
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 4 /2563 

วันท่ี  2 มิถุนายน  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. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.) 
5. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
6. นางชาริยา  มาราสา   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
7. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
8. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. พญ.นันทิกานต อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. พญ.อมรรัตน มุขวัลย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นายนพดล   ละอองวิจิตร  แทน หวัหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
12.นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13. นางจําดี ศิริสมันวงศ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
14.นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
15.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
16. นางอรนุช นรารักษ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
17. นางสุขมาลย พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
18.นายประพันธ ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
19.นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ 
20.ทพญ.กัญญวรา วิลามาศ  หัวหนากลุมงานทันตกรรมฯ  
21. นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก.หัวหนากลุมงานนิติการ 
22. นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
23. นายภูวนาท ภัทราภินันท  สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
24. นายอนวัช ประทีปอนนัต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
25. นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
26 นายธีรศักดิ์ มาแอเคียน  แทน สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
27.นายจักรพันธุ ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
28. นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
29. นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
31 นายวงศ  โดยพิลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ            เลขาการ 
32. นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. พญ.วนพัชร  ยิ้มซาย   นายแพทยชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลสตูล 
2. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นพ.สุพล  เจริญวิกกัย   ติดราชการ 
2.นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   ติดราชการ 
3.นายอาวุธ  โพธิ์แกว   ติดราชการ 

เปดการประชุม     เวลา  09.25 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

            2.แนะนําหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุขทานใหม คือ ทพญ.กัญญวรา วรามาศ  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1 วันนี้นพ.สสจ.สตูล ไปรวมพิธีสวดพระพุทธมนต เนื่องในวโรกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

 สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง  

1.2 ตั้งแตวันท่ี 1 -6 มิถุนายน 2563 ขอใหทุกหนวยจัดโตะหมูพานพุมดอกไมโดย 

มีพระบรมฉายาลักษณของสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สํานักงานท่ีตั้ง 

1.3 ชวงบายวันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาขอกําหนดคุณสมบัติของผอ.รพ.สต. รวม 

ประชุมพรอมกัน เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผอ.รพ.สต. ซ่ึงจะดําเนินการเชนเดียวกันกับการพิจารณาการเขาสู

ตําแหนงของนพ.สสจ./ผอ.รพท./ผอ.รพช. ขอใหกลุมงานทรพัยากรบุคคล แจงผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ

ตอไปดวย 

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 
   - การดําเนินงาน พชอ./PCU/NPCU/รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ     - การดําเนินงานพชอ. ผานเกณฑรอยละ 70 ของอําเภอผานเกณฑการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ การนําเสนอ พชอ.ในท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯเดือน เมษายน และ 
พ.ค. 63 ไมไดนําเสนอ 

- รอยละ 25 ของหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายบริการปฐมภูมิท่ีเปดใหบริการใน 
พ้ืนท่ี ยังไมผานเกณฑในภาพรวมจังหวัด 

- รอยละ 40 ของประชาชนในอําเภอท่ีเปนท่ีตั้งของ รพศ./รพท.ท่ีแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
หรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว ผลงานรอยละ 
28.25 ไมผานเกณฑ 

- รอยละ 75 ของรพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผลงาน ณ วันท่ี 28 
 พฤษภาคม 2563 รอยละ 100.00 ผานเกณฑ 
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ประธาน  - ผลงานตาง ๆ อาจจะชะลอลงในชวงนี้ หากสถานการณโควิด-19 ดีข้ึน กิจกรรมตาง ๆ คงจะ

ไดดําเนินการอยางเต็มท่ี ผลงานคงจะดีข้ึน 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

3.1.2 อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 

กลุมงานควบคุมไมโรคติดตอฯ     - ในปนี้มีตัวชี้วัด MOU 3 ตัว คือ 

 - รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลง เปนปแรกท่ีในชวง 6 เดือน ท่ีผลงานเกินเกณฑ  

รอยละ 32.07 (เปาหมาย≥รอยละ 5)  

 -รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง ก็ผานเกณฑ เชนเดียวกัน ผลงานรอยละ 

40.79 (เปาหมาย≥2.5%) 

 - อัตรากลุมสงสัยความดันโลหิตสูงไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีผาน เปนปแรกท่ีผลงานผาน

เกณฑ 73.73% (เปาหมาย 60%) เปนอันดับ 1 ของเขต 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

   3.1.3 การดาํเนินงานควบคุมวัณโรค (TB)  

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ     - เม่ือเดือน มีนาคม 2563 กระทรวงไดปรับอัตราการรักษาสําเร็จ PA 

กระทรวงจากเดิม 85% เปน 88% แตไดปรับเปลี่ยนกลับมาเปน 85% เหมือนเดิม และรอยละความ

ครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)ไมนอยกวา 82.5% 

- ตัวชี้วัดจังหวัดป 2563 คือ รอยละของกลุมเสี่ยง(สูง)วัณโรคไดรับการคัดกรองดวยการ 

 X-Ray ปอด 

- สถานการณผูปวยวัณโรคปอดรายใหญจังหวัดสตูลภาพรวมจังหวัด จํานวน 36 ราย 

 กําลังรักษา 14 ราย Success 19 ราย (52.8%) ตาย 2 ราย ลมเหลว 1 ราย  

ประธาน  - ขอใหสงภาพการกินยาของผูปวยวัณโรค ผานไลนกลุม Dot Diary อยางสมํ่าเสมอดวย 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ     - ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า  

ป 2563 ภาพรวมจังหวัด ประชากร 321,064 คน Estimate case 492 ราย เปาหมาย ≥ 82.5% (408 

ราย) ผลงาน 8 เดือน 133 รายคิดเปน  27.03% 

- ผลการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรคดวยการ CXR รอบ 8 เดือน  

อําเภอเมือง  ผลงานรอยละ 21.10 

อําเภอละงู  ผลงานรอยละ 82.60 

อําเภอควนกาหลง     ผลงานรอยละ    19.40 

อําเภอทาแพ           ผลงานรอยละ    43.80 

อําเภอทุงหวา          ผลงานรอยละ    43.80 

อําเภอควนโดน        ผลงานรอยละ    38.20  

อําเภอมะนัง           ผลงานรอยละ    87.20 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 
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  3.1.4. การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ     - หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง ณ พฤษภาคม 2563 จังหวัดสตูลมีหญิง

ตั้งครรภเสี่ยงท่ียังไมคลอด 147 ราย สวนใหญเปนโรคเบาหวาน (GDM) รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูง ซ่ึง

พบวาเปนหญิงตั้งครรภท่ีเปน HI มากอนต้ังครรภจาํนวน 11 ราย และมีภาวะ HI ในขณะตั้งครรภอีก 13 ราย 

มีโรคหัวใจ 3 ราย อยูท่ีอําเภอเมือง อําเภอควนโดน อําเภอควนกาหลง อําเภอละ 1 ราย สวนโรคอ่ืน ๆ 16 

ราย เชน Epilepsy  Anemia ซ่ึงไดรับการดูแล สามารถควบคุมไดทุกราย 

 - การ ANC กอนคลอดครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ เปาหมายรอยละ 75 ในภาพรวมผานเกณฑทุก

อําเภอ 

 - การดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ในภาพรวมผานเกณฑรอยละ 65 

 - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ภาพรวมอยูท่ี 60.62% ผลงานยังคอนขางต่ํา (เปาหมาย 90%) ท่ี

ผลงานคอนขางต่ํามากคือ อําเภอควนกาหลง 39.24% พบเด็กสงสัยพัฒนาการลาชาภาพรวม 21.21% การ

ติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการลาชาผลงานยังต่ําทุกอําเภอ ขอใหติดตามเรื่องการคัดกรองเพ่ิมเติม ซ่ึงจะเชื่อมโยง

กับโปรแกรม TEDA4I ท่ีจะจํากัดชวงเวลาในการบันทึกขอมูล 

 - ตัวชี้วัดเด็กสูงดีสมสวน ในภาพรวมผลงาน 45.65% ซ่ึงยังไมผานเกณฑ อําเภอเมืองจะมีเด็ก

สูงดีสมสวนนอย ซ่ึงตองไปติดตามวาปญหาท่ีพบคือ เด็กเตี้ยหรืออวน ขอมูลในภาพรวมยังไมดีข้ึนกวาปท่ีผาน

มา 

ประธาน  - ขอให สสจ.และพ้ืนท่ีประสานขอมูลเพ่ือคนหาสาเหตุเพ่ือแกไขปญหาท่ีตนเหต ุ

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ     - ปญหาท่ีพบ คือ สวนใหญขาดเครื่องมือ/อุปกรณในการชั่งน้ําหนักและวัด

สวนสูง ซ่ึงสามารถทําของบประมาณจากกองทุนตําบลได อีกประการคือ เม่ือทราบปญหาสวนใหญไมมี

โครงการท่ีจะดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาของพ้ืนท่ี 

ประธาน  - ปญหาในพ้ืนท่ีเหลานี้ ทีมหมอครอบครัวสามารถชวยไดเพราะมีทีมสหวิชาชีพท่ีสามารถดูแล

ไดในหลายมิต ิ

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

     3.1.5. การดําเนินงาน HR Transformation 

                                      - 

     3.1.6. การดําเนินงาน RDU 

                                       - 

  3.1.7  กัญชาทางการแพทย 

                                     - 

        3.1.8.  IT Transformation 

                                     - 

              3.2   การพัฒนา Service Plan 

                                      - 
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              3.3 การดําเนินงานการเงินการคลัง 

กลุมงานประกันสุขภาพฯ       -  สถานการณการเงินการคลัง ณ เมษายน 2563 ในภาพรวมเม่ือเทียบกับป

ท่ีผานมา จังหวัดสตูลมีแนวโนมดีข้ึนทุกแหง รพ.สตูลระดับวิกฤตทางการเงินระดับ 2 รพ.มะนัง ระดับ 1 รพช.

อ่ืน ๆ อยูในระดับปกติ โดย รพ.สตูล มีเงินบํารุงคงเหลือติดลบ 28 ลานบาทเศษ ซ่ึง รพ.อ่ืน มีเงินบํารุง

มากกวาหนี้ทุกแหง 

- 7 Plus Efficiency Score ณ เมษายน 2563  ในสวนของจังหวัดสตูล เงินประกันสังคม 

สามารถจัดสรรไดทันในชวง 1 – 2 ป ท่ีผานมา แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคิดการเรียกเก็บเงิน  

โดยลูกหนี้ของปท่ีผานมา ถึงแมจะจายไปแลว แตจะยังคงคางตัวเลขเดิมไวเสมอ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีไมเปนไปตาม

ธรรมชาติ ท่ีผานมาจังหวัดจะจัดสรรลวงหนา แตทางรพ.มองวาจะผิดระเบียบจะตองดําเนินงานใหเสร็จสิ้นกอน

จึงจะจัดสรรได ซ่ึงจะลาชาไปประมาณ 1 เดือน  

ประธาน  - ควรจะมีการจัดทีมเรียกเก็บหรือการดูงานระหวางรพ.หรือใหเซ็ตระบบ Time line การ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับหวงเวลา 

รพ.ละงู      -  ขอใหศึกษาระเบียบใหชัดเจน ขอใหกลุมงานประกันฯหารือแนวทางกับประกันสังคมของรพ.

สตูล 

กลุมงานประกันสุขภาพฯ  - รายได – รายจาย ณ เมษายน 2563 ในภาพรวมมีสวนตางรายได – รายจาย 

108,477,704.06 บาท ไมมี รพ.ใดท่ีมีรายจายมากกวารายได 

- รายไดเทียบแผนรายได ณ เมษายน 2563 มีรายไดเทียบแผนรายไดป ภาพรวม 

61.76% ผานเกณฑทุก รพ.แตมี รพ.สตูลเพียงแหงเดียวท่ีเทียบกับแผนแลวไมเกิน 5% สวน รพ.อ่ืน ๆ เกิน

จาก 5% ท้ังสิ้น 

  - รายจาย ณ เมษายน 2563 มี รพ.สตูลท่ีมีรายจายมากกวาแผน เชนเดียวกับ รพ.ทาแพ 

และรพ.ละงู ในเรื่องของความแมนยําของแผนภาพรวมอยูในเกณฑดี ยกเวนรพ.มะนัง ท่ีมีรอยละรายจายเทียบ

กับแผนเทากับ 94.73% 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

              3.4 ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน / งบลงทุน 

ประธาน  - มีการปรับแผนงบเงินกู พรก. ขอใหทุกแหงปรับการทํารายการตามกําหนดดวย 

นายเอกพล เหมรา  -  วงเงินปรับลด รพ.ระดับ s เหลือแหงละ 10 ลานบาท      

(ผช.นพ.สสจ.สตูล)  -  รพ.สต. เหลือแหงละ 3 แสนบาท 

-รพ.ระดบั F1 เหลือแหงละ 2 ลานบาท 

-รพ.ระดับ F2 เหลือแหงละ 1.2 ลานบาท 

-รพ.ระดบั F3 เหลือแหงละ 1 ลานบาท 

-สสจ.+สสอ. จะได  20 ลานบาท 

- งบประมาณป 2563 ดําเนินการลาชาจากปกติหลายรายการ จังหวัดเนนย้ํา เรื่อง 

 งบลงทุนตองจัดทํา PO ใหแลวเสร็จภายใน มิถุนายน 2563  มิเชนนั้นจะถูกดึงงบประมาณคืนท้ังหมด 
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รพ.ละงู      -  ของละงูไดเซ็นสัญญาเรียบรอยแลว แตมีงบบูรณาการจังหวัดเก่ียวกับแพทยแผนไทย ซ่ึง

ถูกระงับไป โดยท่ีรพ.ละงูไดจายบางสวนไปแลว ทําใหตองหาเงินจากแหลงอ่ืนมาทดแทน 

ประธาน  - ขอใหเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ แตขอใหถูกตองตามระเบียบโดยเฉพาะงบเก่ียวกับ 

โควิด-19 ท่ีตองเรงจัดซ้ือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ ในการควบคุมปองกันโรคอยางเรงดวน รวมถึงงบบริจาคดวย 

นายวิริยะ สงเกื้อ  -  เรื่องการบันทึกการจัดซ้ือจัดจาง ขอใหบันทึกขอเท็จจริงท่ีมาท่ีไปใหชัดเจน การตรวจ      

(รอง.นพ.สสจ.สตูล)  สอบภายในจะเริ่มตนเดือนนี้ อาจจะตรวจสอบเปน คปสอ. ขอใหเตรียมคําถามไวเพ่ือจะ

ไดใหคําแนะนําไดถูกตอง 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบท่ี 2/2563  

กลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ  - กําหนดการตรวจราชการระหวางวันท่ี 25 – 26 มิถุนายน 2563  

                      วันท่ี 25 มิถุนายน 2563    

- เวลา 09.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยม คปสอ.เมือง/รพ.สต.ตันหยงกลิง  

                           อําเภอเมือง 

- พักคางคืนเกาะตันหยงกลิง 

  วันท่ี  26 มิถุนายน 2563 

  -  เวลา  09.00 -12.00 น. สรุปผลการตรวจราชการ/แลกเปลี่ยนแนวทางแกไขปญหา/

ขอเสนอแนะ  หองแกวโกเมน ชั้น 4 รพ.สตูล 

                     - เวลา 13.00 – 15.00 เดินทางไปทาอากาศยานหาดใหญ 

ประธาน  - ขอใหเตรียมการจัดประชุมแบบ New Normal อาจตองใหโหลด App ไทยชัยชนะ เพ่ือใช

ในการเฝาระวังดวย 

รพ.ละงู - จังหวัดสตูลเปน 4 จังหวัดสุดทายท่ีมีการใช App ไทยชนะนอย ควรจะประชาสัมพันธใหมีการ

ใชเพ่ิมข้ึน 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

 4.2 การถอดบทเรียนจากโควิด 

กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ    - มีหนังสือจากสํานักงานสาธารณสุขเขตท่ี 12  ใหสงการถอดบทเรียน 

โควิด-19 ใหเขตภายในวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เพ่ือจะไดรวบรวมหารือใน IOC เขต โดยรายละเอียดจะมีตาม

กลองภารกิจ การซอมจะใช SWOT 

ประธาน - ขอให Liaison ประสานหัวหนากลองภารกิจตาง ๆ ถอดบทเรียนสงใหเขตตอไป 

                 -การเตรียมการรับการระบาดระลอก 2 หากเกิดเหตุการณข้ึนจะรับมืออยางไร แบบพอเพียงเนน

ประสิทธิภาพ เพราะโรคนี้ 80% สามารถหายเองได อัตราเสียชีวิตไมมาก ตองหาจุดสมดุลระหวางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สังคม รวมท้ังผลกระทบตาง ๆ ใหรอบดาน ในการถอดบทเรียนดังกลาวดวย เนน

พอเพียง ยึดหยุนในการบริหารจัดการ 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 
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 4.3 รายงานผลการดําเนินงาน ITA ไตรมาส 2 

กลุมงานนิติการ    -  ผลงานในภาพรวม จังหวัดสตูล มีหนวยงานผานเกณฑรอยละ 80 จํานวน 7 แหง คิด

เปนรอยละ 46.67  เปนอันดับ 2 ของเขต สสอ.ควนกาหลง และสสอ.ทุงหวา ไมไดสงเอกสารในระบบ 

MITAS ใหตรวจในไตรมาส 3 เกณฑจะปรับเปนรอยละ 85 ไตรมาส 4 รอยละ 90 

- ผลงานไตรมาส 3 ขอใหเรงดําเนินการและระบบจะปดในวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 นี ้

ประธาน - ขอใหผอ.รพช./สสอ.ทุกทาน ชวยเรงรัดดําเนินการใหทันตามกําหนดดวย 

กลุมงานนิติการ    -  งานตรวจสอบภายใน จะออกดําเนินการตรวจสอบภายในชุดใหญในเดือน กรกฎาคม 

2563 

ประธาน   - ขอใหดําเนินการในเดือน มิถุนายน 2563 กอนการตรวจราชการรอบท่ี 2 ของผูตรวจราชการฯ 

มติท่ีประชุม       -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 แกไขเปล่ียนแปลงงบคาเส่ือมระดับจังหวัด 

กลุมงานประกันสุขภาพฯ      -  ดวย รพ.ควนโดนจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบคาเสื่อมระดับจังหวัด (20%) 

จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 300 กิโลวัตต งบประมาณ 1.7 ลานบาท (งบคาเสื่อม 4 

แสนบาท สมทบ 1.3 ลานบาท) จะขอเปลี่ยนเปน เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดไบเฟสิค แบบจอสี พรอมมาตร

วัด งบประมาณ 4.8 แสนบาท (สมทบ 8 หม่ืนบาท) 

มติท่ีประชุม       -  อนุมัติตามหลักการ 

     5.2 อาคารกายภาพบําบัด รพ.ทาแพ 

รพ.ทาแพ     -  อาคารกายภาพบําบัด แปลนแบบ 2 ชั้น ตรวจรับไปเม่ือเดือน พฤษภาคม 2563 อยูระหวาง

ปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบไฟฟา ระบบอินเตอรเน็ต ชั้นลางจะมีบริการแพทยแผนไทย แพทยแผนจีน สามารถรับ

ผูปวยท่ีตองการฟนฟูไดประมาณ 11 เตียง ซ่ึงตองมีการหารือกันในระดับผูบริหารตอไป แตหากจะเปดเปน 

Intermediate ward จะติดปญหาเรื่อง กรอบอัตรากําลัง ซ่ึงมีแนวทางท่ีจะปดบริการหองคลอด เพ่ือนํา

อัตรากําลังในสวนของหองคลอดมาปฏิบัติงานท่ี Intermediate ward ซ่ึงข้ึนอยูกับผูบริหารจะตัดสินใจใน

โอกาสตอไป 

รพ.ละงู     -  หากรพ.ใดพรอมท่ีจะใหบริการ Intermediate care ก็สามารถทําได หากไมพรอมก็ใหมาท่ีรพ.

ทาแพ แตหากจะดําเนินการจริงจะตองมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหลายรายการ รวมถึงเรื่องคาตอบแทนตาง ๆ ดวย 

ประธาน     - จะหารือในรายละเอียดตอไป ยังมีเรื่อง รถสิริเวชยานท่ีจะตองหารือวาจะไวท่ี รพ.ทาแพ หรือ 

รพ.สตูล ขอใหหารือกันดวย 

               -ในเรื่องการเตรียมรับการระบาดรอบ 2  สสจ.สตูลเตรียมการไวโดยอาจจะปดอาคารสํานักงาน 

และมีบานพัก 1 หลัง ท่ีสามารถรองรับได 20 คน และไดเตรียมเรื่อง work form home  ไวแลวดวย ขณะนี้

มีการพูดถึง one ward one home กันมากข้ึน    หากรพ.ทาแพจะยินยอมใหใชพ้ืนท่ีสําหรับการรับผูปวย 

โควิค-19  จะยินดีมาก แตทุกรพ.ก็ตองเตรียมการสําหรับผูปวยในพ้ืนท่ีของตัวเองดวย ขออยาประมาทมิเชนนั้น

เหตุการณเม่ือ 100 ปท่ีแลวอาจจะยอนกลับมาอีกครั้งก็เปนได ใหทุกแหงเตรียมความพรอมใหดีดวย 

 

 



 ๘ 

 

นายวิริยะ สงเกื้อ  -  หากรพ.ใดตองการใชรถสิริเวชยาย เพ่ือชวยการกายภาพบําบัดผูพิการ ขอใหติดตอไดท่ี      

(ผช.นพ.สสจ.สตูล)  รพ.สตูล อยากใหทุกรพ.ไดใชประโยชนจากรถดังกลาว ซ่ึงเปนรถท่ีดีมาก ๆ หากไมไดใช

งานอาจจะเสื่อมสภาพได สามารถไปดูรถได รพ.สตูล 

มติท่ีประชุม       -  เห็นชอบ 

 5.3 การเตรียมความพรอมรับมือการเปดเรียน 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  -  ขอนําเสนอ 6 มาตรการหลักในการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19  ใน

สถานศึกษา ดังนี ้

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยงกอนเขาโรงเรียน 

2. สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา 

3. จัดใหมีจุดลางมือดวยสบู หรือ แอลกอฮอลเจล อยางเพียงพอ 

4. จัดใหมีการเวนระยะหาง ใหนักเรียนเหลือ 20 -25 คน/หอง 

5. ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสท่ีใชรวมกันบอย ๆเชน โรงอาหาร 

6. ลดความแออัด ไมจัดกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสรวมกัน 

 แนวทางการดําเนินงานเตรียมความพรอมรับมือการเปดเรียนจังหวัดสตูล 

 “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 

 สงบ     - กลุมเปาหมาย ครู บุคลากร พนักงานทําความสะอาด พขร. แมครัว นักเรียน  

                           - ข้ึนทะเบียนกลุมเปาหมาย ตรวจสอบ การเปนกลุมเสี่ยง(โปรแกรมตรวจสอบกลุมเสี่ยง) 

                           - เฝาระวังการเจ็บปวยของกลุมเปาหมาย โดยลงขอมูลสถานะสุขภาพประจําวัน 

(โปรแกรมรายงานสุขภาพ) 

                           - ทํากลุมไลนผูปกครองกับ ครู/โรงเรียน  

                           - กลุมเปาหมายมีอาการใหหยุดเรียน หยุดงาน อยูบาน (HQ) แยกจากผูสูงอายุ และ

กลุมเสี่ยง โรคเรื้อรัง ไมดีข้ึนไป รพ. 

 สะอาด  - มีจุดลางมือ เจลลางมือ ทําความสะอาดพ้ืนผิวตาง ๆ ท่ีสัมผัสบอย 

 - แยกของใชสวนตัว 

 - ลดความแออัด (รถรับ – สง นักเรียนนั่งได 5 คน) 

                ธรรมชาติบริสุทธิ์  -  เปดพ้ืนท่ีใหอากาศถายเทสะดวก สัมผัสแดด 

            -สวดมนต 

ประธาน     - ตองแบงโรงเรียนเปนรายพ้ืนท่ีในการดูแล รายละเอียดแตละอําเภอไมปพิจารณาตามบริบทของ

พ้ืนท่ี หากมีนักเรียนอาการไข มีน้ํามูกเกิน 3 คน/สัปดาห ใหปดเฉพาะหอง หากพบเกิน 2 หอง ปดท้ังสายชั้น 

หากมีอาการคละชั้นใหปดท้ังโรงเรียน 

รพ.ควนกาหลง     - จุดเสี่ยงอีกท่ี คือ รถรับ – สง นักเรียนท่ีคอนขางแออัด 

นายเอกพล เหมรา  -  อาจจะมีการสลับกันมาเรียน ตามเลขท่ีเพ่ือลดความแออัด ข้ึนอยูกับแนวทางของแตละ 

(ผช.นพ.สสจ.สตูล)    โรงเรียน 

      – ตองเตรียมผูปกครองใหมีความรู และมีความพรอมท่ีจะรับเหตุการณกรณีท่ีมีเด็กใน

ปกครองมีไขมีน้ํามูก 



 ๙ 

 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ   - ผูวาราชการจังหวัดสตูล ขอใหจัดประชุมผูอํานวยการ รพ.ทุกแหงเพ่ีอเตรียม

ความพรอมรับการระบาดรอบ 2 ซ่ึงรพ.ตองทําแผนเตรียมความพรอม รวมในภาพจังหวัด เม่ือไดแผนแลวผูวา

ราชการจังหวัดจะขอนัดประชุม ผอ.รพ. ทุกแหงอีกครั้ง 

ประธาน    - ใหทุกหนวยเตรียมการใหพรอม 

มติท่ีประชุม    - เห็นขอบ 

 5.4 การเตรียมความพรอมของ สอน.นิคมพัฒนาฯ 

สสอ.มะนัง      - กําหนดการตรวจเยี่ยมไดเลื่อนจากวันท่ี 1 เมษายน 2563  เนื่องจากสถานการณโรค 

โควิด-19  ยังไมไดกําหนดวันท่ีชัดเจน  คาดวาอาจจะเปนตนเดือน กรกฎาคม 2563   

                   -ประธานการตรวจเยี่ยม คือ นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   - ประเด็นการตรวจเยี่ยม คือ 

 1.  การพัฒนา สอน.สูองคกรสุขภาพตนแบบ 5 ดาน 

      1. ดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

      2. ดานการดูแลสุขภาพและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

      3. ดานการบริการการแพทยแผนไทย 

      4. ตนวิทยาศาสตรการแพทยชุมชนและคุมครองผูบริโภค 

      5. ดานการพัฒนาสภาพภูมิทัศนใหสวยงามสมพระเกียรติ 

 2. การดําเนินงานตามภารกิจการสืบสานพระราชปณิธานในสถาบันพระมหากษัตริย 2 ภารกิจ 

คือ                 1. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติท่ีเก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 

  2. การแกปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือถวายเปนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

    - ขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมครั้งท่ีผานมา 

     1. ดานสภาพภูมิทัศนใหเนนการปลูกตนไม การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงไดดําเนินการปลูกตนไม

เพ่ิมไปแลว 134 ตน มีการรื้อถอนบานพักท่ีชํารุด และปรับปรุงเปนสวนหยอม และปลูกตนไมเพ่ิม 

  2. ดานการดูแล และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ไดมีการพัฒนางานนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ และจัดตั้งศูนยฟนฟูสภาพผูสูงอายุ 

    - จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลนิคมพัฒนา  กิจกรรมหลัก คือ โรงเรียนผูสูงอายุ 

ทุกวันอังคารท่ี 1 และ 3 ของเดือน ใชเวลา 6 เดือน/หลักสูตร เปดไปแลว 2 รุน  

    - จัดตั้งศูนย LTC งบประมาณจาก อบต.นิคมพัฒนา 250,000 บาท 

    - จัดต้ังศูนยฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนโดยชุมขน ตําบลนิคมพัฒนา กิจกรรมหลัก คือ ขยาย

บริการทางกายภาพลงสูชุมชนและฟนฟูสมรรถภาพโดยเครือขายจิตอาสา CDR อบรม CDR หมูละ 5 คน รวม 

50 คน ไดรับงบสนับสนุนจาก อบจ.สตูล 296,000 บาท คาดวาจะเปดใหบริการเดือน สิ่งหาคม 2563 นี้ 

 3. ดานการแพทยแผนไทย 

   - ยายคลินิกการแพทยแผนไทยมาจัดบริการรวมกับศูนยฟนฟูสมรรถภาพฯ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึง

บริการอยางครบวงจร และมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

   - ดําเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชตํารับยาท่ีมีสวนผสมชุมเห็ดเทศในการแกปญหานอนไม

หลับในผูสูงอายุ 
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 4. ดานคุมครองผูบริโภคและวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน 

    - มีการจัดระบบคืนขอมูลใหชุมชนผานกลุมไลนและท่ีประชุมหมูบานทุกเดือน 

    - เฝาระวังการใชสารเคมีในการเกษตร มีการคัดกรองเจาะเลือดหาปริมาณสารตกคาง โดยวัด

คาเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสไปแลว 728 ราย พบเสี่ยงสูง 43 ราย สงตอขอมูลใหสํานักงานเกษตรอําเภอมะนัง 

ดําเนินการจัดอบรมการใชสารเคมีท่ีถูกตอง และมีโครงการใชชาชงวานรางจืดในการลดสารเคมีตกคางใน

รางกาย อยูระหวางดําเนินการตรวจเลือด 

 5. ดานการมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ โดยเพ่ิมบทบาทคณะกรรมการบริหารสอน.นิคม

พัฒนา โดยมีสวนในการพิจารณาเห็นชอบโครงการและแผนเงินบํารุง ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ

ของเจาหนาท่ีกอนนําเสนอผูบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาลงนาม 

    - รายละเอียดกําหนดการข้ันตอนการตรวจเยี่ยม จะแจงใหทราบเม่ือมีกําหนดการท่ีชัดเจน 

    - ครั้งนี้จะติดตอกับไรองุน ท่ีมะนังมาจัดบูธ 

ประธาน      - ใหประสานกับกลุมแมบานทุงหวามาจัดบูธเหมือนครั้งท่ีผานมาดวย 

                 -ขอเชิญทุกทานรวมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมดังกลาวดวย 

มติท่ีประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอจากหนวยงานตางๆ   

 6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 

รพ.ละงู        - วันท่ี 5 มิถุนายน นี้ จะมีผูกักตัวจากซาอุดิอาระเบีย 4 คน จะกลับบาน มีของละงู 1 คน 

อําเภอเมือง 2คน อําเภอควนโดน 1 คน  หากผล Swab เปนลบวันท่ี 6 มิถุนายน  ขอใหท้ัง 2 อําเภอเตรียม

ความพรอมดวย ตองอยู HQ ตอใหครบ 30 วัน 

ประธาน        - ขอใหเก็บเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของท้ัง 4 คนนี้ไวในระบบดวย มอบ IT ดําเนินการ 

รพ.มะนัง       - ขอสอบถามเรื่อง ตําแหนงพอบาน รพ.มะนัง มีความคืบหนาอยางไร 

นายวิริยะ สงเกื้อ  -  ขณะนี้เรื่องยังอยูท่ีเขต จะติดตามประสานกับเขตใหตอไป 

(ผช.นพ.สสจ.สตูล)  

ระ.มะนัง       - เรื่องคาตอบแทนของเจาหนาท่ี ท่ีอยูเวรประจํา LQ ขอความชัดเจนในเรื่อง การเบิกจายวาจะ

เบิกจายจากงบสวนไหน 

ประธาน        - มีความหลากหลายของแตละ LQ การเบิกจายคาตอบแทน/คาเสี่ยงภัย งานการเงินจะตอง

รวบรวมขอมูล หากมีระเบียบคุมครองก็สามารถเบิกจายได จะประสานกับงานการเงินในรายละเอียด 

นายเอกพล เหมรา  -  คาตอบแทนสามารถเบิกไดจาก ปภ. โดยตองมีคําสั่งผานนายอําเภอ การมอบหมาย  

(ผช.นพ.สสจ.สตูล)   ภารกิจ และตารางการปฏิบัติงาน ประกอบการเบิกจายได 120 บาทหรือ 240 บาท

ตามสิทธ ิ

มติท่ีประชุม    - รับทราบ 

 6.2 เรื่องจาก สสอ. / รพ.สต. 

                 - 
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