู  รพ.ทุงหวา และรพ.มะนัง ใหตรวจสอบขอมูลดวย 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 สรุปผลการดําเนินงานเขตสุขภาพท่ี 12 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ  - ผลงานเดนของเขต 12 ในสวนท่ีเก่ียวของกับจังหวัดสตูล คือ การสาธารณสุขทาง

ทะเล 

- ศักยภาพหนวยบริการ 

   CMI  รพ.สตูล   0.9914 (เกณฑ 1.2) 

- PA ไตรมาส 4  22 ตัวชี้วัด ผาน 17 ตัวชี้วัดคิดเปน 77.27% ไมผาน 5 ตัวชี้วัดคิดเปน 

 22.73%   PA ไมผานเกณฑ คือ  

ตัวชี้วัดท่ี 1  : อัตราสวนมารดาตาย ภาพรวมเขต 41.92 ตอการเกิดมีชีพแสนคน  

(เกณฑตอการเกิดมีชีพแสนคน) 



 ๙ 

 

ตัวชี้วัดท่ี  2 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน 

           ตัวชี้วัดท่ี  2.1 : เด็ก 0 -5 ป ไดรับคัดกรองพัฒนาการ ภาพรวมเขต 87.23%   

สตูล 82.63% (เกณฑ 90%)  

 

    ตัวชี้วัดท่ี  2.4 : เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I ภาพรวมเขต  

41.4%  สตูล 43.75%  (เกณฑ 60% ) 

  ตัวชี้วัดท่ี  6 : อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาอยาง 

เหมาะสม 

           ตัวชี้วัดท่ี  6.6 : รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกไดรับการผาตัดสมอง

ภายใน 90 นาที ภาพรวมเขต 31.59% สตูล 0.00% (เกณฑ > 60%) 

  ตัวชี้วัดท่ี 10 : อัตราตายของผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Cowmunity – 

acguired ภาพรวมเขต 33.77%   สตูล  44.39% (เกณฑ < 30%) 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 : อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triagel level1) ภายใน 24 ชั่วโมง 

ในรพ. ระดับ A,S,M1  ภาพรวมเขต 9.35% สตูล 11.58% (เกณฑ 12%) 

  ตัวชี้วัดท่ี 18 : รอยละ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑรพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ภาพรวมเขต 

92.61%  สตูล 78.18% (เกณฑ 100%) 

  ตัวชี้วัดท่ี 19 : เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพ่ือกาวสูการเปน 

smart hospital ภาพรวมเขต รพศ./รพท. 60% รพช. 38.10% (เกณฑ 50%) สตูล00% ท้ัง ระดับ รพท.

และ รพช. 

 - สรุปขอมูลตัวชี้วัดสําคัญจากฐานขอมูล HDC 

  -จังหวัดสตูลมีผลงานต่ําสุดของเขตในเรื่องตอไปนี้ 

  1. รอยละการใชบริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใชบริการผูปวยนอก (OPD) ท่ีหนวย

บริการปฐมภูมิ (63.33%) 

  2. ผูปวยนอกท่ีรับบริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ(127,226) 

  3. ตรวจสุขภาพชองปากในหญิงตั้งครรภ โดยทันตบุคลากร (5,152 คน) 

  4. เคลือบ/ทาฟลูออรไรดในเด็ก 0-2 ป     (9,138  คน) 

  5. เคลือบ/ทาฟลูออรไรดในเด็ก 3-5 ป  (4,873 คน) 

  6. การเคลือบหลุมรองฟนเด็ก 6-12 ป  (1,661 คน) 

  7. ตรวจสุขภาพชองปากรวมทุกกลุมฯ (66,924 คน) 

  8. ผลการคัดกรองการพัฒนาการเด็กตามกลุมอายุ Specialpp   (72.28%) 

  9. อัตราการคัดกรองมะเร็งเตานมในสตรี  30 -70 ป (52.46%) 

  10. รอยละของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)   ไดรับยาละลาย 

ลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (0.00%)  
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ประธาน    -  ขอใหผูเก่ียวของตรวจสอบขอมูล และหาแนวทางดําเนินการแกไขผลงานท่ีต่ํากวาเกณฑ

ตอไป 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

  4.2  ปญหารถรีเฟอรไมเพียงพอ 

นพ.วิโรจน โยมเมือง  - ปจจุบันรถรีเฟอรไมเพียงพอ ทําใหเสียเวลาในการสงตอผูปวย การยืมจากรพช.ก็

ยืมยากข้ึน จะดําเนินการอยางไร 

ประธาน    -  รับไวพิจารณาเพ่ือหารือผูรับผิดชอบตอไป 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ประธาน    -  ไดรับการประสานจากนายกเหลากาชาดขอนัดหารือเรื่อง บริจาคโลหิตท่ีสํานักงานเหลา

กาชาดวันท่ี 4 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. และขอใหเตรียมพยาบาลท่ีมีทักษะในการมิกซเลือด เจาะเลือด ไป

รวมกิจกรรมดังกลาวดวย 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  5.1 การจัดกิจกรรมจิบกาแฟยามเชา 

กลุมพัฒนายุทธศาสตร ฯ    - สืบเนื่องจากสสจ.สตูล จะตองเปนเจาภาพซ่ึงจะจัดในวันท่ี 19 พ.ย. 62 โดยมี

กําหนดการเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 น. กิจกรรมจะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 09.00 น. ณ หองประชุมแกวโกเมน 

ชั้น 4  รพ.สตูล  

- เมนูอาหารท่ีจะขอสนับสนุนจากแตละ คปสอ. มีดังนี้ 

1. รพ.สตูล/สสอ.เมือง  ขาวตม 

2. รพ.ควนกาหลง/สสอ.ควนกาหลง ขาวยํา 

3. รพ.ควนโดน/สสอ.ควนโดน ผลไม 

4. รพ.ทุงหวา/สสอ.ทุงหวา  ขนมไทย/ปาทองโก 

5. รพ.มะนัง/สสอ.มะนัง/รพ.ทาแพ/สสอ.ทาแพ โรตีชาชัก 

6. รพ.ละงู/สสอ.ละงู  สลัด 

7. สสจ.สตูล   เครื่องดื่ม/น้ําสมุนไพร 

โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณจาก รพ. หลังจากเสร็จกิจกรรม สวนอาหาร สสจ.สตูล 

จะเปนผูประสานจัดหามา ยกเวนขาวตมของรพ.สตูล 

- มอบหมายภารกิจ 

-จัดเตรียมสถานท่ี  รพ.สตูล 

- ดูแลบูทอาหาร  กลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ/คบส.ทันต/สงเสริม 

- พิธีการ   กลุมงานสื่อสาร/สงเสริม 

- ฝายตอนรับ  กลุมงานแพทยแผนไทย 

- ท่ีจอดรถบริเวณ สสจ. กลุมบริหาร 

- นิทรรศการ/ตรวจสุขภาพเบื้องตน รพ.สตูล 

มติท่ีประชุม     -  เห็นชอบ 
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5.2 แพทยแผนไทย 

กลุมงานทรัพยากรบุคคล  -   ในป 2562 มีแพทยแผนไทยท่ีเปนโควตาของสตูล จํานวน 5 คน เม่ือ พ.ค. 
2562  สําเร็จการศึกษา 4 คน แตไมมีหนวยงานใดจาง การขอเลขท่ีตําแหนงตองระบุหนวยงานจาง และไม
เกินกรอบอัตรากําลังท่ีกําหนดไว ซ่ึงทุกรพ.มีกรอบอัตรากําลัง ครบ 3 ตําแหนงแลว สําหรับรพ.สต.ขนาด L6 
แหง สามารถมีตําแหนงนี้ได แตรพ.สต. ขนาดL ของอําเภอเมืองสตูล รพ.สตูลจะตองเปนผูจางในรูปของ CUP 
และตองบันทึกขอมูลในระบบ HROPH ใหทันกําหนดเวลาดวย ซ่ึงไดหมายเหตุไววายังไมมีหนวยงานผูจาง  
ขณะนี้มีเลขท่ีตําแหนงท้ัง 4 คน ท่ีจบการศึกษามา แตไมมีรพ.ใดประสงคจะจาง และในวันนี้ผูปกครองของผูจบ
การศึกษาไดมาพบกับประธานเพ่ือขอใหชวยเหลือในเรื่องนี้  
ประธาน  -  มี รพ.ใดสนใจจะจางแพทยแผนไทยบางหรือไม 
ผอ.รพ.ควนโดน   - มีหนังสือลงนามโดยปลัดกระทรวง โดยระบุเลขท่ีตําแหนง  ระบุสถานท่ีปฏิบัติงานและ
รายชื่อของแพทยแผนไทย และมีหมายเหตุวา หากยังไมผานการสอบใบอนุญาต  ใหจางในตําแหนงนักวิชาการ
ไวกอนดวย  ใหดําเนินการภายใน 31 ก.ค. 62 
กลุมงานทรัพยากรบุคคล  -  ขณะนี้มีผูสอบใบอนุญาตผานเพียง 1 คนจาก 4 คน ท่ีจบมา อีก 3 คน ยังสอบ
ผานไมครบท้ัง 4 ใบ 
สสอ.ละงู   - ในสวนของ รพ.สต.ปากน้ําท่ีขอเลขตําแหนงไว ขณะนี้มีนักการแพทยแผนไทยปฏิบัติงาน
อยูเปนลูกจางรายวันจะเสียโอกาสหรือไม 
กลุมงานทรัพยากรบุคคล  -  เลขตําแหนงท่ีขอไปจะเปนของผูท่ีรับทุนและจบการศึกษาในปนี ้
ประธาน  -  ขณะนี้มีเลขตําแหนง จํานวน 4 เลข  สามารถจางขามอําเภอได 
ผอ.รพ.ควนโดน   - รพ.ควนโดน ขอจางตามนัยของหนังสือตามรายชื่อท่ีระบ ุ
กลุมงานทรัพยากรบุคคล  -  อีก 3 คน มีเลขตําแหนงท่ี รพ.สต.บานผังปาลม 2 อําเภอมะนัง รพ.สต.ในเมือง 
และรพ.สต.ปากน้ํา อําเภอละงู 
ผอ.รพ.มะนัง    - รพ.มะนังยังวิกฤติระดับ 3 อาจจะมีปญหาตอสถานะทางการเงินของ รพ. 
กลุมงานแพทยแผนไทย  -  จะมีนองแพทยแผนไทยท่ีไปปฏิบัติงานเปนผูชวยแพทยแผนไทยท่ีรพ.ทุงหวา เปน
โควตาของ รพ.สต.ในเมือง 
ประธาน  - สอบถาม รพ.ทุงหวาวาจะจางตอเปนลูกจางชั่วคราวหรือจะจางแบบเดิม 
ผอ.รพ.ทุวหวา    - รพ.ทุงหวา ขอคืนใหตามเลขท่ีตําแหนงท่ีกําหนดในหนังสือ 
ประธาน  - ขอใหสงหนังสือใหนิติกรตีความนัยของหนังสือ ขอใหผอ.รพ.ละงู และผอ.รพ.มะนัง 
พิจารณาดู  หากไดผลสรุปใหประสานกับกลุมงานทรัพยากรบุคคล 
มติท่ีประชุม     -  รพ.ควนโดนจาง 1 คน (เริ่ม 1 พ.ย. 62) เหลืออีก 3 คน รอผลการหารือของผูจาง 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องจากหนวยงาน 
           6.1 เรื่องจากรพท./รพช. 
ผอ.รพ.ควนโดน     -     แพทย Intern 2 คน จะมี 1 คน ทํางานท่ี รพ.ควนโดน วันจันทร และศุกร และอยู
เวรเสาร – อาทิตย บางวัน และจะไปชวยท่ี รพ.ละงู วันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี สวนจะสงชื่อไปท่ีใด  อยูท่ี
สสจ.จะพิจารณา แต รพ.ควนโดนยินดีจายเงินคาไมทําเวชปฏิบัติและ พตส. สําหรับในเดือนตอไป ขอใหหารือ
กันกอนวันท่ี 10 พ.ย. 62 เนื่องจากจะมีผลตอการเคลียรเวร และทาง รพ.ทุงหวาจะชวยท่ีรพ.ละงู เพ่ือให
แพทย Intern  จะไดมีเวลามาชวย รพ.ควนโดน ขอขอบคุณ ผอ.รพ.ทุงหวา และทุก รพ.ไว ณ โอกาสนี้ดวย 
ประธาน  - จะมีแนวทางในการแชรพยาบาลท่ีจะใหไปชวยในรพ.ท่ีขาดแคลน สําหรับแพทย มีการ
ชวยเหลือระหวางโรงพยาบาลอยูแลว รวมถึงเจาหนาท่ีพัสดุของ รพช.ท่ีอาจจะมีการ Sharing กันมาชวยงานท่ี 
สสจ.ดวย เสนอเปนแนวคิดเอาไว หากสามารถทําไดจะดีมาก 
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