
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 3 /2563 

วันท่ี  29  เมษายน  2563 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ    ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                   ประธาน  
2. พญ.วันทนา ไทรงาม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายวิริยะ  สงเก้ือ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.) 
4. นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ผช.นพ.สสจ.) 
5. นางชาริยา  มาราสา   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นางกิรณา  นองมณี   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
7. นางวิไลลักษณ  เลิศเมธากุล  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
8. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. พญ.นันทิกานต อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. ทพ.พงศภัทร  วิเศษสิงห  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นายนพดล   ละอองวิจิตร  แทน หวัหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
12.นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13. นส.วันทิพย  อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
14. นางจําดี ศิริสมันวงศ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
15.นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
16.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
17. นางอรนุช นรารักษ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
18. นางสุขมาลย พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
19.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
20.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ 
21.นางดาลิซา  โกบบาหลี  รก.หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุขฯ  
21. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก.หัวหนากลุมงานนิติการ 
22. นายอัครเดช ยาแบโด  รก.หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายในฯ     
23. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
24. นางมญชุดา  พิธกิจ   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
25. นายอนวัช ประทีปอนนัต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
26. นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
27 นายธีรศักดิ์ มาแอเคียน  แทน สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
28.นายจักรพันธุ ตันติโรจนกุล  แทน สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
29. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
30. นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
31 นายวงศ  โดยพิลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ            เลขาการ 
32. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. พญ.นวพรรณ  สุขมณี   นายแพทยชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลละงู 
2. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
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รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นพ.สุพล  เจริญวิกกัย   ติดราชการ 
2.นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ติดราชการ 
3.พญ.อมรรัตน  มุขวัลย   ติดราชการ 
4.นายเอกพล  เหมรา   ติดราชการ 
5.นายภูวนาท  ภัทราภินันท  ติดราชการ 
6.นายอาวุธ  โพธิ์แกว   ติดราชการ 

เปดการประชุม     เวลา  09.30 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

    - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมมีมติรับรองโดยไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                              
 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2563 
        3.1.1 การดําเนินการงาน พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
     - 

3.1.2 อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 

     - 

   3.1.3 การดาํเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ     - มีผูปวย MDR 1 ราย ของอําเภอเมืองสตูลกลายเปนผูปวย PreXDR จะเริ่ม

ใหการรักษาเพราะยาไดรับอนุมัติแลว 1.2 ลานบาทเศษ ปญหาคือผูปวยไมมีบานอาศัยอยูท่ีวัดและขณะนี้วัดก็

ไมตองการใหอยู ไดประสานขอใหอยูกอนอยางนอย 6 เดือนระหวางการรับยาและการทํา DOT กอนท่ีจะสงไป

ท่ีอําเภอสิชล 

ประธาน   - สสอ.เมืองสตูล รับทราบและประสานกับ รพ.สตูลดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

   3.1.4. การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 

           - 

   3.1.5. การดําเนินงาน HR Transformation 

                                      - 

      3.1.6. การดําเนินงาน RDU 

                                       - 
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      3.1.7  กัญชาทางการแพทย 

                                     - 

         3.1.8.  IT Transformation 

                                     - 

              3.2 การพัฒนา Service Plan 

                                      - 

              3.3 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

                                      - 

              3.4 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

                          - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 การรับมือกับโควิด 19 ในชวงตอไป 

ประธาน      -  สตูลเปดศูนย EOC เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2563    

 การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินมีหลักวิชาในเรื่องการสั่งการซ่ึงจะสลายกลุม/ฝาย/แผนกตาง ๆ 

เปนการบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จทางเดียว (Single command)  โดยจะมีกลองท่ีจะรับผิดชอบในแตละ

ภารกิจ จะมีการวิเคราะหและสั่งการ ซ่ึงแตละคนจะตองเรียนรูกันตอไป เชื้อโควิดอาจจะอยูกับเราไปอีกนาน 

แตจะมีกลายพันธุไปเรื่อย ๆ ซ่ึงอาจจะทําวัคซีนไดยาก แตหากวามีการกลายพันธุท่ีทําใหเชื้อออนแรงลงจะดี

ท่ีสุด ในชวงตอไปจะตองดําเนินการอะไรบางเพ่ือท่ีจะหยุดยั้งหรือบรรเทาความรุนแรงของการระบาดของเชื้อ

โรควิด-19 นี้ ในฐานะท่ีเปนพ้ืนท่ีจังหวัดสีขาว ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีไปเยี่ยม SQ LQ แลว มีขอนากังวลหลายเรื่อง 

เนื่องจากมีความหลากหลาย LQ ท่ีคอนขางแนน คือ ท่ีอําเภอทาแพ อําเภอละงู อําเภอเมืองสตูล และใน 500 

กวาคนท่ีกักตัวอยู ยังไมพบเชื้อ และจะมีทหารปลดประจําการท่ีจะกลับมาวันท่ี 30 เม.ย. 2563 นี้อีกหลาย

คน ซ่ึงก็จะตองเตรียมการดูแลตอไปขอพิจารณาคือ จะตองมีการ Swab ทุกรายหรือไม การจายยาจะตองทํา

อยางไร ซ่ึงในสถานการณแบบนี้จะสามารถระบุไดหรือไมวาคนไหน/สถานท่ีใด ท่ีเสี่ยงตอการระบาด สิ่งท่ี

จังหวัดสตูลไดดําเนินการไปแลว และไมเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ คือ   กรณีผูเดินทางกลับจากประเทศ 

อินโดเซียท่ีรับจากสนามบินหาดใหญ และสงตรงไปยังโรงพยาบาลสนามท่ีอําเภอละงู ซ่ึงผลจาการตรวจเชื่อพบ

ผูติดเชื้อจํานวน 8 ราย จากจํานวน 21 ราย ปจจุบันรักษาหายดีและกลับบานแลว ซ่ึงเปนไปไดวาอาจจะมี

ยีนสพิเศษท่ีสามารถตอสูกับเชื้อโควิด-19  ทําใหมีอาการเพียงเล็กนอยเทานั้น และกลุมจากประเทศมาเลเซียท่ี

เดินทางกลับมาประมาณ 500 คนนี้ ขอใหพิจารณาดูวา จะตองดําเนินการอยางไรจะพิจารณากลุมเสี่ยง

อยางไร โดยหลัก ๆ  ใหพิจารณาจาก 

1. เมืองเสี่ยง โดยเฉพาะตอนลางของประเทศมาเลเซีย  โดยเฉพาะ   

1.เซอรลังงอฮ  2.กัวลาลัมเปอร  3. ยะโฮรบารู  4. ซาราวัค 

                      ของประเทศไทยคือ จังหวัดภูเก็ต  นราธิวาส ยะลา ปตตานี กทม. ซ่ึงขอมูลนี้อาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลง ขอใหศึกษารายละเอียดเปนระยะ ๆ  

2. อาชีพเสี่ยง เชน รานอาหารติดแอร มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผูติดเชื้อ มัคคุเทศก ชางเสริมสวย  

ชางตัดผม ฯลฯ 
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3. ประวัติการเดินทาง 

ขอใหซักประวัติอยางละเอียดทุกคน 

สสอ.ละงู    - LQ ท่ีอําเภอละงู จํานวน 292 คน (ขอมูลเม่ือวันท่ี 28 เม.ย. 2563) มีปญหาเหมือนกับทุกท่ี

ในเรื่อง LQ จึงไดรวม LQ ไวท่ีเดียว ณ ท่ีวาการอําเภอละงู โดยกางเต็นทนอนคนละเต็นท เวนระยะหางตาม

กําหนด 

ประธาน    - หากมีรายไดท่ีจะตองแยกเดี่ยว ขอใหพิจารณาดําเนินการดวย 

สสอ.เมือง  - ของอําเภอเมือง มี LQ ท้ังหมด 18 แหง และ LQ กลาง ณ ท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล มียอดผูอยู

ใน LQ รวม 209 ราย  ตามมติของท่ีประชุมระดับอําเภอ ตองมีการแยกกัก หากมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงและในกรณี

ท่ี LQ ณ ศูนยกีฬาฯเต็ม จะสงมายังศูนย LQ กลางท่ีท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล ซ่ึงรับได 20 ราย มีหองน้ําแยก 

ประธาน   -  จุดเสี่ยงของอําเภอเมือง คือท่ีสนามกีฬากลาง ซ่ึงจะตองจัดระบบสุขาภิบาลใหม จะต้ังทีมจาก

อนามัยสิ่งแวดลอมไปชวยดูแลใหเกิดเปน Happy Local Place  และมีผูกักตัวมาจากมาเลเซียท่ีมาจากปนังมี

อาชีพคลายเซลลท่ีตองเดินทางไปหลายเมืองตองกักตัวแยกหองเดี่ยวดวย ในกรณีการวัดไขไมอยากใหเจาหนาท่ี

เราตองเสี่ยงมากเกินไป อาจจะไมจําเปนตองเฝาเวร 24 ชม. แตผูบริหารระดับพ้ืนท่ีตองรับรูท่ีจะบริหารจัดการ

ใหถูกตองตามมาตรการท่ีกําหนด 

สสอ.ละงู   -  แนวทางการปฏิบัติท่ี LQ สสจ.ควรสั่งเปนมาตรการใหถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันใหชัดเจน 

และมีโปรแกรมจากเขตใหลงขอมูลอีก 

สุทธิมาศ บินสะอาด   - เขตไดแจงโปรแกรม 2 โปรแกรมคือ ของรพ.บางกล่ํา และของมอ. ท่ีสงไปใหอําเภอ

ทําเปนโปรแกรมของบางกล่ํา เนื่องจากไมมีขอมูลจากอําเภอทําใหเขตไมสามารถนําเสนอขอมูลเหมือนกับวา

จังหวัดสตูลไมไดมีการติดตามผู ท่ีเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย จึงไดสงโปรแกรมดังกลาว ใหอําเภอได

ดําเนินการบันทึกขอมูล เพ่ือจะไดนําเสนอตอท่ีประชุมของเขตฯทุกวันจันทร 

ประธาน   -  เรื่องนี้เปนเรื่องใหม ขอใหเรียนรูไปดวยกัน อาจจะมีแนวทางของแตละอําเภอท่ีไมเหมือนกัน คอย

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

สสอ.ละงู   -  ณ ปจจุบันอําเภอละงู แยก LQ   10 กวาแหงแลว   แตท่ีเปนหลักคือ ท่ีท่ีวาการอําเภอละงู รับ

เฉพาะของตําบลละงู 150 กวาราย และมีท่ีแยกเดี่ยวท่ีโรงแรม 1 ราย โดย ปภ.เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

ประธาน   -  มีคนจากกัวลาลัมเปอร 3 คน ของอําเภอเมือง 

สสอ.เมือง   -  3  คนจากกัวลาลัมเปอรอยู LQ ท่ีตันหยงโป โดยแยกกักรวมกัน และมีผูท่ีกักตัวใน LQ รวม 

21 คน 

ประธาน   -  นอกจากนี้ยังมีแอบซอนอยูอีกหรือไม  ขอใหสอบสวนใหดีกอน และตองขอความรวมมือในการ

กักตัว เวนระยะหางจากครอบครัวกอน ตองปรับ LQ ใหถูกตองตามมาตรฐานและจะใหกลุมงานอนามัยสง

แวดลอมฯ ลงไปตรวจสอบและติดดาวให LQ ท่ีผานเกณฑดวย 

สุทธิมาศ บินสะอาด   - ขอเสริมเรื่อง การแยกรัฐเสี่ยง ในชวง 5 วัน 7 วัน ตองมีการตรวจ Lab เพ่ือสามารถ

การันตีไดวา   สามารถกลับไปอยูในชุมชนไดอยางสบายใจหลังจากกักตัวครบ 14 วันแลว  

ประธาน   -  จะหารือกับทีมStat และทีม Z  เพ่ือพิจารณารายละเอียด 

สสอ.ละงู   -  ขอใหคัดกรองผูท่ีตองกักตัวท่ีดานวังประจัน และดานตํามะลัง โดยใหมีความชัดเจนวามาจากรัฐ

เสี่ยงหรือไม และแจงใหพ้ืนท่ีรับทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
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รพ.ควนกาหลง  -  ขอใหผูเก่ียวของออกแนวปฏิบัติสําหรับผูท่ีตองเขาไปอยูใน LQ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ

และเรื่องการเบิกเวชภัณฑตาง ๆ วาใหเบิกท่ีรพ.แมขาย 

ประธาน   -  มอบกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ดูแลเรื่องมาตรฐาน LQ  

สุทธิมาศ บินสะอาด   - เรื่องขอมูลผูมาจากรัฐเสี่ยงขอใหดานแจงแตละอําเภอเลย เพราะหากจะขอขอมูลจาก

ผมอาจจะไมทัน 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ   - โดยปกติจะมีขอมูลลวงหนาประมาณ 2 วัน ท่ีไดแจงใหพ้ืนท่ีไดรับทราบทุก

ครั้งแลว  

ประธาน   -  หากคัดกรองผูท่ีมาจากรัฐเสี่ยง ขอใหแตละดานโทรแจงท่ีฝายควบคุมโรคติดตอ (คุณอรนุช  

นรารักษ และคุณนุสรี ปะดุกา) ทันที เนื่องจากจะมีผลตอการขนสงไปยัง LQ หากมีขอสงสัยใหใชชองทาง

สื่อสารทางไลน มอบทีม Z ดําเนินการตั้งชื่อกลุม “Happy Local Place”  

- หากมีผูปวยเกิดข้ึนเพียงรายเดียว จะดําเนินการอยางไร  จะตองนําไปสงท่ีโรงพยาบาลสนาม 

ท่ีอําเภอละงูหรือไม เนื่องจากงบประมาณท่ีจะใชในการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี หรือติดต้ังวัสดุ อุปกรณทาง

การแพทย จะนําไปใชท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูลไมได ควรพิจารณาวาจะตองมีผูปวยรายใหม

ก่ีรายจึงจะสงไปยังโรงพยาบาลสนาม และหากมีผูปวยเพียง 1 – 2 รายควรจะใหอยูท่ีรพ.อําเภอนั้น ๆ หรือไม

อยางไร  ซ่ึงแตละ รพช.จะมีโอกาสในการลงทุนปรับปรุงระบบตาง ๆ ไดดวย มอบใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพไป

หารือกับแตละ รพช.เพ่ือหาขอยุติดังกลาวตอไป 

รพ.ทาแพ   - ขอใหพิจารณาเรื่อง คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการโรงพยาบาลสนามของจังหวัดดวย 

ประธาน   -  เรื่องโรงพยาบาลสนาม เกิดจากในชวงการระบาดใหม ๆ กระทรวงไดสั่งการใหทุกจังหวัดเปด 

โรงพยาบาลสนามเพ่ือเตรียมรับการระบาดท่ีคาดวาจะรุนแรง รวมท้ังกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการมาเชนกัน ซ่ึง

ในความเปนจริงการเปดโรงพยาบาลสนาม จะตองมีการบริหารงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ รวมกันท้ัง

จังหวัด ซ่ึงมีรายละเอียดและระเบียบรองรับ ซ่ึงในชวงดังกลาวคอนขางฉุกละหุก อาจมีปญหาในเรื่องตองถูก

ตรวจสอบยอนหลังได  ในความคิดโดยสวนตัวมองวา การท่ีนําผูท่ีมีภาวะเสี่ยงจากตางประเทศมากักตัวไวท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฎท่ีละงู โดยไมตองประกาศเปนโรงพยาบาลสนาม  จะมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ

มากกวาในหลาย ๆ เรื่อง  ซ่ึงก็จะมี Guide line ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตองมีการเตรียมชุมชนเตรียม 

Hospitel  เพ่ือความสบายใจของชุมชน เตรียมญาติเพ่ือลดความกังวลและขัดแยงภายในชุมชนดวย การจัดสรร

บริหารจัดการทรัพยากรตองเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการเงินและสิ่งของท่ีไดรับบริจาคใหถูกตอง 

โปรงใส ขอใหทีม manager ไปรวมหารือเพ่ือหาขอยุติดวย 

รพ.มะนัง   - ขอใหพิจารณาเรื่องตาง ๆ ใหรอบคอบ โดยใหสอบถามความเปนไปได ปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

ของพ้ืนท่ีดวย และควรจะมีการสั่งการเปนลายลักษณอักษรใหถือปฏิบัติ ในแตละมาตรการอยางชัดเจน อยาให

มีเปลี่ยนแปลงบอย ๆ  

ประธาน   -  เรื่อง EOC เปนเรื่องใหม คําสั่ง แนวทางปฏิบัติตาง ๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ จึง

ขอใชท่ีประชุม กวป.นี้ในการพิจารณาหารือหลักการท่ีจะปฏิบัติตอไปในอนาคต โดยจะมอบใหกลุมงานสงเสริม

สุขภาพ เชิญผูเก่ียวของมาหารือเพ่ือหาจุดสมดุล ลดผลกระทบท่ีจะเกิดใหมากท่ีสุด 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบ 
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ประธาน   -  ขอฝาก 10 ขอคิด อานแลวรูสึกด ี

1. เม่ือใดท่ีโมโห ลองนั่งนิ่ง ๆ แลวทบทวนดูวาเวลาท่ีเหลืออยูในชีวิตินี้มีสักก่ีวัน ทําไมตองไป 

เสียเวลากับเรื่องไมเปนเรื่อง อยาเริ่มตนเขาวันใหมดวยความรูสึกแย ๆ เลย 

2. ไมมีใครถูก ไมมีใครผิดทุกเรื่องท่ีเกิดข้ึนหากลองดูดี ๆ จะพบวามีแต  ถูกใจ หรือ ไมถูกใจ  

“หากทําถูกใจยังไงเขาก็มองวาไมผิด” แต...”หากทําไมถูกใจตอใหทําถูกแคไหนก็โดนมองวาผิด” เพราะฉะนั้น..

อยาไปเก็บเอามาคิด เพราะไมมีใครเอาใจใครไดทุกคน 

3. เม่ือใดท่ีกลัดกลุมใจ ลองสูดลมหายใจลึก ๆ แลวคิดดูวา ชีวิตนี้มันมีแตลดกับลด ทุกวินาทีท่ี 

ผานไป กําลังบอกเราวา” เวลาของเรานอยลงไปอีก 1 วินาทีแลว 

4. การไดพบหนากันในวันนี้ หมายความวา หมดโอกาสไดเจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแลว “เราจะมัว 

มาทะเลาะกันในเรื่องท่ีไมเปนเรื่องไปทําไม” 

5. เม่ือใดท่ีถูกเอาเปรียบ ลองปลอยวางดูบาง พูดมากจะเสียมิตร คิดเล็กคิดนอยเสียเวลา  

ซ่ือสัตยไวเวลาไปไหนจะไดไมมีใครพูดลับหลังในทางท่ีไมดี แคนี้ก็เพียงพอใหเราสุขใจไดแลว 

6. เรื่องหลาย ๆ เรื่องท่ีผานเขามา มันก็แคกระทบเรา ชั่วครู ชั่วคราว เดี๋ยวเดียวก็ผานไป ทุกข 

เขามาแปป ๆ เดี๋ยวก็ผานไป สุขเขามาแปป ๆ เดี๋ยวก็ผานไป 

7. เม่ือใดท่ีใครบางคนทําใหเราเสียใจ ลองปลอยใหมันเปนไปตามท่ีควรจะเปน ทบทวนดูสิวา 

ชีวิตนี้ ไมมีใครอยูยงคงกระพัน คนท่ีมีชื่อเสียง คนท่ีรวยลนฟา หรือ คนท่ีรักกัน สุดทายก็แคคน  ท่ีเคยมาเยือน

โลกใบนี้ 

8. เม่ือใดท่ีเรารูสึกโดนแยงอะไรไป ใหลองไตรตรองดู ไมมีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได 

ตลอดไป และ ไมมีใครเปนเจาของสิ่งใดแทจริง แมแตรางกายเราก็ยังตองคืนสูธรรมชาติ 

9. อาจไมรวยลนฟาเหมือนเศรษฐีมีเงิน แต เราสามารถมีความสุขอันเรียบงาย ท่ีเศรษฐีโหยหาก็ 

เปนได แคสุขภาพแข็งแรงมากกวาคนท่ีนอนอยูตามโรงพยาบาล  ก็นับวาโชคดีกวาคนอ่ืน ๆ อีกมากเพียงใด 

 10.ความสุขงาย ๆ ท่ีเรามองขาม วันนี้ยังกินขาวได ยังนอนหลับสบาย มีบานใหหลบฝนหลบแดด 

มีเสื้อผาใหสวมใส ไปเท่ียวได มีคนรักอยูขางกาย ยังอานเฟสเลนไลน อานบทความดี ๆ แบบนี้ได แคนี้คุณก็ถือ

วาโชคดีกวาใคร ๆ อีกหลาย ๆ คนแลว 

นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   -  ขอชี้แจงแนวทางการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ท่ีไดรับมาโดยคราว ๆ ดังนี้ 

(ผช.นพ.สสจ.สตูล)        1. Surgical mask กระทรวงจัดสรรสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข จะจัดสรรโดย 

คํานวณจากอัตราการใชของแตละ รพ.ท่ีแจงมาและบวกเพ่ิมจากจํานวน LQ คูณ 14 วัน จะมี Mask คงคลัง

ประมาณ  1 เดือน 

   2. N 25 และ Cover all จากกระทรวงจะจัดใหเม่ือมี case PUI คูณ 3 ชุด/ราย

หรือผูปวยรายงานท่ีมีเชื้อจะคูณ 15 ชุด/ราย 

ประธาน    - ของท่ีไดรับจัดสรรจากกระทรวง และไดรับบริจาคมาคอนขางมาก Surgical mask อาจจะให  

อสม.หรือบุคลากร อ่ืน ๆ ใชไดดวย  ขอใหปรับลดความเขมขนลงมา ใหกระจายลงไปอําเภอใหครบถวน 

สสอ.ละงู    - เรื่องการเบิกจาย Mask หรือ อุปกรณตาง ๆ ควรจัดสรรไปท่ี LQ  ของสสอ. เลยไมตองใหไปเบิก

ท่ีโรงพยาบาล 
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