
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 1 /2564 

วันท่ี  28 มกราคม 2564 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นายเสรี พงศนฤเดช   นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายฯชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นายวรายุส วรรณวิไล   นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
6. นพ.สุพล เจริญวิกกัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
7. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
8. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. นางศุภร  ถ่ินแกว   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10 พญ.อมรรัตน มุขวัลย            ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11 นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12 นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
13 นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
14 นายสุประพล บินตํามะหงง  แทน หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
15 นางอรนุช นรารักษ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
16 นายประพันธ  ดวยกาแด  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพฯ 
18 นางฉัตรพิไล เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ 
19 นางสุขมาลย  พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
20 นส.กัญญวรา วิลามาศ  หัวหนากลุมงานทันตฯ 
21 นส.อัญคนาย  พูลสวัสดิ์  แทน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
22 นายยุทธพงษ ตันทเสนีย  หัวหนากลุมงานนิติการฯ 
23 นายสุขสันต  มรรคาเขต   หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
24 นางชาริยา มาราสา   รก.หัวหนางานตรวจสอบภายในฯ 
25 นายภูวนาท ภัทราภินันท  สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
26 นายอนวัช ประทีปอนันต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
27 นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
28 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
29 นายอดินันท  กาเดร   รก.สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
30 นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอําเภอละงู 
31 นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
32 นายอารัญย  มัจฉา   ผอ.รพ.สต.ปากน้ํา  
33 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต  รก.หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ         เลขาการ 
34 นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางอัญชรีย  สายพัทลุง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางปวีณา เหมรา   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3. นายประณต มหาวิจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
4. นายมะรอฟ  เจะสือแม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1. พญ.นันทิกานต  อุบล   ติดราชการ 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน   ติดราชการ 
 

เปดการประชุม     เวลา  09.30 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
1.1 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 1  ประจําป 2564 จังหวัดสตูลระหวางวันท่ี 4 – 

5 ก.พ. 2564 เปนการตรวจราชการแบบออนไลน ผูเก่ียวของจะประสานกับทุกภาคสวน ในการรับการตรวจ
ราชการตอไป จะมีการลงพ้ืนท่ี อําเภอละงู กับอําเภอทุงหวา ใหเตรียมการใหพรอมรับการตรวจราชการ
ดังกลาวตอไปดวย 

1.2 ขอใหทุกทานติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถานการณ COVID-19 จะมีการฉีดวัคซีนเข็ม 

แรกของประเทศในวันท่ี 14 ก.พ. 2654 
1.3 เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 

- มีหัวหนาสวนราชการยายมารับตําแหนงใหมหลายทาน และนายกเทศมนตรีเทศบาล 
เมืองสตูล จะหมดวาระรอประกาศจาก กกต.อยางเปนทางการในวันท่ี  1 ก.พ. 2564 

- วาระกอนการประชุม “โครงการสาวไทยแกมแดง” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโฟเลตสําหรับ 
แจกจายใหกับหญิงวัยเจริญพันธุเปาหมาย 12,000 คนท้ังจังหวัด โดยแจกผานนายอําเภอทุกแหงแลว ขอให
เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีชวยกันแจกจายใหกระจายครอบคลุมเปาหมายทุกคนดวย ใหรับประทานกอนการตั้งครรภ  
3 เดือน โครงการนี้เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯนํารองไปแลวท่ี สอน.นิคมพัฒนา อําเภอม 30ะนัง เม่ือวันท่ี 30 2 
พ.ย. 2563 เพ่ือลดการพิการแตกําเนิด  ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ  
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  - เรื่องมารดาและทารก ณ วันท่ี 26 มกราคม 2564 จังหวัดสตูลมีมารดาตาย 1 
ราย วินิจฉัยเบื้องตน HEELP Syndrome ฝากครรภท่ีคลินิกเอกชน มีประวัติใชยาเสพติด ไมเปดเผยตัว
คณะกรรมการ MCH Board ไดมีการประชุม Conference case นี้ไปแลว และจะรอการ Conference เพ่ือ
หาสาเหตุการตายระดับเขต ซ่ึงศูนยอนามัยฯยังไมไดกําหนดวันประชุม 

- หญิงตั้งครรภ ไดรับการดูแลครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑไมนอยกวา 75% ไตรมาส 1/2564 
ผลงานจังหวัดสตูลเทากับ 83.20% ผลงานต่ําท่ีสุดท่ีอําเภอควนโดน 69.49% 

- หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑไมนอยกวา 75% ไตรมาส 
1/2564  ผลงานจังหวัดสตูลเทากับ 84.53% ผลงานต่ําท่ีสุดอําเภอทุงหวา 67.21%  
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- หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง ณ วันท่ี 22 มกราคม 2564 รวม 105 ราย อําเภอเมือง  

31 ราย  อําเภอละงู 23 ราย อําเภอทุงหวา  18  ราย อําเภอควนโดน 17 ราย อําเภอควนกาหลง 8 ราย 
อําเภอทาแพ 5 ราย และอําเภอมะนัง 3 ราย สวนใหญ GDM  54 ราย PIH  13 ราย Thyroid  12 ราย  
CHT  8 ราย  และอ่ืน ๆ  18  ราย 

- เคสเฝาระวัง จํานวน 5 ราย อําเภอเมือง  3 ราย  

1. อายุ 25 ป G2P1A0 GA 32 Wks Hx.ผาตัดลิ้นหัวใจ เม่ืออายุ 5 ป รักษาหาย 

แลว ปจจุบัน ANC รพ.สต.คลองขุด แพทยนัดท่ี รพ.สตูล เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564 อาการท่ัวไปปกติ 

2. อายุ 25 ป G2P1A0 ซีด Hct 23% เสพยาบาไมฝากครรภตามนัด ใหกํานันพามา  

ANC ท่ี รพ.สงจิตแพทยเพ่ือบําบัดยา นัด U/S Anomaly วันท่ี 27 มกราคม 2564 (ม.5 คลองขุด) 

3. อายุ 24 ป G2P0 GA12 Wks Maijor Thalassemia  ตัดมามแลว ตองไดรับ 

เลือดตลอด แพทยแนะนํายุติการตั้งครรภ ยังไมตัดสินใจ refer ไปมอ. แพทยสงสัยลิ้นหัวใจรั่ว (ม.6 เจะบิลัง) 
- อําเภอทุงหวา  2 ราย 

1. อายุ 31 ป G1P0 GA19 Wks โรคหัวใจแตกําเนิด ANC มอ. อาการท่ัวไปปกติ 

2. อายุ 20 ป G2P1A0  กลับจากมาเลเซีย กักตัว ตรวจ Lab  2 ครั้ง ไมพบเชื้อ สูบใบ 

จาก 2 – 3 มวน/วัน  ฝากทอง รพ.ทุงหวา 1 ครั้ง  Hct 27.2%  แพทยกําหนดคลอด 22 มดราคม 2564 
ไมยอดมาตามนัด ตามหาไมเจอ 

- ความกาวหนาโครงการ 9 ยาง เพ่ือสรางลูก ตามเปาหมาย 50% จากยอดเด็กเกิดมีชีพ  
ป 2562 ยอดผูสมัคร จํานวน 1,069  ราย จากเปาหมาย 1,779 ราย เปนอันดับ 3 ของเขต 12  

- การใช Application “SAVE MOM”  เพ่ือประเมินความเสี่ยงของมารดา, ผลการ 
ลงทะเบียน SAVE MOM  ณ วันท่ี  26 มกราคม 2564  เสี่ยงตํ่า 232 ราย เสี่ยงสูงง 99 ราย เสี่ยงสูงมาก 
11 ราย คลอด 97 ราย รวม 439 ราย 

- เด็กปฐมวัย 
1. รอยละของเด็กแรกเกิด -5 ป มีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 85% จังหวัดสตูล 

ผลงาน 96.45%  
    2. รอยละของเด็กแรกเกิด –5ป สูงดีสมสวนไมนอยกวา 62% จังหวัดสตูล ผลงาน  
53.64% (ระดับเขต 61.61%) 
    3. รอยละของเด็กแรกเกิด -5 ป เตี้ยไมเกิน 10% จังหวัดสตูล ผลงาน 13.04% (จาก 
work load 18.53% ระดับเขต 14.92%)  
  - เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ไตรมาส 1/2564 ภาพรวมจังหวัด 
ผลงาน 83.42% อําเภอมะนังสูงท่ีสุด 96.41% รอลงมาคือ อําเภอทุงหวา 85.19% อําเภอละงู 84.64% 
ตามลําดับ 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.2  ระบบบริการปฐมภูมิ( 3 หมอ)/พชอ. 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - 1 นโยบายของ รมว. และปลัดกระทรวงฯ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 
3 คน เปาหมายครอบคลุม 100%   ผลการดําเนินงานคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน  บันทึก
ขอมูล 72,761 ครัวเรือน คิดเปน 95.51% ผูสูงอายุท้ังหมด 40,403 คน ติดสังคม 37,749 คน ติดบาน 
2,124 คน ติดเตียง 530 คน 
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2. รอยละ 40 ของประชาชนคนไทยท้ังหมดในพ้ืนท่ีมีหมอประจําตัว 3 คน   ผลการ 

ดําเนินงานประชาชนคนไทยท้ังหมดในพ้ืนท่ีมีหมอประจําตัว 3 คน  66.83%  ผานเกณฑ 
3. รอยละ 40 ของการตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและลงเครือขายปฐมภูมิมีการข้ึน 

ทะเบียนตาม พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  ผลการดําเนินงานจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิฯ 
71.42% ผานเกณฑ 

4. รอยละ รพ.สต.ผานเกณฑประเมิน 5 ดาว และ Reaccreditation ผานเกณฑ 
เปาหมายรอยละ 75   ผลการดําเนินงาน รพ.สต.ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพระดับ 5 ดาว 100%  
(55 แหง) 

5. รอยละ 75 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงานอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ  คิดเปน 100%  

6. จํานวน อสม.ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม.หมอประจําบาน  ผลการ 
ดําเนินงานผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 1,372 คน 
คิดเปน 70% 

- รายละเอียดผลการดําเนินงานตาง ๆสามารถดาวนโหลดไดจาก website ของสสจ.สตูล 
ประธาน           - การทํางานใหปรับเปน population base ไมวาเรื่องอะไรขอใหดูขอมูลเปนรายบุคคล
เพราะปจจุบันสามารถใชเทคโนโลยีชวยในการทํางานและมีจํานวนบุคลากรเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามตัวชี้วัด
ตาง ๆ ได 
สสอ.ควนโดน    - พชอ.ของอําเภอควนโดนปนี้  ยังรอนายอําเภอเพ่ือจัดประชุมกรรมการ สวนการดําเนินการ
การกําจัดขยะได ขยายจํานวนหมูบานท่ีจะดําเนินการไดมากกวาเปาหมาย สําหรับปญหาบุหรี่ ไดขยายลงสู
พ้ืนท่ี โดยทําเปน OTOP ของ รพ.สต.ยานซ่ือในการแกปญหายาเสพติดและบุหรี่ 
ประธาน            - ฝากทุกอําเภอไดขับเคลื่อนประเด็นปญหาของพชอ.ในพ้ืนท่ีตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
      3.3  กัญชาทางการแพทย 
กลุมงานคุมครองฯ  – กัญชาทางการแพทย เปนการขับเคลื่อนรวมกันกับงานแพทยแผนไทยและโรงพยาบาล 
ซ่ึงไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2564 
ท่ีผานมาและไดนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาการแพทยของเขต 12 เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2564 ดังนี้ 
                      1. จํานวนบุคลากรท่ีผานการอบรม รวม 48 คน แยกเปน แพทย  8 คน เภสัชกร 8 คน  
พยาบาล 3 คน แพทยแผนไทย 28 คน ทันตแพทย 1 คน ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลแตไมครอบคลุมทุกสาขา
อาชีพของบุคลากรทางการแพทย 
                      2. สถานบริการท่ีไดรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
 จํานวน 6 แหง คือ รพ.สตูล รพ.ละงู รพ.ทุงหวา รพ.ควนโดน รพ.มะนงั คลินิกหมอสมวงศการแพทยแผนไทย 
(เปาหมาย มีการจัดคลินิกกัญชาแบบบรูณาการในรพ.สังกัดสป.รอยละ 50) 
                      3.ใบอนุญาต ผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) 2 แหง คือ รพ.สต.บานเขาแดง 
รวมกับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อําเภอทุงหวา และรพ.สต.ทุงนุยรวมกับวิสาหกิจ
ชุมชนบานโตนปาหนัน อําเภอควนกาหลง 
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     4. สถานบริการท่ีเปดใหบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย 2 แหง คือ รพ.สตูล ทุก
วันพุธสัปดาหท่ี 2 และ 4 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ตึกผูปวยนอก และรพ.ละงู  ทุกวันจันทรสัปดาหท่ี 2 
และ 4 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คลินิกการแพทยแผนไทย 
     5. จํานวนผูเขารับการบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยของ รพ.สตูล จํานวน 132 คน 
เขาเกณฑรักษา 109 คน รพ.ละงู จํานวน 16 คน เขาเกณฑรักษา 3 คน  
     6. แผนการเปดใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย และคลินิกใหคําปรึกษา ป 2564 
  - ขยายบริการเพ่ิม 2 แหง คือ รพ.ทุงหวา และรพ.ควนกาหลง 
  - รพ.ทาแพ  รพ.ควนโดน รพ.มะนัง เปดคลินิกใหคําปรึกษา(ม.ค.2564)  
  - สสจ.สตูล จัดศึกษาดูงานท่ี รพ.สตูล (ก.พ.64) 
  - รพ.สตูล ขยายบริการเพ่ิมทุกวันพุธ และเพ่ิมชนิดยาสารสกัดกัญชาแผนปจจุบันให
เหมาะสม 
  - สสจ.สตูลเพ่ิมประชาสัมพันธเชิงรุกใหอสม.ชวยคัดกรอง ผูปวยในชุมชนท่ีเขาเกณฑ 
ผาน QR Code 
  - ปญหาอุปสรรค คือ มีการประชาสัมพันธนอย เกิดสถานการณ COVID-19 บุคลากรท่ี

ผานการอบรมไมครบทุกรพ. ยาแผนไทยท่ีไดรับสนับสนุนมีอายุการใชงานสั้น 
กลุมงานการแพทยแผนไทย - ขอแจงกิจกรรมเก่ียวกับกัญชาทางการแพทยในสัปดาหนี้ มี 2 กิจกรรม 
คือ บายวันนี้มีการดูงานท่ี รพ.สตูล เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย 2 คลินิก วันท่ี 
29 มกราคม 2564 มีการประชุม Zoom meeting เชิญทีม Intermediate care และคลินิกกัญชาทุก รพ.
เขารวมประชุม โดยมี พญ.ซัลมา มาลินี และนพ.วิโรจน โยมเมือง เปนวิทยากร  

- การจัดอบรมหลักสูตรผูใชยาแพทยแผนไทย จะจัดอบรมใหมวันท่ี 8 – 12 ก.พ. 2564 
การตออายุประมาณเดือน พ.ค. 2564 สําหรับยาแผนปจจุบันใหรอความคืบหนาจากกรมการแพทยอีกครั้ง 

- ขณะนี้ท่ีอําเภอทุงหวา ไดเพาะเมล็ดกัญชาแลว ประมาณวันที 8 – 9 ก.พ. 2564 จ30ะ 

เอาตนกลากัญชาลงปลูกในถุง  สวนท่ีปาหนันกําลังเตรียมดินและน้ํา 
ประธาน    – ในวันท่ี 14 ก.พ. 2564 จะมีการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก และจะมีการเปดสุขศาลาท่ี

เกาะบูโหลนดวย สําหรับกัญชาขอใหดูวาจะเริ่มปลูกกันวันไหน เมนูอาหารจากกัญชาเปนอยางไรบาง 
กลุมงานคุมครองฯ  – กัญชาท่ีจะนํามาประกอบอาหาร จะตองเปนสวนตน ใบ ของกัญชาท่ีไดรับอนุญาตการ
ปลูก ไมใชตนท่ีไมทราบท่ีมาท่ีไป ซ่ึงวิสาหกิจชุมชน 2 แหง ท่ีขออนุญาตปลูกกัญชาของสตูล หากจะใชเปน
เมนูอาหารดวย จะตองแกไขโครงการและรายงานใหสํานักงานอาหารและยาทราบดวย ซ่ึงทาง อย.จะทํา
ระเบียบและชองทางการรายงานแจงใหทราบตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

   3.4  สถานการณโควิด-19 

กลุมงานควบคุมโรคฯ - สถานการณ  COVID-19 ท่ัวโลก ณ ปจจุบันมีผูปวย 100,280,252 ราย 

เสียชีวิต 2,149,387 ราย อัตราการเสียชีวิต 2.1% ใชเวลา 391 วัน นับตั้งแตพบผูปวยรายแรก
สหรัฐอเมริกา เปนประเทศท่ีพบผูปวยและผูเสียชีวิตสูงท่ีสุด ประเทศท่ีพบผูปวยรองลงมาคือ อินเดีย บราซิล 
และรัสเซีย ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามภูมิภาค พบวาโซนอเมริกาเหนือมีผูติดเชื้อรายใหมมากท่ีสุด 29.43% 
รองลงมาคือ ยโุรป 29.10% และเอเชีย 22.64% ตามลําดับ ในทวีปเอเชีย พบวา อินเดีย เปนประเทศท่ีพบ 
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ผูปวยมากท่ีสุด 10,677,710 ราย ท่ีนาสนใจคือ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงขณะนี้อยูในชวงขาข้ึนพบผูปวย 
2,000 – 4,000 รายตอวัน รัฐเซอรลังงอฮ พบผูติดเชื้อสูงสุด 900 – 1,200 คนตอวัน เปน Cluster 
โรงงานผลิตถุงมือ เปนกลุมแรงงานตางดาว รองลงมาคือ กัวลารลัมเปอร สําหรับประเทศไทยพบผูติดเชื้อราย
ใหม 959 ราย ติดเชื้อในประเทศ 937 ราย ติดเชื้อในประเทศ 12,250 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุก 5,532 
ราย หายปวยแลว 10,892 ราย เสียชีวิตสะสม 75 คน  ผูปวยรักษาอยู 3,679 ราย สําหรับระลอกใหม
ตั้งแต 15 ธ.ค. 2563 – 26 มกราคม 2564 มีผูปวยยืนยันสะสม 10,409 ราย เปนผูปวยรายใหม 4,255 
ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 5,532 ราย หายปวยแลว 6,952 ราย เสียชีวิตสะสม 15 คน รักษาตัวอยู 3,442 
รายวันนี้มีรายงานชีวิตเพ่ิม 2 ราย เปนชายชาวอังกฤษ และหญิงชาวสมุทรสาคร จากระบบเฝาระวังพบวา
ผูปวยใหมรายวันคอนขางคงท่ี แตผูปวยจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน ยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ผูติดเชื้ออายุเฉลี่ย 
34 ป อายุนอยสุด 3 เดือน อายุมากท่ีสุด 95 ป สวนใหญอายุระหวาง 20 - 39 ป(58%) เปนวัยทํางานและ
สวนใหญเปนผูติดเชื้อไมมีอาการ   

- ขอมูล ARI และ Pneumonia เขต 12 ARI  จํานวน 3 ราย Pneumonia 7 ราย ใน 
สวนจังหวัดสตูล ARI ท่ีสงตรวจ Swab 30 ราย Pneumonia 19 ราย (ขอมูล ณ 1 – 26 ม.ค. 64 ) 

- จํานวนผูติดเชื้อทีทํางาน ในสถานพยาบาล HCW ตั้งแต 15 ธ.ค. 64 – 25 ม.ค. 64  
มีท้ังหมด 25 ราย ใน 10 จังหวัด โดย กทม.มีบุคลากรทางการแพทยติดเชื้อมากท่ีสุด 11 ราย รองลงมาคือ 
ชลบุรี 3 ราย สมุทรสาคร นนทบุรี และสมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย ตามลําดับ จําแนกตามอาชีพ พบวา 
พยาบาลติดเชื้อมากท่ีสุด  7 ราย (28%) รองลงมาคือ แพทยและผูชวยพยาบาล อาชีพละ 4 ราย (16%) 
ลําดับ 

- จํานวนสงตัวอยางตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสตูลสงตรวจรวม  
967  ราย ไมพบเชื้อ 956 ราย พบเชื้อ 3 ราย  รอผล 6 ราย 

- การเฝาระวังในกลุมเสี่ยงตาง ๆ ขอมูล ณ 26 ม.ค.2564 
-ผูเดินทางมาจากมาเลเซีย  406 ราย(รอผล 2 ราย) 
-แรงงานตางดาว   340 ราย 
-พ้ืนท่ีเฝาระวัง   108  ราย (พบเชื้อ 2 ราย) 
-สัมผัสผูปวยยืนยันติดเชื้อ    62    ราย (พบเชื้อ 1 ราย) 
-ปอดอักเสบ/คลินิกทางเดินหายใจ   49    ราย (รอผล 4 ราย) 

     - รายงานบุคคลท่ีเดินทางจากพ้ืนท่ีสถานการณเฝาระวัง รวม 2,979 ราย  เฝาระวัง 379 
ราย ครบเกณฑเฝาระวัง 2,600 ราย swab 108 ราย LQ คงเหลือ 10 คน (อําเภอเมือง 3 คน ควนกาหลง 
2 คน ทุงหวา 2 คน) 
     - กรณีผูพนโทษจากมาเลเซียผานดานวังประจันในวันท่ี 27 ม.ค. 2564 
  - จังหวัดสตูล ลงทะเบียน  4 คน 
  - จังหวัดสงขลา ลงทะเบียน 3 คน 
  - จังหวัดยะลา ลงทะเบียน 1 คน 
  - จังหวัดปตตานี ลงทะเบียน 1 คน 
  - จังหวัดเชียงราย ลงทะเบียน 1 คน 
 หมายเหตุ ลงทะเบียน 12 คน แตอีก 2 คน (ตรัง ,สตูล) ไมไดมาจากสถานกักกัน 
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- กลุมเปาหมายการใหวัคซีน COVID-19  ในประเทศไทยมี 3 ระยะ 

-ระยะท่ี 1  เม่ือวัคซีนมีจํากัด (ก.พ. –เม.ย. 64 )จะดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด 
 ฉีดบุคคลท่ีมีภาวะเสี่ยง  มีโรคประจําตัวอายุ 60 ปข้ึนไป เจาหนาท่ีท่ีมีโอกาสสัมผัสโรค บุคลากรทาง
การแพทยและดานหนาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

-ระยะท่ี 2 เม่ือมีวัคซีนมากข้ึน (พ.ค. – ธ.ค.64) จะขยายพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ 
เพ่ิมผูประกอบการอาชีพทองเท่ียวและผูเดินทางไปตางประเทศ 

-ระยะท่ี 3 เม่ือมีวัคซีนเพียงพอ (ม.ค.65 เปนตนไป) เปาหมายคือ ประชาชนท่ัวไป 
 - กลุมเปาหมายท่ีรับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ภาครัฐจังหวัดสตูล 

  - บุคลากรทางการแพทยของรัฐ 2,537 คน 
  - อสม./อสต.  5,085 คน 
  - ผูมีอายุ 60 ป ข้ึนไป 38,408 คน 
  - ผูมีโรคประจําตัวอายุตั้งแต 18 -60 ป รวม 6,482 คน 
  - เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรค COVID-19 รวม 511 คน รวมท้ังสิ้น 53,023 

คน 
ประธาน - การประเมินจากขอมูลระบาดวิทยา อาจจะพบผูปวยมากหรือนอยก็อาจจะเปนได แตอยานิ่ง
นอนใจ ข้ึนอยูกับการจัดการกําจัดแหลงแพรเชื้อดวย 
รพ.สตูล - ขอทราบเรื่อง การสุม ARI และปอดบวม วาเปนการสุมเฉพาะรพ.สตูลหรือจากทุกรพ.ใน
จังหวัด เนื่องจากผลงานยังนอย 
ประธาน - ในภาพรวมตองทําทุกรพ. เปนการเฝาระวังโดยใชการ Swab ในกลุมเสี่ยงสูง และสุมตรวจ
จากน้ําลายในกลุมเสี่ยงต่ํา โดยเนนเรื่อง ประหยัด พิจารณาการสุมเปนราย ๆ โดยดูจากประวัติและความเสี่ยง 
รพ.สตูล - ขอใหทุกรพช.ชวยสุมดวย เนื่องจากผลงานของจังหวัดยังนอยเปาหมาย 10 รายตอวัน โดย
รพ.สตูลจะสุมทุกวัน และปอดบวมสุมทุกสัปดาห 
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ - ขอเพ่ิมเติมจาก ผอ.รพ.สตูล เรื่อง การสุมตรวจ ARI และปอดบวม หากจะ
ใหทุกรพช.สงผลงาน งานระบาดวิทยาตองกําหนดสัดสวนใหแตละรพช.สงขอมูลก่ีรายตอวัน สําหรับเรื่องแผนท่ี 
IT ของกรมกําลังปรับพ้ืนท่ีใหม 
ประธาน - การสงทีมเจาหนาท่ีไปชวยท่ีรพ.สนามของสมุทรสาคร รพ.สตูลจะสงทีมไปชวยดวยใชหรือไม 
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ - ขณะนี้มีของรพ.สตูล 1 ทีม และจะมีทีมของสสจ.อีก 1 – 2 ทีม เดินทาง
ในชวงวันท่ี 15 – 19 ก.พ. 2564 โดยมีทีม Active Surveillance  1 ทีม และทีม CDCU  1 ทีม จะหารือ
กับกลุมทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงชื่อไปใหเขตชวงบายวันนี้ 
นายเอกพล เหมรา - สืบเนื่องจากจะมีผูถูกปลอยตัวจากสถานท่ีกักกันจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงในรอบนี้จะ 
ผช.นพ.สสจ.สตูล มีผูลงทะเบียนเดินทางเขาทางดานวังประจัน 12 คน ผลการตรวจกอนกลับ 5 วัน ไมพบ
เชื้อทุกคน 

- คณะกรรมการงบยับยั้งฯ ขอปภ.และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล  ใหขอใชงบ 
จากอบจ.สตูล เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใหกับ รพ.ทาแพ  และรพ.ทุงหวา  ในการเตรียมการจัดตั้งรพ.สนาม 
จํานวน 1,200,000 บาท โดยขอใหท้ัง 2 รพ.เสนอความตองการวัสดุงานบานงานครัว วัสดุทางการแพทย
ตางๆ ขอสนับสนุนไปยังอบจ.สตูล ซ่ึงอบจ.สตูลจะดําเนินการจัดซ้ือให ขณะนี้ไดทําหนังสือขอสนับสนุนไปยัง
อบจ.สตูลแลว 
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นายวรายุส วรรณวิไล - เรื่อง LQ ท่ีอําเภอละงู ไดหารือกับทางผูเก่ียวของแลว มีแนวโนมวาจะใชบานพัก 
ผช.นพ.สสจ.สตูล คนงานของบริษัทเกียรติเจริญชัย โดยทางอบต.กําแพง จะดําเนินการติดตั้งระบบ
สาธารณูปโภค และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงจะไดหารือกับปลัดจังหวัดสตูล และนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดสตูลตอไป 
ประธาน - จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมในชวงบายวันนี้ และเชิญผูชวยวรายุส รวมเดินทางไปดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.5  สุขภาพดี วิถีใหม สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (ตลาดสดนาซ้ือ, 
Street food Good health) 
กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม - เปาหมายตลาดสดนาซ้ือ คือตลาดนัดครูเทพ ต.ปาลมพัฒนา อ.มะนัง  
จ.สตูล ซ่ึงผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑพ้ืนฐาน สามารถยกระดับไประดับดี  มีแผนการอบรมผูสัมผัส
อาหารในเดือน มีนาคม 2564  ซ่ึงเปนเกณฑยกระดับเปนดี และดีมาก  โดยทีมจากศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
จะลงมาเยี่ยมเสริมพลังในวันท่ี 4 ก.พ. 2564   

- เปาหมาย Street food Good Health คือ ตลาดเย็น เย็น และตลาดนัดวันพุธ เทศบาล 
ตําบลกําแพง อําเภอละงู ไดมีการอบรมผูสัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงฯ สําหรับแมคาใน Street food  
ท้ัง 2 แหง จํานวน 200 คน และวันท่ี  4 ก.พ. 2564 ศูนยอนามัยท่ี 12 จะลงมาเยี่ยมเสริมพลัง 
ประธาน - เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขอนามัยเพ่ือปองกันการติดเชื้อ เกิดโรค
ตาง ๆ ขอใหชวยกันดูแลและออกแบบการเฝาระวังในสถานประกอบการ สถานบันเทิง รานนวดตาง ๆ ซ่ึงจะ
สงผลตอสุขภาพดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.6  การพัฒนาคนดานสาธารณสุข (องคกรแหงความสุข) 
ประธาน           -  ฝากผูบริหารทุกระดับ ทุกหนวยงานขับเคลื่อนงานในองคกร โดยพิจารณาจากความสุข
ของผูใตบังคับบัญชาดวย ขอใหขับเคลื่อนใหบรรลุอยางสมดุล คนสําราญ งานสําเร็จ  โดยภาพรวมขอให
ชวยกันดูแลใหองคกรมีความสุขในทุก ๆ แหง 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.7 การดําเนินงานควบคุมโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ - รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง เขต 12 ป 2564 ภาพรวมของจังหวัดสตูล เบาหวาน คัดกรองได 77.27%  ความดัน
โลหิตสูงคัดกรองได 78.28% อําเภอท่ีมีผลการคัดกรองเบาหวานสูงท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง 93% 
รองลงมาคือ อําเภอเมืองสตูล 86.56% และอําเภอละงู 81.53% อําเภอท่ีผลงานนอยท่ีสุด คือ อําเภอควน
โดน 42.13% สวนอําเภอท่ีคัดกรองความดันโลหิตสูงสุดคือ อําเภอควนกาหลง 96.45%  อําเภอเมือง 
86.60% และอําเภอละงู 82.8%  ตามลําดับ อําเภอท่ีคัดกรองความดันโลหิตสูงนอยท่ีสุดคือ อําเภอควนโดน 
41.99% 

- รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลง อําเภอท่ีมีผลงานดีท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ 
78.31% นอยท่ีสุดคือ อําเภอควนกาหลง 26.04%  
     -  รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง อําเภอท่ีมีผลงานดีท่ีสุดคือ อําเภอทาแพ 
65.13%  นอยท่ีสุดคือ อําเภอควนโดน 37.97%  
     - รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยผูปวยโรคเบาหวาน ภาพรวมจังหวัดสตูล 8.91% 
อําเภอท่ีผลงานดีท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง 16% สวนอําเภอท่ีมีผลงานนอยท่ีสุดคือ อําเภอทาแพ ผลงาน
อาจดีข้ึนเม่ือตรวจครั้งท่ี 2 
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      - รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูงภาพรวมจังหวัดสตูล 
19.11% อําเภอท่ีมีผลงานดีท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสตูล 38.66% อําเภอท่ีมีผลงานนอยท่ีสุด คืออําเภอทุงหวา 
2.08%  
ประธาน -ใหปรับแทงสีของกราฟผลงานท่ีผานเกณฑใหเปนสีเขียวและขอใหดูแลเรื่อง stroke โดยเปน 
primary Prevention เปนพิเศษ 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.8  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุมงานประกันสุขภาพ  - ขอมูล ณ ธ.ค. 2563 ในป 2564 ไตรมาสแรก มีรพ.ท่ีอยูในวิกฤติระดับ 7 
จํานวน 1 แหง คือ รพ.มะนัง (ต.ค.2563) และระดับ 6  1 แหงคือ รพ.ละงู แตเม่ือเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2563 
สถานการณเขาสูภาวะปกติ  โดยเหลือ รพ.มะนังท่ียังมีภาวะวิกฤติระดับ 1 เพียงแหงเดียว 

- ในไตรมาส 2 สถานการณนาเปนหวงท่ี CUP เมือง และ CUP มะนัง ซ่ึง CUP เมือง คาด 
วามีโอกาสจะวิกฤติระดับ 2 สวน CUP มะนังอาจถึงระดับ 4 ขอใหชวยดูแลควบคุมกํากับ และเครงครัดเรื่อง
คาใชจายเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะรพ.มะนัง  

- ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในสวนการเรียกเก็บเงินประกันสังคม คาดวานาจะดีตลอดป  
ขอขอบคุณประธาน ผอ.รพ.สตูล และผอ.รพช.ทุกแหง ท่ีใหความรวมมือในการทําขอมูลตั้งแตปลายป และขอ
ฝากในเรื่อง วัสดุคงคลัง  ของรพ.ควนโดน ท่ียังเกิน 2 เดือน การเรียกเก็บสิทธิขาราชการอีก 3 รพ. และการ
เรียกเก็บสิทธิ UC ของรพ.มะนัง หากเรงรัดอีกเล็กนอย ผลงานก็จะดีท้ังจังหวัด 

- รายได – รายจาย ณ ธ.ค. 2563 ในภาพรวมจังหวัดมีกําไร 131,641,814.95  บาท  
ท่ีนากังวลคือ ท่ี รพ.มะนัง ซ่ึงในเดือนท่ีผานมามีกําไร 7 ลานบาทเศษ แต ณ เดือน ธ.ค. 2563 ลดลงเหลือ
เพียง 4.5 ลานบาทเศษ มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะประสบภาวะขาดทุนได ขอใหกํากับติดตามดวย 

- รายได ณ ธ.ค.2563 เทียบแผนรายได ในภาพรวมมีรายไดมากกวาท่ีประมาณการไว 
 แตขอกํากับเรื่อง การควบคุมคาใชจายใหเหมาะสม เนื่องจากรายไดท่ีเขามาอาจจะไมมากนัก 

- รายจาย ณ ธ.ค. 2563 เทียบแผนรายจาย รพ.ทาแพและรพ.ละงู ยังมีรายจายสูงกวา 
แผนรายจายเล็กนอย แตคาดวาไมนาจะมีปญหามากนัก 

- งบคาเสื่อม ซ่ึงผูตรวจราชการฯเขต 12 ใหความสําคัญพิเศษ 2 เรื่อง คือ การใชจายงบ 
กองทุนตําบล ขอใหทุกแหงติดตามใหหนวยบริการสาธารณสุข ของบประมาณมาใชในโครงการสงเสริมปองกัน
โรคของแตละแหงดวย และเรื่องงบคาเสื่อมซ่ึงใชจายไปเพียง 66.37% ในป 2563 ขอใหเรงรัดดําเนินการ
ตามข้ันตอนเพราะขณะนี้อยูในลําดับสุดทายของเขตแลว 
ประธาน - ขอใหเรงรัดการเรียกเก็บสิทธิขาราชการและสิทธิบัตรทอง เพราะหากซํ้าจะมีคาปรับเพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ สําหรับการติดตามงบคาเสื่อม ใหนําไปไวในวาระท่ี 3.9 การติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบ
ลงทุน โดยเพ่ิมงบคาเสื่อมในการประชุมครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.9  ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบลงทุน  
งานการเงิน       - การเบิกจายงบดําเนินงานของหนวยงาน ณ 26 ม.ค. 2564  
  - อําเภอเมือง เบิกจาย  80.89% 
  - อําเภอละงู  เบิกจาย  26.67% 
  - อําเภอควนกาหลง เบิกจาย  53.45% 
  - อําเภอควนโดน เบิกจาย  23.32% 
 



 ๑๐ 

 
  - อําเภอทุงหวา เบิกจาย  53.11% 
  - อําเภอทาแพ เบิกจาย  13.62% 
  - อําเภอมะนัง เบิกจาย  32.79% 
 ในภาพรวมจังหวัดเบิกจายได 41.23% ซ่ึงเปาหมาย ณ เดือน ม.ค. 2564 จะตองเบิกจายให
ได 66% และในเดือน มี.ค. 2564 จะตองเบิกจายใหได 98% ขอใหทุกแหงเรงรัดติดตามการเบิกจายให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดดวย 

- จะติดตามเรื่องการสงแผนประมาณการคาใชจายงบกลางสําหรับการดําเนินงานเก่ียวกับ  
COVID-19  ยังขาดอีก 4 หนวยงานท่ียังไมสงขอมูล ขอใหเรงรัดดําเนินการสงขอมูลมาใหงานการเงินภายใน

วันนี้ดวย และหนวยงานท่ีเพ่ิงจะสงมาวันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนขอมูล ซ่ึงจะแจงใหทราบหากตองมีการ
แกไขขอมูลตอไป 
ประธาน  - การเบิกจายงบลงทุน และงบอ่ืน ๆ เปนอยางไร 
งานการเงิน  - ขณะนี้การเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานรวมท้ังจังหวัดรวมถึงงบคาตอบแทนตาง 
ๆ อยูท่ี 59.68%  และมีเอกสารรอเบิกบางสวนท่ีการเงิน คาดวานาจะเปนไปตามเปาหมายมติ ครม. ซ่ึงใน 
ไตรมาสท่ี 2 จะตองเบิกจายใหได 59% ซ่ึงขณะนี้จังหวัดสตูล การเบิกจายเกินเปาแลว ในสวนงบลงทุนแยก
เปน 2 สวน คือ งบกันเหลื่อมป คงคางเบิกอยู 3 รายการ เปนไปตามสัญญา คาดวาตองขยายเวลาในบาง
รายการภายในเดือน มีนาคม 2564  และงบลงทุนของป 2564 ขณะนี้เบิกจายได 1.34% ซ่ึงคอนขางต่ํา
พอสมควร แตสามารถผูกพันไปได 42.18% และยังมีรายการครุภัณฑท่ียังรอทําสัญญาอยู คาดวาไมนาจะมี
ปญหาอะไร 
ประธาน  - งบสิ่งกอสราง โรงครัวของรพ.ละงู ดําเนินการถึงไหนแลว 
รพ.ละงู  - อยูระหวางกําหนดสเปค กําหนดราคากลาง และอยูในข้ันตอนประมาณการ คาดวาใน
วันท่ี 1 – 2  ก.พ. 2564 คงจะแลวเสร็จในเรื่องการกําหนดราคากลาง และรูปแบบรายการ หลังจากนั้นจะ
เสนอตอผูวาราราชการตอไป  สําหรับอาคารผูปวยในเปนงบผูกพัน อยูระหวางการกอสรางงวดท่ี 1 แตมีการ
แกไขสัญญา เรื่อง ฐานราก และจะมีเงินเหลือซ่ึงจะทําบอบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม จะทําเรื่อง เปลี่ยนแบบการ
กอสรางใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ คาดวาจะเบิกเงินงวดท่ี 1 ประมาณกลางเดือน ก.พ. 2564 
ประธาน  - ขอใหเรงรัดดําเนินการ เพราะจะมีผลตอการเบิกจายในภาพรวมของจังหวัดดวย และ
ขอเนนเรื่อง งบคาเสื่อมขอใหเรงรัดดวย เพราะผูตรวจราชการฯเขต 12  จะเนนและใหความสําคัญเปนพิเศษ 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  

3.10 IT Transformation 
งาน ICT    - จะติดตามเรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานประชากรเทียบกับทะเบียนราษฎร (Type 1+2) สวนตาง

จะตองไมมากเกินไป ขณะนี้มีอําเภอควนกาหลง ซ่ึงมีสวนตาง (6.68%) คอนขางมาก และอําเภอทุงหวา สวน
ตาง -2.81% ตั้งขอสงสัยวาเปนการบีบคนออกไปเปน Type area 2 จะมีผลทําใหมีสวนตางจากทะเบียน

ราษฎรคอนขางมาก 
- ขอมูลประชากร Type area 1+3 มีความซํ้าซอน อําเภอทาแพ จะมีประชากรซํ้าซอน 

มากท่ีสุด 14.06%  
- งบ QOF ป 2564 (เริ่ม 1 เม.ย.63 – 31 มี.ค. 64) สามารถเขาดูขอมูลเพ่ือกํากับ 

ติดตามไดท่ี https://gof.rh12.info และ https://data.stno.moph.go.th/gof64  ยังมีเวลา 3 เดือนในการ
บันทึกขอมูล ตัวชี้วัดท่ียังไมผานเกณฑในภาพรวมของจังหวัด ไดแก  
 

https://data.stno.moph.go.th/gof64


 ๑๑ 

 
1. การไดรับวัคซีน MMR1 เด็กอายุ 9 เดือน – 12 เดือน มากกวารอยละ 95 

(จังหวัดสตูล 91.86%) 

2. การไดรับวัคซีน MMR2 ของเด็กอายุ ≤3 ป มากกวารอยละ 95 (จังหวัดสตูล 

 91.04%) 
3. จํานวนการติดตามเยี่ยมบานผูปวยโรคหืดและโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังในระดับบริการ 

ปฐมภูมิ ตองไดรับการเยี่ยมบาน 2 ครั้ง และฉีดวัคซีน flu 1 เข็ม  ขณะนี้สามารถเยี่ยมบานไดแลว 1 – 2 ครั้ง 
วัคซีนจะมาในเดือน พ.ค. 2564 จะตองฉีดใหทัน เพราะ PPA จะสิ้นสุดเดือน ส.ค. 2564  

- ตัวชี้วัดสวนกลาง ท่ียังไมผานเกณฑ 
1. รอยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ 

ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด มากกวารอยละ 90 (จังหวัดสตูล 80.06% ) 
2. รอยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง  

มากกวารอยละ 90 (จังหวัดสตูล 81.75% ) 
3. รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30 – 60  

ป ภายใน 5 ป มากกวารอยละ 80 (จังหวัดสตูล 29.14% )  
4. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรก 12 สัปดาห มากกวารอยละ 80 

(จังหวัดสตูล 60.7%) 
5. รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก Acute Diarrhea นอยกวา 

รอยละ 20 (จังหวัดสตูล 60.95%) 
6. รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน) นอยกวา 

รอยละ 1.25 (จังหวัดสตูล 1.31%) 
รายละเอียดตาง ๆ สามารถติดตามควบคุมกํากับไดจาก web site ท่ีไดแจงไวขางตน 
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ - สป.สช. ไดสงขอมูล Ashma , COPD มาเพ่ือใหแตละอําเภอไดตรวจสอบ
ขอมูลวาถูกตองหรือไม จะนัดผูรับผิดชอบ COPD มาหารือรวมกับ ICT เนื่องจากขอมูลจํานวนผูปวยใน HDC 
และขอมูลของ สป.สช.มีอยูไมตรงกัน 
งาน ICT - ขอมูล e-claim จะใชขอมูลจาก สป.สช.แตการเยี่ยมบานปฐมภูมิ ใชขอมูลจาก HDC สามารถ
หาผูปวยไดจริง และสะดวกข้ึน 
ประธาน - ขอใหทุกหนวยบริการ ชวยรับไปขับเคลื่อนงานตอไป และขอใหนําเรื่อง HNA Stroke มาใสใน
วาระกรประชุมทุกเดือน โดยอาจจะใสในวาระ 3.7 หรือ 3.10 ใหหารือกับฝายเลขานุการอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
  3.11  ธรรมาภิบาล 
กลุมงานนิติการ - ผลการดําเนินงาน ITA ไตรมาส 1 ป 2564 ใหทํา EB 1 – 5 จากท้ังหมด 24 EB 
เปาหมายท้ังป รอยละ 92 ในไตรมาสแรก จะวัดระดับความสําเร็จ ตั้งแตระดับ 1 – 5 ผลการดําเนินงานมีดังนี้  

  - ระดับ 5 มีท้ังหมด 5 แหง คือ สสจ.สตูล  สสอ.มะนัง   สสอ.ทุงหวา  รพ.สตูล และ 
รพ.ทุงหวา   

  - ระดับ 4  มี  4 แหง คือ  สสอ.ละงู  สสอ.ทาแพ  สสอ.เมืองสตูล  รพ.ละงู 
  - ระดับ 3  มี  2 แหง คือ รพ.ทาแพ  รพ.ควนโดน 
  - ระดับ 2  มี  1 แหง คือ สสอ.ควนกาหลง 
  - ระดับ 0  มี  3 แหง คือ สสอ.ควนโดน  รพ.ควนกาหลง  และรพ.มะนัง 



 ๑๒ 

 
  - สําหรับหนวยงานท่ีไมไดคะแนน พบวาเปนความผิดพลาดทางเทคนิคท่ีผูรับผิดชอบ 
ไมไดแนบ Link ในการดําเนินงานจึงไมสามารถตรวจสอบได แตสามารถปรับข้ึนไดทุกไตรมาส 
ประธาน - ขอใหชวยสนับสนุนหนวยงานท่ียังไมมีคะแนนใหดําเนินการใหถูกตอง เดือนหนาขอดูความ
คืบหนาอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
กลุมงานยุทธศาสตรฯ - ขอแจงกําหนดการตรวจราชการกรณีปกติรอบท่ี 1/2564 ระหวางวันท่ี 4 – 5 
ก.พ. 2564 ดังนี้ 

- วันท่ี 4 ก.พ. 2564  - ประชุมรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดผานระบบ 
Zoom  ณ หองประชุมแกวโกเมน รพ.สตูล 
         เวลา 09.00 – 10.00 น. นําเสนอสถานการณ ปญหาสุขภาพแนวทางแกปญหาโดย
สสจ.สตูล 30 นาที และนําเสนอ Service plan โดย รพ.สตูล  30 นาที 
  เวลา 10.00 – 14.30 น. คณะท่ี 1 ผูตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 12 ตรวจเยี่ยม 
คปสอ.ละงู  รพ.สต.ทุงไหม อําเภอละงู 
              คณะท่ี 2 สาธารณสุขนิเทศก เขต 12 ตรวจเยี่ยม คป.สอ.
ทุงหวา รพ.สต.ขอนคลาน อําเภอทุงหวา 
  เวลา 15.00 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยมดานวังประจัน อําเภอควนโดน 

- วันท่ี 5 ก.พ. 2564   
    เวลา  09.00 - 12.00 น.  สรุปผลการตรวจราชการฯ รอบท่ี1/2564 ณ หอง 

ประชุมแกวโกเมน รพ.สตลู ผานระบบ Zoom 
ประธาน - ในรอบแรกจะเปนการติดตามกระบวนการ Intervention ใหม ๆ ขอใหเตรียมการใหพรอมรับ
การตรวจราชการในครั้งนี้ดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
                                   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
6.1 เรื่องจาก รพท./รพช. 

   - 
 

6.2 เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
   - 

 

    6.3  เรื่องจาก หน.กลุมงาน 
งานระบาดวิทยาฯ  - เรื่องกลุม ARI และ Pneumonia  ท่ีไปรักษาท่ีรพ.ขอมูลท่ีไดมาคอนขางนอย  
โดยทางกระทรวงไดทําหนังสือสั่งการ ใหแตละจังหวัดสุม กลุมเสี่ยง ARI 10 ราย/วัน และ Pneumonia  
10 ราย/สัปดาห หากตองการจํานวนมากกวานี้ จะตองให รพช.ชวยเก็บตัวอยางสงตรวจ และงานระบาดวิทยา
จะติดตามและสรุปผลงานแจงทานประธานทราบตอไป 
 
 
 




