
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 2 /2563 

วันท่ี  2  มีนาคม  2563 
ณ หองประชุมสะโตย ช้ัน 3  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ    ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. พญ.วันทนา ไทรงาม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.) 
4. นางชาริยา  มาราสา   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
5. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
6. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
7. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
8. พญ.นันทิกานต อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
9. ทพ.พงศภัทร  วิเศษสิงห  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
10. นายสิทธิชัย  ทวีผล   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
11.นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นส.วันทิพย  อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
13. นางลัดดา อาแวบือซา  แทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
14.นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
15.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
16. นางอรนุช นรารักษ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
17. นางสุขมาลย พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
18.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
19.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ 
20.นางดาลิซา  โกบบาหลี  รก.หัวหนากลุมงานทันตกรรมฯ  
21. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ     
22. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
23. นายภูวนาท  ภัทราภินันท  สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
24. นายอนวัช ประทีปอนนัต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
25. นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
26 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
27.นายอดินันท  กาเดร   แทน สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
28. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
29. นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
30 นายวงศ  โดยพิลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ            เลขาการ 
31. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางรุงรัตน  ดุลยาภรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นพ.สุพล  เจริญวิกกัย   ติดราชการ 
2.นายจักรพันธุ ตันติโรจนกุล  ลาปวย 
3.พญ.นันทิกานต  อุบล   ติดราชการ 
4.นายวิริยะ สงเก้ือ    ติดราชการ 



 ๒ 
 
5.นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร   ติดราชการ 
6.นางจําดี  ศิริสมันวงศ   ติดราชการ 

เปดการประชุม     เวลา  13.50 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

       2. มอบเกียรติบัตร รพ./สสอ.ผานเกณฑตัวชี้วัด PA งานวัณโรค ป 2563 จํานวน 6 แหง ไดแก 

รพ.สตูลรวม สสอ.เมืองสตูล   รพ.ควนโดนรวมสสอ.ควนโดน  รพ.ทาแพรวมสสอ.ทาแพ  รพ.ละงูรวมสสอ.ละงู  

รพ.ควนกาหลงรวมสสอ.ควนกาหลง  รพ.ทุงหวารวมสสอ.ทุงหวา  

ประธาน  - ขอขอบคุณทีมรักษาและทีมติดตามทุกทาน ตอไปจะใชเทคโนโลยีมาชวยในการกํากับดูแล

รักษาเพ่ิมข้ึน อ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ จะมีโครงการวิจัยในการใช IT ชวยเตือนเรื่องการกินยา จะขอใหมา

ดําเนินการท่ีจังหวัดสตูลในโอกาสตอไป ขอใหใชหลักระบาดดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 เรื่องการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ใชระบบ single Command จากสวนกลางไดเปด 

EOC มาตั้งแต 22 มกราคม 2563 แบงตามกลองภารกิจ ขอใหทําภารกิจตามกลองท่ีรับมอบหมายอยาง

จริงจัง โดยใชประสบการณท่ีมีมาประยุกตใชใหกอประโยชนสูงสุด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

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 ผานเกณฑรอยละ 100 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ
เพ่ิมเติมของ 3 อําเภอ คือ 1. อําเภอเมืองสตูล ในประเด็นรณรงคลด ละเลิกบุหรี่  โดยกําหนดเปาหมายมัสยิด
ปลอดบุหรี่   2. อําเภอควนกาหลง ประเด็นครอบครัวอบอุนชุมชนนาอยู ตลาดสดตําบลควนกาหลงปลอดสารพิษ
≥80%  ดําเนินการสายใยรัก ≥80%  กรณีสวนรวมของภาคีเครือขาย≥80%   3.อําเภอทาแพ ประเด็นการ
จัดการขยะโดย อปท.ตั้งงบสนับสนุนสวนราชการในพ้ืนท่ี  โดยอบต.ทาเรือมีโรงเรียนบานไรเปนหนวยงานนํารอง 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste) 

 - หนวยงานท่ีนําเสนอผลงาน พชอ.ในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจําเดือน มีนาคม คือ 
พชอ.ละงู 

 - ตัวชี้วัด รอยละ 25 ของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิท่ีเปดใหบริการใน 
พ้ืนท่ีผลงานยังเหมือนเดิมคือ 17 ทีม (60.71%) 
 - ตัวชี้วัดรอยละ 40 ของประชากรในเขต รพศ./รพท. มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลตาม
หลักเวชศาสตรครอบครัว ผลงาน 28.25% ยังไมผานเกณฑ 
 - ตัวชี้วัด รอยละ 75 รพ.สต.ท่ีผานเกณฑรพ.สต.ติดดาวผานเกณฑ 100% ทุกอําเภอ  
 



 ๓ 

  
ประธาน - เรื่องนี้ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ตองใชหลักวิชาชวยขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม จะตองใช 
IT ในการชวยประชาสัมพันธหนวยงาน รพ.สต.หรือ PCU โดยตองใหรูจักกับผอ.รพ.สต.ในพ้ืนท่ี ขอใหผูบริหารใน
พ้ืนท่ีชวยผลักดันดวย  และตองใชหมอครอบครัว/นสค. ชวยใหการกํากับ ดูแล ติดตามผูปวยในพ้ืนท่ีดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.2 อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป – ผลการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงของจังหวัดสตูล 

- เบาหวานคัดกรอง 90.55%  ความดันโลหิตสูง 91.05%   โดยอําเภอทุงหวา 

และอําเภอควนโดนยังคัดกรองเบาหวานไดไมถึง 90% สวนความดันโลหิตสูงมีอําเภอทาแพ อําเภอควนโดน

และอําเภอทุงหวา ผลงานยังไมถึง 90%  

- จํานวนผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ขอมูล ณ  1  มีนาคม 2563 มี 

อําเภอเมืองและอําเภอควนโดนสูงกวาไตรมาส 1, 2 ของป 2562 

- รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง (ทําhomeBP) ผลงาน 

ของจังหวัดสตูล 45.16%  ผานเกณฑในภาพรวม แตยังมี 4 อําเภอท่ีผลงานยังไมผานเกณฑ 40% คือ 

อําเภอควนกาหลง(37.82%) อําเภอควนโดน (34.97%) อําเภอละงู (33.49%) และอําเภอทุงหวา 

(8.47%) ขอใหเรงรัดดวยโดยเฉพาะอําเภอทุงหวาท่ีรพ.สต.นาทอน  รพ.สต.วังตง   รพ.สต.ขอนคลาน  และ

รพ.สต.บานทุงดินลุม 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.3 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ     - กระทรวงไดมีการปรับตัวชี้วัดเรื่อง TB เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563 ดังนี ้

  HL 08 : อัตราการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ต.ค. – ธ.ค. 62 ไมนอยกวา

รอยละ 88 

  HL 07 : รอยละความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 

(ต.ค.62 – ก.ย. 63) ไมนอยกวา 87.5 

 -ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมจังหวัดสตูล ในPA กระทรวงป 2563 (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62) 

รวม 36 ราย เสียชีวิต 2 ราย อําเภอควนกาหลง 1 ราย อําเภอมะนัง 1 ราย ท้ัง 2 ราย ขาดยา ARV 

 -Treatment Coverage  ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับ

เปนซํ้าป 2563 ภาพรวมจังหวัดมีประชากร 321,064 คน Estimate case  492 คน (เปาหมาย≥87.5% 

จํานวน 431 คน) ผลงาน 5 เดือน  82 คน คิดเปน 16.7% 

 -รายงานการกินยาผูปวยกําลังรักษาประจําวัน  DOT Diary ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563  

    - อําเภอละงู 31 ราย ไมครบทุกวัน ทุกราย ไมมีรายงานของรพ.สต.หวยไทร เขาขาว/ในเมือง/

PCUมีบางราย  

    - อําเภอทาแพ 4 ราย รายงานครบทุกวันทุกราย 

    - อําเภอเมือง ยังไมไดรับรายงาน 

    - อําเภอควนโดน 8 ราย ยังไมมีสรุป 

    - อําเภอควนกาหลง  5 ราย รายงานครบทุกวัน 



 ๔ 

 

    - อําเภอมะนัง  11 ราย มีรายงานกินยาแตไมมีภาพ 

    - อําเภอทุงหวา 4 ราย รายงานครบทุกวันทุกราย 

ประธาน  - ท่ีรพ.สต.คีรีวง พบผูปวย 3 – 4 ราย ขอใหสสอ.ทุงหวาชวยติดตามตรวจสอบดวย 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ  - มีรายงานผูปวย Pre-XDR  รายเกาลาสุดขาดยา 20 วัน มีเพ่ือนมารับไปอยู

มะนัง อาจจะมี Relap ซํ้ากลายเปน XDR ได ซ่ึงผูปวย Pre-XDR  เปนผูมีเหตุอันควรซ่ึงเขาไดกับ XDR TB 

แลว  ในกรณีท่ีขาดยา 20 วัน เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอจะตองออกแบบคําเตือน (หนา 74 ของพรบ.) 

โดยไปกับเจาพนักงานปกครองหรือตํารวจ ตองแจงใหทราบวา หากฝาฝนจะมีโทษปรับ 20,000  บาท ใน

กรณีนี้ตองใหไปรับยาท่ีโรงพยาบาลทุกวัน เพราะยังมีความเสี่ยงท่ีจะกลายเปน XDR TB ได 

ประธาน  - ใหประสานแจงนายอําเภอ เพ่ือดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.4. การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - นําเสนอขอมูล หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงท่ียังไมคลอดรวม 121 ราย สวน

ใหญเปนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไทรอยด ภาพรวม DM 7  ราย GDM  86 ราย  CHT 8 ราย PIH 

11 ราย  Thyroid 12 ราย Heart 4 ราย  ashma 6 ราย และ Epilepsy 1 ราย 

 - ขอมูลเพ่ือเฝาระวัง ในขณะนี้ 

    - อําเภอเมือง  

   1. พบ Heart รายใหม  Assess ไดขณะตั้งครรภ  Q2P1  21+3 Wks EDC  6 

กรกฎาคม 2563  Refer มอ. Plan ANC+คลอด 1 ราย 

   2. พบมีประวัติ  PVC ขณะนี้  G2P1 21+4Wks EDC  5  กรกฎาคม 2563  

ปจจุบัน ANC มอ.และplan คลอด มอ.  

   3. ประวัติทําบอลลูน G4P2 24+5 Wks EDC 13 มิถุนายน 2563 ANC รพ.สตูล 

US No Anomaly Plan Refer มอ. GA 36 Wks เตรียมคลอด  

    - อําเภอละงู DM+Schizophrenia 1 ราย 

       CHT+GDM+hyperthyroid+tachy-cardia 1 ราย 

ประธาน  - ใหแตละพ้ืนท่ีติดตามกลุมเสี่ยง 121 ราย อยาใหผิดนัด โดยหมอครอบครัวของพ้ืนท่ีตอง

ทราบรายชื่อและติดตาม  ใหงาน ICT ชวยดูแลคืนขอมูลรายชื่อใหหมอครอบครัวดวย  

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - ผลงานการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ 

    ใน HDC ใชเกณฑเพียง 60% แตกรมอนามัยแจงวาจะปรับเปน 70% แตยังไมมีหนังสือสั่ง

การ ผลงานภาพรวม 76.74%  รพ.ควนโดน ผลงานยังต่ําเพียง 50% 

ประธาน  - ใหงาน ICT  ดึงขอมูลคืนกลับใหพ้ืนท่ี เพ่ือใหนสค.ชวยติดตามดูแลหญิงตั้งครรภกอนคลอด  

โดยใชเทคโนโลยีเปนตัวชวยและตองมีทักษะในการสื่อสาร ในสวนการดูแลหลังคลอดก็ใหดําเนินการ

เชนเดียวกัน 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - มีหญิงตั้งครรภไมไดฝากครรภคลอดท่ี รพ.มะนัง 

 

 



 ๕ 

 

ประธาน  - ตองตรวจสอบ Flow ตั้งแตระดับพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีมะนัง ตองสืบสวนวามีความเปนมาอยางไร 

ทําไมจึงไมมาฝากครรภ ขอใหสอบสวนหาสาเหตุมารายงานท่ีประชุมคราวตอไป 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - ผลงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตองคัดกรองใหไดรอยละ 90 พบสงสัยลาชาไม

นอยกวารอยละ 20 และตองติดตามใหไดรอยละ 90 ผลงานภาพรวมจังหวัด คัดกรองได 71.88% พบสงสัย

พัฒนาการลาชา 15.00%  ตรวจติดตาม 83.94%  ซ่ึงผลงานอาจจะมีเพ่ิมข้ึนหากมีการเรงรัดและบันทึก

ขอมูล    

 - อําเภอเมือง รพ.สต.ปาเตะยังไมมีขอมูลคัดกรองตั้งแต ธันวาคม 2562  รพ.สต.ควนขัน มี

ขอมูลเพียง 1  ราย 

ประธาน  - ใหสงขอมูลดังกลาวในไลนกลุม กวป. เพ่ือใหผูบริหารแตละพ้ืนท่ีไดตรวจสอบและติดตาม

ตอไป 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - จากท่ีไดแจงเรื่องขอมูลสงสัยพัฒนาการลาชาหลายพ้ืนท่ียังไมพบเลย ปรากฏวา 

รพ.สต.คลองขุด พบสงสัยลาชา เม่ือเดือน มกราคม  2563  จํานวน 30 ราย จากเด็กท่ีคัดกรองท้ังหมด 37 

ราย ซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาวตอไป 

ประธาน  - เรื่องการติดตามตองทําเปนรายคน ขอใหงาน IT ตรวจสอบขอมูลและแจงพ้ืนท่ีทราบเพ่ือ

ดําเนินการตอไป  ขอใหสงรายชื่อของเด็กท่ีติดตามไมไดมาใหฝายไดรับทราบดวย  ในเรื่องเด็กอวนเตี้ยก็

เชนเดียวกัน หากมีหนวยบริการใดท่ีดําเนินการไดดี ขอใหเชิญมานําเสนอในท่ีประชุม กวป. ในโอกาสตอไป 

ผอ.รพ.ละงู  - มีโรงเรียนหลายโรงท่ีทําโครงการเพ่ือของบประมาณจากกองทุนตําบล ไดใหขอเสนอแนะวา 

ควรจะมีตัวชี้วัดเรื่อง อวน เตี้ย BMI เกินหรือต่ํากวาเกณฑ เพ่ือโรงเรียนจะไดเรียนรูและดําเนินการท่ีโรงเรียน

ดวย 

ประธาน  - อาจจะนําขอมูลเหลานี้ ไปนําเสนอในท่ีประชุมของ อปท.จังหวัดดวยในโอกาสตอไป 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.5. การดําเนินงาน HR Transformation 

กลุมงานทรัพยากรบุคคล    - HR Transformation ยังไมมีความคืบหนา 

- HR Province จะตองสงขอมูลใหเขตฯภายในวันท่ี 9 มีนาคม 2563  ซ่ึง 

จังหวัดไดจัดทําขอมูลท่ีเปนรูปแบบรายงานท่ีจะตองสงใหเขตฯ เปนราย รพช. ในกลุมไลน HR ไดสงขอมูล

เพ่ิมเติมใชตามแนวทางจังหวัดพัทลุง ซ่ึงขอมูลท่ีสําคัญคือ ขอมูลประชากรท่ีจะใชวัดจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ี

จะกําหนดไว  โดยในสวนของจังหวัดสตูลไดรางคําสั่งเสนอใหนพ.สสจ.สตูล  เพ่ือแตงตั้งตัวแทนแตละสาย

วิชาชีพเพ่ือจะนัดประชุมในวันท่ี 5 มีนาคม 2563 เพ่ือจัดทําขอมูลสงใหทันวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ตอไป 

ประธาน - จะหารือกับคณะกรรมการ/ผูบริหารท่ีเก่ียวของอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

  3.1.6. การดําเนินงาน RDU 

                                    - 
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   3.1.7  กัญชาทางการแพทย 

กลุมงานแพทยแผนไทย –  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  จังหวัดไดจัดอบรมใหความรูแกทีมสหวิชาชีพ

ของท้ังจังหวัดเรียบรอยแลว  ทางโรงพยาบาลสตูลไดทําหนังสือขอสนับสนุนยากัญชาไปยัง กบรส. เพ่ือขอ

สนับสนุนสารสกัดกัญชาฟรีจากรพ.อภัยภูเบศวร ซ่ึงจังหวัดสตูลขณะนี้มีคลินิก 2 แหง คือท่ี รพ.สตูล  และรพ.

ละงู  โดยรพ.สตูลจะใหบริการแบบบูรณาการท้ังแผนปจจุบันและแผนไทย และตองการจะขยายบริการ

เนื่องจากขณะนี้ใหบริการเฉพาะวันพุธ สัปดาหท่ี 2 และ 4 เนื่องจากมีแพทยและเภสัชกรผานการอบรมท้ัง

แผนไทย และแผนปจจุบันจํานวน 45 คน หากโรงพยาบาลใดสนใจท่ีจะจัดทีมใหบริการกัญชาทางการแพทย

สามารถติดตอนพ.วิโรจน โยมเมือง ไดโดยตรง รพ.สตูลจะเปนพ่ีเลี้ยงให และอาจเปดบริการเปนทุกวันพุธท้ัง

เดือน 

- จังหวัดลงไปทดสอบแบบคัดกรองโดย อสม.ท่ีตําบลคลองขุดในวันท่ี 5  

มีนาคม 2563 ผลเปนประการใดจะไดปรับปรุงและแจงใหคณะกรรมการกวป.ไดรบัในโอกาสตอไป 

ผอ.รพ.ละงู     คลินิกกัญชาของรพ.ละงู ก็จะมีท้ังแผนไทยและแผนปจจุบันเปดบริการเดือนละ 1 ครั้ง แต

ในขณะนี้ไมมียา จะมีเฉพาะยาแพทยแผนไทย ขอใหจังหวัดชวยดูแล เรื่องสารสกัดกัญชาท่ีจะขอจาก กบรส.มา

ใหรพ.ละงูดวย  

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 3.1.8.  IT Transformation 

งาน ICT    -  มีเรื่องติดตามงบ QOF ซ่ึงจะหมดระยะเวลาการใหบริการวันท่ี 31 มีนาคม 2563 นี้ แต

สามารถสงขอมูลไดถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563  โดยมีตัวชี้วัดท่ีจะตองติดตามดังนี้  

 QOF ระดับสวนกลาง 

1. รอยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวานฯในภาพรวมจังหวัด 

ผานเกณฑ 92.04% มีเพียง CUPควนโดน และทุงหวา ท่ีผลงานยังไมผานเกณฑ 

2. รอยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงฯ ในภาพรวม 

จังหวัดผานเกณฑ 93.02% ในภาพของ CUPมี CUPทาแพ  ควนโดน และทุงหวาท่ียังไมผานเกณฑ 

3. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกใน 12 สัปดาหภาพรวมจังหวัดผานเกณฑ  

88.89%  CUPมะนัง ยังไมผานเกณฑ (75.57%) 

 4. รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภาพรวมจังหวัดไมผานเกณฑ

(32.12%) ในระดับ CUPไมมี CUPใดผานเกณฑ ผลงานนอยกวา 80% ทุกแหง 

 5. RDU ในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (AD) ในภาพรวมผานเกณฑ 18.54% ในภาพ 

CUP มีเพียงอําเภอเมืองเพียงแหงเดียวท่ียังไมผานเกณฑ 

 6. RDU ในผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจ (RI) ในภาพรวมผานเกณฑ 11.32% ท่ีไมผานเกณฑคือ 

รพ.สตูล (33.50%) และรพ.สต.เกาะหลีเปะ (20.61%) 

 QOF ระดับพ้ืนท่ี 

1. รอยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชองปากเด็กอายุ 12 ป ภาพรวมจังหวัดผาน 

เกณฑ 62.03% ในภาพ CUP มีเพียง CUP เมืองสตูล ท่ียังไมผานเกณฑ 
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2. รอยละเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity free) ภาพรวมจังหวัดผานเกณฑ 85.04%  

CUPควนโดนยังไมผานเกณฑ (76.10%) 

3. รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง(ปกอน) ภาพรวมจังหวัดไมผาน 

เกณฑ 1.37% ในภาพ CUPมี CUPควนกาหลง  ควนโดน  และทุงหวา ท่ีผานเกณฑ 

4. รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง(ปกอน) ในภาพรวม 

จังหวัดสตูลไมผานเกณฑ (3.87%)มีเพียง CUPทุงหวา  ทาแพ  และควนโดนท่ีผานเกณฑ 

5. รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ของเด็กอายุ 9 เดือน – 12 เดือน  

ภาพรวมจังหวัดไมผานเกณฑ (94.03%) ผานเพียง 3 CUP คือ CUP ควนกาหลง  มะนัง  ละงู 

6. รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุ ≤3 ป ภาพรวมจังหวัดยังไมผาน 

เกณฑ (91.04%) ในภาพ CUP ผานเพียง 2 แหง คือ CUP ควนกาหลง และทาแพ 

ประธาน      - จากการนําเสนอ ขอใหทุงหวา เรงรัดเรื่อง ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เพ่ิมข้ึนใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนดดวย 

งาน ICT    -  โครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จากการตรวจราชการผลงานของ

สตูลอยูอันดับต่ําท่ีสุด แตหลังจากวันท่ี 17 กุมภาพันธ  2563 ผลงานก็เพ่ิมข้ึนเปนอันดับ 3 ของเขต 

(11.64%) ในภาพอําเภอ   อําเภอทาแพมีผลงานสูงสุด (25.00%) รายตําบล  ตําบลควนกาหลง  มีผลงาน

สูงสุด (46.30%) ตําบลท่ียังมีผลงานเปนศูนยมี 4 ตําบล คือ ปูยู  ตันหยงโป ทุงนุย และปาลมพัฒนา  

 -โครงการกาวทาใจ (ผลงานเฉพาะ อสม.) จังหวัดสตูลอยูอันดับท่ี 4 ของเขต (13.02%) อําเภอ

มะนังผลงานดีท่ีสุด (21.51%) นอยท่ีสุดคือ อําเภอควนกาหลง (5.71%) ตําบลท่ีมีผลงานดีท่ีสุด คือ ตําบล

ควนขัน (63.41%) ยังมีอีก 7 ตําบลท่ียังไมมีผลงาน และจะมีรางวัลสําหรับตําบลท่ีมีระยะทางวิ่งมากท่ีสุดดวย 

 - ขอประชาสัมพันธ Line Connect ของสสจ.สตูล ชื่อ “SATUN HEALTH  CONNECT” ไอ

ดีไลน “@735bwtll” สมัครฟรี เพ่ือเปนชองทางติดตามขาวสารไวรัส COVID-19  และตรวจสอบขอมูลตางๆ  

ได 

 ประธาน      - ขอใหคณะกรรมการ กวป. ตรวจสอบเนื้อหา ทดลองใชดู 

มติท่ีประชุม         -     รับทราบ 

     3.2   การพัฒนา Service Plan 

- 

  3.3 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

กลุมงานประกันสุขภาพ  -  รพ.มะนัง มีเม็ดเงินเขามา 50% ขณะนี้อยูในภาวะวิกฤติระดับ 1 แลวอีก 1 แหง

คือ รพ.สตูล ท่ีราววิกฤติอยูระดับ 1 เนื่องจากเงินบํารุงคงเหลือหลังจากหักหนี้แลวเหลือประมาณ 21  ลาน

บาทเศษ ขอใหเฝาระวังตอไป 

 -มี เรื่ อ งแจ งให  รพท ./รพช . และสสอ .ทุ กแห งได รับทราบ  คือ  สปสช .จะออก User 

name/password ใหกับแตละแหงระดับอําเภอ ๆ ละ 1 ทาน เพ่ือติดตามตรวจสอบเฝาระวังขอมูลเก่ียวกับ

การชดเชย จะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง ขอใหเปนผูท่ีดูแลตัวชี้วัดของระดับอําเภอ เนื่องจากตัวชี้วัดและ

ผลงานท่ีเรียกเงินชดเชยสวนใหญจะเปนตัวเดียวกันอยูแลว จะสามารถตรวจสอบขอมูลใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันได 



 ๘ 

 

ประธาน       - รพ.มะนัง และรพ.สตูล มีภาวะวิกฤติระดับ 1 ไมควรจะจางลูกจางหรือไม 

กลุมงานประกันสุขภาพฯ   สามารถจางได หากบุคลากรท่ีจางสามารถหารายไดใหกับสถานบริการไดจะเปน

การดี แตขอใหเฝาระวังสถานะทางการเงินเปนพิเศษ 

ประธาน       - ใหหาแนวทางในการหารายไดของรพ.เชน เปดคลินิกทันตกรรมในวันหยุดราชการ หรือ 29ให

ทํางาน29เหลื่อมเวลาเปนตน 

มติท่ีประชุม –  รับทราบ 

     3.5 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน 

งานการเงิน       - เนื่องจากในป 2563 พรบ.งบประมาณเพ่ิมประกาศใชเม่ือสัปดาหท่ีผานมา ขณะนี้

กระทรวงอยูระหวางระงับการเบิกจายทุกชนิด เพ่ือจะเปลี่ยนรหัสงบประมาณเปนรหัสงบประมาณใหม จึง

จะแจงใหทุกแหงไดทราบวา  รายการใดก็ตามท่ีไดวาง PO ไปแลว แตเบิกไมทันตองแกไขใหมท้ังหมด ซ่ึงมีอยู

หลายรายการพอสมควรอยูท่ีงานการเงิน  ขอใหทุกแหงท่ียังไมไดเบิกไดดําเนินการดวย คาดวาในวันพรุงนี้ (3 

มีนาคม 2563) นาจะพรอมท่ีจะบันทึกขอมูลใหม จะมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานไปยัง สสอ.

แตละแหงเพ่ือดําเนินการตอไป สวนรายการเบิกจายท่ีดําเนินการไปแลว มีดังนี้ 

  อําเภอเมือง  เบิกจายไปแลว 87.88% 

  อําเภอละงู  เบิกจายไปแลว 65.51% 

  อําเภอควนกาหลง เบิกจายไปแลว 39.80% 

  อําเภอควนโดน  เบิกจายไปแลว 19.91% 

  อําเภอทุงหวา  เบิกจายไปแลว 22.17% 

  อําเภอทาแพ  เบิกจายไปแลว 91.36% 

  อําเภอมะนัง  เบิกจายไปแลว 93.21% 

 อําเภอท่ียังเบิกจายไมถึง 50% คือ อําเภอควนกาหลง  อําเภอควนโดน อําเภอทุงหวา  ไตรมาสท่ี 

2 ยังเหลืออีก  1 เดือน  ขอใหเรงรัดใหการเบิกจายเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดดวย 

 - ขอขอบคุณทุกอําเภอ ท่ีไมทวงคาสาธารณูปโภคมาท่ีจังหวัด   เนื่องจากปจจุบันมีใบแจงหนีค้าง 

จํานวนมาก เนื่องจากปญหาพรบ.งบประมาณ ทําใหคาสาธารณูปโภคไมไดโอนมาจากสวนกลาง หาก

งบประมาณจัดสรรมาจะเรงรัดการเบิกจายใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได คาโทรศัพทสามารถสํารองจายไปกอนแลว

สงฎีกามาเบิกไดท่ีจังหวัด 

ประธาน       - ใหประสานงานผานไลนเครือขายการเงิน ใหเตรียมขอมูลตาง ๆ ของบลงทุน หากมีเงินเหลือจะ

ไดใชไดทันที ขณะนี้ท่ีงบลงทุนท่ีไหนบางท่ียังไมเรียบรอย 

งานการเงิน       - ป 2563 มีของรพ.ละงู และรพ.ควนกาหลง ซ่ึงไดดําเนินการ และรายงานเขตไปเรียบรอย

แลว 

ประธาน       - ขอใหชวยกันกํากับดูแลเรื่อง งบประมาณตาง ๆ ใหเปนไปตามกําหนดดวย 

มติท่ีประชุม –  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 การปองกันและควบคุม Covid 19 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ  -  สถานการณแนวทางการเฝาระวัง และสอบสวนโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19)  โดยมีลําดับเหตุการณ ดังนี้ 

 วันท่ี 12  ธันวาคม 2562 พบผูปวยรายแรกท่ีเมือง Wuhan 

 วันท่ี 31  ธันวาคม 2562 รายงานขาวการระบาด และรายงานผูปวย 27 ราย โดยท้ังหมด

เชื่อมโยงกับ Huanan Seafood Wholesale Market 

 วันท่ี 3  มกราคม  2563 รายงานผูปวยปอดอักเสบเพ่ิมข้ึน 44 ราย 

 วันท่ี 5  มกราคม  2563 รายงานผูปวยปอดอักเสบเพ่ิมข้ึน 59 ราย 

 วันท่ี 8  มกราคม  2563 รายงานตรวจพบเชื้อ novel coronavirus virus 

 วันท่ี 11 มกราคม 2563 เปดเผยลักษณะสายพันธุกรรมเชื้อ covid 19 

 - สถานการณการแพรระบาด ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 มีผูติดเชื้อ 86,986 ราย เสียชีวิต 

2,979 ราย รักษาหาย 42,576  ราย พบผูปวยใน 58 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ รวมเรือสําราญ 

ในประเทศไทยพบผูปวยยืนยันรายแรกเม่ือ  8 มกราคม 2563 เปน Imported case จากพ้ืนท่ีระบาด มี

ผูปวยสะสม ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563  จํานวน 42 ราย เสียชีวิต  1  ราย รักษาพยาบาลอยูรพ. 1,206 คน 

กลับบาน 1,719 คน ผูปวยยืนยันกลับบาน 30 คน ผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อ 42 คน ไมพบเชื้อ 1,696 

คน รอผล 1,216 คน 

 - สถานการณของจังหวัดสตูล มีรายงาน PUI จํานวน 1 ราย เปนนักทองเท่ียวชาวจีนอายุ 10 ป 

ไดทํา Nasopharyngial swab และ Throst swab ผลตรวจเปนลบ ผูปวยเดินทางกลับกรุงเทพฯเม่ือ 29 

กุมภาพันธ 2563 

 - ความเสี่ยงของจังหวัดสตูล 

    1. มีนักทองเท่ียวมาจากประเทศเสี่ยง และมีคนสตูลกลับจากประเทศเสี่ยง อยูในระบบเฝา

ระวัง 20 คน ทําทะเบียนและติดตามอาการ 14 วัน แลว 13 คน 

 - มาตรการของประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษาประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid19) เปนโรคติดตออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ  2563 มีผล

บังคับใชวันท่ี 1 มีนาคม 2563 

 - นิยามผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค สามารถดาวนโหลดไดท่ีหนา Website ของสสจ.สตูล 

 - เกณฑสอบสวนโรค PUI ลาสุดในระดับอําเภอตองสอบสวนทุกราย  เนื่องจากมีผูเดินทางกลับ

จากประเทศเสี่ยงคอนขางมาก จะพบผูปวย PUI จํานวนมากตองสอบสวนทุกราย พรอมติดตามกลุมผูสัมผัส

โดยแบงผูสัมผัสเปน 2 กลุม คือ  

  - กลุมเสี่ยงสูง ตองคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิ 14 วัน หากมีอาการ ตองเก็บสิ่งสงตรวจ Throat 

Swab ใสหลอด VTM 1 ตัวอยาง โดยเก็บในวันท่ี 5 ข้ึนไปนับจากวันท่ีสัมผัสผูปวยครั้งแรกสงตรวจ SARS-

CoV-2 PCR  
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  - กลุมเสี่ยงตํ่า ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในท่ีชุมชนคนจํานวนมาก สังเกตอาการ 14 วัน 

หากมีไขหรืออาการของระบบทางเดินหายใจ ใหแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขทันที ติดตามอาการตามแนวทางกลุม

เสี่ยงสูง 

 - การสงตรวจท่ีหองปฏิบัติการของจังหวัดสตูล  สงท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตรัง จะทราบผล

ภายใน 3 – 8 ชั่วโมง นอกจากนี้สามารถสงตรวจไดท่ี มอ. การเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจเก็บเพียง 1 ตัวอยาง 

Nasophargngeal swab+Thoat+swab ใน VTM/UTM ขนาด 2cc ข้ึนไป หลอดเดียวกัน 1 ตัวอยาง กรณีมี

ภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลาง เพ่ิม Sputum ในกระปุกปลอดเชื้อ หากผลเปนลบจะแจงวาไมพบเชื้อ 

กรณีหากผลพบเชื้อใหแบงตัวอยางจากหลอดเดียวกัน สงหองปฏิบัติการอางอิงอีกแหงเพ่ือตรวจยืนยัน กรณีผล

ไมตรงกัน  ใหหองปฏิบัติการประสานงานกอนรายงานผล โดยแจงผลตรงไปยังผอ.รพ. และนพ.สสจ.เทานั้น 

สําหรับผูปวยยืนยันใหเก็บ Clotted blood 2 ครั้ง คือวันแรกและวันท่ีจําหนายผูปวยสงไปท่ีสถาบันบําราศ

นราดูร 

 - การตรวจติดตามในผูปวยยืนยันตองเปนผลบวก 2 แหง และลบ 2 แหง โดยตรวจวันท่ี  3, 5, 

7 หลังจากวันท่ีเก็บตัวอยางพบผลบวกครั้งแรก การพิจารณาจําหนายผูปวย เม่ือมีอาการดีข้ึนและผลเปนลบ 

โดยยืนยันผลลบท้ัง 2 หองปฏิบัติการ ผูปวยท่ีไมเขาเกณฑหากผลเปนพบเชื้อให รพ.รายงานกลอง Z ไปท่ีกรม

ควบคุมโรคติดตอโดยตรงภายใน 3 ชั่วโมง 

 - การเตรียมซอมแผนการแผนระดับจังหวัดเพ่ือรองรับ Phase 3 สถานท่ี ๆ ตองเตรียมความ

พรอม คือ เรือนจํา โรงเรียน โรงพยาบาล 

 - การเตรียมความพรอมดานการรักษาพยาบาลและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ปลัดกระทรวงแจงใหยกระดับ ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกระดับเตรียม Cohort Ward ใหพรอม แนวทาง

วินิจฉัยและดูแลรักษาลาสุดอยูใน Web site  ของกระทรวงแลวในวันนี้ ใหหารือเก่ียวกับการจัดตั้งโรงพยาบาล

สนาม ในกรณีพบผูปวยเปน Cluster ขณะนี้ยังไมมียาตานไวรัสท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษวามีประสิทธิภาพ ให

รักษาตามอาการ การใหยาเฉพาะเปนรายกรณีใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ กรณี moderate to severs cases ยาท่ี

ใชในการศึกษาวิจัยในจีนคือ Faviparavir ,Remdesivir ไมแนะนําใหใช Steroid ในการตานไวรัส ยกเวนกรณี 

ARDS ใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

 - ขอใหพ้ืนท่ีประสานกับอสม. ในการติดตามผูท่ีเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง 11 ประเทศ  โดย

ไดทําเปน QR Code เพ่ือติดตาม 14 วัน หากพบใหเจาตัวบันทึกใน QR Code ตอไป 

งาน IT - ใหตรวจสอบเฉพาะผูท่ีมีอาการเขาขายเทานั้น จังหวัดสตูลท่ีสมัครไปแลวหรือ รพ.สตูล รพ.ละงู 

รพ.ควนโดน อีก 3 รพ.ยังไมไดสมัคร Smart health ID ซ่ึงจะเชื่อมตอกับมหาดไทย โดยพิมพเลข 13  หลัก 

ไดสงลิ้งคการสมัครในไลน EOC แลว 

ประธาน       - ไดเปด EOC ไปแลว ขอใหหัวหนากลองตาง ๆ ไดสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

และขอใหเตรียมบุคลากรเพ่ือชวยเหลือทดแทนเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงดวย เรื่องคาตอบแทนขณะนี้ใหงาน

การเงินตรวจสอบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ซ่ึงมีแนวทางไมเหมือนกัน การทดแทนกําลังคนอาจใชเจาหนาท่ีจากเกาะ

ยาว ปูยู ตํามะลัง หมุนเวียนกันท่ีดานตํามะลัง หากเกินกําลังใหหาจากท่ีอ่ืนไปทดแทนตอไป เรื่องหนากาก

ขณะนี้สตอกเหลือนอยอาจตองแชรกันใช  ในชีวิตประจําวันใหใชหนากากผาก็เพียงพอ  ท่ีสําคัญคือ  
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การใชเจลแอลกอฮอล เรื่องกําลังคน และทรัพยากรตาง ๆ ตองบริหารจัดการใหมีประสิทธิ  ใหกลอง HR 

เตรียมขอมูลกําลังคนใหพรอมเพ่ือทดแทนกับตอไป อีกประการหนึ่งคือ เรื่องการแชรขาวปลอมท่ีสรางความ

สับสน ขอใหชวยกันดูแลและกํากับ  ผูเก่ียวของอยาเผยแพรขอมูลท่ีไมเปนจริง และไมควรนําเสนอทางสื่อ 

เนื่องจากอํานาจในการแถลงขาวตองใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแถลงขาวเพียงคนเดียวเทานั้น 

ผอ.รพ.ละงู - ในขณะนี้มีมาตรการคุมคนไทยท่ีมาจากตางประเทศ แตมาตรการท่ีจะคุมคนจากตางชาติท่ีจะ

เดินทางเขามาในประเทศไทยยังไมชัดเจน ควรจะมีมาตรการควบคุมชาวตางชาติจาก 11 ประเทศท่ีประกาศ

เปนประเทศเสี่ยงใหเขมขนมากกวานี ้

ประธาน       - ใหรวบรวมประเด็น เสนอผานกลอง IC เพ่ือประสานผาน สคร.ตอไป มาตรการท่ีจะใชจะตอง

เหมาะสมและสมดุลยกันในทุกมิต ิ

ผอ.รพ.ละงู - กระทรวงควรจะตองพิจารณาเรื่อง คาใชจายในการดูแลรักษาผูปวย Covid19 โดยใชหลัก

เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพ่ือจะไดพิจารณาดูเรื่องทรัพยากรท่ีตองใช  เทียบกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ

เสียรายได จากการทองเท่ียววาจะคุมกันหรือไมอยางไร เม่ือโรคระบาดเขาสู Phase 3 

ประธาน       - ตองบํารุงขวัญและกําลังใจผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใหดีอยาใหเกิดความ เหนี่อยลาเสียขวัญดวย 

มติท่ีประชุม –  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขอใหพิจารณาการจางงานนักเรียนทุน (นวก.สาธารณสุข 1 คน และนวก.สาธารณสุข  

(ทันตฯ 2 คน)) 

กลุมงานทรัพยากรบุคคลฯ  -  จากการไดสํารวจความตองการจางนักเรียนทุนหลักสูตรตาง ๆ ท่ีคาดวาจะจบ

ในป 2563  5 หลักสูตรรวม 10 คน จนถึงปจจุบันมีหนวยงานแจงความประสงคจะจาง 3 หลักสูตร ยังเหลือ

อีก 2 หลักสูตร คือ นวก.สาธารณสุขเหลือ 1 คน และนวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 2 คน ท่ียังไมมี

หนวยงานใดจาง ขอประชาสัมพันธหากมีหนวยงานใดประสงคจะจาง  ขอใหแจงใหกลุมงานทรัพยากรบุคคล

ทราบภายในวันศุกรนี้ เพ่ือจะไดรวบรวมขอมูลสงเขตฯตอไป 

- หลักสูตรท่ีมีหนวยงานแจงความประสงคจะจางแลว 3 หลักสูตร คือ 

1. เวชกิจฉุกเฉิน  จบมา  1 คน รพ.ควนกาหลงขอจาง 

2. จพ.เวชสถิติ  จบมา  1 คน รพ.ทาแพขอจาง 

3. นวก.สาธารณสุข  จบมา  2 คน รพ.ทาแพขอจาง 1 คน 

4. นวก.ทันตสาธารณสุข จบมา 3 คน รพ.มะนังขอจาง 1 คน 

5. พยาบาลวิชาชีพ  จบมา 8 คน รพ.สตูลใหทุน 5 คน 

(เปนขาราชการลาศึกษาตอ 1 คน ทุนสมเด็จยา 1 คน โควตาท่ัวไป 1 คน) 

จากขอมูลยอนหลังในตําแหนง นวก.ทันตสาธารณสุขจังหวัดสตูลขอไป  6 คน ไดมา 3 คน และในกลุมท่ีขอนั้น

มี รพ.สตูล ไดขอไปดวย  ไมทราบวารพ.สตูลจะพิจารณาจางหรือไม 

- ตําแหนง นวก.สาธารณสุขขอไป 11 คน ไดมา 2 คน มีรพ.ทาแพขอจางแลว 1  

คน เหลืออีก 1 คน 
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