
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 11 /2562 

วันท่ี  28  พฤศจิกายน  2562 
ณ หองประชุมนครี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. นายคฑายุทธ     โกบยาหยัง   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายเอกพล   เหมรา           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.) 
4. นางรัชนี   ตาเดอิน   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
7. นายวิวัฒน  ขําดํา         แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
8. พญ.นันทิกานต    อุบล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
9. นส.พรทิพย  นิลวงศ            แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
10. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
11. นายนพดล   ละอองวิจิตร  แทน หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
12. นางปวีณา  เหมรา   แทน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13. นส.วันทิพย  อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
14. นางจําดี    ศิริสมันวงศ  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ  
15. นายมะรอฟ  เจะสือแม  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
16. นายวิชัย  วนิชสุวรรณ           แทน หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
17. นายวรายสุ  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
18.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
19.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
20. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ     
21. นส.วัชรี  รุงรักษา   แทน หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
22. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
23. นายอัครเดช  ยาแบโด  รก. หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายในฯ 
24. นางมญชุดา  พิธกิจ   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
25. นายศักดา  รอเกตุ            แทน  สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
26. นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
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. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นายสุทธิมาศ   บินสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
3. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นส.เกตุอนิตยสา  เส็นสมมาตร  เภสัชกรชํานาญการ       
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รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.พญ.วันทนา  ไทรงาม   ติดราชการ 
2.นายวิริยะ  สงเก้ือ    ติดราชการ 
3.นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ติดราชการ 
4.นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร   ติดราชการ 
5.นายภูวนาท  ภัทราภินันท  ติดราชการ 
6.นายอนวัช ประทีปอนันต  ติดราชการ 

เปดการประชุม     เวลา  09.15 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

       2. มอบโลเกียรติคุณ การดําเนินงานตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (LTC) ระดับจังหวัด 

  - โลผูสูงอายุตนแบบสุขภาพดีดีเดนระดับเขตไดแก นายอําหมาด ยังปากน้ํา อําเภอทุงหวา 

  - โลชมรมผูสูงอายุดีเดนระดับจังหวัดไดแก ชมรมผูสูงอายุ รพ.ทุงหวา 

  - โลผูจัดการการดูแลผูสูงอายุดีเดนระดับจังหวัด ไดแก นางอนงค เก้ือสกุล รพ.ทุงหวา 

  - โลผูดูแลผูสูงอายุดีเดนระดับจังหวัดไดแก นส.บุญเรือน เหาะหาด ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา 

  - โลนวตกรรมดานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดีเดนระดับจังหวัด ไดแก ตําบลทุงหวา 

ประธาน  - ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัล และชมรมท่ีไดรับรางวัลการดําเนินงานตําบลดูแล

สุขภาพผูสูงอายุระยะยาวระดับจังหวัดทุกทานขอใหรักษาคุณงามความดีเปนตนแบบใหชมรมอ่ืน ๆ ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1 วันสําคัญในเดือน ธันวาคม 2562 

1. วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 ขอใหเตรียมการเพ่ือจัดพิธีหรือโตะหมูบูชา ตามหนังสือสั่งการ 

ของจังหวัด และขอใหทุกทานเขารวมพิธีท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 ดวย 

    2. วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 จะมีพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุ

ยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงจากเดิมกําหนดไววันท่ี 24 ตุลาคม 2562 

 1.2 นโยบายของผูวาราชการจังหวัดสตูล 3 เรื่องหลัก ๆ คือ เรื่องรานอาหารสะอาดรสชาติอรอย 

เรื่อง สงสิ่งแวดลอมคือ การจัดการขยะและเรื่อง การเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย 

 1.3 ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  ผูตรวจการแผนดิน จะมารวมเสวนาเรื่อง สิทธิของมารดา

ระหวาง กอนและหลังคลอดกรณีการบริโภคโฟลิก เอซิค (วิตามินB9) ท่ีหองประชุมแกวโกเมนชั้น 4 

โรงพยาบาลสตูล โดยมีผูเขารวมเสวนาดังนี้  หัวหนาสวนราชการ และแพทยผูท่ีเก่ียวของ อสม.จํานวน 80 คน 

โดยจะขอความรวมมือจาก อสม.ในเขตอําเภอเมือง กลาวตอนรับผูตรวจการแผนดินโดย ผูวาราชการจังหวัด

สตูล ตั้งแตเวลา 09.00- 12.30 น.  ขอใหผูเก่ียวของ 

 1.4 ขอใหทุกหนวยงานกระตุนใหบุคลากรสมัครจิตอาสาทุกวันท่ี 1 – 10 ของเดือน สมัครได

ท่ีวาการอําเภอทุกแหง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม   - รับรองโดยไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                              
 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2563 
        3.1.1 การดําเนินการงาน พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - พชอ.มีเกณฑป 2563 คือ รอยละ 70 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ โดยแบงเปน 4 ไตรมาส รอบ 3 เดือน เนนเรื่อง มีการประชุมคัดเลือกประเด็นปญหา
พ้ืนท่ีประเมินตนเอง โดยมีงบประมาณจาก สสป. ไตรมาส 1 – 2 อําเภอละ 10,000  บาท อําเภอตองทําแผนสง
ภายใน 20 ธันวาคม 2562 ไตรมาส 4- 5 อําเภอละ 15,000 บาท ผลการดําเนินงาน พชอ. ทุกอําเภอมีการ
ประชุม และมีประเด็นปญหาของแตละพ้ืนท่ีเปนประเด็นเดิมตามท่ีไดนําเสนอมากอนหนานี้แลว การนําเสนอ 
พชอ. ในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการครั้งตอไป (เดือน ธ.ค.62) เปน พชอ.ควนกาหลง 

- รอยละ 25 ของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี  
ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ซ่ึงผลงานเดิมมีจํานวน 19 ทีม คิดเปน 67.86% 
ประธาน -  ขณะนี้ไดปรับเกณฑใหม หากประชากรต่ํากวา 30,000 คน สามารถตั้งทีมใน รพ.ได 
หลักสูตรแพทยท่ีจะอบรมก็จะปรับลดเหลือ 2 เดือนจากเดิม 4 เดือน แพทยประจําทีมจะไมตองลงไปนั่งตรวจ แต
ตองรับรูและเปนท่ีปรึกษา โดยใหเจาหนาท่ีของทีมแจงขอมูลใหแพทยไดรับทราบขอมูลของประชากรท่ีรับผิดชอบ
ดวย ตองสรางเครือขาย Health Care worker ขอใหสาธารณสุขอําเภอชวยกระตุนและติดตามดูวาใครยังไมเขา
กลุม PCC สตูล และฝากผอ.รพช. เรื่องการสงแพทยไปอบรมดวย  เพ่ือจะใหครอบคลุมไดเร็วข้ึน โดยอําเภอเมือง 
อําเภอควนโดน อําเภอทาแพ ยังมีไมครบ ซ่ึงหากไมครบเง่ือนไขตามเกณฑทางสสป.จะไมนับวามี PCC 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - รอยละ 75 รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวผลงาน 
ณ 30 พ.ย. 62 จังหวัดสตูล ผานเกณฑ 5 ดาว แลวจํานวน 45 แหง คิดเปน 81.82% เหลือของอําเภอเมือง 
อีก 10 แหง ท่ีรอการประเมินในเดือน มค. – มี.ค. 2563 และจะมีสอน.นิคมพัฒนาท่ีจะ Reaccreditation 
ในชวง ม.ค. – ก.พ. 2563  
ประธาน   ขอใหอําเภอเมืองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 14 ก.พ. 2563 และการปรับแผน PCC ขอให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ย. 2562 นี้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      3.1.2 อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – สถานการณเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของป 2562  

1. อัตราปวยรายใหมโรคความดันโลหิตสูง 

อําเภอเมือง  สูงสุด รพ.สต.คลองขุด(สาขา) ต่ําสุด รพ.สต.เกาะยาว 

อําเภอควนโดน   สูงสุด รพ.สต.ยานซ่ือ  ต่ําสุด รพ.สต.ควนโดน 

อําเภอควนกาหลง สูงสุด รพ.สต.ผัง 34  ต่ําสุด รพ.สต.ทุงนุย 

อําเภอทาแพ  สูงสุด รพ.สต.ทางยาง  ต่ําสุด รพ.สต.ทาเรือ 

อําเภอละงู  สูงสุด รพ.สต.ตันหยงละไน ต่ําสุด รพ.สต.ทุงไหม 

อําเภอทุงหวา  สงูสุด รพ.สต.บานทุงดินลุม ต่ําสุด รพ.สต.เขาแดง 

อําเภอมะนัง  สูงสุด รพ.สต.มะนัง  ต่ําสุด รพ.สต.ปาลมพัฒนา 
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2. อัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวาน ต่ําสุดของแตละอําเภอ 

อําเภอเมือง  รพ.สต.ตันหยงกลิง อัตรา 150.15 ตอแสนประชากร 

อําเภอควนโดน   รพ.สต.บานกุบังปะโหลด อัตรา 185.47 ตอแสนประชากร 

อําเภอควนกาหลง รพ.สต.บานเหนือคลอง อัตรา 148.74 ตอแสนประชากร 

อําเภอทาแพ  ศสช.ทาแพ  อัตรา 211.25 ตอแสนประชากร 

อําเภอละงู  รพ.สต.แหลมสน  อัตรา 237.45 ตอแสนประชากร 

อําเภอทุงหวา  รพ.สต.ทุงบุหลัง  อัตรา   86.17 ตอแสนประชากร 

อําเภอมะนัง  รพ.สต.ปาลมพัฒนา อัตรา 374.20 ตอแสนประชากร 

3. จํานวนเปาหมายผูปวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ป 2563 

อําเภอเมือง  เบาหวาน  ‹ 405  คน ความดันโลหิตสูง ‹ 1,242 คน 

อําเภอควนโดน   เบาหวาน  ‹ 80    คน ความดันโลหิตสูง ‹  175  คน 

อําเภอควนกาหลง เบาหวาน  ‹ 118  คน ความดันโลหิตสูง ‹  350  คน 

อําเภอทาแพ  เบาหวาน  ‹   71  คน ความดันโลหิตสูง ‹   163  คน  

อําเภอละงู  เบาหวาน  ‹ 292  คน ความดันโลหิตสูง ‹   861  คน  

อําเภอทุงหวา  เบาหวาน  ‹   55  คน ความดันโลหิตสูง ‹   165  คน 

อําเภอมะนัง  เบาหวาน  ‹   92  คน ความดันโลหิตสูง ‹   245  คน 

ภาพรวมจังหวัด  เบาหวาน  ‹ 1,113  คนความดันโลหิตสูง ‹ 3,205  คน 

- ขอสังเกต จํานวนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ป 2562 แนวโนมถูกวินิจฉัยตั้งแต 

ปงบประมาณ เริ่มลดลง ซ่ึงตนปงบประมาณจะเปนชวงการคัดกรองซ่ึงไมไดหาผูปวยในกลุมเสี่ยงแตเปนการคัด

กรองผูปวยท่ีเปนผูปวย แตในชวงเดือน มี.ค. – ก.ค. 2562  เริ่มหมดการคัดกรองผูปวยก็ลดลง เม่ือดูผูปวย

เปนรายคนพบวา เปนผูปวยท่ี OPD กวา60% ซ่ึงจะตัดขอมูลป 2562 จะทําไดยาก จะตองทํากราฟให

ละเอียดข้ึนในไตรมาส 1 – 2 แนวโนมจะลดลง 

ประธาน  - ขอใหแตละอําเภอนําเสนอแนะทางการดําเนินงานเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

รพ.มะนัง - จะเปนพ่ีเลี้ยงใหทุก รพ.สต. ซ่ึงแตละรพ.สต.จะมีกระบวนการทํางานท่ีดีอยูแลว 

สสอ.ควนกาหลง  - ของตําบลควนกาหลง ทีม อสม.ทําโครงการโดยใชงบสป.สช.เพ่ือติดตามเจาะโลหิต

ในกลุมผูปวยและกลุมเสี่ยงทําใหสามารถควบคุมเบาหวานไดคอนขางดี สวนรพ.สต.ในตําบลอ่ืน ๆ ไมไดมี

โครงการเชิงรุกแบบตําบลควนกาหลง 

รพ.ควนกาหลง   – เม่ือเห็นการนําเสนอ คงจะตองใหความสําคัญกับสถานบริการท่ีผลงานไมดีเพ่ิมข้ึนเปน

พิเศษและจากขอมูลไมไดนําเสนอผลงาน จากคาเฉลี่ยซ่ึงอาจจะทําใหผลท่ีออกมาคลาดเคลื่อนได 

สสอ.ควนโดน   – สําหรับอําเภอควนโดน ผูรับผิดชอบจะลงไปติดตามถึงพ้ืนท่ีอยางจริงจัง ทําใหผลงาน

คอนขางด ี

- เรื่องบุหรี่ ไดสมัครไป 2 แหงแลว แตงบจากสสส. คอนขางจะมีปญหาในการเบิกจาย 

กลุมมงานควบคุมโรคไมติดตอ – หากผลงานตามงวด ก็จะไมคอยมีปญหาสําหรับการเบิกจายจาก สสส. 

สสอ.ละงู - เรื่องขอมูลขอใหนําเสนอรายอําเภอดวย และควรจะนําเสนอเทียบกับผลงานการคัดกรองดวย 
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ประธาน  - ขอใหประสานกับงาน NCD ใหเรื่องขอมูลตาง ๆท่ีตองการ 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.3 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – TB  เปนตัวชี้วัดกระทรวงฯในป 2563 และตัวชี้วัดของจังหวัดดวยเชนกัน 

โดยมีผูปวย TB รายใหมของจังหวัดดังนี้ 

อําเภอเมือง  10 ราย 

อําเภอควนโดน     1 ราย 

อําเภอควนกาหลง   2 ราย 

อําเภอทาแพ    0 ราย 

อําเภอละงู    4 ราย 

อําเภอทุงหวา    0 ราย 

อําเภอมะนัง    5 ราย 

  รวมท้ังสิ้น  22 ราย 

ประธาน  - จากขอมูลปท่ีผานมา กับขอมูลปจจุบันของอําเภอทุงหวา กับอําเภอมะนัง คอนขางมีความ

แตกตางกับ ขอใหทุกอําเภอเนนย้ําเรื่อง การคัดกรองใหมากข้ึน 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – กลุมเสี่ยงท่ีเปนเปาหมายเพ่ือคนหาเชิงรุก โดยการคัดกรองดวยการ X-Ray 

และตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว (Early Diagnosis and Treatment)  7 กลุม 

1. กลุมผูสัมผัสวัณโรค (ผูสัมผัสรวมบานเนนวัณโรคปอดทุกประเภท) 

2. กลุมท่ีมีโรครวม (HIV , เบาหวาน ,ผูสูงอายุมากกวา 65 ป และมีโรครวม เชน COPD ไตวาย) 

3. กลุมประชากรเสี่ยง (ผูตองขัง ,บุคลากรสาธารณสุข ,แรงงานตางชาติ) 

- Estimate case finding (ผูปวยรายใหม+กลับเปนซํ้าท่ีคาดวาจะมี) ป 2563 เปาหมาย  

153 ตอแสนประชากร ภาพรวมท้ังจังหวัด 492 ราย เปาหมาย(ไมนอยกวา 82.5) = 408 คน จํานวนถึง 

27 พ.ย. 2562   29  ราย ขอใหคนหาผูปวยรายใหมใหมากท่ีสุด 

ประธาน  - ใหพยายามคนใหเจอ และรักษาใหดี เพราะในปจจุบันแตละรพช.มี success rate ท่ีดีเกิน 

85% ทุกแหงแลว และเนนการติดตามการรักษาโดยการถายภาพการกินยาสงทุกวัน  ใหจัดทําตารางการ

ติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – การประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพป 2562 เกณฑ 90 คะแนน

ข้ึนไป โรงพยาบาลผานเกณฑ 6 แหงไมผาน 1 แหง คือ รพ.ทุงหวา ซ่ึงไดใหคําแนะนําเพ่ือแกไขปญหาไปแลว 

และขอใหทุกโรงพยาบาลรักษามาตรฐานใหผานเกณฑในปตอไปดวย 

- วิธีดําเนินการระดับพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตรวัณโรคของป 2563 ก็เหมือนกับปท่ีผานมา  

โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. คัดกรอง คนหา โดยการ X-Ray 

2. ตรวจผูสัมผัสรวม โดยเฉพาะเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

3. กรณี X-Ray ผิดปกติใหเก็บเสมหะตรวจดวยวิธี Molecular หรือ AFB 

4. ข้ึนทะเบียนผูปวยทุกรายท่ีวินิจฉัยวาเปนวัณโรค 
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5. รักษาดวยระบบยามาตรฐานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแหงชาติ 

6. สงสัยมีขอบงชี้ดื้อยาตองตรวจ DST ทุกราย 

7. เนนผูปวยเปนศูนยกลางในการดูแลรักษา 

8. ผลักดันใหใช Program NTIP ทุกสถานบริการ 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

     3.1.4. การดําเนินงาน HR Transformation 

    - 

     3.1.5. การดําเนินงาน RDU 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ   - คณะกรรมการ RDU จังหวัดไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2562 พบวายังมี

ปญหาเรื่องขอมูลจาก HDC และขอมูลจากโปรแกรม RDU ไมตรงกัน ซ่ึงทีมตรวจราชการมอบ 29ใหจังหวัด 29

พิจารณาเองวาจะใชขอมูลจากสวนไหนในการรายงานกระทรวง ซ่ึงคณะกรรมการ RDU จะใหคณะกรรมการ

วางแผนและประเมินผล เปนผูพิจารณาวาจะใชขอมูลไหนเนื่องจาก RDU ยังเปน PA ของกระทรวง 

- Small Success  ไตรมาส 1 RDU ข้ัน 2≥รอยละ 45 (4 รพ.) 

            RDU ข้ัน 3≥รอยละ 15 (2 รพ.) 

        ไตรมาส 2 RDU ข้ัน 2≥รอยละ 50 (4 รพ.) 

            RDU ข้ัน 3≥รอยละ 15 (2 รพ.) 

        ไตรมาส 3 RDU ข้ัน 2≥รอยละ 55 (5 รพ.) 

            RDU ข้ัน 3≥รอยละ 15 (2 รพ.) 

             ไตรมาส 4 RDU ข้ัน 2≥รอยละ 60 (5 รพ.) 

            RDU ข้ัน 3≥รอยละ 20 (2 รพ.) 

  -รอยละ 100 ของจังหวัดดําเนินการ RDU  Community อยางนอย 1  

   อําเภอและผานเกณฑระดับ 3 

  -AMR ระดับ Intermediate รอยละ 100 

  -อัตราติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลงรอยละ 7.50 

- ผลการดําเนินงาน RDU ของโรงพยาบาลในจังหวัดสตูล 

1. AD ผานเกณฑ 3 แหง คือ รพ.ควนโดน รพ.ทุงหวา รพ.ละงู และรพ.ทาแพ 

2. บาดแผลสด ขอมูลจากโปรแกรมไมผาน 2 แหงคือ รพ.ละงู และรพ.มะนัง แตขอมูล 

จาก HDC จะผานเพียง รพ.สตูล รพ.ควนกาหลง และรพ.มะนัง 

3. ATL ขอมูลจากโปรแกรม รพ.สตูลจะสูงมากแตหากดูจาก HDC จะเปนศูนยทุกแหง 

4. RAS blockage รพ.ละงูไมผานเพียงแหงเดียว 

5. Glibenclamine ผานเกณฑทุก รพ. 

6. การใชยา Metformin หากดูผานโปรแกรม RDU ผานเกือบทุกแหง ยกเวน รพ. 

มะนัง แต HDC ผานเกณฑทุกแหง 

7. การใชยา NSAIDS ซํ้าซอน ผานทุกรพ. 

8. ผูปวยไตเรื้อรังระดับ 3 ไดรับ NSAIDS ผานเกณฑทุกรพ. 
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9. ผูปวยโรคหอบหืดไดรับยา inhaled corticosteroid หากดูในโปรแกรม RDU ผาน  

3  แหง  คือ รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหล และรพ.ทาแพ แตหากดูจาก HDC ไมผานเกณฑทุกรพ. 

10. การใชยากลุม long – acting benzodiazepine ในการรักษาภาวะนอนไมหลับ  

รพ.ทุงหวา ยังไมผานเกณฑ 

11. Warfarin/Statins/Ergots ในสตรีตั้งครรภ ผานเกณฑทุกแหง 

12. การไดรับยาแอนตี้ฮีสตามีนชนิด non – sedating ในเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจ  

ผานเกณฑทุกรพ. 

13. รพ.สต.ใชยาปฏิชีวนะในโรคระบบ URI ≤ รอยละ 20 ผานเกณฑทุกแหง 

14. รพ.สต.ใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน ≤ รอยละ 20 รพ.สตูล 80%  

รพ.ควนโดน 50%  รพ.ควนกาหลง 71.43%   รพ.ทุงหวา  71.43%  รพ.ละงู  90.91%  รพ.ทาแพ 

100.00% รพ.มะนัง 30.00%  ขอมูลยังไมนิ่ง เนื่องจากยังเปนเดือนแรกจํานวนผูปวยยังนอย 

  โดยสรุปโรงพยาบาลท่ีผาน RDU ข้ัน 2 มี 2 โรงพยาบาล คือ รพ.ทุงหวา  และร.พ.ทาแพ 

ประธาน - ขอใหทําความเขาใจกับแพทยเรื่อง การวินิจฉัยโรค ขอใหมีเภสัชกรรวมในทีมหมอครอบครัว

ดวย และใหงาน ICT แจงขอมูลยอนกลับใหถึงระดับตําบล ซ่ึงหากดําเนินการ RDU ไดดีจะทําใหการใชยา

นอยลง เกิดโรคแทรกซอนนอย สุขภาพประชาชนดีข้ึน และใหเชิญกลุมเภสัชกรเขากลุมไลน  PCC จังหวัดดวย 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.6.  กัญชาทางการแพทย 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ   - รพ.ละงู ไดเปดคลินิกกัญชาทางการแพทย  เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 2562 ท่ีผาน

มา จะเปดใหบริการทุกวันจันทรท่ี 2 และท่ี 4 ของเดือน ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยจะใหบริการ

ผสมผสานท้ังแพทยแผนไทยและแผนปจจุบัน ปจจุบนัมีผูปวยมารับบริการแลว 2 ราย 

  - Case CA  maststasis lung ผลการคัดกรองผานเกณฑการใชสารสกัดกัญชา แตเนื่องจาก

สิทธิของผูปวยอยูอําเภอหาดใหญจึงแนะนําใหไปรับการใชสารสกัดกัญชาท่ีรพ.หาดใหญ 

  - Case Polycythaemia ,DLP  ผลการคัดกรอง ไมเขาเกณฑขอบงชี้การใชกัญชา แพทย

แนะนําใหหยุดใช 

ประธาน - ผูปวย Case CA สามารถใหสิทธิบัตรทองได 

 - แบบคัดกรองใหเจาหนาท่ีหรือ อสม.เปนผูคัดกรอง เจาหนาท่ี รพ.สต.ใชไดหรือไม ตองอบรม

กอนหรือไมอยางไร สามารถใหแพทยแผนไทยชวยไปใหความรูเรื่องนี้ไดหรือไม ใหแจงแผนการดําเนินงานมาให

ทราบดวย หากอําเภอใดมีกิจกรรมพิเศษใหเชิญแพทยแผนไทยไปใหความรูดวย 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.7.  IT Transformation 

งาน ICT    -   ตัวชี้วัด Smart Hospital มีการปรับนิยาม เพ่ิมเรื่อง ภูมิทัศนเขามาในข้ันแรก เรื่อง Green 

and Clean มาผนวกดวย ณ ปจจุบัน มีรพ.ท่ีผานเกณฑระดับ 2 จํานวน 2 แหง คือ รพ.สตูล  และ รพ.ละงู 

ประธาน      - ใหหารือเรื่อง การกระจายผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงจาก รพ.สตูล ไปสู รพช./ 

รพ.สต./PCC  เพ่ือลดความแออัด 

                 -ผลการสุมเรื่อง Health Literacy ของเขต 12 ต่ําท่ีสุด 
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งาน ICT      -    คุณภาพขอมูลแฟม PERSON กระทรวงมีจุดเนนดังนี ้

1. ขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน (CID) ไมเปนคาวางตรงตามหลัก mod11 

2. ขอมูลเพศ ตรงตามมาตรฐาน 

3. ขอมูลสัญชาติ ตรงตามมาตรฐาน ตางดาวตองมี labor ดวย 

4. ขอมูลวันเกิด เม่ือคํานวณและอายุไมติดลบ และไมเกิน 120 ป 

5. ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจําหนาย (Discharge) หากยังไมจําหนายในแฟม Death ตองไมมี 

บุคคลนั้น  จะนําเสนอขอมูลในการประชุมครั้งตอไป 

ประธาน          -   ใหสงขอมูลยอนกลับใหสถานบริการเปนรายตําบลเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 

- ใหตรวจสอบขอมูลจํานวนประชากรสิทธิ UC ของแตละแหง ใหถูกตอง เนื่องจากจะมีผล 

ตองบประมาณท่ีจะไดรับ 

 งาน ICT       -  การบันทึกพิกัดบานรายหนวยบริการ มีความกาวหนาตอเนื่องแตยังมี 4 – 5 ตําบลท่ียังมี

ผลงานต่ํา ขอใหชวยเรงรัดติดตามดวย 

- การบันทึกหมายเลขโทรศัพท อสม. ยังมีอีกหลายหนวยบริการท่ียังไมไดบันทึก เชน  

รพ.สต.คลองขุด เกาะสาหราย ปาเตะ ปูยู  วังเพนียด  ละงู  ทุงไหม PCUพิมาน 

- การบันทึกระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทรัพยากรสาธารณสุข GIS Health จังหวัดสตูล  

อยูในอันดับ 63 คะแนน 90.64 คะแนน 

ประธาน -     ขอใหสาธารณสุขอําเภอติดตามเนนย้ําเรื่อง การบันทึกหมายเลขโทรศัพทอสม. ตองใหได

ครบ 100%  และขอใหชวยเรงรัดเรื่อง การเลิกบุหรี่ดวย  

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

     3.2   การพัฒนา Service Plan 

   - 

  3.3 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

     -  

     3.4 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน 

นายเอกพล  เหมรา   

ผช.นพ.สสจ.      – เรื่อง งบลงทุนมีการประชุม Video conference จากกระทรวงฯไดแจงใหทราบวา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดออกประกาศกระทรวงใหม เก่ียวกับการกอสรางอาคารท่ีมี

ความสูงเกินกวา  23  เมตรและมีพ้ืนท่ีเกินกวา  10,000 ตร.ม. จะตองจัดทํา EIA ดวย ในสวนของ

สาธารณสุข หากมีการกอสรางติดทะเลก็จะตองทํา EIA ดวย ในสวนของรพ.ละงู ท่ีจะไดตึก 5 ชั้นในป 2563 

นี้ แตงบประมาณจะลดเหลือ 98 ลาน บาท จากเดิม 115  ลานบาท จะตองประสานกับงานบริหารวาจะ

สามารถกอสรางไดหรือไม 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ - สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 27 พ.ย. 62 ท่ีผานมา  มีการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณางบลงทุนเขต 12  สรุปโดยยอ ๆ วา ของสตูลจะไดประมาณ 52 ลานบาทท่ีเหลือจะโดนตัดในสวน

ของ Basic base  และระบบบําบัดน้ําเสีย แตไดสํารองไวแลวท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง Excellence เปนของรพ.

สตูล ของรพ.ละงูบรรจุไปอันดับ 2 แตไมไดอยูใน building list จึงโดนตัดออกไป ในสวนของรพ.สตูลอยูใน 
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อันดับท่ี 4 ของเขต สําหรับงบ 52 ลานบาท เขตขอใหลงขอมูลในวันท่ี 1 – 4 ธ.ค. 62 ระบบจะเปดใหลง

ขอมูลกลุมพัฒนายุทธศาสตรจะพิมพรายการครุภัณฑ สิ่งกอสราง ของแตละแหงวามีอะไรบาง เพ่ือจะไดเตรียม

ขอมูลมาใหกลุมพัฒนายุทธศาสตรลงขอมูลใน website ตามกําหนดตอไป 

ประธาน       - ในบางจังหวัดจะกระจายสิ่งกอสราง เชน หองผาตัดไปยังโรงพยาบาลเล็ก ๆ เพ่ือจะไดไมตอง

ไปสรางความแออัดในโรงพยาบาลใหญ ๆ รวมท้ังอาจจะตองปรับลดลงบางรายการ  หรือลดภารกิจบางอยางใน

โรงพยาบาลใหญ ๆ หรือภารกิจท่ีไมคุมคากับคาใชจายลงดวย คงตองหารือในภาพรวม 

รพ.ควนกาหลง    - ขอสอบถามเรื่อง รถรีเฟอรของรพ.ควนกาหลง ท่ีอยูอันดับแรกของงบลงทุนป 2564 ไม

ทราบวายังอยูหรือไม 

ประธาน       - ใหตรวจสอบขอมูลกับกลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ 

นายเอกพล  เหมรา - งบลงทุนในภาพเขตจะไดรับปละประมาณ 1 พันลานบาท แตในป 2562 เสนอไป  

ผช.นพ.สสจ        1.1 พันลานบาท แตไดรับจัดสรรเพียง 600 กวาลานบาท รายการของสตูลในวงเงิน 52 

ลานบาท ก็จะถูกตัดไปดวย 

ประธาน       - แตละสถานบริการใหเตรียมขอมูล จัดลําดับความสําคัญเอาไว  มีชองทางท่ีจะของบประมาณ

อีกหลายทาง เชน งบกลุมจังหวัด งบพัฒนาจังหวัด งบส.ส. เปนตน 

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 การดําเนินงานฉีดวัคซีน และการดูแลสุขภาพผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย/อุมเราะห 

ป 2563  

รพ.ควนกาหลง    - สืบเนื่องจากการประชุมเม่ือวันท่ี 30 ต.ค. 2562 ไดมีมติวาเดิมจะมีการฉีดวัคซีนรวม 1 

ครั้ง ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และจะเก็บตกท่ี สสจ.สตูล ซ่ึงมีปญหาเรื่อง บุคลากรท่ีจะ

มาใหบริการแกผูประกอบพิธีฮัจย ในปนี้จึงมาแนวทางวา จะฉีดวัคซีนรวมท่ีสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัด เหมือนเดิม แตการเก็บตกจะใหไปฉีดท่ีรพช. ในแตละอําเภอฟรี  ไมมีคาบริการ โดยสสจ.จะ

สนับสนุนวัคซีนไปใหรวมถึงคาบริหารจัดการตาง ๆ ดวย สําหรับวัคซีนท่ีฉีคผูไปอุมเราะหจะให รพช.แตละแหง

ดําเนินการเอง   

มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ประธาน         -  จะขอเพ่ิมเรื่อง การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก  ในระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม 

ในการประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม     -  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
           6.1 เรื่องจากรพท./รพช. 
รพ.ควนกาหลง     -     มีเรื่องประชาสัมพันธเก่ียวกับ การชวยเหลือนองนักเรียนทุนเวชสถิติ ซ่ึงปวยเปน
มะเร็งกระดูก กอนหนานี้ปฏิบัติงานท่ี รพ.ควนกาหลง แตยังไมผานชวงทดลองงาน ทําใหไมมีรายได ตอนนี้
รักษาตัวท่ี มอ. และคารักษาเกินสิทธิประกันสังคมไปคอนขางมาก จึงขอประชาสัมพันธหากทานใดประสงคจะ
ใหการชวยเหลือติดตอไดท่ี รพ.ควนกาหลง 
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