
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 5 /2563 

วันท่ี  2  กรกฎาคม  2563 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นายวิริยะ  สงเก้ือ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.)  ประธาน 
2. นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.) 
3. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.) 
4. พญ.วันทนา  ไทรงาม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
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 นางคมขํา สุขม่ิง             แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11 นายนพดล   ละอองวิจิตร  แทน หวัหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
12 นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13 นางจําดี ศิริสมันวงศ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
14 นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
15 นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
16 นส.ศิริมา ยุทธการกําธร  แทน หวัหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
17  นางสุขมาลย พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
18 นายวิมาน ปนดีกา    แทน หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
19 นางฉัตรพิไล   เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ 
20 ทพญ.กัญญวรา วิลามาศ  หัวหนากลุมงานทันตกรรมฯ  
21 นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย  รก.หัวหนากลุมงานนิติการ 
22 นายสุขสันติ์  มรรคาเขต            หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
23 นส.มญชุดา พิธกิจ   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
24 นายอนวัช ประทีปอนันต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
25 นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
26 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   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. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นส.อัญคนาย พูลสวัสดิ์   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
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รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นพ.สุพล  เจริญวิกกัย   ติดราชการ 
2.นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   ติดราชการ 
3.นายอาวุธ  โพธิ์แกว   ติดราชการ 

เปดการประชุม     เวลา  09.00 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  1.1  ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมกันตอสูกับสถานการณการระบาดของโคโรนาไวรัส
จนถึงปจจุบัน  ซ่ึงตองมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการระบาดรอบท่ี 2  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในโอกาสตอไป และ
จากสถานการณดังกลาวทําใหไดมีการบรรจุขาราชการใหมของกระทรวงสาธารณสุข โดยในรอบแรกของ
จังหวัดสตูล มีขาราชการท่ีไดรับการบรรจุจํานวน  116  คน  และจะมีรอบท่ี 2 – 3 ตามมาในอนาคต 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (PA) ป 2563   
  3.1.1 การดําเนิน พชอ./PCU/NPCU/ รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - ในเดือนนี้มีความกาวหนาของผลการดําเนินงาน พชอ. และ รพ.สต. ติดดาว      
2 ตัวชี้วัด คือ การข้ึนทะเบียนของหนวยบริการปฐมภูมิเพ่ิมอีก 3 ทีม  รวม  20  ทีม คิดเปน 71.43% และ
ตัวชี้วัดท่ีมีความกาวหนาคือ รอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมืองท่ีเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีมีแพทยเวช
ศาสตรครอบครัวผานการอบรมใหบริการ มีความครอบคลุมประชาชนเพ่ิมข้ึนเปน 31.67%  จากเดิม 
28.25% แตยังต่ํากวาเปาหมาย 
ประธาน - ฝากติดตามหากสามารถเปดหลักสูตรแบบ online ไดจะดีมาก 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.2  อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 
      - 
       3.1.3  การดําเนินงานควบคุมโรควัณโรค (TB)  
ประธาน - ใหทุกอําเภอมีกลุมไลน Dot diary ซ่ึงเรื่องนี้ อ. ละงู ดําเนินการไดด ี
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.1.4  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
      - 
   3.1.5  การดําเนินงาน HR Transformation 
ประธาน - การบรรจุขาราชการรอบ 2-3 ทางเขตมีการติดตาม  ขอใหจัดสงรายชื่อใหเขตดวย 
กลุมงานทรัพยากรฯ  - ขณะนี้ดําเนินการอยูในระยะท่ี 1 คือ การบรรจุ 13  สายงาน ซ่ึงเปนบุคลากร   
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ท่ีปฏิบัติงานอยูใน รพช. จังหวัดสตูล ไดดําเนินการแลว 85 คน สําหรับกลุมท่ี 2 กระทรวงกําหนดใหแลวเสร็จ
ในเดือนสิงหาคม  2563  จํานวนในสายงานมีเขาเกณฑ  30  คน  สวนกลุมท่ี 3 จะใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   กลุมท่ี 3  คือ 11 สายงานท่ีปฏิบัติงานอยูในรพ.สต. รวมท้ังหมด  132  คน    
ท่ีจะตองดําเนินการ  ไดสงเอกสารหลักฐานใหเขตเรียบรอยแลว  รายชื่อท่ีตกหลนรอบแรกไดแจงอุทธรณไปยัง
เขตและกระทรวงเรียบรอยแลว 
โรงพยาบาลละงู - ของโรงพยาบาลละงู มีพยาบาลวิชาชีพ ลูกจางรายวัน เจาหนาท่ีโสตทัศนศิลป แพทย
แผนไทยและนักวิชาการอีกบางสวนท่ียังตกหลน ซ่ึงจะตองขอใหพิจารณาดวย อีกประเด็นคือ เม่ือมีผูไดรับการ
บรรจุแลว ตําแหนงลูกจางเหลานั้นจะวางลง เราสามารถบรรจุลูกจางรายวันมาแทนไดหรือไม อยางไร ขอใหนํา
ขอมูลนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงตอไป 
ประธาน - ขอใหกลุมงานทรัพยากรฯ รวบรวมขอมูลตาง ๆ สงใหผูบริหารตอไป 
กลุมงานทรัพยากรฯ   - เรื่องตําแหนงลูกจางรายวัน รายคาบและจางเหมา ไดมีหนังสือจากกระทรวง  ให 
สป.สธ.และหนวยงานในสังกัด ตรวจสอบขอมูลกรอบอัตรากําลังการจาง โดยเฉพาะลูกจางชั่วคราวและ
พนักงานราชการใหตรวจสอบกับกรอบของ กพร. และจัดทําขอเสนอกรอบอัตรากําลังใหแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือเสนอ อกพ. กระทรวงพิจารณาตอไป 
 - การบรรจุรอบนี้เปนการบรรจุอัตราตั้งใหม มีเง่ือนไขวาตําแหนงท่ีเปลี่ยนสถานะจากลูกจาง
ตาง ๆ มาเปนขาราชการ ตําแหนงเดิมก็จะตองตัดยุบตําแหนงไป จะจางใหมไมได ขอมูล ณ ปจจุบัน  เปน
เชนนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทุกแหงทราบตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.1.6  การดําเนินงาน RDU 
กลุมงานคุมครองผูบริโภค  - ผลการดําเนินงาน จากการตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2 พบวา ณ เดือน
พฤษภาคม  2563  ผลงานผาน RDU ข้ัน 2 และ 3 มีเพียงโรงพยาบาลควนโดนแหงเดียวท่ีผานเกณฑ       
ซ่ึงโรงพยาบาลสวนใหญจะไมผานเกณฑ เรื่องรอยละการใชยาปฏิชีวนะ ในสวนรพ.สต.ผานเกณฑทุกแหง 
เปาหมายตองผาน  RDU ข้ัน 2 อยางนอย 4 แหง (50%)  RDU ข้ัน 3  อยางนอยตองผาน 2  แหง (20%) 
ขอฝากผูบริหารทุกทานชวยเรงรัดและติดตามดวย จากการวิเคราะหผลงานท่ีคอนขางตํ่าในชวงนี้เนื่องจาก
สถานการณโควิด – 19 และอีกสวนหนึ่งคือ กลัวการฟองรอง 

โรงพยาบาลควนกาหลง - ปญหาของโรงพยาบาลควนกาหลง คือ เนื่องจากมีอุจจาระรวงอยางแรงในชวงฤดู
รอนและปญหาการสั่งใชยา ความเขาใจในการวินิจฉัยโรคและการใหรหัสโรค กําลังพยายามทําความเขาใจกับ
แพทยผูสั่งใชยาและจะติดตามตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.7 กัญชาทางการแพทย 
     - 
  3.1.8  IT Transformation 
ประธาน - จะใหมีการเช็คชื่อผานระบบออนไลน เพ่ือซักซอมเตรียมการสําหรับการ work from home 
งาน IT  - ขอนําเสนอเรื่องการปรับปรุงขอมูลฐานประชากร  โดยเปนขอมูล Type Area 1 กับ Type 
Area 2 รวมกันแลวตองไมเกินจากทะเบียนราษฎร ขอมูลของจังหวัดสตูลขณะนี้อยูท่ี 4.3  สวนตางยังนอย
กวาทะเบียนราษฎร  ขอใหผูบริหารติดตามเรื่องนี้ดวย อําเภอเมืองและอําเภอควนกาหลง มีสวนตางมากท่ีสุด 
ซ่ึงอาจจะเปน Type 3 ท่ียังไมไดถูกทําใหเปน Type 2 หรือ Type 4 ท่ียังไมถูกทําใหใหเปน Type 2 เพ่ือทํา
ใหเทากับทะเบียนราษฎร 
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 - ความซํ้าซอนของขอมูล ขณะนี้ มี จํานวน 5,000 กวาราย โดยอําเภอเมืองและอําเภอ
ทุงหวา มีความซํ้าซอนมากท่ีสุด 
 - PPA ป 2563 จะติดตาม 2 เรื่อง คือ NCD เรื่องกลุมเสี่ยงความดันฯ  ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  โดยใชแฟม NCD screen เปนหลัก ผลงานดีท่ีสุดคือ อําเภอละงู และอําเภอควนโดน ขอใหเรง
บันทึกขอมูลใหสมบูรณท่ีสุดภายในเดือนกรกฎาคม  2563  นี้ และอีกเรื่องคือ รอยละกลุมเสี่ยงสงสัยปวย
ความดันโลหิตในเขตรับผิดชอบ ไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน  ซ่ึงผลงานของจังหวัดสตูลเทากับ 0.71% 
ต่ําสุดในเขต 12 อําเภอเมืองผลงานดีท่ีสุดของจังหวัด สําหรับการบันทึกขอมูลจะ Up load ผานทาง website 
เพ่ือใหดําเนินการตอไป 
 - การวางแผน work from home ของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการเตรียมการ
ซักซอมการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการผานระบบ Zoom และกลุม Line และกําหนดภารกิจงานของแตละวัน 
แตละฝาย โดยผานการรับรองจากหัวหนากลุมงาน  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  อีกข้ันตอนคือ เรื่องการ
เตรียมเปดโรงพยาบาลสนามท่ีจะตองมีการซักซอมแผนบนโตะอีกครั้ง 
ประธาน - ฝากทุกหนวยงานเตรียมการซักซอนการใช IT มาชวยในการทํางานในชวงระยะนี ้
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.2  การพัฒนา Service plan 

โรงพยาบาลสตูล  - ขณะมี case ผาตัดเพ่ิมข้ึน โดยในปจจุบันจะมีการตรวจโควิด – 19 เฉพาะผูท่ีเขาขาย PUI 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
  3.3  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
     - 
  3.4  ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบลงทุน  
งานการเงิน    - การเบิกจายงบดําเนินงานระดับอําเภอ เบิกจายไดดังนี ้
 อําเภอเมือง  59.32 % 
 อําเภอละงู  52.91 % 
 อําเภอควนกาหลง 37.02 % 
 อําเภอควนโดน 55.18 % 
 อําเภอทุงหวา 38.09 % 
 อําเภอทาแพ  54.75 % 
 อําเภอมะนัง  60.21 % 
 ยังไมไดตามเปาหมายท่ีกระทรวงกําหนด ขอใหเรงรัดการเบิกจายใหได 80%  จากยอดท่ีไดรับ
จัดสรรไป ในเดือนกรกฎาคม  2563  นี้ 
ประธาน - ขอใหทุกหนวยงานเรงรัดดวย 
กลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ  - งบลงทุนป 2564 ท่ีผานสํานักงบประมาณไปแลว จากขอมูลท่ีสงใหในกลุม line 
กวป.  ขอให รพ./สสอ. ชวยตรวจสอบรายการของตัวเองวามีอะไรบาง เพ่ือใชประกอบในการทํางบลงทุนป 
2565 เพ่ือจะไดไมซํ้าซอนกัน 
นายเอกพล  เหมรา    - เรื่องงบลงทุนป 2563 มี 6 หนวยงานของจังหวัดสตูลท่ียังไมกอหนี้ผูกพัน ซ่ึงของ  
(ผชช.นพ.สสจ.สตลู) สสจ.สตูล คือของโรงพยาบาลละงู ผูวาราชการจังหวัดสตูล ไดเรงรัดใหกอหนี้ผูกพันใหได
โรงพยาบาลละงู  -  ตึกของโรงพยาบาลละงูขณะนี้ไดผูรับจางแลว  แตตองมีหนังสืออนุมัติจากกระทรวงกอน 
ไดติดตอไปยัง กบรส. แลว ซ่ึงไดรับแจงวา เรื่องจากสํานักงบประมาณมาถึง กบรส. แลว และจะทําหนังสือแจง
มายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ใหดําเนินการตอไป การเซ็นสัญญาจะตองใหสํานักงบประมาณอนุมัติใน 
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การลงนามทําสัญญา และเรื่อง EIA อยูระหวางดําเนินการ ซ่ึงมี 2 แนวทาง คือ ให รมว.สธ. และ รมว.ทส. 
หารือกันจนไดขอสรุป หรือจะใหหารือกับผูวาราชการจังหวัดวาขอใหเซ็นสัญญากอน EIA จะเสร็จจะไดหรือไม
อยางไร และหากมีขอสรุปวาไมตองทํา EIA  ก็สามารถเซ็นสัญญาไดเลย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
    - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1  การเตรียมความพรอมการรับมือการระบาดโรคโควิด – 19 รอบ 2 
กลุมงานสงเสริมคุณภาพฯ   - การเตรียมการในโรงเรียน  
 - มีการทําแบบประเมินกอนเปดเรียน 44 ขอ หากผาน 20 ขอแรก สามารถเปดไดเลย        
จากการประเมิน มีโรงเรียนท่ีไมผาน ๒๐ ขอแรกคอนขางมาก  แตสุดทายก็ตองเปดทุกโรงเรียน  ซ่ึงศึกษาธิการ
จังหวัด จะตองเปนผูรายงานตอผูวาราชการจังหวัดสตูล  วามีโรงเรียนท่ีสามารถเปดไดก่ีโรง และไมพรอมท่ีจะ
เปดก่ีโรง หลังจากเปดเรียน กรมอนามัยมีแบบประเมินผลหลังจากเปดเรียน 9 ขอ ซ่ึงไดสงเขากลุม Line กวป. 
แลว การประเมินเปนบทบาทหนาท่ีของโรงเรียน  แตจะมีสาธารณสุขรวมดวย การออกเยี่ยมติดตาม ทางกลุม
งานไดทําแผนออกรวมกันกับกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ และเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีออกติดตามแตละโรงเรียน 
กรมอนามัยจะมีการแตงตั้ง ผูพิทักษอนามัยโรงเรียน จังหวัดละ 2 คน ไดมีการจัดทํา 3 lınk  เพ่ือเฝาระวัง

ติดตามสถานะสุขภาพของนักเรียน ซ่ึงไดแชรใหในกลุมตาง ๆ ของสถานศึกษาแลว กลุมงานไดจัดทําทะเบียน
ผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนของแตละแหง แตยังไมแลวเสร็จ 
ประธาน - ชวงนี้ยังไมมีเชื้อท่ีติดจากภายในประเทศ รูปแบบท่ีโรงเรียนกําลังดําเนินการ ถือวาเปนการ
ซักซอมไวกอน มีการพูดคุยกันถึงเรื่องจะใชตึก/อาคาร ในโรงเรียนเพ่ือกักตัวกรณีผูปวย  ในพ้ืนท่ีของจังหวัด    
มีประเด็นเก่ียวกับเรื่องนี้อยางไรบาง 
สสอ. ทาแพ - เม่ือวานเปดเทอมวันแรก นายอําเภอทาแพมอบหมายใหออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาง ๆ      
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงแตละโรงเรียนก็ไดมีการเตรียมความพรอมอยางดี ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ไดคอนขางสมบูรณ 
ประธาน - ขอใหเตรียมความพรอมกรณีพบเด็กไข ไอ จาม ใหสามารถติดตอกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขได
ทันทีทุกแหง 
สสอ.ละงู - การเตรียมการกอนเปดเทอม มีทีมประเมินความพรอมกอนแลว กรณีพบผูปวยยังไมไดมีการ
เตรียมการ จะดําเนินการในข้ันตอไป 
ประธาน - ขอใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมดวย 
สสอ.เมืองสตูล   - กอนเปดเรียนทางโรงเรียนประสานมายังสาธารณสุขเพ่ือใหเจาหนาท่ีไดไปใหความรู       แก
ผูปกครอง/ครู มีการจัดทําทะเบียนหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแตละโรงเรียน นายอําเภอเมือง
สตูลมีแผนท่ีจะประชุมผูบริหารโรงเรียนทุกแหงในอําเภอเมืองสตูล เพ่ือเตรียมความพรอมและซักซอมความ
เขาใจเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
ประธาน - โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาตันหยงอุมา เตรียมอาคารเพ่ือกักตัวกรณีมีผูมีอาการปวยรวมถึง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะหดวยเชนกัน 
สสอ. ควนโดน   - ไดมีการประชุมผูบริหารโรงเรียนทุกแหง รวมท้ัง สพด.และ อบต. ใหเตรียมการตาม
มาตรการท่ีไววางไว ซ่ึงไดเตรียมการลวงหนามากอนแลว และผานการประเมินทุกโรงเรียนกอนการเปดเรียน 
ผูวาราชการจังหวัดสตูล ไดมาตรวจเยี่ยมดูความพรอมท่ีโรงเรียนบานยานซ่ือ เม่ือวันท่ี ๑ ก.ค ๖๓ ท่ีผานมา      
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และ ศปค. อําเภอไดเนนย้ําให ศปค. ตําบล ออกติดตามตรวจเยี่ยมตลอด กรณีมีผูเขาขายหรือปวยไดหารือให
สถานศึกษาเตรียมหองแยกไวรองรับดวยแลว 
ประธาน - เนนย้ําหรือ 4 ต. เตรียมใหพรอม  ตรวจใหพบ ตีใหเร็ว ตามใหหมด 
นายวิริยะ   สงเกื้อ   - จากการประชุม VDD conference ปลัดกระทรวงฯ ไดสั่งการใหมีอยางนอย 5 
(ผช.นพ.สสจ.สต ูล) มาตรการ     ท่ีจะตองติดตามคือ 
 1. การตรวจวัดอุณหภูมิ 
 2.  การสวมหนากากอนามัย 
 3.  การเวนระยะหาง 
 4.  การจํากัดจํานวนคน 
 5.  การเตรียมท่ีทําความสะอาด/เจลลางมือ 
กลุมงานควบคุมโรคฯ  - ไดมีการประสานกันทางโรงเรียนเพ่ือจะติดตามใหเปนไปตมมาตรการท่ีไดตกลงกันไว
ตอไป 
กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม - การเตรียมการในสถานประกอบการ กิจการตาง ๆ  
 - นอกจากมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแลว มีโครงการรวมมือของกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา โดย ททท. ภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว Amazing Thailand 
Safety and Health Administration (SHA) โดยกระทรวงสาธารณสุขจะรับเรื่องการออกมาตรการ 
 - สภา/สมาพันธ/สมาคมตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ตรวจประเมิน checklist พรอม
รับรองการปรับปรุงมาตรฐาน SHA  
 - ททท. ควบคุมการออกตราสัญลักษณ 
 - การเตรียมความพรอมโดยมาตรฐานเบื้องตนของสถานประกอบการ 6 มาตรการหลัก คือ 
 1. คัดกรองวัดไข 
 2. สวมหนากากอนามัย 
 3. จัดจุดลางมือ/เจลลางมือ 
 4. เวนระยะหาง 1 – 2 เมตร 
 5. ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสรวม 
 6. ลดความแออัด 
 โดยไดลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA  ในสถานประกอบการ/
กิจกรรมตาง ๆ 10  ประเภท  สรุปผลการเฝาระวังตามมาตรการหลัก ปองกันโควิด – 19  สวนใหญยังมีปญหา

เรื่องการเวนระยะหาง  การใช Application “ไทยชนะ” ยังนอยอยู รวมถึงการเก็บขอมูลและติดตาม 

ผูใชบริการยังนอยในตลาดสด รานน้ําชา สถานออกกําลังกายในรม  นวดเพ่ือสุขภาพ รานคาปลีก ขายของชํา 
สระวายน้ํา ฟตเนส 
ประธาน - ตองชวยกันดูแลสถานประกอบการตาง ๆ ใหปฏิบัติตามมาตรฐาน เพ่ือเตรียมรับนักทองเท่ียว
และใหใช “สตูลโมเดล” สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ในการขับเคลื่อน 
โรงพยาบาลละงู - เรื่องการตรวจสถานประกอบการตาง ๆ ตองฝากทีมควบคุมโรคระดับอําเภอ ซ่ึงมี 
อปท. เปนองคประกอบในการติดตามดูแลอยาใหการดตก ตองดําเนินการใหเหมือนกับชวงท่ีมีการระบาดใหม  
ประธาน - ใหใชมาตรฐานตามท่ีกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ไดแจงและสตูลโมเดลในการเตรียมความ
พรอมของสถานประกอบการตอไป 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  - การเตรียมความพรอมโรงพยาบาลสนาม 
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 - จํานวนเตียง cohort word 
 โรงพยาบาลสตูล 14 เตียง 
 โรงพยาบาลควนกาหลง  8 เตียง 
 โรงพยาบาลควนโดน  7 เตียง 
 โรงพยาบาลทาแพ 40 เตียง 
 โรงพยาบาลทุงหวา 30 – 60 เตียง 
 โรงพยาบาลมะนัง  5 เตียง 
 โรงพยาบาลละงู  6 เตียง 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 60 เตียง 
 รวม   170 – 200  เตียง 
 ซ่ึงรวมหอง Modified Air และ Isolate room  ท้ังหมด 207 – 237  (หอง + เตียง) 
 - รายละเอียดผังการรับผูปวยติดเชื้อ/ผูปวยไวในโรงพยาบาล กรณีการระบาดรอบ 2 ดังนี้ 
โรงพยาบาลทาแพ - โรงพยาบาลทาแพสามารถรองรับได  40  คน 
ประธาน - หากสถานท่ีสําหรับกักตัวเปนของสาธารณสุขก็จะมีความนาเชื่อถือของประชาชนเพ่ิมข้ึน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎท่ีละงู ยังยินดีท่ีจะใหใชสถานท่ีตอได อาจจะทําเปน Local State Quarantine ไดอีก
ประมาณ 42 หอง ฝากโรงพยาบาลตาง ๆ เตรียมอาคาร/ตึก ท่ีพอจะใชเปนโรงพยาบาลสนามเตรียมไวสําหรับ
ผูติดเชื้อไมมีอาการดวย หากเปนนักเรียนใหกักตัวท่ีโรงเรียนเปนอันดับแรกถาเปนไปได อาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
  6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 
                - 
  6.2  เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
สสอ.ละงู - เรื่องการบรรจุขาราชการรอบ 2 – 3 ขอใหฝายทรัพยากรบุคคลแจงรายชื่อใหอําเภอทราบ
ดวย เพ่ือจะไดตรวจสอบกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 - การประชุมของกลุมงานตาง ๆ ขอใหใชระบบ Zoom meting ในการประชมุ 
 - บัตรกาชาด หากเปนไปไดขอใหชวยดูแลดวย เพราะ สสอ. ก็ไดรับจัดสรรจากอําเภอ จํานวน
มากพอสมควรแลว 
 - การประชุมผานระบบ Zoom  ขอใหมีภาพใหเห็นหนาผูเขารวมประชุมทุกคนจะดีมาก 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  6.3  เรื่องจากหัวหนากลุม 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ - ขอความรวมมือสมัครโครงการกาวทาใจ เริ่ม 1 – 19 กรกฎาคม  2563       
เนน 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี่ ฝากประชาสัมพันธดวย 
 - ประชาสัมพันธ Line   กาวยางเพ่ือสรางลูก   ขณะนี้จังหวัดสตูลมีผูสมัครแลว  240 คน 
ขอใหชวยประชาสัมพันธดวย 
 - วันท่ี 9 กรกฎาคม  2563  ออกหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. ท่ีโรงเรียนบานปนจอร ตําบล
ยานซ่ือ  อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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