
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 1 /2563 

วันท่ี  30  มกราคม  2563 
ณ หองประชุมนครี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. นางวชิรา  ศรีชุม    แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายวิริยะ สงเก้ือ    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ผชชส.) 
4. นางรัชนี  ตาเดอิน   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
5. นางกิรณา นองมณี   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
6. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
7. นายวิวัฒน  ขําดํา          แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
8. นายวินัย  ปานดํา   แทนอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
9. นายสิทธิชัย  ทวีผล   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
10.นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นส.วันทิพย  อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
12. นางจําดี    ศิริสมันวงศ  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
13.นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
14.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
15. นางศิริเพ็ญ  เจะสือแม  แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
16. นายวิชัย  วนิชสุวรรณ           แทน หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
17.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
18.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
19. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ     
20. นายอัครเดช ยาแบโด  รก. หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน 
21. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
22. นายภูวนาท  ภัทราภินันท  สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
23. นายอนวัช ประทีปอนนัต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
24. นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
25 นายธีระศักดิ์  มะแอเคียน  แทน สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
26.นายคเณศ  หนูนอย   แทน สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
27. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
28. นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
29. นายอารัญย มัจฉา   ผอ.รพ.สต.ปากน้ํา 
30 นายวงศ  โดยพิลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ            เลขาการ 
31. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายสุทธิมาศ   บินสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
3. นางรุงรัตน  ดุลยาภรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นพ.สุพล  เจริญวิกกัย   ติดราชการ 
2.นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ติดราชการ 
3.นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย   ติดราชการ 
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4. พญ.นันทิกานต  อุบล   ติดราชการ 
5.พญ.นันทิกานต อุบล   ติดราชการ 
6.นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร   ติดราชการ 
7.นายเอกพล  เหมรา   ติดราชการ 
8.นางอรนุช  นรารักษ   ติดราชการ 
9.นางสุขมาลย  พัฒนศิริ   ติดราชการ 
10.นายอาวุธ โพธิ์แกว   ลา 
11.นายจักรพันธุ ตันติโรจนกุล  ลาปวย 
 

เปดการประชุม     เวลา  09.30 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

       2. พิธีมอบเกียรติบัตรผูผานโครงการงดเหลาเขาพรรษา ป 2562 เขารวมจํานวน 72 คน งด

ครบ 3 เดือน 43 คน งดครบ 1 ปข้ึนไป 2 คน  งด 3 ปข้ึนไป 7 คน บุหรี่เขารวม 38 คน งดครบ 3 เดือน 2 

คน   

ประธาน  - ขอขอบคุณทีมงานองคกรคนงดเหลาจังหวัดสตูลทุกทาน และขอแสดงความยินดีกับผูไดรับ

เกียรติบัตรทุกทาน ขอใหชวยรณรงคลดผูสูบบุหรี่รายใหม เนื่องจากจังหวัดสตูลมีสถิติผูสูบบุหรี่สูงติดอันดับ

ระดบัประเทศ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 สถานการณการระบาดของโคโรนาไวรัส กระทรวงสาธารณสุขเปด warroom แลวเม่ือวันท่ี 

22 มกราคม 2563 ท่ีผานมา จังหวัดสตูลก็เชนเดียวกัน ขอใหดําเนินการเฝาระวังอยางเต็มท่ี ตองทําความ

เขาใจและสรางความตระหนักรูใหประชาชน ในการปองกันตนเองโดยการใชหนากากอนามัย ตองมีการซอม

แผน ตามหลัก 4 ต. 

  1. เตรียมใหพรอม (หองแยก ,รถรีเฟอร ,ขอกฎหมาย ,มาตรการเก่ียวกับสื่อตาง ๆ ) 

  2. ตรวจใหพบ (หากมีผูปวยรายแรกท่ีตองเขารับการรักษาตองเขารับการรักษาท่ี รพ.สตูล) 

  3. ตีใหเร็ว (ทีม SRRT, อุปกรณ ,ความรู, ทักษะ) 

  4. ตามใหหมด (ติดตามเม่ือพบผูปวย/สงสัยทุกราย) 

ตองใหมีการชะลอการระบาด อยาใหมีการแพรเชื้อตองควบคุมใหอยูในวงจํากัด และเจาหนาท่ี ๆ ลาพักผอน

เพ่ือเดินทางไปทองเท่ียวตางประเทศ ขอใหพิจารณาทบทวนการเดินทางวาควรจะยกเลิกหรือไม วันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2563 ผูวาราชการจังหวัดสตูล จะนัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมเรื่องนี้ 

 1.2  ผูวาราชการจังหวัดสตูล เชิญอาจารยมาใหความรูเก่ียวกับ Geo Park จะตองมีการประเมิน

ใหมเม่ือครบตามกําหนดเวลา ในสวนของสาธารณสุข ขอใหเตรียมสนับสนุนในสวนท่ีเก่ียวของ เชน เรื่อง

หองน้ําสาธารณะ ทีมกูชีพกูภัย การสุขาภิบาลอาหาร ผลิตภัณฑอาหาร โรคติดตอตาง ๆ  ขอใหพ้ืนท่ี ๆ 

เก่ียวของ และฝายท่ีรับผิดชอบชวยติดตามดูแลดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองโดยไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                              
 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2563 
        3.1.1 การดําเนินการงาน พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - ผลงาน พชอ.รอบ 3 เดือน ผานเกณฑทุกอําเภอ  รอประเมินรอบ 6 เดือนตอไป โดย
งบประมาณจาก สสป. ไตรมาส 1 – 2 ไดรับแลว 10,000 บาท รอจัดสรรงบไตรมาส 3 – 4 อีก 15,000 บาท  

- การนําเสนอผลงาน พชอ.ในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดประจําเดือน กุมภาพันธ 2563  
คือ พชอ.ควนโดน 

- ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย รอยละ 25 ของหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายบริการ 
ปฐมภูมิและเครือขายฯ ท่ีข้ึนทะเบียน ยืนยันขอมูล ณ พฤศจิกายน 2563  มีการจัดต้ังในป 2562 จํานวน 17 
แหงและเพ่ิมเติมในป  2563  อีก  1  แหง รวมเปน  18  แหง    แตยังไมสามารถเปดไดเนื่องจากยังขาดแพทย   
เวชศาสตรครอบครัว เปนของอําเภอทาแพ 
ประธาน -  ขอใหปรับแผนของป 2564 มาเปดในป 2563 จะไดหรือไม 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - หากพ้ืนท่ีมีความพรอมก็สามารถดําเนินการได หากสามารถปรับมาเปดเพ่ิมในปนี้ 
ผลงานจะได 64.29%  
ประธาน      - การทํางานขอใหแบงเปน Area base อาจตองมีการปรับแนวคิดของแพทยในภาพรวมของประเทศ
ใหดูแลรับผิดชอบเปนแบบองครวมมากข้ึน 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - รอยละ 40 ของประชากรในเขต รพศ./รพท. มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลตาม
หลักเวชศาสตรครอบครัว ผลงานของอําเภอเมือง มี 3 ทีม สามารถดูแลประชากรในเขต รพท. จํานวน 33,726 
คน จากประชากรท้ังหมด 119,374 คนคิดเปน 28.25%  ซ่ึงยังไมผานเกณฑ แตมีแนวโนมวาหาก รพ.สตูลสง
แพทยไปอบรมอีก 2 ทาน และกลับมาเปดเพ่ิมอีก 2 ทีม จะสามารถทําใหผานเกณฑ 40% ได  แตแผนท่ีจะเปด
คือในป  2564 
ประธาน      - ให สสอ.เมืองสตูล ไปหารือกับ รพ.สตูล วาจะสามารถปรับแผนเพ่ือเปดในปนี้ไดหรือไม  และขอให
เจาหนาท่ีของทีมหมอครอบครัวไดสื่อสารเก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   ใหแพทย
ประจําทีมไดรับทราบดวย 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - ผลงานการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิฯ ป 2563(40%) ในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมือง
สตูลยังไมผานเกณฑ 

- รอยละ 75 รพ.สต. ท่ีผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ภาพรวมผานเกณฑ 45 แหง คิดเปน 
81.82%  อําเภอเมืองสตูลยังไมผานเกณฑ  รอการประเมินระดับจังหวัดระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม 
2563  และรอการ Reaccreditation  1 แหง คือ สอน.นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ  
2563 
 - แผนการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระหวางวันท่ี 13 – 29 มกราคม 2563 จํานวน 10 แหง
อําเภอเมือง มีแนวโนมวาจะผานทุกแหง แตตองสงแผนการแกไขบางหมวด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      3.1.2 อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – รอยละของประชากรอายุ 35 ข้ึนไปไดรับการคัดกรองเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล อยูอันดับท่ี 6 ของเขต 12 ผลงาน 76.92% (เปาหมาย 90% ) และในภาพของ 
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จังหวัดมีเพียงอําเภอมะนัง ท่ีผานเกณฑผลงาน 93.46 อําเภอท่ีผลงานนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนโดน 58.2%  

คาดวาในไตรมาส 2 ผลงานจะผานเกณฑ ในขณะท่ีผลงานอยูระหวางการบันทึกขอมูล โดยเบาหวานยังไมได

คัดกรอง 13% ความดันโลหิตสูงไมไดคัดกรอง 11% 

- จํานวนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ป 2563 เปาหมายเบาหวาน (ลดลง 5%)  

< 1,113 ราย  ความดันโลหิตสูง(ลดลง 2.5%) < 3,205 ราย  ผลงาน ณ 29 มกราคม 2563 อําเภอเมือง

สตูล มีจํานวนผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง สูงกวาชวงเวลาเดียวกับของปท่ีผานมา อําเภอควนกาหลง 

ความดันโลหิตสูงมีจํานวนสูงกวาปท่ีผานมา อําเภอละงูและอําเภอควนโดน เบาหวานสูงกวาชวงเดียวกันของป

ท่ีผานมา เชนเดียวกับภาพรวมของจังหวัด  โดยมี 3 อําเภอ ท่ีเบาหวานและความดันโลหิตสูงต่ํากวาชวงเวลา

เดียวกับของปท่ีผานมา คือ อําเภอทุงหวา อําเภอทาแพ และอําเภอมะนัง ขอใหทุกแหงไดพึงตระหนักวา ไม

ควรคิดผลงานรวมท้ังปเพราะอาจชะลาใจ ตองเทียบผลงานในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา มิฉะนั้นตัวชี้วัด

อาจจะไมผานเกณฑ 

- ผลงานการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง(ทําhome BP) จังหวัดสตูล  

อยูอันดับท่ี 3 ของเขตซ่ึงไมผานเกณฑท้ังเขต ซ่ึงเปาหมายไตรมาส 2 ตองผานเกณฑอยางนอย 40% ไตรมาส 

4 ตองผาน 60% ผลงานรายอําเภอพบวา อําเภอมะนังผลงานสูงท่ีสุด 94.09% อําเภอท่ีต่ําท่ีสุด คือ อําเภอ

ควนกาหลง 2.09% ซ่ึงขอใหแตละอําเภอเริ่มดําเนินการทํา home BP ในชวง 6 เดือน หลังจากนี้ 

- เรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัส จังหวัดสตูลยังมีความเสี่ยง  โดยยอนไปเม่ือมีการ

ระบาด 

ของโรคไขหวัดใหญ 2009 จังหวัดสตูลมีผูเสียชีวิต 1 ราย ท่ีอําเภอทาแพ 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.3 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ     - นําเสนอขอมูลจํานวนผูปวยวัณโรครายใหม จังหวัดสตูล(PA) ป 2563  

( 1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 2562)  ภาพรวมท้ังจังหวัดมีจํานวน 36 ราย 

- Treament Coverage ภาพรวมจังหวัดประชากร 321,064 คน  Estimate case 

492 ราย เปาหมาย (82.5%) 408 ราย ไตรมาส 1 ผลงาน 46 ราย คิดเปน 9.4% มีผูปวยเสียชีวิต 1 ราย 

ท่ีอําเภอมะนัง อําเภอควนกาหลงมีผูปวยปฏิเสธการรักษา 1 ราย ขอใหชวยติดตามดวยและ รพ.สต.ปาเตะอีก 

1 ราย ท่ีมีปญหาไมมีผูชวยดูแล 

ประธาน  - ขอใหงาน  ICT  ชวยดึงขอมูลผูปวยไมมาตามนัดในโรคสําคัญ ๆ แจงใหพ้ืนท่ีไดรับทราบ

ดวย และขอใหหมอครอบครัวชวยดูแลในรายของรพ.สต.ปาเตะใหเชิญผูชวย สสอ.ของแตละอําเภอเขากลุม

ไลนเพ่ือชวยติดตาม TB DOT ดวย 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ  - สถานการณวัณโรคจังหวัดสตูล ป 2562 ท่ีนาเปนหวงคือ การกลับเปนซํ้าใน

อําเภอละงู อําเภอควนกาหลง อําเภอทาแพ อําเภอควนโดน ขอใหพ้ืนท่ีดังกลาวชวยดูแลดวย 

ประธาน  - ขอใหสงขอมูลเขากลุมไลน TB Dot ดวย 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 
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  3.1.4. การดําเนินงาน HR Transformation 

กลุมงานทรัพยากรบุคคล    - จะมีการประกาศรับสมัครคัดเลือ ผอ.รพ.สต. จะเปนการประกาศโดยไมระบุ

สถานท่ี  ซ่ึงจะมีตําแหนงวางท่ี รพ.สต.บานทุง (นวก.สธ.) และในสายเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ท่ีอําเภอ

มะนัง และอําเภอทุงหวา (เกษียณอายุราชการปหนา)จะประกาศในเดือนหนานี้ ขอใหสสอ.ทุกแหงแจงใหผู

ประสงคเขาสูตําแหนง มาสมัครเพ่ือคัดเลือกเขาบัญชีเอาไวโดยจะข้ึนบัญชีไวไมเกิน 2 ป 

ประธาน - จะหารือกับคณะกรรมการ/ผูบริหารท่ีเก่ียวของอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.5. การดําเนินงาน RDU 

                                    - 

 3.1.6  กัญชาทางการแพทย 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ –  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งท่ีผานมา ได

มีขอเสนอใหมีการปรับปรุงแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตน  การใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม. 

ซ่ึงฝายไดดําเนินการแลว และไดนําไปประชาสัมพันธในท่ีประชุม อสม.ท่ีอําเภอละงู เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 

2563 ท่ีผานมา ยังไมมีขอมูลยอนกลับ 

ประธาน     ใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯหารือกับทีมอสม.เพ่ือใชถอยคําท่ี อสม.เขาใจ  ใหอสม.สามารถไป

คัดกรองได ใหดําเนินการนํารองในบางพ้ืนท่ีกอนในชวงแรก 1 ตําบล ขอใหพิจารณาดูวาจะเปนพ้ืนท่ีใด 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.7.  IT Transformation 

งาน ICT    -  ติดตามตัวชี้วัดงบจายตามเกณฑคุณภาพบริการ QOF ป 2563 ซ่ึงจะสิ้นสุดขอมูลการ

ใหบริการ ณ เดือน มีนาคมนี้  การสงรายงานสามารถสงไดถึง 30 เมษายน 2563 ซ่ึงจะสงรายละเอียดตาง ๆ 

ในกลุมไลน กวป.  สถานการณปจจุบันท่ีนาเปนหวงคือ อําเภอเมือง  และอําเภออ่ืน ๆ สวนอําเภอทาแพ 

สถานการณคอนขางดี ขอใหทุกอําเภอไดเรงดําเนินการ  เพราะจะมีผลตองบประมาณท่ีจะไดรับ 

- งบ Fee Skhedule  63 สาขาทันตกรรม  ภาพรวมจังหวัดสตูล จะมีงบประมาณเขามา 

ประมาณ  1.7 ลานบาทเศษ รายละเอียดจะแจงในกลุมไลน กวป.ตอไป 

- ผลการดําเนินงานแพทยแผนไทย อําเภอเมืองสตูล ยังไมผานเกณฑ (16.34%) 

- การบรบิาลแพทยแผนไทยหญิงหลังคลอด ขอใหรพ.ทุงหวาติดตามหญิงหลังคลอด 6 ราย 

ท่ีไมไดลงขอมูลการคลอด  ขอใหทุกแหงไดตรวจสอบขอมูลจํานวนบริการ(ครั้ง) และขอมูลบริการพบประวัติ

(ครั้ง) ใหถูกตองตรงกัน รายละเอียดจะแจงในกลุมไลน กวป.ตอไป 

ประธาน      - ขอใหตรวจสอบขอมูลการคลอดและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองดวย 

งาน ICT    -  รอยละความถูกตองของขอมูล (เปาหมาย 100% ทุกดาน)ภาพรวมท้ังจังหวัดเฉลี่ย 5 ดาน 

99.98% 

- ความกาวหนาการบันทึกหมายเลขโทรศัพทอสม. ในเขตรับผิดชอบ ยังมี รพ.สต./PCU  

จํานวน  16  แหงยังไมครบ 100% โดยรพ.สต.ปูยู ผลงานนอยท่ีสุด 53.45% เนื่องจากอยูระหวางการ

กอสราง รพ.สต.ใหม มีปญหาเนื่องอินเตอรเน็ต 
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26/02/63ประธาน      - ขอให สสอ.ทุกแหง ชวยเรงรัดเรื่องการบันทึกขอมูลหมายเลขโทรศัพท อสม.ดวย

และขอใหเคลียรขอมูล อสม.ใหถูกตองดวย 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

     3.2   การพัฒนา Service Plan 

- 

     3.3 อนามัยแมและเด็ก 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  -  ณ ปจจุบันมีหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงดวยโรคตางๆ เชน DM GDM CHE GHT 

DM THT Phyroid Heart Asthma Epilepsy ยังไมคลอด จํานวน 114 ราย เปนโรคเบาหวาน/ความดัน /

โลหิตสูง คิดเปน 24.56% โดยทุก รพ.ไดพยายามโนมนาวใหทําหมันหากมีบุตรหลายคนแลว และฝงยา

คุมกําเนิด ซ่ึงไดรับสนับสนุนจากศูนยอนามัยแมและเด็ก 50 ชุด โดยไดแจกจายไปแลวทุกอําเภอ 

ประธาน  -  กลุมเสี่ยงเหลานี้  สูตินรีแพทยประจําอําเภอไดรับทราบขอมูลหรือไม อยางไร ขอใหสราง

กระบวนการใหเกิดการสื่อสารระหวางผูรับผิดชอบในแตละอําเภอดวย ในอนาคตอาจจะมีการยุบหองคลอดใน 

รพ. ท่ีมีการคลอดนอย เพ่ือนําอัตรากําลังของพยาบาลไปรับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ตอไป ในหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะ

เสี่ยงจะตองวางแผนการคลอดใหดี ขอใหแตละ รพ. ชวยดูแลดวย โดยเฉพาะท่ีอําเภอละงู ซ่ึงมีหญิงตั้งครรภท่ีมี

ภาวะเสี่ยงหลายๆโรค เชน Tyroid 4 ราย GDM 14 ราย CHT 5 ราย GHT 1 ราย DMTHT 1 ราย และมี 

Anencephaly 1 ราย  ขอใหวางแผนการรักษาใหดีดวย 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ – ผลงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุกอําเภอคัดกรองไดจํานวนมาก โดยอําเภอเมือง

สตูลคัดกรองไดมาก  แตพบเด็กสงสัยพัฒนาการลาชาคอนขางนอย ตองติดตามเรื่องคุณภาพการตรวจคัดกรอง 

สสอ.ละงู  -  เรื่องตัวชี้วัดนี้ การคัดกรองจะตองยืนยันพัฒนาการเด็กลาชาเทียบเปาหมาย 20 % บางพ้ืนท่ี

อาจจะไมถึง 20 % ควรจะตั้งเปาจากผล พัฒนาการลาชาจํานวนเทาไหร เทียบกับเปาเด็กพัฒนาการลาชา

ท้ังหมด 

ประธาน  -  ขอใหงาน ICT ดูขอมูลเปนรายพ้ืนท่ีดวย 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  -  ภาวะโภชนาการ สูงดีสมสวน ผลงานดีท่ีสุดท่ีอําเภอทาแพ และพบเด็กเตี้ยมาก

ท่ีสุดท่ีอําเภอละงู และอําเภอควนกาหลง ซ่ึงหากพบวา ขอมูลเด็กเตี้ยเกิน 20 % ตองดูเรื่องคุณภาพขอมูลท่ี

ไดมา 

ประธาน  -  ขอใหงาน ICT และ งานสงเสริมฯ ชวยกันดูขอมูลและแจงใหพ้ืนท่ีรับผิดชอบและดําเนินการตอไป 

โดยขยายผลใหตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม  -  รับทราบ   

  3.4 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

กลุมงานประกันสุขภาพ  -  สถานการณระดับวิกฤตทางการเงิน ณ ธ.ค.62 พบวา รพ.สวนใหญมีสถานการณ

ดีข้ึนจากปท่ีผานมา 

- สถานการณการเงินการคลัง ณ ธ.ค. 62 รพ.มะนัง มีปญหา เรื่อง Current Ratio  

เล็กนอย  หากไดรับงบเพ่ิมเติมคาดวานาจะผานเกณฑ 1.5 รพ.สตูล มีเงินบํารุงคงเหลือ(หักหนี้แลว) 
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- 21,114,420.44 บาท แตหากเทียบกับปท่ีผานมา มีสถานการณดีข้ึนกวาเดิม 

- 7 plus Efficiency Score ณ ธ.ค. 62  มี รพ. ระดับ B 2 แหง คือ รพ.ละงู และ รพ.ทุง 

หวา ระดับ B  - 3 แหง คือ รพ.สตูล รพ.ควนกาหลง รพ.ทาแพ ระดับ C – 1 แหง คือ รพ.ควนโดน และ 

ระดับ D  1 แหง คือ รพ.มะนัง  

- ภาพรวมรายได-รายจาย ทุกเครือขายมีรายไดมากกวารายจาย  ภาพรวมมีกําไร 

116,021,916.88 บาท 

- ภาพรวมรอยละรายได / รายจาย เทียบแผนท้ังป ไตรมาสแรกคอนขางดีทุกรพ. 

มติท่ีประชุม –  รับทราบ 

     3.5 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบดําเนินงาน 

ประธาน       - ขอใหเตรียมการ29เรื่องงบลงทุน คณะกรรมการ สเปกตางๆ เอาไว 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

  - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม 

ราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  -  ในเบื้องตนจะมีการออกหนวยแพทย โดยรพ.ควนกาหลงเปนหลัก และมีแพทย

จาก รพ.ทาแพ ไปชวยดวย  ตองเตรียมการเรื่องการคัดกรองเก่ียวกับโคโรนาไวรัสดวย  ขณะนี้กําลังรอจังหวัด

เชิญประชุมคณะกรรมการ จะขอสนับสนุนงบประมาณสําหรับคาอาหารเชาของแพทย และตองเตรียมซัก

ประวัติผูปวยโดยแพทยเจาของไขจะตองเปนผูกลาวถวายรายงาน 

ประธาน  -   หากมีอะไรท่ีตองเตรียมการเพ่ิมเติมหลังจากการประชุมท่ีจังหวัด  ขอใหดําเนินการใหเรียบรอย

ตอไป 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอจากหนวยงานตางๆ   

 6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 

 - 

 6.2 เรื่องจาก สสอ. / รพ.สต. 

 - 

 6.3 เรื่องจากหัวหนากลุมงาน 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  -  เรื่องการข้ึนทะเบียน ท.74 สําหรับผูพิการ ซ่ึงงาน ICT ได Upload ขอมูล

เพ่ือใหหนวยบริการไดตรวจสอบสิทธิ หากสามารถใชสิทธิได ขอใหข้ึนทะเบียน ท.74 ดวย 

มติประชุม       –  รับทราบ  

กลุมงาน  NCD   -  มีหนังสือขอเชิญชวนจังหวัด อําเภอ และชมรม TO be Number One เขารวมประกวด

ประจําป 2563 ระดับภาค ซ่ึงเปนปแรกท่ีระดับอําเภอจะเขาประกวดดวย จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาควร

จะสงอําเภอใดเพ่ือเขาประกวด วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2563 ณ จ.สุราษฎรธานี ขอเสนอใหสงอําเภอควนโคน 

อําเภอละงู อําเภอควนกาหลง อําเภอมะนัง เขาประกวด 
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