
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 12 /2562 

วันท่ี  25  ธันวาคม  2562 
ณ หองประชุมนครี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. นางสาววันทนา ไทรงาม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายวิริยะ สงเก้ือ    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ผชชส.) 
4. นางโสภิดา  ตั้งวรากูร            เภสชักรเชี่ยวชาญ (ผช.นพ.สสจ.) 
5. นางชาริยา  มาราสา   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นพ.ปวิตร  วนชิชานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
7. นางสาววิไลลักษณ  เลิศเมธากุล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
8. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. นางศุภร  ถ่ินแกว   แทนอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. นพ.พงศภพ  วิเศษสิงห  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
12. นายนพดล   ละอองวิจิตร  แทน หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
13. นางปวีณา  เหมรา   แทน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14. นส.วันทิพย  อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
15. นางจําดี    ศิริสมันวงศ  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ  
16. นางสาวศิริมา ยุทธการกําธร  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
17. นายสุขมาลย  พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
18. นางสุภัทร  กาญจนกําเนิด  แทนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
19.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
20.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
21. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ     
22. นางดาลิซา  โกบบาหล ี  แทน หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
23. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
24. นายภูวนาท  ภัทราภินันท  สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
25. นายศักดา  รอเกตุ            แทน  สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
26. นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
27 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
28.นายจักรพันธุ     ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
29. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
30. นายเฟาซี  ดํายูโซะ   แทนสาธารณสุขอําเภอมะนัง 
31. นายอารัญย มัจฉา   ผอ.รพ.สต.ปากน้ํา 
31. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นพ.เจษฎพันธุ สุวันทโรจน  รองผูอํานวยการดานการแพทย รพ.สตูล 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายสุทธิมาศ   บินสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
3. นายวีรศักดิ์ สมยุทวันต   เภสัชกร  รพ.สตูล 
       
 



 ๒ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นพ.สุพล  เจริญวิกกัย   ติดราชการ 
2.นพ.ธนวัฒน สุวัฒนกุล   ติดราชการ 
3.พญ.นันทิกานต อุบล   ติดราชการ 
4.นายเอกพล  เหมรา   ติดราชการ 
5.นางพวงษา วิลาสินี   ติดราชการ 
6.นางอรนุช  นรารักษ   ติดราชการ 
7.นายอนวัช ประทีปอนันต  ติดราชการ 
8.นายภูรณ  โตะประดู   ติดราชการ 
9.นายวงศ โดยพิลา    ติดราชการ 
 

เปดการประชุม     เวลา  09.25 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

       2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณหนวยงานในสังกัดสสจ.สตูลผานเกณฑ ITA ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ไดแก สสอ.มะนัง สสอ.ควนโดน สสอ.ละงู  สสอ.ควนกาหลง  รพ.ควนกาหลง  รพ.สตูล  สสอ.ทา

แพ  สสอ.เมืองสตูล  สสอ.ทุงหวา  รพ.ทุงหวา รพ.ละงู  รพ.ควนโดน รพ.ทาแพ  รพ.มะนัง  สสจ.สตูล 

        3. ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

        4. มอบโล/เกียรติบัตร หนวยงานท่ีจัดบริการดาน HIV/Aids  และTB ท่ีไดรับการรับรองระดับ

เพชร 2 หนวยบริการคือ PCU กําแพง และรพ.สต.บานหวยไทร อําเภอละงู 

ประธาน  - ขอแสดงความยินดีกับทุกหนวยงานท่ีไดรับรางวัลในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1..1 เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมกรมจังหวัด และหัวหนาสวนราชการจังหวัดสตูล ผูวาราชการ

จังหวัดสตูลเชิญอาจารยจาก มอ. มีพูดเรื่อง MICE CITY วิสัยทัศนเมือง 

  M.-MEETING เมืองแหงการประชุม สรางศูนยประชุม 1,000 ท่ีนั่ง 

     -  มีการนําเสนอเรื่อง โฟลิกแอซิด จังหวัดสตูล   มีเด็กพิการแตกําเนิดประมาณ 35 ราย  ซ่ึง 

โฟลิกแอซิด สามารถปองกันไดประมาณ 50 -70 %  ซ่ีงอยูในหมวดนโยบายแหงรัฐท่ีจะตองจัดบริการแก

ประมาณ ขอใหหนวยบริการสาธารณสุขไดพยายามกระจายการใหบริการเรื่องนี้ รวมท้ังประชาสัมพันธใหท่ัวถึง

ตอไป 

 1.2 จะมีการ KICK OFF กิจกรรมรณรงคความปลอดภัยทางทองถนนวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

ท่ีอําเภอละงู เปาหมายไมเกิดอุบัติเหตุเกิน 17 ครั้ง ในชวง 7 วันอันตราย ขอใหทุกแหงชวยกันอยางเต็มท่ีดวย 

 1.3 จะมีการจัดพิธีสวดมนตขามปวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ณ วัดชนาธิปเฉลิม และวันท่ี 28 

ธันวาคม 2562  ท่ีวัดดุลยาราม ตําบลฉลุง 

 1.4 ขอแจงเรื่อง จากการประชุมหัวหนาสวนราชการเดือนท่ีผานมา เรื่อง พืช GI ท่ีไดรับอนุญาต

ใหใชตราสัญลักษณบงชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดสตูล คือ จําปาดะ 

 

 



 ๓ 

 

  - การขับเคลื่อนจังหวัดสตูล 3 เรื่อง คือ 1. การทองเท่ียวระดับโลก  2.การเกษตรคุณภาพ 

3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  - ขอสั่งการจากรัฐบาลท่ีสําคัญ 4 เรื่อง คือ 1. การถวายพระเกียรติสถาบัน  2. จิตอาสา 

3. ดูแลถนนเฉลิมพระเกียรติ  4.การดูแลลําน้ํา 

     - ทุกวันอังคารใหสวมใสผาถ่ินไทย เพ่ือสืบสานอนุรักษผาถ่ินไทยตามพระราชปณิธานของพระ

พันปหลวง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม   - รับรองโดยไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                              
 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2563 
        3.1.1 การดําเนินการงาน พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - นําเสนอตัวชี้วัด พชอ. รอยละ 70 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ผลงาน 3 เดือน ดําเนินการครบตามเกณฑทุกอําเภอ ผลการประเมิน UCCARE มี 4 
อําเภอได 4 คะแนน และ 3 อําเภอท่ีได 5 คะแนน (ควนกาหลง  ละงู  ทุงหวา) การนําเสนอผลงาน พชอ.ในท่ี
ประชุมคณะกรรมกรมจังหวัดฯ เดือน มกราคม 2563 ไดแก พชอ.ทาแพ 

- ตัวชี้วัดรอยละ 25 ของ  PCC  และเครือขาย  PCC  ท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี ผลงาน ณ  
ปจจุบัน 18 ทีม คิดเปน 64.29% สําหรับป 2563 จะมีทดแทน 1 ทีมท่ีอําเภอทาแพ 

- ตัวชี้วัดใหม รอยละของประชาชนในอําเภอท่ีเปนท่ีตั้งของ รพศ/รพช. มีแพทยเวชศาสตร 
ครอบครัว หรือแพทยผานการอบรม และคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ดูแลดวยเวชศาสตรครอบครัว
(เปาหมายป 2563 รอยละ 40) ผลงานภาพรวม 59.78% อําเภอเมืองผลงานตํ่าสุด 28.25%  
ประธาน -  อําเภอเมืองขอใหหาแพทยเขารับการอบรม ขอใหเตรียมรายชื่อแพทยไวดวย ขอใหทําความ
เขาใจวาแพทยไมตองลงตรวจก็ไดแตใหเปนทีมท่ีปรึกษา  จะมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับ PCC ท่ีข้ึนทะเบียน 
ตองพยายามผลักดันใหเกิดข้ึนใหได  
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - ในเขต 12 มี 3 จังหวัดท่ีผลงานยังนอยกวา 40% คือ สตูล ยะลา นราธิวาส 

- รอยละ 75 รพ.สต. ท่ีผานเกณฑ 5 ดาว 45 แหง คิดเปน 81.82% และมีแผนประเมิน 
ในชวงเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 จํานวน 10 แหง และ Reaccreditation ครั้งท่ี 1 อีก 1 แหง คือ สอน.
นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง 
ประธาน   ฝากใหสสอ.ทุกทาน ไปกระตุนทีมใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      3.1.2 อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – ภาพรวมการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ในไตรมาสแรกไมไดตาม

เปาหมาย ผลงานไมถึง 50% ในทุกอําเภอ ต่ําสุดท่ีอําเภอมะนัง  ซ่ึงอาจจะเกิดจากการยังไมไดบันทึกขอมูล จะ

ทําใหมีผลตอการติดตามวัดความดันท่ีบานภายใน 120 วัน 

- ภาพรวมของเขต 12 ผลงานจังหวัดสตูล ต่ํากวาทุกจังหวัด ขอใหเรงรัดการดําเนินการ 

ดวย 

 



 ๔ 

 

- จํานวนผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงป 2563 มีอําเภอเมือง อําเภอควนกาหลง  

อําเภอทุงหวา ท่ีพบผูปวยไตรมาส 1 ปนี้ มากกวาไตรมาส 1 ของปท่ีผานมา  และพบวาในผูปวยความดันโลหิต

สูง 815 คน มีมากกวา 600 คนท่ีไมมีผลคา BP 

ประธาน  - ขอใหหารือกับผูเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหานี้  โดยเฉพาะ 3 อําเภอท่ีพบผูปวยความดันโลหิต

สูงจํานวนมาก ขอใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตรงกัน 

กลุมมงานควบคุมโรคไมติดตอ – ผูปวยความดันโลหิตสูงไตรมาสแรกของป 2563  815 คน จะนอยกวา 

ไตรมาสแรกของป 2562   เบาหวาน  335  คน มากกวาปท่ีแลว แตไมสามารถถัวเฉลี่ยกันได รายละเอียด

จํานวนผูปวยรายใหมของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แยกรายอําเภอ สามารถดาวนโหลดไดจากวาระ

การประชุม กวป.ใน Website ของสสจ.สตูล 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.3 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

- ไมมีนําเสนอ 

ประธาน  - TB ขอใหเนน เรื่อง DOT และสงภาพการกินยาของผูปวยมาใหทราบทุกวันดวย 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.4 การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  - นําเสนอการดูแลและติดตามหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง ในภาพรวมจํานวน 
106 ราย แยกเปน DM 16 ราย GDM 61  ราย CHT 12 ราย Gestational HT  3 ราย DM+HT 1ราย 
Thyroid  7 ราย Heart 4 ราย Asthma 1 ราย และ TB 1 ราย 

  -  การติดตามหญิงตั้งครรภท่ีเปนเบาหวานประเภทพ่ึงอินซูลิน 

  - หญิงตั้งครรภ DM Type 1 จํานวน 4 ราย พ้ืนท่ีตอบรับทราบจํานวน 2 ราย จากอําเภอ 

ละงู และอําเภอควนโดน มีรายงานเพ่ิมเติม 2 ราย ท่ี รพ.สต.วังตง  ควบคุมน้ําตาลได (FBS89,2hr PP96) 

และรพ.สต.ควนขัน ควบคุมน้ําตาลได 

  - หญิงตั้งครรภท่ีควบคุมน้ําตาลไมได 3 ราย ท่ี รพ.สต.ควนขัน รพ.สต.เจะบิลัง  และอําเภอ

ละงู แหงละ 1 ราย 

  - พบหญิงตั้งครรภมี  HT+CKD  stage  1  ท่ีอําเภอมะนัง  และหญิงตั้งครรภมี 

 HT+DM+schizophrenia ท่ี อําเภอละงู 

ประธาน  - ขอใหสํารวจดูวา อสม.มีเครื่องวัดความดันโลหิตหรือไม และขอใหรายงานขอมูลหญิง

ตั้งครรภใหเจาหนาท่ีทราบโดยเร็ว โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงตาง ๆ และใหมีระบบติดตามผูปวยขาดยาโดยเฉพาะ

ผูปวย DM ท่ีตองรับอินซูลิน และตองเนนย้ําเรื่องระบบการบันทึกการบริการตาง ๆ ของหญิงตั้งครรภท่ีมารับ

บริการดวย 

สสอ.เมือง  - จากขอมูลของพ้ืนท่ี กรณีหญิงตั้งครรภของบานทุง ปจจุบันความดันปกติไมไดเปนคนไข

เบาหวานแลว และรายท่ี 2 ของเกาะอาดัง คลอดแลว คาเบาหวานปกติ นัดเจาะเบาหวานทุก 2 สัปดาห อสม.

ติดตามอยูแลว อยากทราบวาทําไมขอมูลของฝายไมตรงกันกับพ้ืนท่ี 

ประธาน  - ขอใหงาน IT ดึงขอมูลผูปวย DM/HT ในหญิงตั้งครรภสงกลับใหสถานบริการไดรับทราบ

และดําเนินการตอไป 
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 - ในอนาคตอาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีของพยาบาลหองคลอดใหรับผิดชอบงาน

อ่ืน ๆ เชน ยาเสพติด เนื่องจากมีปริมาณการคลอดลดลงในหลาย ๆ โรงพยาบาล 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - ในปนี้จะมีการลงไปประเมินหองคลอดโดยทําสถานการณจําลอง เพ่ือประเมิน

คุณภาพของระบบการใหบริการของแตละโรงพยาบาลดวย คาดวาจะสามารถดําเนินการไดในชวงเดือน 

มกราคม 2563  

รพ.ทาแพ      -   กรณีการปรับบทบาทหนาท่ีของพยาบาลหองคลอด แตละโรงพยาบาลตองปรับตัว  

รพ.ทาแพไดปรับแลวโดยการลดเวรพยาบาล กรณีไมมีคนไขรอคลอด และใหไปชวยงานท่ี OPD และ ER แทน 

สวนการจะยุบหองคลอด คงตองมีการหารือรวมกันในหลาย ๆ สวนเพราะเปนเรื่องท่ีคอนขางสําคัญ 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 

     3.1.5. การดําเนินงาน HR Transformation 

    ไมมีการนําเสนอ 

     3.1.6. การดําเนินงาน RDU 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ   - เปาหมาย RDU ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจะตองผาน RDU ข้ัน

ท่ี 2 รอยละ 60 (5 แหง) ข้ันท่ี 3 รอยละ 20 (2 แหง) 

- ผลงานภาพรวม ผานข้ันท่ี 2 จํานวน 2  โรงพยาบาล คือ รพ.ควนกาหลงและรพ.ทาแพ  

ผานข้ันท่ี 3    1 แหง คือ รพ.ทาแพ ซ่ึงยังไมผานเกณฑตาม small success และจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติม คือ 

RDU community ตองผานเกณฑระดับ 3 อยางนอย 1 อําเภอ การลดลงของการติดเชื้อดื้อยา 8 ชนิด ลดลง 

7.5% โดยในภาพรวมของจังหวัด จะมีปญหาการใชยาปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรค คือ โรคหวัด อุจจาระรวง   

แผลสด และการคลอดปกติทางชองคลอด ทําใหไมสามารถผานข้ัน 2 ได สวนตัวชี้วัดข้ัน 3 ผานหมดแลว

ยกเวนการใชยา 

สเตียรรอยดพนในผูปวย  Ashma ซ่ึงจะมีปญหาคลายกับภาพรวมของประเทศ และปญหาสําคัญอีกประการ

คือ การใชยาตองหามในหญิงตั้งครรภท่ีอาจจะสงผลตอการแทงและเด็กเกิดความพิการได เปนขอมูลจาก HDC 

เม่ือ 1 คุลาคม 2562 – 18 ธันวาคม 2562  

- โรคหวัดมีปญหาในโรงพยาบาลใหญ ๆ ไมพบปญหาในรพช.ซ่ึงสามารถใชไดไมเกิน 20%  

ไมวาจะวินิจฉัยเปนโรคอะไรในกลุม URI คาเฉลี่ยของเขต 12 อยูท่ี 24% จากขอตกลงจะใหแตละรพ.ประมวล

ตัวเลขตัวชี้วัดผาน RDU 2016 และ RDU R9  ซ่ึงมีเพียงรพ.ทาแพ และรพ.ควนโดนท่ีเขียนรายงานตาม 

Template ตัวชี้วัดท่ี Update เนื่องจากไมไดใช HOSXP 

- โรคอุจจาระรวง คาเฉลี่ยของเขต 12 ประมาณ 21.68% รพ.ทุงหวา รพ.ละงู รพ.ทาแพ  

ผานเกณฑ รพ.มะนังคอนขางสูง 

- บาดแผลสด เปาหมาย 50% ผลงานรพช.สวนใหญเกินเกณฑเพียงเล็กนอย ยกเวน  

รพ.ทุงหวา รพ.มะนัง รพ.ละงู ท่ีคอนขางสูงกวา รพ.อ่ืน ๆเล็กนอย 

- คลอดปกติทางชองคลอด ผลงานคอนขางดี แตยังสูงกวาคาเฉลี่ยของเขต 12 เล็กนอย 
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- การไดรับยา inhaled corticosteroid จากขอมูล HDC รพ.ผานเกณฑเพียง 1 แหง คือ  

รพ.ควนกาหลง ซ่ึงภาพรวมของเขตก็ยังไมผานเกณฑ  จะพบปญหา มีการใหรหัสผูปวย COPD เปนรหัสผูปวย 

Ashma และความครอบคลุมของผูปวยท่ีเขารับการรักษาในคลินิกอยางจริงจัง 

- ผลงาน รพ.สต.สั่งใชยา ATB ไมเกิน 20% ท้ัง URI  และ AD ของจังหวัดสตูลคอนขางดี  

ผลงานเทากับ 81.36% แตในภาพอําเภอยังมี 3 อําเภอท่ียังไมผานเกณฑ คือ อําเภอควนโดน อําเภอทุงหวา 

และอําเภอมะนัง  

- RDU Community อยูระหวางการชี้แจงเกณฑแนวทางดําเนินงาน  

- AMR รพ.สตูลอยูในระดับ Intermediate และอัตราการลดลงของเชื้อดื้อยาจากป  

2561   7.50%  ยังไมสามารถประเมินผลได เนื่องจากการคิดผลงานคิดตามปปฏิทิน 

ประธาน - ขอใหสงขอมูล RDU ของรพ.สต.เขาไลนกลุมกวป. เพ่ือจะไดติดตามควบคุมกํากับการ

ดําเนินงานตอไป 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.7  กัญชาทางการแพทย 

รพ.ละงู  -  ขอรายงานผลการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทยของ รพ.ละงู มีผูมารับบริการ 2 ราย 

รับคําแนะนํา 6 ราย ผูรับบริการ 1 ราย เปนโรคมะเร็งกระดูก ตัดขาไปแลว เปนมะเร็งระยะท่ี 4 ไดใหไปรับยา

ท่ี รพ.หาดใหญ รายท่ี 2 มีความเขมขนของเลือดสูง Polycythemia เคยใชกัญชาผิดกฎหมายมากอนแลว

อาการดีข้ึน จึงจะขอใชตอ แตแพทยแนะนําไมมีอาการบงชี้ท่ีสามารถใชกัญชารักษาได สําหรับผูท่ีรับคําแนะนํา 

6 ราย สวนใหญเคยใชกัญชามากอน แตเนื่องจาก รพ.ละงูยังไมม่ีกัญชาท่ีสงมาจากอย. จึงไดใหคําแนะนําไป

กอน สําหรับยาสมุนไพรสุขไสยาสน และทําลายพระสุเมรุ กําลังรอจากกรมการแพทยแผนไทยสนับสนุนมา 

ประธาน     -    ในกรณีท่ีจําเปนตองใหกัญชาในการรักษา อาจจะสงตอมาใหท่ี รพ.สตูลกอนได 

- การให อสม.ชวยคัดกรองผูปวย ท่ีจะใหกัญชาทางการแพทย จะชวยใหมีการเขาถึง 

บริการเพ่ิมข้ึน 

รพ.สตูล         -  เนื่องจากในปจจุบัน ยาน้ํามันกัญชา รพ.ตองจัดซ้ือ และผูปวยตองจายเงิน หากคัดกรอง

มาแลว ไมทราบจะมีปญหาตามมาหรือไมอยางไร 

ประธาน       -  ตองมีการสื่อสารกันใหถูกตองระหวาง อสม.กับผูปวย ตามขอบงชี้ในแบบฟอรมท่ีกลุมงาน

คบส.จัดทําข้ึน โดยจะตองประสานกับแพทยผูใหการรักษาในคลินิกกัญชาดวย 

รพ.ละงู       -  หากคัดกรองแลว จะมีปญหาในอําเภอท่ีไมมีคลินิกกัญชาหรือไมจะเปนการเพ่ิมภาระให อสม.

หรือไม และปญหาคือในปจจุบันยาสมุนไพรก็ยังไมพรอม 

รพ.สตูล         -  อาจจะใชแบบฟอรมนี้ไปทดสอบกอน โดยอาจจะใชในกลุม อสม.กอนได 

ประธาน       -  ใหสงแบบฟอรมเขากลุมไลน  เพ่ือชวยกันพิจารณาเพ่ือเตรียมการไวกอน เม่ือไดรับยามาจะได

เริ่มดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 
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 3.1.8.  IT Transformation 

งาน ICT    -   นําเสนอขอมูล QOF ป 2563 แบงเปน 3 ตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัดพ้ืนท่ี 

2. ตัวชี้วัดสวนกลาง 

3. ตัวชี้วัด PPA 

                    แตจะนําเสนอผลงานท่ีประชุมวันท่ีเพียง 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวช้ีวัดพ้ืนท่ี 

1 รอยละความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป (เกณฑ 60%) 

 ยังไมมีอําเภอใดผานเกณฑ ผลงานสูงสุดคือ อําเภอเมือง  53.80  ต่ําสุด อําเภอมะนัง  25.70% 

2. รอยละเด็กอายุ 12 ป ฟนดีไมมีผุ (เกณฑ 80%) ผานเกณฑ 1 อําเภอคือ  

อําเภอละงู 81.19%  แตจะมีการแบงเกรดเพ่ือคํานวณน้ําหนักคะแนน 

3. รอยละ DM รายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง(ปกอน) ผลงานดีท่ีสุด คือ  

อําเภอทุงหวา ผลงานเกินเกณฑ คือ อําเภอเมือง และอําเภอมะนัง 

4. รอยละ HT รายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง(ปกอน) ผลงานดีท่ีสุด คือ  

อําเภอทาแพ ผลงานเกินเกณฑมี 4 อําเภอ คือ อําเภอมะนัง อําเภอควนกาหลง อําเภอละงู และอําเภอเมือง 

5. รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 เด็กอายุ 9 เดือน – 12  

เดือน ยังไมมีอําเภอใดผานเกณฑ 

6. รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุ ≤ 3 ป (เกณฑ 

100)ยังไมมีอําเภอใดผานเกณฑ ขอมูลรายละเอียด กลุมงาน ICT ไดคืนเปน DATA Exchange ผาน Website 

ของสสจ. โดยพ้ืนท่ีสามารถดึงขอมูลเปนรายบุคคลได 

  - ตัวช้ีวัดสวนกลาง 

  1.รอยละของประชากรไทยอายุ 35 - 74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจ

น้ําตาลในเลือด ยังไมมีอําเภอใดผานเกณฑ เนื่องจากการบันทึกขอมูลยังไมแลวเสร็จ 

  2.รอยละของประชากรไทยอายุ 35 - 74 ปไดรับการคัดกกรองความดันโลหิตสูง ผลงานยัง

ไมผานเกณฑเชนเดียวกัน 

  3. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกใน 12 สัปดาห มี 2 อําเภอยังไมผาน

เกณฑคือ อําเภอมะนัง(73.33%) และอําเภอเมือง (71.0%) 

  4. รอยละสะสมของความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (เกณฑ80%)ยังไมมี

อําเภอใดผานเกณฑ ผลงานนอยท่ีสุดคือ อําเภอเมือง (14.49%) 

  5. รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (เกณฑ

20%) อําเภอเมืองยังไมอานเกณฑ 

  6. รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยโรคติดตอเชื้อระบบทางเดินหายใจ 

(เกณฑ 20% ) ผานเกณฑทุกอําเภอ 

 - การบันทึกเบอรโทรศัพทของ อสม.และการบันทึกพิกัดบาน ยังมีหลายหนวยบริการยังไมได

ดําเนินการ สวนใหญเปนหนวยงานในสังกัดสสอ.เมืองสตูล 
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ประธาน      - ขอใหเรงรัดการบันทึกขอมูลเบอรโทรศัพทและพิกัดบานใหแลวเสร็จโดยเร็วดวย 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

     3.2   การพัฒนา Service Plan 

นพ.เจษฎพันธ สุวันทโรจน   - ผลงานคลินิกกัญชาการแพทยรพ.สตูล ณ ปจจุบันจายน้ํามันกัญชาไปท้ังสิ้น 

15 ขวด เปน THC 8 ขวด และ THC:CBD 7 ขวด ยังไมพบอาการขางเคียงรุนแรง ผลการรักษาสวนใหญยังไม 

เห็นผลการรักษา หากเคยใชกัญชาผิดกฎหมายมากอนอาการไมดีข้ึนมากนัก เพราะผูปวยบอกวายาของรพ.จะ

ออนเกินไป แตผูท่ีไมเคยรักษามากอนอาการจะดีข้ึน จากผูปวย 15 ราย รูสึกดีข้ึน 4 ราย ยังไมเปนผล 10 

ราย อาการแยลง 1 ราย  

  - Stroke ผลงานจาก HDC ยังผานเกณฑ 

  - Sepsis ผลงานภาพรวมจังหวัดผานเกณฑ 

  - One day surgery  ขอใหพ้ืนท่ีประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับบริการ ในโรคไสเลื่อน การ

ตัดติ่งเนื้อในลําไสใหญโดยตองมารับการวินิจฉัยท่ี รพ.กอน ท่ีจะดําเนินการผาตัด 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

  3.3 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

กลุมงานประกันสุขภาพ   - ระดับวิกฤติทางการเงิน ณ เดือน พฤศจิกายน 2562 รพ.สตูลจากระดับ 1 เปน

ปกติ สวนรพ.อ่ืน ๆ ก็อยูในระดับปกติ ยังมี รพ. 3 แหงท่ีมีสถานการณดีข้ึนคือ รพ.สตูล รพ.ทุงหวา และรพ.

ควนโดน โดยเฉพาะรพ.ควนโดนมีสถานการณท่ีดีเปนอยางมาก 

  - ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 7 Plus Efficiency Score รพ.ละงู เปน best practice ของ

จังหวัดในเรื่องการชําระหนี้ไมเกิน 90 วัน ในระดับ A- มีรพ.ท่ีอยูในระดับ B- 4 แหงคือ รพ.สตูล รพ.ควนโดน 

รพ.ทาแพ และรพ.ทุงหวา สวน รพ.ควนกาหลง อยูในระดับ B  และรพ.มะนังอยูในระดับ D จังหวัดสตูลเปน 

best practice ของเขตในเรื่องการเรียกเก็บเงินประกันสังคม แตในชวง 2 – 3 เดือน ท่ีผานมาขอมูลคอนขาง

จะเบี่ยงเบนไป ขอใหชวยดูแลดวย การเรียกเก็บเงิน UC ของรพ.สตูล และรพ.มะนัง ขอใหชวยดูแลขอมูลใน

สวนนี้ โดยขอให รพช.ชวยเรงรัดการจายหนี้ใหรพ.สตูลดวย 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

     3.4 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน 

ประธาน       - ขอใหหนวยงานเตรียมความพรอมเรื่อง แบบแปลน เอกสารตาง ๆ ในสวนของรพ.สต.ปากน้ํา 

ท่ีจะตองใชงบคาเสื่อม ขอใหทางรพ.ละงูชวยเหลือไปกอน เนื่องจากงบจัดสรรมาลาชา ในสวนงบดําเนินงาน

ขอใหสสอ.พิจารณาดําเนินการตาง ๆ อยางประหยัด เนื่องจากงบท่ีจัดสรรมาลดลงจากปท่ีผานมาพอสมควร 

มติท่ีประชุม   -    รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 การเตรียมรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

สาธารณสุข  
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รพ.สตูล - ในระหวางวันท่ี 9 – 10 มกราคม 2563 จะมีประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดบริการ

แบบ One day surgery ท่ีรพ.สตูล ซ่ึงในวันท่ี 9 มกราคม 2563 จะมีการสอน.และ work shop มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางโรงพยาบาล และในวันท่ี 10 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จะมาเปดการประชุม ซ่ึงจะมีอธิบดีกรมการแพทย 

และผูติดตามซ่ึงยังไมทราบรายละเอียด โดยจะเดินทางมาถึง รพ.สตูล เวลา 09.00 น.หลังจากการเปดประชุม 

รัฐมนตรีจะไปเยี่ยมผูปวยและเจาหนาท่ีหองผาตัด และER ในชวงเวลา 11.10 น. จะพบปะอสม. และ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข ซ่ึงคาดวาอสม. จะมาประมาณ 500 คน จากทุกอําเภอ ณ ลานหนาตึก 100 ป เวลา 

13.15 น. จะเดินทางกลับและจะแวะเยี่ยมรพ.สต. และรพช. 1 แหง 

ประธาน  - ขอใหสสอ.ควนโดน และสสอ.ควนกาหลง ไปพิจารณาวาจะให รมว.ตรวจเยี่ยมรพ.สต.ใด 

สวน รพช.คาดวาจะเปน รพ.ควนโดน กําหนดการโดยสังเขปจะเปนแบบนี้ หากไมมีการเปลี่ยนแปลง ขอให

เตรียมการในสวนท่ีเก่ียวของใหพรอม และใหสสอ.หารือเรื่องจัดสรร อสม.ท่ีจะมาดวย 

มติท่ีประชุม     -  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
           6.1 เรื่องจากรพท./รพช. 
   - 
  6.2 เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
สสอ.ควนโดน  - ขอหารือเรื่อง หนังสือท่ีมาจาก สสอ. หากมีการแกไขขอให มีหนังสือนําสงแจงวามี
ขอผิดพลาดตรงไหน อยางไร หรือวาไมไดรับการอนุมัติดวยเหตุผลใด ซ่ึงจะทําใหสสอ.สามารถดําเนินการใน
กระบวนการตอไปได และไมควรใชเวลาในการตอบกลับนานเกินไป เนื่องจากจะมีผลตอแผนการทํางานอ่ืน ๆ  
  - เรื่องฐานขอมูลของ กพ.7 แตละบุคคลขอใหทุกทานชวยตรวจสอบขอมูลของตนเองดวย 
เนื่องจากพบวามีขอผิดพลาดอยูในประวัติขาราชการของหลายๆ คน 
สสอ.ละงู  - เรื่องอนุมัติใหเจาพนักงานเบิกคาตอบแทน ขณะนี้ยังไมมีหนังสือสั่งการจากจังหวัด ทําใหยัง
ไมสามารถดําเนินการได ขอใหจังหวัดชวยเรงรัดดวย 
มติท่ีประชุม   -      รับทราบ 

6.3 เรื่องจาก หน.กลุมงาน 
กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ - จากการประชุม VDO Conference เม่ือเชาท่ีผานมา เรื่องการติดตามโรค
ไขเลือดออก และชิคุนกุนยา โดย รมช.นายสาธิต ปตุเตชะ มีขอสั่งการใหจัดกิจกรรม “วิ่งไลยุง” พรอมกันท่ัว
ประเทศในวันท่ี 10 มกราคม 2563 โดยเริ่มเวลา 16.00 – 18.00 น. ระยะทาง 5 กม. และเนนการกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุงลาย ผนวกกับโครงการจิตอาสา 904 วปร. 

- เรื่อง วัณโรค ผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนสวนใหญเปนผูปวย Relapse  ขอใหแตละอําเภอ 
วิเคราะหขอมูลของแตละอําเภอวาเปนเพราะอะไร 
ประธาน            - รายละเอียดตาง ๆ นัดหมายแจงทางไลนกลุมตอไป 
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ - งบประมาณบริการรักษาผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของจังหวัด
สตูลไดรับ 6,518,530 บาท เม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ จะไดมากกวาจังหวัดอ่ืน ๆ ขอใหทุกรพช.ชวยจัดสรร
ให รพ.สต.เพ่ือดําเนินการโครงการกับผูปวยตอไป 
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