
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 8 /2563 

วันท่ี  2  ตุลาคม  2563 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
3. นายเอกพล  เหมรา   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
4. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นพ.สุพล เจริญวิกกัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นางนิตยา  ลิ่มวิริยะกุล   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
7. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
8. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. พญ.นันทิกานต  อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. นางโนรี  อํามาตยกุล            แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12 นายสุทธิมาศ  บินสอาด  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
13 นส.อรอุษา สุวรรณมณี  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
14 นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
15 นางอรนุช นรารักษ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
16 นางสุขมาลย  พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
17 นางฉัตรพิไล เจียระนัย                    หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ 
18 นายประพันธ  ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
19 นส.กัญญวรา วิลามาศ           หัวหนากลุมงานทันตฯ 
20 นส.อัญคนาย  พูลสวัสดิ์  แทน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไปฯ 
21 นายพิทักษ  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
22 นายอนวัช ประทีปอนันต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
23 นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
24 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
25 นายจักรพันธุ ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
26 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ   แทน สาธารณสุขอําเภอละงู 
27 นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
28 นายวงศ  โดยพิลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ            เลขาการ 
29 นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นพ.เจษฎพันธุ สุวันทโรจน  นายแพทยเชี่ยวชาญ                   รพ.สตูล 
2. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นส.รุงรัตน  ดุลยาภรณ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นพ.ปวิตร วณิชชานนท   ติดราชการ 
2.พญ.อมรรัตน  มุขวัลย   ติดราชการ 
3.นายภูวนาท ภัทราภินันท  ติดราชการ 
 
 



 ๒ 

เปดการประชุม     เวลา  10.00 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
1.1  เดือนนี้เปนเดือนข้ึนปงบประมาณใหม และมีวันสําคัญหลายวันขอใหทุกหนวยงาน 

ติดตามรายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิธีตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตอไป 
1.2 ปลัดกระทรวงฯทานใหม นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต มีนโยบายสําคัญ ๆ คือ  

1. โครงการในพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
2. ระบบสุขภาพ 
3. ระบบบริการถวนหนา 
4. เศรษฐกิจสุขภาพ 
5. สรางความม่ันใจในการจัดการวิกฤติ Covid-19  

6. บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
ขอใหผูบริหารทุกทานชวยกันขับเคลื่อนงานในเกิดเปนรูปธรรมตอไป จะมีการชี้แจงนโยบายผาน VDO 
Conference ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 

1.3 ผูตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 12 เกษียณอายุราชการไปแลว รอการแตงตั้งผูตรวจ 
ราชการฯ ทานใหมมาขับเคลื่อนในภาพเขตตอไป 

1.4  เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 
- เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณระบาดของ Covid-19  ในประเทศเพ่ือนบาน  

ผูวาราชการจังหวัดสตูลขอใหผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีใหความสําคัญกับการควบคุมโรค/เฝาระวัง ตามชองทาง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะ อสม.ใหรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในการเฝาระวังในกลุมแรงงานตางดาวเปนพิเศษ 

- พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลในวันท่ี 13 ตุลาคม 2563  เพ่ือนอมรําลึกในวันคลาย 
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี 3 
กิจกรรม ดังนี้   
   1. พิธีทําบุญตักบาตรในชวงเชา   
   2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
   3. พิธีจุดเทียนเพ่ือนอมระลึกในชวงคํ่า ณ ศาลากลางจังหวัด 
   - พิธีในวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 วันปยะมหาราช จะมีพิธีวางพวงมาลาและถวาย
บังคม ณ คายสมันตรัฐบุรินทร 
   - มีหัวหนาสวนราชการใหม มาดํารงตําแหนงในจังหวัดสตูล คือ สถิติจังหวัดสตูล  
นายธเนส สุวัตถิกุล 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (PA) ป 2563   
  3.1.1 การดําเนิน พชอ./PCU/NPCU/ รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - ผลการดําเนินงาน PA ในรอบ 12 เดือน มีผลงานเหมือนกับรอบ 11 เดือนท่ีผาน
มา ผานเกณฑ 3 ตัวชี้วัด ไมผาน 1 ตัวชี้วัด 
ประธาน       - งานปฐมภูมิในปนี้จะเนน IT ในการชวยปฏิบัติงานและเนนเครือขายท่ีเขมแข็ง 
รพ.ควนกาหลง     - ในปจจุบันมีการใช IT ชวยในการปฏิบัติในเรื่องการสงตอขอมูล โดยใช APP Line 
ระหวางทีมหมอครอบครัวกับเครือขายอยูเสมอ 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.2  อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ - ผลการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ผานเกณฑทุกอําเภอ 

- อําเภอท่ีมีผลงานเบาหวานลดลง ไมผานเกณฑคือ อําเภอทุงหวา อําเภอละงู  
และอําเภอทาแพ ในภาพรวมผานเกณฑ คือ  

- อําเภอท่ีมีผลงานความดันโลหิตสูงลดลงไมผานเกณฑ คือ อําเภอละงู แตใน 
ภาพรวมผานเกณฑ ท้ังนี้ยังตองรอผลการบันทึกขอมูล ซ่ึงอาจจะมีบางสวนท่ีไมเปนผูปวยจริง ภายในวันท่ี 15 
ตุลาคม 2563 นี้ 

- ผลงานทํา Home BP ผานเกณฑ โดยมีผลงานเปนอันดับ 2 ของเขต 12  
รอยละ 79.55 
ประธาน       - เรื่องเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ขอใหหาแนวทางการใหบริการโดยไมตองใหผูปวยตอง
เดินทางมารับบริการท่ีโรงพยาบาล เพ่ือลดตนทุน สรางความใกลชิดกับผูปวย เปน New normal ของการ
บริการได 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.1.3  การดําเนินงานควบคุมโรควัณโรค (TB)  
กลุมงานควบคุมโรคฯ     - สถานการณผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ของจังหวัดสตูลตาม PA กระทรวง ผลงาน 
88.89% ผานเกณฑ ขอบคุณรพ.สตูล ท่ีชวยทําใหเคสขยายการรักษาสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
                         -Treatment Coverage ผูป วยรายใหมและกลับเปน ซํ้าจังหวัดสตูลไมผ านเกณฑ 
(เปาหมาย 82.5%) ผลงาน 45.7% 
       - ผลการคัดกรองกลุมเสี่ยงดวยการ CXR จังหวัดสตูลผานเกณฑเกือบทุกอําเภอ ยกเวน
อําเภอควนกาหลง และอําเภอเมือง 
       -การดําเนินงานควบคุมวัณโรค ยังตองขอความรวมมือใหดําเนินงานตาม Key word 
สําคัญคือ”คนใหพบ จบใหหาย” 
ประธาน    – ขอขอบคุณทุกพ้ืนท่ี ๆ ไดดําเนินการเรื่อง TB ไดคอนขางดี จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

3.1.4  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ - ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ คือ เรื่องแมตาย ซ่ึงยังไมสามารถลดลงได ซ่ึงมีแมตายจํานวน 3 
รายตอป เปนระยะเวลา 3 ปติดตอกันแลว โดยในป 2563 มีแมตาย 3 ราย แตเนื่องจากมีอัตราการเกิดต่ําทํา
ใหอัตราการตายของแมสูงข้ึนอยูท่ี 92.08 ตอแสนการเกิดมีชีพ สูงท่ีสุดในเขต 12 อยูอันดับแรกของประเทศ 
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- การดูแลกอนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ อําเภอมะนัง ยังไมผานเกณฑ  
- อําเภอเมือง ไมผาน 5 รพ.สต. 
- อําเภอควนโดน ไมผาน คือ รพ.ควนโดน 

     - อําเภอละงูไมผาน 3 รพ.สต.  1 PCU 
      - การดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ผานหมดทุกอําเภอ 
      - แมตายรายสุดทาย ยังไมไดรับการติดตามหลังคลอด จะตองมีการปรับปรุงระบบการสง
ตอขอมูล หลังคลอด เพ่ือติดตามเยี่ยมบานทันทวงที 
      - ขอมูลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง 79 ราย  โดยโรคเบาหวานยังพบมากท่ีสุด (GDM = 
56.92%) ตองมีการปรับปรุงขอมูลเพ่ิมเติม มีขอมูลเพ่ือการเฝาระวัง 2 รายท่ี อําเภอควนกาหลง 1 ราย และ
อําเภอละงู 1 ราย โดยท่ีอําเภอควนกาหลง เปนมารดาอายุ 17 ป G2P1A0 HX หัวใจรั่วแตกําเนิด ปจจุบัน 

GA 27+3 wks-ANC รพ.สตูลวางแผนการคลอดท่ี รพ.มอ. อีก 1 รายท่ีอําเภอละงู มารดาอายุ 25 ป G3P1A1 

ทํา PDA ligation ท่ีรพ.มอ.เพ่ือพิจารณาวา่จะรักษาตอท่ี รพ.สตูลหรือ รพ.มอ. 

   - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ชวงณรงค คัดกรองได 98.50% พบสงสัยลาชา 25.97% 
ติดตามได 91.14% การคัดกรองชวงปกติ คัดกรองได 74.17% พบสงสัยลาชา 21.03% ติดตามได 
73.45% เม่ือแยกรายอําเภอ อําเภอท่ีผลงานคอนขางต่ําคือ อําเภอควนกาหลง ผลงานแยกรายอําเภอมีดังนี้ 
  - อําเภอเมือง       คัดกรองได 68.53% ติดตามได 70.09% พบพัฒนาการลาชา 14.57% 
  - อําเภอละงู         คัดกรองได 87.23% ติดตามได 98.67% พบพัฒนาการลาชา 26.13% 
  - อําเภอควนกาหลง คัดกรองได 35.48% ติดตามได 42.67%พบพัฒนาการลาชา 26.13% 
  - อําเภอทุงหวา     คัดกรองได 75.08% ติดตามได 74.06% พบพัฒนาการลาชา 27.75% 
  - อําเภอทาแพ      คัดกรองได 76.49% ติดตามได 76.62% พบพัฒนาการลาชา 23.62% 
  - อําเภอควนโดน   คัดกรองได 88.74% ติดตามได 87.10% พบพัฒนาการลาชา 23.13% 
  - อําเภอมะนัง       คัดกรองได 75.75% ติดตามได 65.13% พบพัฒนาการลาชา 30.02% 
                 - เด็กพัฒนาการชาไดรับการกระตุนพัฒนการดวย TEDA4I ภาพรวมท้ังจังหวัด เปาหมาย 70 

คน กระตุน 48 คน อยูระหวางติดตาม 9 คน ติดตามไมได 13 คน โดยมีเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการลาชา ไดรับ
กระตุน ภาพรวมจังหวัด 68.57% 
 - รอยละเด็ก 0 – 5 ป สูงดีสมสวน ภาพรวมจังหวัดซชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง รวม 78.19% สูงดี
สมสวน 58.10%  
 - พบสถานการณหญิงตั้งครรภท่ี No ANC เพ่ิมข้ึน โดยสวนใหญจะเปนผูติดยาเสพติดท่ีปดบัง
การตั้งครรภ และฝากครรภลาชาเพ่ิมข้ึน ขอฝากใหพ้ืนท่ีชวยดูแลดวย 
ประธาน - ใหใชงานปฐมภูมิและ IT ชวยในการดําเนินการเรื่อง หญิงต้ังครรภและ ANC เพ่ือพยายามลด
อัตราตายของหญิงตั้งครรภในอนาคตตอไป ปรับรูปแบบการติดตามเยี่ยมมารดาใหรวดเร็วข้ึน รวมท้ังการ
ปรับปรุงเรื่อง ขอมูลใหมีการติดตามไดอยางตอเนื่องตอไป 
รพ.ควนโดน  - รพ.ควนโดน ไดมีการทบทวนรวมกับ รพ.มอ.เก่ียวกับมารดาท่ีเสียชีวิต สวนกลุมเสี่ยงท่ี
มีน้ําหนักตัว 75 – 80 ก.ก. จะนําขอคิดเห็นตาง ๆ นํามาปรับใชในการใหบริการเชิงรุกมากข้ึน จะปรับวิธี
ประเมินและการดูแลกลุมเสี่ยงตั้งแตระยะวัยรุน 
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กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ - ในรายของมารดาตายของอําเภอละงู เปนผูปวย HIV เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ลูก
ยังมีชีวิตและอาจจะไมติดเชื้อ ตองติดตามดูแลตอเนื่องตอไป 
ประธาน - ทีมหมอครอบครัว ตองเขาถึงประชาชนใหมากข้ึน ตามนโยบายของ รมต.กระทรวง
สาธารณสุข ประชาชนตองมีหมอประจําตัว 3 ตัว ตองขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม  
รพ.ควนกาหลง - กรณีแมตายของอําเภอควนกาหลง ไดเขาทบทวนระดับเขตแลว  มีประวัติติดยาเสพติด
ยาบา เสียชีวิต 2 สัปดาหหลังคลอด ไมไดแจงพ้ืนท่ีวาตั้งครรภ และไมไดฝากครรภตั้งแตแรก  ไดทําความเขาใจ
กับเจาหนาท่ี ในเรื่องการติดตามตรวจสอบหญิงตั้งครรภในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมดวย 
ประธาน - ปญหายาเสพติดตองเพ่ิมกําลังคนไปชวยเพ่ิมเติม รพ.ท่ีมีการคลอดนอย ๆ ควรจะพิจารณา
จัดการใหเหมาะสม อาจจะใชพยาบาลจากหองคลอดมาชวยดูแลเรื่อง ยาเสพติดเพ่ิมเติมอีกทางหนึ่ง 
กลุมงานการแพทยแผนไทยฯ - เรื่องการดูแลมารดาหลังคลอด กลุมงานแพทยแผนไทยจะมีการดูแล 
เรียกวา การบริบาลแมหลังคลอดซ่ึง สปสช.จะเติมเงินเปนคางานมาใหในการดูแลครั้งละ 500 บาทคนละ 5 
ครั้งภายใน 45 วัน หากบูรณาการรวมกันจะสามารถดึงเงินเขาจังหวัดไดอีกสวนหนึ่งโดย  ในปท่ีผานมาไดรับ
เงินมา 1 ลานบาทเศษ  จากการดูแลแมหลังคลอด 2,868  ครั้ง ขอใหชวยประชาสัมพันธดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

3.1.5 การดําเนินงาน HR Transformation 
- 

   3.1.6  การดําเนินงาน RDU 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ    -   รพ.ควนโดน ผานเกณฑ RDU ระดับ 3 เพียงรพ.เดียว สวนใหญตัวชี้วัดท่ีไม
ผานเกณฑคือ การใชยาปฏิชีวนะใน URI ,Diarrhea และบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 

- คณะกรรมการ RDU ไดมีการประชุมเม่ือ 29 กันยายน 2563 เรื่อง แนว 
ทางการดําเนินงานในปถัดไป โดยมีมติวา 
        1. รพ.ทุกแหงสมัครใจดําเนินการ Proactive Hospital based Surveillance 
โดย เภสัชกรทีมความปลอดภัยดานยาเปนผูรับผิดชอบ 
                                   2. ทุกอําเภอเขารวมการเฝาระวังความปลอดภัยตานยาเชิงรุกในชุมชน (Active 
Community based Surveillance) และสรางกระบวนการ Community Participation อําเภอละ 1 ตําบล 
และกําหนดใหโครงการสํารวจเรื่อง การใชยาในชุมชนเปน MOU ระดับจังหวัด เปาหมายคือ กลุมอสม. 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.7 กัญชาทางการแพทย 
กลุมงานการแพทยแผนไทยฯ - สถานการณการใชกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูลเดิมมี 2 คลินิกใหการ
รักษาแบบผสมผสาน แตในป 2564 มีตัวชี้วัดให รพ. 50 % ตองเปดคลินิกรักษา และมีมติให รพ.ทุงหวา 
และรพ.ควนกาหลง ดําเนินการเปดคลินิกรักษาเพ่ิมเติม โดยรพ.ทุงหวามีใบอนุญาต ยส.5 แตตองตอายุในชวง
ปลายป สวนรพ.ควนกาหลงขอใหเรงดําเนินการขออนุญาต ยส.5 ภายในเดือนมกรากคม 2564 สําหรับ รพช.
ท่ีเหลือจะตองเปดคลินิกใหคําปรึกษา 

- การปลูกกัญชาไดขออนุญาตปลูก 2 แหง คือ รพ.สต.เขาแดง รวมกับวิสาหกิจ 
ชุมชนเศรษฐกิจทางเลือก ตําบลปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา อีก 1 แหง คือ รพ.สต.ทุงนุยรวมกับวิสาหกิจชุมชน
บานโตน ปาหนัน พ้ืนท่ีปลูกคือ บานโตนปาหนันท้ัง 2 แหงไดสงเอกสารให อย.ตรวจสอบแลว จะลงมาตรวจ
สถานท่ีจริงวันท่ี 19 – 20 ตุลาคม 2563 นี้ หากผานการตรวจสอบแลว กรมการแพทยแผนไทยจะสนับสนุน
เมล็ดพันธุกัญชาใหปลูกตอไป 
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- น้ํามันกัญชาตํารับอาจารยเดชา ท่ีเปดคลินิกแลวทุกรพ.สามารถขอสนับสนุน 

โดยตรงไปท่ีกรมฯหรือจะใหสสจ.ดําเนินการใหก็ได 
รพ.ควนกาหลง - มีแพทย  แพทยแผนไทย เภสัชกรผานการอบรมแลว จะขอคําปรึกษาจากรพ.สตูล และ
ขอเวลาในการเตรียมการเพ่ือเปดใหบริการตามนโยบายตอไป 
รพ.ทุงหวา - เตรียมความพรอมมานานแลว แตมีปญหาคือยังไมมีผูปวยท่ีจะมารับบริการ อาจจะมีเพียงราย
เดียวท่ีเปนผูปวยท่ีเขาเกณฑ 
รพ.สตูล - แพทย 3 คน เภสัชกร 3 คน แพทยแผนไทย 3 คน พยาบาล 2 คน รวม 11 คน ท่ีผานการ
อบรมแลว มีจํานวนผูปวยท่ีรับยา กัญชารวม 30 กวาคน ใหบริการท้ังน้ํามันกัญชา และกัญชาแผนไทย  มี
ภาวะแทรกซอนไมมาก ป 2564 จะดําเนินการตอ มีการออกสัญจรไปยังรพ.ละงู เพ่ือแนะนําการใชน้ํามัน
กัญชา พรอมเปนพ่ีเลี้ยงใหทุก รพช.ในจังหวัด 
รพ.ละงู - เปดใหบริการสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือนมีคนไข 2 คนท่ีเคยใชน้ํามันกัญชา ทางรพ.ละงู 
จะขอน้ํามันกัญชาจากรพ.อภัยภูเบศวรมาใหบริการ 
ประธาน - ใหวางแผนการตลาดการใชยา เนื่องจากยังมีอัตราการใชยานอย  ขอใหฝายเภสัชฯชวยดูแล
การหมุนเวียนยาในคลังดวย 
กลุมงานการแพทยแผนไทยฯ - ขณะนี้ผูรับบริการน้ํามันกัญชาท่ีรพ.สตูลมี 44 คน  แบงเปนแผนไทย 17 
คน ผลการรักษาคอนขางดี แผนปจจุบันพบมีผลดี 70% อาการไมพึงประสงคนอยมาก มี 20% อาการคงท่ี 
และอีก 10% แยลงจากอาการไมพึงประสงค 

- สสจ.สตูลไดคิดแบบสํารวจอยางงายโดย อสม.เพ่ือจะไดนําไปใชในการคัดกรอง 
ในป 2564 นี้ 
ประธาน - ใหนําผลการรักษา นําเสนอผานกลุมไลนตาง ๆ เพ่ือจะไดรับทราบและจะไดขยายผลในการ
รักษาตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.8  IT Transformation 
งาน ICT - มีเรื่องนําเสนอตอท่ีประชุม 6 เรื่อง ดังนี ้
  1.คุณภาพขอมูล 43 แฟม ในภาพรวม 99.92% ผานเกณฑ  ระดับอําเภอผานเกณฑ  
5 อําเภอ ระดับหนวยบริการผานเกณฑ 58 แหง ไมผาน 9 แหง 
  2. คุณภาพขอมูลประชากร ขอใหเปรียบเทียบขอมูล Type 1 ,2 ในฐานขอมูล HIS 
เทียบกับขอมูลทะเบียนราษฎรใหมีความแตกตางไมเกิน 1% ทุกอําเภอยังไมผานเกณฑ ขอใหผูบริหารชวย
ติดตามดูแลดวย 
  3. การติดตามตัวชี้วัดสําคัญ 
   - การคัดกรองตาตอในผูสูงอายุ เกณฑ 75% ผลงาน 43% ผานเกณฑเพียง 1 
อําเภอ คือ อําเภอละงู 79.48%  
   - การคัดกรองเบาหวานข้ึนจอตา เกณฑ 60% ผลงาน 44% ระดับอําเภอไมผาน
เกณฑทุกแหง 
   - การผาตัดผูปวยตาตอ เปาหมาย 350 ราย ผาตัดแลว 201 ราย คิดเปน 57% 
ยังไมผานเกณฑ 80% 
  4. ความปลอดภัยของขอมูล จากกรณีมีการเรียกคาไถขอมูลของรพ.สระบุรี โดย
ใชมัลแวรโจมตีระบบขอมูล จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการเตรียมความพรอม  เพ่ือปองกันระบบขอมูลใหมี
ความม่ันคงปลอดภัย  งาน ICT ไดวิเคราะหความเสี่ยงไวดังนี้ 
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   1. Hardware ซ่ึงบางหนวยบริการมี Server ท่ีมีอายุใชงานเกิน 5 ปบางแหงถึง 
10 ป  ขาดความพอเพียงสําหรับใชงาน ชาดงบดูแลรักษา  
   2. มี Software ท่ีใชกับอุปกรณคอมพิวเตอรไมมีลิขสิทธิ์  
   3. ระบบขอมูลและการสํารองขอมูลตองบันทึกลงแผน CD กอนไมควรใช Flash 
drive หรือ External Hard disk เขาระบบโดยตรง 
   4. ระบบปองกัน Antivirus ยังไมเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานระบบ 
   5. ระบบ Network เกาใชระบบ internet ภายในหนวยงานวงเดียวตอง ยืนยัน
ตัวตน 
   6. การใชงานของบุคลากรท่ียังขาดทักษะในการปองกัน 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 

1. จัดหา Hardware ท่ีทันสมัย 
2. ใช Software ท่ีมีลิขสิทธิ์ 
3. สํารองขอมูลสมํ่าเสมอ จัดเก็บอยางนอย 2 Version ทดสอบการกูขอมูลให 

ใชไดเม่ือตองการ 
4. แยกสวน Network ของระบบสารสนเทศ 
5. ใหความรูแกบุคลากรในการรักษาความปลอดภัยอยางถูกวิธี 
6. ทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรับมือเม่ือเกิดปญหา 
7. มีระเบียบการใชงาน IT ท่ีเหมาะสม 
8. ใชมาตรฐาน HAIT ,PMQA, ISO 

  5. การจัดสรร PPA ไตรมาส 1 – 3 จังหวัดสตูล หนวยท่ีไดมากก็จะไดมากไปเลย หนวย
ท่ีไดนอยก็ไดนอยอยูเสมอ ซ่ึงมีปญหาจากการบันทึกขอมูล ไมเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนด ในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สวนเรื่อง Home BP หากมีผูปวยรายใหมมากก็จะไดงบประมาณมากข้ึน รายละเอียดได
แจงใหทุกหนวยงานทราบแลว 
  6. ตัวชี้วัด QOF จํานวน 6 ตัวชี้วัด คงเดิมต้ังแตป 2560 ขอใหทําความเขาใจตาม
รายละเอียดท่ีแจงไปแลว หากมีปญหาขอใหแจงประสานมายังงาน ICT ไดตลอดเวลา 
ประธาน - เบื้องตนในการปองกันระบบขอมูล ขอใหแตละ รพ.ดูแลตามท่ีงาน ICT ไดใหขอเสนอแนะไว
ดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.2  การพัฒนา Service plan 
รพ.สตูล - ในป 2563 ขอมูลจาก HDC ท่ียังเปนปญหา ดังนี้ 
  1.โรคไมติดตอเรื้องรัง DM/HT ยังมีปญหาเชนเดิม โดยมีผลงานต่ํากวาเกณฑ  
เนื่องจากเปาหมายเพ่ิมข้ึน ตองเนนการกระตุนการดูแลผูปวยโดยใช Health literacy เพ่ิมข้ึน 

2. อายุรกรรม ยังมีอัตราตายดวย Community aquit sepsis  สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
(39.66%) ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับปอดบวมและติดเชื้อแบบ MDR และจะเชื่อมโยงกับ RDU ระดับ 2 ดวย 
  3. สุขภาพชองปาก ยังไมถึงเกณฑมาตลอด 2 -3 ปท่ีผานมา  ในป 2564 จะตองมีการ
กระตุนใหมีการตรวจสุขภาพชองปากใหเร็วข้ึน 
  4. โรคมะเร็ง มีปญหาจากสถานการณ Covid-19  เนื่องจากโดยปกติจะทําผลงานไดครบ

ตามเกณฑ 
 



 ๘ 

 
  5. STEMI มีปญหาจากการท่ีผูปวยมาชา ตองเนนการสื่อสารกับผูปวย เรื่อง 1669  เรื่อง

อาหารและ Health literary ดวย 
  6. เรื่องตา มีปญหาการคัดกรอง จากการบันทึกขอมูลโปรแกรม Vision 2020 ตองทํา

ความเขาใจกับอสม. และผูบันทึกขอมูลตองมีการวางแผนสําหรับป 2564 ไวแตเนิ่น ๆ  
  7. กระดูกและขอ มีปญหาเรื่องการผาตัด เนื่องจากผูปวยมีปญหาสุขภาพท่ีไมสามารถ
ผาตัดไดตามเวลาท่ีกําหนด 
  8. การรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ ควรจะเอาออกจาก Service Plan เนื่องจากไม
สามารถดําเนินการไดตามกําหนด  
  9. RDU ปญหาเรื่อง AMR ของรพ.สตูล จะพยายามพัฒนาระบบดูแลผูปวย AMR ใหดี
ข้ึนตอไป 
ประธาน    - ขอใหมีการคืนขอมูลตาง ๆ ใหทีมหมอครอบครัวในพ้ืนท่ีไดรับทราบ เพ่ือวางแผนติดตาม
หรือวางแผนเชิงปองกันใหดีข้ึนหากทํา Service Plan ไดดีจะทําใหเกิดกระบวนการ 
รพ.สตูล   - แผนของรพ.สตูล ท่ีตองทําใหครอบคลุมเครือขายตามท่ีเขตกําหนดไว  จากท่ีไดลงไปท่ีรพ.
ละงูเพ่ือดูขอมูลพบวา ขณะนี้มี 83 เตียง CMI เปาหมาย 0.6 ผลงาน 0.655 Adjust RW ประมาณ 1,800 
แพทยเฉพาะทางท่ีมีอยู คือ แพทยสูตินรีเวช 2 คน กุมารแพทย 2 คน  อายุรแพทย 3 คน แผนของรพ.ละงูจะ
มีกุมารแพทย อายุรแพทย วิสัญญีแพทย และจะไดทุนเวชศาสตรฉุกเฉินทางทะเล  ออโธปดิกส และ
ศัลยศาสตร ซ่ึงจะเห็นวาจะมีการดูแลเวชศาสตรครอบครัวและแพทยผาตัดเพ่ิมข้ึน เปาหมายของการทํา 
NODE ของรพ. สตูล คือ 
  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ โดยในป 2564 จะเริ่มท่ีแผนกศัลยกรรมกระดูกและขอมูล สูติกรรม 
จิตเวช กอน 
  - วางระบบตาง ๆ ใหดีข้ึนเพ่ือลดความแออัด  พัฒนาระบบ refer in 
  - พัฒนาศักยภาพของแผนกผูปวยใน และแผนกท่ีมีความพรอม โดยไดกําหนดตัวชี้วัดของ
ป 2564 ไวดังนี้ 
  - ลดจํานวนผูปวยนอกของรพ.สตูล ลง 5% 
  - Refer in ของรพ.ละงูลดลง 
  - การผาตัดเพ่ิมข้ึน 20% เนนการเปด ODS (One day surgery) ในรพ.ละงู 
จากการดําเนินงานประมาณ 2 เดือน มีการผาตัดไสเลื่อน  ผาตัดไสติ่ง มีการทําหัตการของกระดูกและขอ และ
ศัลยกรรมไปบางแลว 
ประธาน    - ในภาพรวมจังหวัดตองสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเครือขายเพ่ือประโยชนของประชาชนของ
จังหวัดสตูลในอนาคตตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.3  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุมงานประกันสุขภาพ  - งบคาเสื่อมระดับจังหวัดป 2564 ไดรับจัดสรร 5,535,060,.23  บาท โดยได
จัดสรรใหเครือขายตาง ๆ ดังนี ้
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                      เครือขาย   จัดสรรรายเครือขาย   รพ.        สสอ. 
 อําเภอเมือง   2,126,000.00     -          2,026,000.00  
 อําเภอควนโดน  1,477,000.00    1,300,000.00     2,026,000.00  
 อําเภอควนกาหลง     486,000.00       460,000.00          26,000.00  
 อําเภอทาแพ      293,000.00       100,000.00        193,000.00  
 อําเภอละงู      478,000.00              -                  478,000.00  
 อําเภอทุงหวา     414,000.00       250,000.00        164,000.00  
 อําเภอมะนัง                361,000.00      235,000.00        126,000.00  
      รวม                         5,535,060.00   2,345,060.23      3,190,000.00 
 

 - การบันทึกขอมูลงบคาเสื่อม ของรพ.ทุงหวายังบันทึกไมครบยังคงเหลืออยู 205,205.01 
บาท ขอใหทุกแหงบันทึกใหครบ 100% หากครบแลวให print ขอมูลสงมาใหสสจ.สตูล  เพ่ือสงตอไปยังเขต 
12 ตอไป โดยวงเงินระดับจังหวัดยังมีเพียง อําเภอเมือง และอําเภอมะนังท่ีบันทึกเรียบรอยแลว อีก 5 อําเภอ
ยังไมครบถวน ขอใหเรงดําเนินการดวย เพราะหากไมครบท้ัง 7 เครือขายก็ไมสามารถจะสงใหเขตได 
 - สถานการณการเงินการคลัง ณ เดือนสิงหาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา มี 2 แหงท่ี
ตองดูแลเปนพิเศษ คือ รพ.มะนัง และรพ.สตูล สวนรพ.ทาแพควรเฝาระวัง 
 - เงินบํารุงคงเหลือ (หักหนี้แลว) รพ.สตูล -1,577,524.20 บาท รพ.มะนัง -798,626.99 
บาท รพ.อ่ืน ๆ ยังคงคอนขางดี 
 - 7Plus Efficiency Score มี Grade Plus  ระดับ B-  2 แหงคือ รพ.ควนกาหลง และรพ.ละงู 

ระดับC 4 แหงคือ  รพ.สตูล  รพ.ควนโดน รพ.ทาแพ และระ.ทุงหวา ระดับ F 1 แหง คือ รพ.รพ.มะนัง 
 - รายได – รายจาย ภาพรวมสวนตางรายได – รายจาย 42,476,606.02 บาท รพ.ทุกแหงมี
สวนตางรายได – รายจายเปนบวก ยกเวนรพ.มะนัง ท่ีมีสวนตางเปนลบ (-798,626.99 บาท)  
 - รายไดเทียบแผนรายได ภาพรวมจังหวัดมีรอยละรายไดเทียบกับแผนรายไดคอนขางดี คือ 
รอยละ 97.42 ยกเวน รพ.ควนโดน และรพ.มะนัง ท่ีนอยกวาเปาหมายประมาณการรายได (รอยละ 91.67) 
 - รายจายเทียบแผนรายจายท้ังป ภาพรวมจังหวัดไมผานเกณฑ (เกณฑ 91.67%) ผลงาน 
94.04% มีรพ.สตูล (98.79%) รพ.ทาแพ (93.25%) รพ.ละงู (91.80%) ท่ีไมผานเกณฑรายจายเทียบแผน
รายจาย ณ สิงหาคม 2563 ภาพรวมจังหวัดคอนขางดี(102.59% )ยกเวนรพ.สตูล และรพ.มะนัง ท่ีเกิน 5%  
ประธาน - จะมีทีมลงไปชวยตรวจสอบดูแลในแตรพ. 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.4  ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบลงทุน  
                                        - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
    - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1  การจัดสรรงบ CF ระดับจังหวัด/งบ PP Non UC  
กลุมงานประกันสุขภาพฯ   - งบ CF ในภาพรวมจังหวัดสตูลไดรับจัดสรร 37,500,000 บาท และจะมีเพ่ิม
อีก 360,000 บาทเปนคา Spirometer ของรพ.ควนโดน  และรพ.ควนกาหลง แหงละ  180,000 บาท  
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เปนงบท่ีปรับเกลี่ยได 18,500,000 บาท และหามปรับเกลี่ยของ รพ.สตูล 17,000,000 บาท รพ.มะนัง 
2,000,000 บาท ซ่ึงกลุมงานประกันฯไดจัดทํารางการจัดสรรงบ CF ระดับจังหวัด และงบ PP non UC เพ่ือ
ขอมติท่ีประชุมดังนี้ 
 

รางการจัดสรรงบ CF 
 

เครือขาย รวม จัดสรร CF FIX 
แพทยแผน

ไทย 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

จัดสรร
คาใชจายเรียก

เก็บ 

พ้ืนท่ีเกาะ เติม 

รพ.สตูล 1,292,250 292,250 - - 1,000,000  
รพ.ควนโดน 1,691,676 91,850 - 1,599,826 -  
รพ.ควนกาหลง 2,189,218 164,610 - 2,024,608 -  
รพ.ทาแพ 1,657,608 119,200 - 1,538,408 -  
รพ.ละงู 2,765,884 292,250 - 2,473,634 -  
รพ.ทุงหวา 1,425,934 169,890 - 1,256,044 -  
รพ.มะนัง 1,953,113 102,020 400,000 1,451,093 -  
  รวม 12,975,683 1,232,070 400,000 10,343,613 1,000,000  
ปรับเกล่ีย 18,500,000 - -    
คงเหลือ 5,524,317 - -    

 
-งบ PP Non UC 6,293,825.67 บาท 

รพ. จัดสรรตาม 
ปชก. Non uc 

หักคายืมยา คงเหลือ คืนคายา สรุปจัดสรรจริง 

รพ.สตูล 2,489,969.94 - 2,489,969.94 764,289.97 3,254,259.91 
รพ.ควนโดน 669,631.26 199,525.10 470,106.16 - 470,106.16 
รพ.ควนกาหลง 654,483.90 114,373.68 540,110.22 - 540,110.22 
รพ.ทาแพ 498,682.51 191,641.83 307,040.68 - 307,040.68 
รพ.ละงู 1,287,525.44 133,480.26 1,154,045.18 - 1,154,045.18 
รพ.ทุงหวา 432,388.22 7,999.55 424,388.67 - 424,388.67 
รพ.มะนัง 261,144.39 117,269.55 143,874.84 - 143,874.84 
  รวม 6,293,825.67 767,289.97 5,529,535.70 764,289.97 6,293,825.67 

 
ประธาน - งบCF จะคงเหลือ 5,524,317.00 บาท เปนกองกลางสําหรับรองรับสถานการณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงเชน การระบาดรอบ 2 ของ Covid-19  และจัดสรรตามบริบทในชวงเปลี่ยนผาน ท่ีประชุม

เห็นชอบหรือไมอยางไร 
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รพ.ควนกาหลง - รางงบ CF ท่ีเขียนวารวมแพทยแผนไทยคืออะไร 
กลุมงานประกันสุขภาพฯ - จะคิดจากแผนการใชยาของแพทยแผนไทยตั้งแตตนป จัดสรรตามแผนและท่ี
เบิกจายกันตั้งแตตนปท่ีผานมา 
รพ.ควนกาหลง - ไดรับแจงจากงานบัญชีวา แตหนี้คงคางทางบัญชีกับรพ.สตูลยังไมไดเคลียรใหชัดเจน 
ประธาน - เรื่องหนี้คงคางทางบัญชีจะใหกลุมงานประกันฯหารูปแบบดําเนินการตอไป 
กลุมงานแพทยแผนไทยฯ - เรื่องมูลคายาสมุนไพรท่ีรพ.ละงู ผลิตและสนับสนุนใหรพช.อ่ืน ๆ หากมี
งบประมาณเหลอืจะขอใหจัดสรรใหรพ.ละงูเพ่ิมเติม 
ประธาน   - จะพิจารณาจัดสรร CF รอบท่ี 2 – 3 ให 
รพ.ทาแพ   - เรื่องแพทยแผนไทยควรจะพิจารณาแผนวงเงินไวตั้งแตตนป  เปนโควตาใหแตละรพช.
จํานวนเทาไหรในแตละป 
ประธาน   - เปนแนวทางท่ีดี มอบงานประกันพิจารณาในปตอไป 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบในหลักการตามรางท่ีเสนอ    
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
  6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 
                - 
  6.2  เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
สสอ.ควนโดน  -  เรื่องการมอบอํานาจอนุมัติวิธีการคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรค 1 ไมเกิน  300,000 บาท 
และวิธีการอบรมมาตรา 56 วรรค 1(2) ไมเกิน 300,000 บาท 
 - สอบถามความกาวหนาการบรรจุเขารับราชการของ Covid-19 รอบท่ี 3 

 - ว.16 ของจังหวัดสตูลมีความกาวหนาอยางไร  
 - จะมีการนําเขาหินผานดานวังประจันวันละ 15 เท่ียว ขอหารือจังหวัดวาจะมีการสนับสนุน
อยางไรบาง ในการตรวจคัดกรอง Covid-19  

ประธาน - เรื่องการมอบอํานาจใหแนบรายละเอียดใหงานนิติการ จะนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาตอไป 
 - เรื่องการบรรจุรอบ 3  มอบกลุมงานทรัพยากรฯติดตามและแจงใหผูเก่ียวของทราบ 
 - เรื่องการคัดกรอง จะขอหารือผูเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนตอไป 
 มติท่ีประชุม     - รับทราบ 
  6.3  เรื่องจาก หน.กลุมงาน 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ     - มีเรื่องแจง 1 เรื่อง สืบเนื่องจากวันท่ี 29 กันยายน 2563 29เจาผูครองรัฐ
คูเวตสวรรคต นายกรัฐมนตรีจึงไดมีคําสั่งใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา เพ่ือถวายความอาลัย 
เปนเวลา 3 วันทําการ  ในวันท่ี 1 – 2 และ 5 ตุลาคม 2563  ขอแจงใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามนี้ดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 




