
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี  9/2563 

วันท่ี  30  ตุลาคม  2563 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพ.สมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นายเอกพล  เหมรา   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
3. นายเสรี  พงศนฤเดช   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
4. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นพ.สุพล เจริญวิกกัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นพ.ปวิตร  วิณชชานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
7. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
8. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. พญ.นันทิกานต  อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. พญ.อมรรัตน  มุขวัลย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12 นางจําดี ศิริสมันวงศ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
13 นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
14 นายสุประพล  บินตําหงง  แทน หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
15 นส.ศิริมา  ยุทธการกําธร           แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
16 นายวิชัย วนิชสุวรรณ            แทน หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
17 นางฉัตรพิไล เจียระนัย                    หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ 
18 นายประพันธ  ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
19 นส.กัญญวรา วิลามาศ           หัวหนากลุมงานทันตฯ 
20 นส.วันทิพย  อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไปฯ 
21. นายสุขสันติ์ มรรคาเขต  หัวหนาสื่อสารและประชาสัมพันธฯ 
22 นส.มญชุดา  พิธกิจ   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
23 นายอนวัช ประทีปอนันต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
24 นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
25 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ   แทน สาธารณสุขอําเภอละงู 
26 นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
27 นายวงศ  โดยพิลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ            เลขาการ 
28 นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม    
1. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นางปวีณา  เหมรา   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
4. นส.รุงรัตน  ดุลยาภรณ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
5. นส.อัญคนาย  พูลสวัสดิ ์  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นายอาวุธ  โพธิ์แกว   ติดราชการ 
2.นายจักรพันธุ  ตันติโรจนกุล  ติดราชการ 
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เปดการประชุม     เวลา  09.15 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
1.1  โครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกของชวีิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา 

สิริกิต์ิพระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง Kick off   วันจันทรท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
- สตรีตั้งครรภท่ีมาฝากครรภครั้งแรก ท่ีสอน./สอ.พระราชทานนาม  
- สตรีท่ีมีสามี ไดรับยาโฟเลต และเฟอรรัส อยางนอย 3 เดือน กอนการตั้งครรภ 
1.2  ผูวาราชการจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น มอบแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดเพ่ือ 

อํานวยความสะดวก และแกปญหาใหประชาชนในทันที ไมมีวันหยุดราชการ โดยจะขับเคลื่อนดวย 5  ขอ 
หลักคือ 

1. สตูลสะอาด  สะอาดในทุกจุดทุกท่ี ทําใหประชาชนรักความสะอาด 
2. สตูลสะดวก  สวนราชการตองใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว 

ประชาชนไมรอนาน เนนใหบริการเชิงรุก 
3. สตูลสบาย  ความเปนอยูของประชาชนจะตองดีข้ึน พัฒนาภาคการเกษตร มุง

สรางงานสรางอาชีพ 
4. สตูลแบงปน  ใหประชาชนทุกกลุม ไดรับความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

ประชาชนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 
5. สตูลรักสามัคคี  คนสตูลตองรักและสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน 

1.3   เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ 
1. กกต. ประกาศใหมีการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนทองถ่ิน วันท่ี  20 

ธ.ค. 2563 รับสมัครระหวางวันท่ี 2 – 6 พ.ย. 2563 ผูวาราชการจังหวัดสตูล ไดกําชับใหทุกหนวยงานให
ความรวมมือกับ กกต. และวางตัวเปนกลางในทุกระดับ 

2. จะจัดกิจกรรมในวันพระบิดาแหงฝนหลวง มีพิธีถวายราชสักการะวางพานพุม 
ดอกไมสด โดยหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯ ในวันท่ี 14 พ.ย. 2563 เชิญชวนทุกภาคสวน รวมกิจกรรมดังกลาวดวย 

1.4  ไดรับแจงวา ผูแทนจากมูลนิธิชัยพัฒนาจะเดินทางมามอบอุปกรณการแพทยใหกับ 
 รพ.สตูล และ รพ.ทาแพ ในวันท่ี 11 พ.ย. 2563 ขอใหท้ัง 2 รพ. เตรียมการรับมอบดังกลาวดวย 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  - นําเสนอนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขป 2564 จํานวน  6 เรื่อง ดังนี ้

1. โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
2. ระบบสุขภาพ : ปฐมภูมิ คนไทยมี 3 หมอ  สุขภาพองครวม 
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3. ระบบบริการกาวหนา : พัฒนา basic excellence, new normal medical care   

innovation health care management  ,30 บาทรักษาทุกท่ี 
4. เศรษฐกิจสุขภาพ : ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ สมุนไพร กัญชา กัญชง 
5. สุขภาพวิถีใหม : โรคอุบัติใหม Covid – 19 , 3อ. 

6. บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล : โปรงใสตรวจสอบได บุคลากร ผูรับบริการปลอดภัย  
งานไดผล คนเปนสุข 
  - จุดเนนสําคัญของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูลป 2564 
  1. โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ : จิตอาสา  , To be number 1,

ราชทัณฑปนสุข 
  2. พัฒนาระบบบริการ : นํา IT มาขับเคลื่อนงาน ลดแออัด ลดรอคอย, ตั้งครรภปลอดภัย , 
พัฒนาการสมวัย ,โรคไมติดตอ , ลดปจจัยเสี่ยง เพ่ิมปจจัยปกปอง ปรับพฤติกรรม 
  3. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ/อสม. : Area Base , Population Base , สหวิชาชีพ เชิงรุก 
  4. เสริมสรางสุขภาพดีวิถีใหม : New normal , 3อ. ,Health Literacy 

  5. 1 อําเภอ 1  โครงการเดน  
      - อําเภอเมือง            :  พัฒนาขอมูล service plan สาขา NCD 
      - อําเภอควนโดน        :  คัดกรองและสงตอตั้งครรภเสี่ยง/เสี่ยงสูง 
      - อําเภอควนกาหลง    :  คัดกรองวัณโรค 
      - อําเภอทาแพ           : ขยายศูนยฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
                         - อําเภอละงู             :  พชอ./ไขเลือดออก 
      - อําเภอทุงหวา         :  ปญหาโรคไมติดตอ 
               - อําเภอมะนัง           :  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ประธาน       - จะนําวาระตาง ๆ เหลานี้  มาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม กวป.เพ่ือการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตอไป 
กลุมพัฒนายุทธศาสตร     - ในการประชุมครั้งนี้ เรื่องสืบเนื่องอาจจะไมเหมือนกับการประชุมครั้งท่ีผาน ๆ มา 
โดยจะมีการลดหรือเพ่ิมวาระตามนโยบายและจุดสําคัญ ดังนี ้

3.1  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ - หญิงตั้งครรภมีภาวะเสี่ยง รวมท้ังจังหวัด 83 รายมากท่ีสุดท่ีอําเภอละงู 20 ราย 
รองลงมาคือ อําเภอเมือง 19 ราย อําเภอควนโดน 17 ราย ตามลําดับ 
  - โรคท่ีพบสวนใหญ ไดแก GDM 46 ราย CHT 10 ราย  Thyroid และ PIH อยางละ 7 
ราย Heart 3 ราย DM 2 ราย และอ่ืน ๆ อีก 8 ราย  
  - ขอมูลเพ่ือการเฝาระวัง 
    - อําเภอควนกาหลง มารดาอายุ  17   ป G2P1A0GA28 wks.  Hx.ลิ้นหัวใจรั่วแต

กําเนิด Rx.Proluton 250 mg  IM m6d 1wk. 28/10/63 รพ.สตูล สงตัวไปคลอดท่ี รพ.มอ.(ศ?ญ 29 ธ.ค.

63) รพ.สตูล CSg. เรื่อง ความเสี่ยงของโรคตอการตั้งครรภแลว 
    - อําเภอละงู มารดาอายุ 25 ป G3P1A1 ทําPPA ligation ท่ีรพ.มอ. ป 2545  G3 

คลอดกอนกําหนด GA 32 wks. ท่ี รพ.สตูลเม่ือ 1 ต.ค.2563 น้ําหนักแรกคลอด 1,470 g. Activeดี  เขา 

NICU รอเลี้ยงโต  มารดาไมยอมทําหมัน 
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    - การเก็บขอมูลหญิงตั้งครรภเสี่ยง กรมอนามัยไดออกแบบโปรแกรม Save MOM โดย
จังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง เปนจังหวัดนํารองในการใชโปรแกรมนี้ ไดจัดอบรมผูรับผิดชอบไปแลว 2 ครั้ง จะ
ใชโปรแกรมนี้ในการรายงานตอท่ีประชุมครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
  3.2  การดําเนินงาน RDU 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ   - เรื่อง RDU อาจจะตัดออกจากวาระสืบเนื่องจากการประชุมได โดยจะติดตาม
ผานกลุมไลนแทนในโอกาสตอไป 

-จังหวัดสตูลมี เพียงรพ.ควนโดน ท่ีผานเกณฑ RDU ข้ันท่ี 2 และ 3  โดยสวนใหญ
จะไมผานเกณฑใน URI แผลติดเชื้อ และAcute Diarrhea ขอฝากใหผูบริหารได
กําชับแพทย หรือผูมีอํานาจสั่งใชยาไดดําเนินการตาม Guide line ของ RDU ดวย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
       3.3 กัญชาทางการแพทย 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ - ความกาวหนาลาสุด เจาหนาท่ีจากอย. และคณะกรรมการพิจารณาพ้ืนท่ี
เพาะปลูกในจังหวัดสตูล ไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบในเขตอําเภอทุงหวา เม่ือวันท่ี 19 ต.ค. 2563 ท่ี รพ.สต.บาน
เขาแดง และรพ.สต.ทุงนุย อําเภอควนกาหลง วันท่ี 20 ต.ค. 2563 ผลการพิจารณาผานเกณฑ โดยผูวา
ราชการจังหวัดสตูลไดอนุมัติใหปลูกกัญชาไดท้ัง 2 แหงแลว และลาสุดวันนี้คณะกรรมการยาเสพติดใหโทษของ 
อย. ไดอนุญาตของจังหวัดสตูลเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนออกใบอนุญาตตอไป 

- เนื่องจากกัญชาเปนจุดเนนของกระทรวง/เขต และสสจ.ไดมีตัวชี้วัดวา ในป  
2564 จะตองเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยอยางนอย 50%  ของรพ.ในจังหวัด ซ่ึงเดิมมีอยูแลว 2 แหง คือ 
รพ.สตูล และรพ.ละงู และจากการประชุมเม่ือเดือนท่ีผานมา มีมติวาจะเปดเพ่ิมอีก 2 แหงคือ รพ.ควนกาหลง 
และรพ.ทุงหวา ซ่ึงท้ัง 2 รพ.จะตองเตรียมความพรอมเพ่ือเปดใหบริการ และขอใหทําหนังสือแจงมายัง สสจ.
สตูล หากพรอมแลว เพ่ือจะไดขอน้ํามันกัญชา/กัญชา จากกระทรวงมาสนับสนุนใหท้ัง 4 รพ.ดังกลาวตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.4  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุมงานประกันสุขภาพ  - ระดับวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6   1 แหงคือ รพ.มะนัง ระดับ 4   1 แหงคือ รพ.
สตูล  โดย รพ.มะนัง มีทุนสํารองสุทธิใชไดไมเกิน 3 เดือน  

- รายได – รายจาย ในภาพรวมมีรายไดมากกวารายจาย 49,267,579.27  
บาท รพ.มะนังเพียงแหงเดียวท่ีมีสวนตางรายได – รายจายเปนลบ 

- รายได ณ ก.ย. 2563 เทียบรายได ภาพรมท้ังป 98.99%  เม่ือพิจารณา 
รอยละรายไดเทียบกับแผนรายได พบวา รพ.ควนโดน และรพ.มะนัง ไมตรงกับแผน (เกินรอยละ 5) 

- รายจาย ณ ก.ย.2563 เทียบแผนรายจาย ภาพรวมท้ังป 104.06%  รพ. 
สตูล เกินเกณฑมากท่ีสุด  109.93% (เกินเกณฑรอยละ 5) 
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- การจัดสรร CF และ PPnon จังหวัดสตูลป 2564 

 
 

เครือขาย 
 

CF  
PPnon ยอดจัดสรร CF 

ท้ังหมด 
วงเงินปรับ 

เกลี่ย 
วงเงินหาม 
ปรับเกลี่ย 

รพ.สตูล 23,816,567 6,816,567 17,00,000 3,254,259.91 

รพ.ควนโดน 1,871,676 1,691,676 180,000 470,106.16 
รพ.ควนกาหลง 2,369,218 2,189,218 180,000 540,110.22 
รพ.ทาแพ 1,657,608 1,657,608 - 307,040.68 
รพ.ละงู 2,765,884 2,765,884 - 1,154,045.18 
รพ.ทุงหวา 1,425,934 1,425,934 - 424,388.67 
รพ.มะนัง 3,953,113 1,953,113 2,000,000 143,874.84 

รวม 37,860,000 18,500,000 19,360,000 6,293,825.67 
ประธาน - ขอใหกลุมงานประกันสุขภาพ จัดทีมตรวจสอบบัญชีลงพ้ืนท่ีดวย หากสถานการณการเงินการ
คลังไมดี ขอใหพิจารณาเรื่องการปรับแผน Plan fin ท่ีอนุมัติไปแลวดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.5  ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบลงทุน  
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   - ขอนําเสนองบลงทุนท่ีเปนงบอุดหนุนของ อบจ.สตูล ท่ีสนับสนุนใหรพ.ใน 
ทุก ๆ ป ซ่ึงในป 2563 อบจ.สตูล ไดสนับสนุนงบลงทุนให รพ.ทุงหวา ซ่ึงการใหเงินอุดหนุนเปนตัวชี้วัดหนึ่ง
ของ อบจ.ในการเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงงบท่ีจัดสรรใหรพ.ทุงหวา  การเบิกจายไมเปนไปตามแผน ไมสามารถ
เบิกจายงบประมาณภายใน 1 ปได ทําใหสงผลตอตัวชี้วัดของอบจ.     

- อบจ.สตูลจึงเนนย้ําใหรพ.ควนกาหลง ซ่ึงไดรับสนับสนุนงบประมาณในป  
2564 ขอใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิ้นปใหไดและในสวนของรพ.ทุงหวา ท่ีขอขยายเวลาก็ขอใหเรง
ดําเนินการดวย      
ประธาน - ขอใหกลุมพัฒนายุทธศาสตร แจงใหรพ.ทุงหวา และรพ.ควนกาหลงเรงดําเนินการ 
รพ.ละงู - งบลงทุนป 2564 มีสวนหนึ่งท่ีเปนงบ Telemedicine ของรพช.แหงละ 1 ลานบาท เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงรถรีเฟอร/ระบบ VDOcall  ในสวนรพ.สตูลก็จะมีงบประมาณสําหรับพัฒนาศูนยสั่งการ/server 
ตาง ๆ ประมาณ 4.1 ลานบาท รวมแลว 10.1 ลานบาทเศษ จึงขอเสนอแนะใหจังหวัด ตั้งกรรมการเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทท่ีจะมาดําเนินการ เพราะเปนงบประมาณท่ีคอนขางมาก และตองใชอยางตอเนื่อง 
รวมถึงมีกระบวนการในการคัดเลือกบริษัท เชน ตองไปดูงานท่ีบริษัทท่ีเสนอราคามา  โดยใหบริษัทเปน
ผูสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ ในการดูงานดวย 
ประธาน - ขอหารือในกลุม ผอ.รพ.เพ่ือหาแนวทางในการพิจารณาใหไดของท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนอยางแทจริงตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.6  งบบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีแพทย ประจํา
ครอบครัวป 2563   
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   - เปาหมาย : PCU/NPCU ท่ีข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิป 2563  17 ทีม งบประมาณท่ีไดรับท้ังจังหวัด 4,726,474.80 บาท 
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- งวดท่ี 1 (24/6/2563)  จํานวน  2,246,110.43  บาท 
- งวดท่ี 2 (8/10/2563)  จํานวน 2,480,364.37  บาท 

- แนวทางการเบิกจายสําหรับเจาหนาท่ี 
- งวดท่ี 1  หนวยบริการแตละทีม จัดทําโครงการแผนงานขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารเครือขาย เพ่ือขอรับเงินจาก รพ.แมขาย 
- งวดท่ี 2 โอนให PCV/NPCU  ในเครือขายได การใชจายเงินเปนไปตาม
ระเบียบเงินบํารุง จัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือบริการผูปวยได 

ประธาน - เรื่องเก่ียวกับความกาวหนาการบรรจุขาราชการรอบท่ี 3 ขอใหผูบริหารประสานกับกลุมงาน
ทรัพยากรบุคคลไดโดยตรง 
งาน ICT - โปรแกรม HDC จะข้ึนปงบประมาณใหมวันท่ี 15 พ.ย. 2563 ฉะนั้นกลุม Individual 
ท้ังหมดตาม data exchange ท่ีจะตองใชในปหนา อาจจะตองเก็บไวกอนในปนี้  แจงใหทุกหนวยงานได
รับทราบและเตรียมการไวดวย 
ประธาน - รายละเอียดตาง ๆ จะรอหลังการประชุมท่ีเขตวันท่ี 11 พ.ย. 2563 เพ่ือจะไดพิจารณา
เพ่ิมเติมวาระอ่ืน ๆ ตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
    - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   - สืบเนื่องจากนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทางกลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรฯไดหารือกับฝายตาง ๆ ในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะมีตัวชี้วัดท่ี
แปลงมาจากนโยบายลงสูพ้ืนท่ี ซ่ึงจะขอชี้แจงตอท่ีประชุม ดังนี ้
 1. รอยละของหญิงหลังคลอด ไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ 
 2. รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป ไดรับการเฝาระวังทางโภชนาการ 
 3. รอยละของเด็ก 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก 
 4. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลง 
 5. รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 
 6. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 
 7. รอยละของการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยเบาหวาน 
 8. รอยละของกลุมเปาหมายไดรับบริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ 
 9. รอยละของนักเรียนอายุ 6 – 12 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
 10. ระดับความสําเร็จของรพ.ท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ Green and Clean 
Hospital (รวมถึง รพ.สต.ดวย) 
 11. ระดับความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงเพ่ือสงเสริมใหมีการใชยาอยางปลอดภัยใน
ชุมชน 
 12. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับการบริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและฟนฟูสภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 14. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานของ คปสอ. 
 15. รอยละของสถานบริการท่ีมีการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสาธารณสุข 
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 16. ความครอบคลุมของหนวยงานท่ีสงรายงานผูปวยโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 17. รอยละ 100 ของรพ.สต.ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการ
ตรวจสอบภายใน 
 18. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
       โดยตัวชี้วัดดังกลาวนี้อยูระหวางการราง ซ่ึงสามารถแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได 
สสอ.เมือง - ตัวชี้วัดท่ีทาทาย คือ เรื่อง DM/HT  รายใหมลดลง แตปนี้อําเภอเมือง จะเลือกดําเนินการใน
การสาขา Service plan  ผูปวย NCD ซ่ึงจะนํารองในตําบลตันหยงโป คิดวา MOU 18 ตัวนี้ เหมาะสม
พอสมควร 
สสอ.ละงู - 29ในระดับประเทศ ระดับเขตใหความสําคัญกับโรค NCD อยูแลวและอําเภอละงูก็ขับเคลื่อน
ประเด็นนี้อยู คาดวาผลงานภาพรวมของ คปสอ.ละงูนาจะดีข้ึน 
สสอ.มะนัง - 29ขอใหพิจารณาเรื่อง ความยาก – งาย ของตัวชี้วัดแตละตัวดวย เพราะอาจจะมีตัวชี้วัดบางตัว
ท่ีสามารถทําใหเสร็จไดในระยะเวลาอันสั้น 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   - สามารถใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตละตัวชี้วัดได 
สสอ.มะนัง - 29ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดเรื่องการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธ อาจจะใชเวลาเพียง 1 วันใน
การ29ทํา เปนตน 
กลุมงานส่ือสารฯ   - เรื่องการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ เปนการผลิตสื่อเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ไมใช one 
page  จะใชประเมินสถานบริการทุกแหง   จะตองมีการผลิตสื่อและเผยแพรทาง on air  ,on ground ,on 
line ไดทุกทางอยางนอย 12 เรื่อง/ป 
ประธาน - ทํา Template ใหเหมาะสมอาจจะเพ่ิมจํานวน/ปริมาณก็ไดเรื่อง การปองกันโควิด-19 ตองหา

รูปแบบในการสื่อสารอยางไร อยาใหเกิดความตระหนกเกินเหตุ 
มติท่ีประชุม     อนุมัติในหลักการ    
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
  6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 
                - 
  6.2  เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
ประธาน  -  แตละอําเภอทราบหรือไมวาขณะนี้มี LQ ก่ีแหง ในเขตรับผิดชอบ ขอใหรพ และสสอ.ในแต
ละพ้ืนท่ีไปประเมินคุณภาพของ LQ 
สสอ.เมือง ของอําเภอเมืองมี 1 แหงคือ อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล คุณภาพยังไมถึงเกณฑ 
5 ดาว มีผูปวย TB สงตอไปท่ีรพ.สตูลแลว 
สสอ.ละงู - มี 2 แหง คือ LQของอําเภอละงู ณ ท่ีวาการอําเภอละงู มี 1 ราย และท่ีสนามกีฬาของอบจ.ท่ี
รพ.ละงู มีผูกักตัว 13 ราย คุณภาพท่ี LQ ท่ีวาการอําเภอละงู ประมาณ 3 ดาว สวนอีกแหงอาจไดเพียง 1 
ดาว 
ประธาน  -  ชวงบายวันนี้ จะเดินทางไปเยี่ยม LQ ของอําเภอละงู 
สสอ.มะนัง - 29ไมมี LQ ในพ้ืนท่ี แตเตรียมพ้ืนท่ีหลังอําเภอมะนังเอาไวหากมีผูท่ีตองกักตัว 
ประธาน  -  เตรียมเรื่องวัคซีนชุมชน คือ การใชสุขอนามัยในการปองกันโรค จะตองหาแนวทางท่ีจะทํา
ใหวัคซีนชุมชนแพรหลายครอบคลุมท้ังจังหวัด 
มติท่ีประชุม     - รับทราบ 
   




