
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 2 /2564 

วันท่ี  25 กุมภาพันธ  2564 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา           นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร            เภสชักรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นพ.สุพล เจริญวิกกัย            ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
4. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท           ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
5. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
6. พญ.นันทิกานต  อุบล            ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
9. พญ.อมรรัตน มุขวัลย            ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
10 นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11 นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
12 นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
18 นางฉัตรพิไล เจียระนัย  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ 
19 นางสุขมาลย  พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
21 นส.วันทิพย อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
22 นางทัศนวดี  สุขเสนีย            แทน หัวหนากลุมงานนิติการฯ 
25 นายพิทักษ  หวังชัย            แทนสาธารณสุขอําเภอเมือง                       
26 นายศักดา รอเกตุ            รก.สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
27 นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
28 นายอดิศักดิ์  หลีดินซุด  แทน สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
29 นส.ฐิตาภรณ เตงหล ี   แทน สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
30 นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอําเภอละงู 
31 นายเฟาซี  ดํายูโซะ   แทน 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. นส.อัญคนาย  พูลสวัสดิ ์           นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
4. นายประณต  มหาวิจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
4. นายมะรอฟ  เจะสือแม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
5. นางอมรรัตน  ดวยกาแด  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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เปดการประชุม     เวลา  14.00 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
1.1 วันท่ี 2 มีนาคม 2564 เปนวันสําคัญ “วันพระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” 

สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสตูล จะจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะในชวงเชา 
1.2 จากท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ มีเรื่องสําคัญคือ การนอมนําพระราชดําริของสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่อง การสรางความม่ันคงดาน
อาหาร สูปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว รายละเอียดจะแจงอีกครั้ง 

- มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดทานใหม นายคณิต คงชวย ยายมาจากกาฬสินธุ 
- สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทานใหม นายไชยยศ สวางจันทร 
- สถานการณโควิด – 19 ระลอก 2 มีผูเดินทางจากสมุทรสาคร 2 รายรักษาหาย โดยไม 

ตองใชยา และอีก 4 ราย จากมาเลเซียขณะนี้กลับบานหมดแลว LQ เตรียมไวท่ีบานปใหญ อําเภอละงู  จะมี
การประชุมเตรียมการเรื่อง วัคซีนในกรรมการชุดตาง ๆ ตอไปทีมท่ีไปชวยเหลือท่ี  จังหวัดสมุทรสาครเดินทาง
กลับมาแลว 1 ทีม กระจายกักตัวอยูตามหนวยงานตาง ๆ ชุดท่ี 2 จาก รพ.สตูลเดินทางไปแลว ขอบคุณ
ผูเก่ียวของทุกภาคสวนท่ีไดชวยสนับสนุนบุคลากรไปชวยในครั้งนี้ 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  - การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 

1. มารดาและทารก 
- หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ ไตรมาสท่ี 1 เทากับ 86.34% 
- หญิงตั้งครรภหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครัง้ตามเกณฑ ไตรมาส 1 เทากับ  

86.95%  
      - หญิงตั้งครรภมีภาวะเสี่ยง ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ  2564 รวม 112 ราย มากท่ีสุดคือ 
GDM  60 ราย PIH 15 ราย Thyroid   11 ราย ตามลําดับ 
      - เคสเฝาระวัง เคสท่ีรายงานเม่ือเดือนท่ีแลว ท่ีเสพยาบา ตอนนี้คลอดแลว แตปฏิเสธการ
เยี่ยมหลังคลอดรับการบําบัดยาเสพติดท่ี รพ.สตูล   รวมเคสเฝาระวังของอําเภอเมือง จํานวน 2 ราย  อําเภอ
ทุงหวา  1  ราย 
      - ผลการลงทะเบียน Save MOM ณ วันท่ี 26 มกราคม 2564 จังหวัดสตูล ผลงานรวม 
439 ราย 
   2. เด็กปฐมวัย 
      - รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการสมวัย  จังหวัดสตูล รอยละ 94.42 ผาน
เกณฑทุกอําเภอ 
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      - ภาวะซีดในเด็ก 6 – 12 เดือน ไดสงขอมูลกลับไปใหพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามวามี Hematocrit 
เพ่ิมข้ึนหรือไมหลังจากจายยาไปแลว หากยังไมดีข้ึนตองสงพบแพทย เพ่ือวินิจฉัยเพ่ิมเติมตอไป 
ประธาน      - หญิงตั้งครรภเสี่ยง ใหเพ่ิมตารางติดยาเสพติดดวย ในเคสผูติดยาเสพติดท่ีคลอดแลว อยู
อําเภอไหน 
สสอ.เมือง         - อยูท่ีวังเพนียด ตําบลเกตรี  ขณะนี้ไดไปเยี่ยมหลังคลอดแลว ใชยาคุมกําเนิดชนิดฉีด 
ประธาน      - เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 ผูวาราชการจังหวัดสตูล พรอมทีมปกครองลงไปในพ้ืนท่ี 
วังเพนียด ตําบลเกตรี โดยจะขับเคลื่อนเปนชุมชนตนแบบ เรื่อง ยาเสพติด ขอใหผูเก่ียวของรวมดําเนินการ
ตอไป  

- ขอมูลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง พัฒนาการเด็กลาชา ขอใหฝายท่ีเก่ียวของสงขอมูลเขา 
ในไลนกลุม pcc ของจังหวัด และใหสงรายชื่อไปยัง รพ.สต. เพ่ือติดตามตอไป ในวาระ 3.1 นอกจากเรื่องแม
และเด็ก ใหเพ่ิมเรื่อง มหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต ของ สอน.มะนังดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.2  ระบบบริการปฐมภูมิ( 3 หมอ)/พชอ. 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - รายงานการบันทึกผล 3 หมอ 3 มอบ ภาพรวมจังหวัด จํานวน 74,888 
ครัวเรอืน คิดเปน 99.24%  อําเภอท่ีบันทึกครบ 100% 3 อําเภอ คือ อําเภอละงู อําเภอทุงหวา และอําเภอ
ควนกาหลง 

- รอยละ 40 ของประชาชนคนไทยมีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัดสตูล ผลงาน  
215,379 คน คิดเปน 66.63 % ผานเกณฑ 

- การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายปฐมภูมิ จังหวัดสตูล ผลงาน 20 แหง คิด 
เปน 71.42% ผานเกณฑ 

- ขอมูลข้ึนทะเบียน PCU & NPCU และแพทยเวชศาสตรครอบครัว จังหวัดสตูล แผนข้ึน 
ทะเบียน 28 ทีม ข้ึนทะเบียนแลว 20 ทีม มีแพทยอบรมระยะสั้น 2 คน In service training จบป 2564 
และ 2565 ปละ 1 คน แพทยลาศึกษาตอเฉพาะทางจะจบป 2564  3 คน ป 2566 1 คน รวม 8 คน  

- รอยละ 75 ของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพระดับ 5 ดาว ป 2563 ผาน 
เกณฑ 55 แหง แผนป 2564 Re – ac เปาหมาย 22 แหง (รพ.สต. 19 แหง PCU 3 แหง) 

- ผลการดําเนินงาน พชอ. ผานเกณฑ 100% และเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 ได 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับ คปสอ.ทุกแหง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการประเมินตนเองตามหลัก UCCARE 
ณ บารารีสอรท อําเภอละงู และในไตรมาสตอไป จะขับเคลื่อน พชอ.แบบมีสวนรวมโดยใหเครือขายได
วิเคราะหปญหาและแกปญหาตามแนวคิดของ SPOME  อยูระหวางขออนุมัติโครงการ 
ประธาน      - ในการประชุมครั้งตอไปให กลุมงานพัฒนาฯจับฉลากอําเภอเพ่ือนําเสนอ พชอ.ดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
      3.3  กัญชาทางการแพทย 
กลุมงานคุมครองฯ  – เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564 กระทรวงฯ ไดปลดล็อคใหประชาชนปลูกกัญชงได โดย
ไมตองรวมตัวกันเปนวิสาหกิจชุมชนเหมือนกัญชา ซ่ึงผูสนใจสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตไดท่ี สสจ.จังหวัดนั้น ๆ 
ไดเลย 
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- การนําสวนตาง ๆ ท่ีไมใชยาเสพติดประเภท 5 มาใสในอาหาร ณ ปจจุบัน รมว. 

สาธารณสุขไดลงนามยกเลิก Negative list ของอาหาร ทําใหสามารถใสใบกัญชาหรือใบกัญชงในอาหารได แต 
ตองเปนใบท่ีมาจากแปลงท่ีขออนุญาตปลูกอยางถูกตอง และมีระบบรายงานใหอย.ทราบ 

- ความคืบหนาการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทย เดิมมี 2 แหงคือ รพ.สตูล และรพ.ละงู  
แตปจจุบันรพ.ควนกาหลง และรพ.ทุงหวา ไดรับใบอนุญาต ยส.5 เรียบรอยแลว และรพ.ทุงหวาไดรับสนับสนุน
ยากัญชาแผนไทยแลว สวนยากัญชาแผนปจจุบัน ตองรอใหปลัดกระทรวงฯอนุมัติใหเปดคลินิกกอนจึงจะไดรับ
สนับสนนุ   ท่ีทุงหวา รพ.สต.บานเขาแดงการปลูกกัญชา ระยะ  ขณะนี้อายุประมาณ 1 เดือน สวนท่ีรพ.สต. 
ทุงนุย อยูระหวางเตรียมวัสดุปลูก และขอแจงใหรพ.สต.ท้ัง 2 แหงวาสามารถจําหนายใบ ราก ลําตน ไดเม่ือ
เปลี่ยนวัตถุประสงคตามโครงการแลว ขอใหท้ัง 2 รพ.สต.แกไขโครงการเพ่ือแกไขวัตถุประสงค มายังสสจ.สตูล
เพ่ือจะไดทําเรื่องแจงไปยัง อย.ดําเนินการตอไป 

- โครงการปลูกกัญชา 6 ตน การขออนุญาตปลูก จะเปนไปตามกฎหมายยาเสพติดใหโทษ 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 ผูท่ีสามารถปลูกไดตองเปนหนวยงานของรัฐผูกกับวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนหรือ
เอกชนไมสามารถขออนุญาตเดี่ยวได  ผูตรวจราชการฯ เขต 12 ไดกําหนดใหจังหวัดสตูลและพัทลุงเปนจังหวัด
นํารอง ในการปลูกกัญชา 6 ตน โดยศึกษาจากโมเดล รพ.สต.โนนมาลัย จังหวัดบุรีรัมย โดยรพ.สต.ตองสํารวจ
ผูสนใจ   มีวิสาหกิจชุมชนผูกกับรพ.สต. และในพ้ืนท่ี รพ.สต.ควรจะมีผูปวย Palliative care ท่ีจําเปนตองใชยา
กัญชาหรือมีองคความรูในการใชกัญชาอยูกอนแลว รวมกัน 7 – 10 ครัวเรือนไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนท่ี 
สนง.เกษตรตําบล และทําโครงการรวมกับ รพ.สต. การเตรียมสถานท่ีปลูก พ้ืนท่ีไมเกิน 50 ตร.ม. ไมตองมี
โรงเรือน หรือกลองวงจรปด แตตองอยูใกลบานไมเกิน 10 เมตร หลังจากนั้นสงใบอนุญาตปลูกไปยัง อย.
โดยตรง หลังไดรับอนุญาตแลว สสจ.จะขอเมล็ดพันธุจาก รพ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือดําเนินการปลูกตอไป 
รายละเอียดตาง ๆ สามารถติดตอสอบถามไดท่ีกลุมงานการแพทยแผนไทย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

   3.4  สถานการณโควิด-19 

กลุมงานควบคุมโรคฯ - สถานการณ  COVID-19  ในระดับ โลก มีผู ติ ด เชื้ อรายวันลดลง ต่ํ ากว า 

500,000 รายตอวัน จากมาตรการตาง ๆ ท่ีดําเนินการ ในทวีปเอเชียยังตองเฝาระวังท่ีอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เกาหลีใต ในประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน มีผูติดเชื้อรายใหม 93 ราย ผูปวยยืนยันสะสมท้ังหมด 25,692 ราย 
การติดเชื้อระลอกใหมหลัก ๆ จากสมุทรสาคร กรุงเทพ และปทุมธานี เสียชีวิต 23 คน (ในระลอกใหม) การคัด
กรองเชิงรุกพบผูติดเชื้อลดลง สําหรับปทุมธานีระบาดท่ีตลาดพรพัฒน ซ่ึงเปน Cluster เชื่อมโยงตลาดตางๆ ใน
ปทุมธานี กระทรวงไดคัดกรองเชิงรุกในตลาด 9 แหง 13,293 ราย แนวโนมดีข้ึน ในการประชุม ศบค. เม่ือ 
22 มกราคม 2564 ไดผอนคลายเรื่อง กิจกรรม กิจการเพ่ิมเติม โดยสมุทรสาคร ยังเปนพ้ืนท่ีควบคุมเขมงวด
และพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดเดิม 4 จังหวัด ไดยกเลิกไปแลว พ้ืนท่ีควบคุมลดเหลือ 8 จังหวัด พ้ืนท่ีเฝาระวังสูงลด
เหลือ 14 จังหวัด จังหวัดสตูล อยูในพ้ืนท่ีสีเขียว สวนจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ยังคงเปนพ้ืนท่ีเฝาระวังสูง 
ใน  14 จังหวัด สําหรับจังหวัดสตูลใหถือมาตรการตามคําสั่งท่ี 215 ของจังหวัด 

- แผนการกระจายวัคซีน Lot แรก ไดกระจายใหเปาหมาย 13 จังหวัด 9 จังหวัด แรกเปน 
พ้ืนท่ีควบคุมเขมงวด  เปนกลุมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนา กลุมผูสัมผัสโดยตรงผูปวยใน 
SQ  กลุมท่ี 2 คือ ประชาชนท่ีเสี่ยง 7 กลุมโรค และประชาชนท่ัวไป อีกกลุมจังหวัดคือ จังหวัดขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมไดแก ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎรธานี เชียงใหม 
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- จังหวัดสตูล ไมพบผูปวยในพ้ืนท่ี 58 วัน แตมีผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค 194 ราย สง 

ตรวจแลวไมพบเชื้อ มีการเฝาระวังใน 7 กลุมเสี่ยง รอผล 13 ตัวอยาง และนพ.สสจ.สตูลไดมอบหมายใหกลุม
งานอนามัยสิ่งแวดลอมลงไปเฝาระวังในตลาดสดในจังหวัดท้ังตลาดประเภท 1  จํานวน  6 แหง และตลาดสด 
66 แหงไดประเมินไปแลว 2 แหง อยูในเกณฑมาตรฐานของประกาศท่ีศบค.กําหนด 
นายเอกพล เหมรา - จากการประชุม ศบค. ในชวงวันหยุดยาว 26 – 28 กุมภาพันธ  2564  ผวจ.สตูล 
ผชช.นพ.สสจ.    มอบหมายให สสจ.จัดทีมลงไปชวยคัดกรองผูท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีเกาะหลีเปะ ท่ีทาเรือ
ปากบารา และผวจ.สตูล กําหนดการประชุม ศบค.ของจังหวัดสัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – 
12.00 น.  

- ดวยวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2564 จะมีการสอบนักเรียน สสวท. ท่ีโรงเรียนอนุบาลสตูล 
 และ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จํานวน  1,600 คน ตองจัดทีมไปดูแลคัดกรอง และมีการสอบอิสลามศึกษา
ทุกอําเภอ จํานวน 5,000 กวาคน ขอให สสอ. จัดทีมเจาหนาท่ีไปดูแลคัดกรองใหเปนไปตามมาตรการปองกัน
โควิด – 19 ตอไป 

ประธาน - สสอ.ทุงหวาใหยืมเครื่องสแกนจากรพ.ทุงหวา 1 ชุด แตขอใหระมัดระวังเรื่อง การเคลื่อนยาย 
ขอใหผูชวยเอกพล ประสาน อบจ.สตูล ดวย สวน สสอ.ละงูใหจัดทีมไปชวยท่ีทาเรือปากบาราดวย 
สสอ.ละงู - จะนําเครื่องสแกนไปชวยอีก 2 เครื่อง และจัดทีมไปชวยวันละ 4 คน สําหรับ LQ บานปใหญ
มี 11 ราย Admit อยูรพ.ละงู 1 คน มีประเด็นนาเปนหวงเรื่องสุขอนามัย ไดขอเกาอ้ีสําหรับวางอาหาร และ
นั่งพัก จากอบจ.สตูล ยังไมไดรับ และขอกระติกน้ํารอนสําหรับผูกักตัวดวย สําหรับ Wi - Fi ทาง TOT ไปติดตั้ง
ไวจุดเดียวไมมีตอพวง ทําใหผูกักตัวตองมานั่งรวมกันเพ่ือตอสัญญาณ หากเปนไปได จะขอเพ่ิมจุดตอสัญญาณ  
WiI – Fi ดวย 
ประธาน - ใหประสานกับคุณเกษม เพ่ือประสาน TOT 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.5  สุขภาพดี วิถีใหม สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (ตลาดสดนาซ้ือ, 
Street food Good health) 
กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม - 30ตลาดนัดครูเทพ ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอละงู จังหวัดสตูล /ตลาดเย็น 
เย็น /ตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล   

- 30ผลการดําเนินงาน ประชุมเยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการ Street Food Good Health  
30ท้ัง 2 แหง และออกเยี่ยมเสริมพลังตลาดนัดครูเทพ ซ่ึงในระหวางวันท่ี 8 -11 มีนาคม 2564 รวมกับศูนย
อนามัยท่ี 12 ยะลา ลงสุมเก็บตัวอยางอาหารในตลาดประเภทท่ี 1 ทุกแหง และสุมตรวจตลาดนัดอําเภอละ 1 
แหง 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.6  การพัฒนาคนดานสาธารณสุข (องคกรแหงความสุข) 
กลุมงานทรัพยากรบุคคล  - 30มีเรื่องแจง 3 เรื่องดังนี ้

1. 30กําหนดการสงตัวผูสําเร็จการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  
30ระดับปริญญาตรี  จะมารายงานตัววันท่ี 3 พฤษภาคม 2564    
30ระดับ ปวส.        จะมารายงานตัววันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

2. 30การเบิกจายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในสถานการณโควิด – 19 เขต 12 ไดแจง 

30วงเงินของจังหวัดสตูลประมาณ 12 ลานบาทเศษ ตามงบขาข้ึนท่ีจังหวัดไดแจงไป 
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3. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องเงินเดือนสําหรับผูปฏิบัติงาน ในสถานการณโควิด-19 สําหรับ 

เจาหนาท่ีท้ังหมด 5 ประเภทขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําขอมูล 
ประธาน           -  สาธารณสุขอําเภอทาแพ ลาออกมีผล วันท่ี  1  มีนาคม 2564 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.7 การดําเนินงานควบคุมโรคความดัน30โลหิตสูง30/เบาหวาน 
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ - รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปไดรับคัดกรองเบาหวาน จังหวัด
สตูล รอยละ 89.36 ยังไมผานเกณฑ  3 อําเภอ  

- รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล 
รอยละ 90.19 ผานเกณฑ 3 อําเภอ 

- รอยละผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  รายใหมลดลง ลดลงทุกอําเภอ แตอําเภอควน 
กาหลง เบาหวานรายใหมลดลง ยังนอย สวนอําเภอควนโดน ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงก็ยังนอย
เชนเดียวกัน 

- สถานบริการท่ีมีผูปวยเบาหวานป 2564 มากกวาป 2563 มี 5 แหง คือ รพ.สต. บาน 
เหนือคลอง  รพ.สต.บานผัง 34  รพ.สต.ควนกาหลง รพ.สต.บานทางยาง และรพ.สต.บานตันหยงละไน 

- สถานบริการท่ีมีผูปวยความดันโลหิตสูง ป 2564 มากกวาป 2563 มี 2 แหง คือ รพ. 
ควนโดน และรพ.สต.ปาลมพัฒนา 

- การตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  ผลงานรอยละ 21.37  (เปาหมาย 
รอยละ 60) 

- การตรวจติดตามกลุมสงสัยความดันโลหิตสูงผลงานรอยละ 57.53 (เปาหมาย 
รอยละ 60) 

- อําเภอทาแพเปนอําเภอท่ีมีผลงานผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี มากกวา 
หรือเทากับรอยละ 40 (ผลงาน 46.10)  และเปนอําเภอท่ีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได
ดี มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 (ผลงาน 59.96) 

- อําเภอควนกาหลง มีผลงานการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวานรอยละ 78.72  
(เกณฑรอยละ 60) และมีผลงานการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 83.95 (เกณฑ
รอยละ 70 ) 
ประธาน -รพ.ทาแพ หรือ รพ.ควนกาหลงนําเสนอแนวทางการดําเนินการเรื่อง การตรวจติดตามกลุม
สงสัยปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
รพ.ควนกาหลง   - ของควนกาหลง อาจจะเปนผลมาจากการนําขอมูลเขาสูการประชุม คปสอ.เพ่ือกํากับ
ติดตาม และมีการลงพ้ืนท่ีโดยแพทยประจํา PCC ลงไปติดตามเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงการบริการ 
รพ.ทาแพ       - การควบคุมระดับน้ําตาลมีการเจาะติดตาม A1C ใหครอบคลุม รวมท้ังกลุม Control diet 

ติดตามทุก 3 เดือน  คุยหาปญหาของผูปวยรายบุคคลเพ่ิมข้ึน 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ      - ในป 2564 เขต 12 ไดกําหนด HNA เปน KPI ในการขับเคลื่อนเครือขาย 
โดยใชกรอบ  NETWORK SAFETY SEAMLESS OUT COME   ในการดํ าเนิ นงาน  HNA = Healthcare 
Network Accreditation หรือ มาตรฐานระบบเครือขายบริการสุขภาพ เดิมชื่อ PNC (Provincial Network  
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Certification)  เริ่มต้ังแตป 2559  ในป 2564 กําหนดประเด็นพัฒนา HNA ของสตูล นําเสนอ HMA 
Stroke ซ่ึงในป 2564   มีอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 6.63 มีอัตราผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองแตกรอยละ 23 โรคหลอเลือดสมองตีบ/อุดตันรอยละ 0.82 สําหรับแนวทางการขับเคลื่อน HNA 
Stroke ของสตูล ไดใชบริการปฐมภูมิ 3 หมอ และเครือขาย รพ.ละงู ซ่ึงมีความพรอมเรื่อง CT Brain มีการให
ยา rt – PA ครบ มีเครื่อง Ventilator ใหยาตาม Stroke protocol  ในสวนรพ.สตูล มีความพรอมดาน
บุคลากรมี Neuromed มี Stroke nurse ดานสถานท่ีมี stroke corner stroke Unit มี ICU  ดานอุปกรณมี 
EEG CT ICU  มีแผนวาหากมีผูปวยเขาขาย Stroke ของอําเภอทุงหวา และอําเภอละงู จะมา CT ท่ี รพ.ละงู 
สวนของอําเภอควนโดน ทาแพ  ควนกาหลง และมะนัง จะมา CT รพ.สตูล  หากเกินศักยภาพในการรักษาจะ
สงตอไปโรงพยาบาลหาดใหญ  ซ่ึงมีศักยภาพ ดานการรักษา Neuro Intervention และ Open Heart 
Surgery จากนั้นจะสงตอกลับมาซ่ึงจะมี Intermediatcare Care (IMC) ซ่ึงรพ.ทาแพ เปน Node และมีทีม
หมอประจําตัวครอบครัวละ 3 คน ดูแลตอท่ีบาน 

- วิสัยทัศน HNA Stroke ของสตูล คือ “ประชาชนตระหนักรู เขาถึงรวดเร็ว ไรรอยตอ 
เครือขายเขมแข็ง ลดการเสียชีวิต ภาวะแทรกซอน และทุพพลภาพ” มีเปาหมายเพ่ือลดการเสียชีวิต 
ภาวะแทรกซอนและทุพพลภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มียุทธศาสตร 3 ประการ โดยมีนโยบายของจังหวัด
ขับเคลื่อน 4 ขอ คือ   

1. มุงม่ันใหบริการและสนับสนุนใหเครือขายบริการสุขภาพจังหวัดสตูล พัฒนาคุณภาพงาน 
การดูแลผูปวย และระบบสงตอท่ีไรรอยตอ 

2. สนับสนุนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3. สนับสนุนใหมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและภาคีเครือขาย  

สิ่งท่ีไดดําเนินการไปแลว คือ 
1. การทําคําสั่งคณะกรรมการ Stroke ทุกระดับ 
2. ทํา CPG ในการดูแลผูปวย Stroke ทุกระดับ 
3. อบรมเพ่ิมศักยภาพให รพช. สามารถใหยาละลายลิ่มเลือด กลุมเปาหมายคือ แพทย 

พยาบาล และผูเก่ียวของ 
ประธาน   - การทํางานตองเนนเครือขายใหถึงระดับปฐมภูมิท่ีมีหมอครอบครัวดูแล 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.8  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุมงานประกันสุขภาพ  - ระดับวิกฤติทางการเงิน (Risk Scoring) ณ มกราคม 2564 รพ.สตูล วิกฤติระดับ 
2 ตามท่ีคาดการณ จาก Current Ratio (1.45) และ Cash Ratio (0.76) สวนรพ.อ่ืน ๆ สถานการณปกติ 

- ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 7Plus Efficiency Score Grade Plus ข้ันต่ําควรอยู 

ระดับ B  แตของจังหวัดสตูลมี รพ.ควนโดน ระดับ C รพ.ทุงหวา B-  และรพ.มะนัง C- พบวาการเรียกเก็บ UC 
รพ.สตูลไมผาน (61 วัน) รพ.มะนัง (67 วัน) โดย รพ.สตูล มีลูกหนี้คารักษา UC OPD ภายในจังหวัด ซ่ึงหาก
ลูกหนี้ไมจาย รพ.สตูลจะไมผาน สวนของรพ.มะนัง จะมีปญหาในสวนของ ฉR ปญหาการเรียกเก็บคา
รักษาพยาบาลสิทธิขาราชการมีปญหา 4 รพ. วัสดุคงคลังมีปญหาอยู 3 รพ. รายละเอียดจะแจงใหทุกรพ.ทราบ
เพ่ือแกปญหาตอไป 
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- รายได – รายจาย ณ มกราคม 2564 มีสวนตางรายได – รายจาย ภาพรวม 

150,381,355.58 บาท ทุกรพ.มีรายไดเปนบวก เม่ือพิจารณารายไดเทียบกับแผนรายไดท้ังปเทากับ รอยละ 
41.41  

- รายจายเทียบแผนรายจาย ในภาพรวมรอยละ 33.35  โดยมี รพ.ทาแพ ระ.ละงู  
รพ.ทุงหวา เกินแผนรายจายเล็กนอย 

- งบคาเสื่อมป 2563 ผูตรวจราชการฯตองการใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
ปงบประมาณ และมีขาววา หากมีรพ. หรือ CUP ใดตองการเปลี่ยนแปลงงบป 2564 ขอใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน เดือน มีนาคม 2564  สําหรับป 2563 ไมควรเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแลว ขอใหทุกรพ.ทบทวนวา 
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร ผลการดําเนินการงบคาเสื่อมป 2563  ของจังหวัดสตูล ภาพรวมรอยละ 
70.34 สําหรับป 2564 ผลงานภาพรวมรอยละ 2.53 รายละเอียดตาง ๆ สามารถดาวนโหลดไดจาก 
Website ของสสจ.สตูล  
ประธาน - สป.สช.จะลงพ้ืนท่ีมาตรวจสอบ และผูตรวจราชการฯใหความสําคัญเรื่อง งบคาเสื่อมมาก 
ขอใหทุกแหงเรงรัดดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.9  ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบลงทุน  
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ       - การเบิกจายงบดําเนินงานของหนวยงาน ณ 24  กุมภาพันธ 2564  
  - อําเภอเมือง เบิกจาย  100% 
  - อําเภอละงู  เบิกจาย  52.03% 
  - อําเภอควนกาหลง เบิกจาย  59.24% 
  - อําเภอควนโดน เบิกจาย  23.32% 
  - อําเภอทุงหวา เบิกจาย  74.66% 
  - อําเภอทาแพ เบิกจาย  66.66% 
  - อําเภอมะนัง เบิกจาย  50.34% 
 ในภาพรวมจังหวัดเบิกจายได 61.57%  

- ขอใหอําเภอท่ียังเบิกจายไดนอยชวยเรงรัดดําเนินการดวย และหากรวมงบดําเนินงาน 
ท้ังหมดของจังหวัดจะไดประมาณ 77.83%  
ประธาน  - นอกจากงบดําเนินงาน งบลงทุน งบคาเสื่อม มีผลการเบิกจายอยางไร 
งานบริหารท่ัวไป  - งบลงทุนมีครุภัณฑ 13 รายการ ท่ีลาชาเนื่องจากมีการทบทวนครุภัณฑใน
รถพยาบาล แตปจจุบันเริ่มดําเนินงานตอไดแลว เปดซองแลว  2 รายการ อีก 4 รายการ จะเปดซองวันท่ี 1 
มี.ค. 2564 และ 2 รายการ เปดซองวันท่ี 2 มีนาคม 2564 รอทําสัญญามี 2 รายการ เบิกจายแลว 3 
รายการ 

- งบกอสราง 1 รายการ ของรพ.ละงู งบ 9 ลานบาทเศษ ไดผลผูรับจางแลว  เสนอรอง 
ผูวาราชการจังหวัดลงนามรับทราบพรอมลงนามเรียกทําสัญญา 

- งบเงินกู งวดท่ี 1 หองปลอดเชื้อมีปญหาเรื่องแบบ ขณะนี้ยังตีความระหวาง กบรส. กับ 
กองแบบแผน โดยมติ ครม.หามมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ซ่ึงแบบท่ีไดรับมาเปนแบบของ รพท./รพศ. ซ่ึง
ไมสอดคลองกับ รพช.ท่ีมีพ้ืนท่ีจริง ทางเขตฯอยูระหวางการประสานกับกระทรวง สําหรับเงินกูงวดท่ี 2 รพ.ตาง 
ๆ สงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะมาแลว ยกเวน รพ.ควนกาหลง 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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1.10 IT Transformation 

งาน ICT    - ขอมูลประชากรเทียบกับทะเบียนราษฎร ทุกอําเภอมีความตางเพ่ิมข้ึน และมีประชากร
ซํ้าซอนเพ่ิมจากครั้งท่ีแลว กลุมมานิยังไมมีขอมูลบันทึกเขาระบบ  ขอใหทุกรพ.ท่ีเก่ียวของดําเนินการดวย โดย
ใหบันทึกเปน Type area Free กอน ขณะนี้ยังขาดอีก 50 กวารายในป 2563  

- ตัวชี้วัด QOF ป 2564  รายละเอียดตาง ๆ สามารถดาวนโหลดไดท่ี Web sit ของสสจ. 
สตูล ขอใหทุกแหงไดชวยติดตามดวย 
ประธาน - ตอนนี้ไดแปลงขอมูลเปนรายอําเภอ ตอไปอาจจะแปลงเปนรายหมอครอบครัว 28 ทีม แลว
สงตอขอมูลใหทีมหมอครอบครัวไปบริหารจัดการขอมูล และดําเนินการในพ้ืนท่ีตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
  3.11  ธรรมาภิบาล 
กลุมงานนิติการ - มีเรื่องติดตามคือ ชวงนี้เปนชวงของการสงเอกสารเชิงประจักษในระบบ MITAS ซ่ึงสง
ไดถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2564 นี้ ในไตรมาส 2 ตองทําใหไดอยางนอย 20 EB หรือ 82% ข้ึนไป จากท้ังหมด 
24 EB ขอใหทุกแหงดําเนินการใหผานเกณฑท่ีกําหนดดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
 

                                           - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
                                   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
6.1 เรื่องจาก รพท./รพช. 

ประธาน - งบลงทุน งบกลุมจังหวัดของรพ.สตูล ประมาณ 9 – 11 ลานบาท จังหวัดติดตาม ขอใหเรงรัด
ดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

6.2 เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
   - 

 

    6.3  เรื่องจาก หน.กลุมงาน 
กลุมงานการแพทยแผนไทยฯ  แจงผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนแหงชาติระดับเขต สสจ.สตูลไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สสจ. รพ.ควนกาหลงไดรับรางวัลชมเชยประเภท รพช. สอน.นิคมพัฒนา ไดรับ
รางวัลชมเชย ประเภท รพ.สต.  นส.รัชนี ทังคะจิตต แพทยแผนไทย รพ.มะนัง ไดรับรางวัลชมเชย ประเภท
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแพทยแผนไทยดีเดน  ชมรมผูสูงอายุเพ่ือสุขาภาพ 3 ชุมชน และเครือขาย ตําบลพิมาน 
ไดรับรางวัลชมเชย ประเภท ชมรมผูสูงอาย ุ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - ประชาสัมพันธโครงการกาวทาใจ Season 3  100 วัน 100 กิโลเมตร จังหวัด

สตูลมีเปาหมาย 20,151 คน ขณะนี้สมัครเพ่ิมแลว 2,789 คน ขอใหประชาสัมพันธใหบุคลากรในทุก
หนวยงานไดดําเนินการสมัครเขารวมดวย  
ประธาน - เขต 12 และกระทรวงก็ติดตามเรื่องนี้ขอใหประชาสัมพันธใหผูสนใจรวมสมัครดวย 
 
 
 




