
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี  3 /2564 

วันท่ี  30 มีนาคม  2564 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นายวรายุส  วรรณวไิล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นพ.สุพล เจริญวิกกัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน**** 
5. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
6. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
7. พญ.นันทิกานต อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
8. นพ.พงศภพ  วิเศษสิงห           แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
9. นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
9. นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
10 นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
11 นส.อัญคนาย  พูลสวัสดิ์  แทน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป      
12 นางอรนุช  นรารักษ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
13 นางสุขมาลย  พัฒนศิริ           หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
14 นายสุขสันต  มรรคาเขต   หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
15 นายอัครเดช ยาแบโด            รก.หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
16 นายพิทักษ  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
17 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ            รก.สาธารณสุขอําเภอละงู 
18 นส.ฐิตาภรณ เตงหล ี    แทน สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
19 นายศักดา รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
20 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
21 นายอดินันท กาเดร   รก.สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
22 นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
23 นายอารัญย  มัจฉา   ผอ.รพ.สต.ปากน้ํา  
24 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต  แทน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ           เลขาการ 
25 นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางอัญชรีย  สายพัทลุง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นางปวีณา  เหมรา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นางโสภิดา  ตั้งวรากูร   ติดราชการ 
2.นายเสรี  พงศนฤเดช   ติดราชการ 
3.นายภูวนาท ภัทราภินันท  ติดราชการ 
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เปดการประชุม     เวลา  10.00 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
1.1   วันท่ี  31 มีนาคม 2564 เปนวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 

3  จังหวัดจะจัดพิธีเพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจะมีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น
สายสะพาย สําหรับขาราชการของกระทรวงมหาดไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง 
จังหวัดสตูล และวันท่ี  1 เมษายน 2564 เปนวันขาราชการพลเรือน  วันท่ี  6 เมษายน 2564  เปนวันจักรี 
ซ่ึงในเดือนเมษายน  จะมีวันหยุดหลายวัน ขอใหผูบริหารทุกทาน เตรียมการรับสถานการณในวันหยุดยาว
ดังกลาวดวย และฝากย้ําเตือนเรื่องการปฏิบัติตัวเปนกลุมเสี่ยงต่ําในชวงเทศกาลสงกรานตท่ีจะถึง 
   1.2  ผูวาราชการจังหวัดสตูล ไดดําริจะใหมีการเชิดชูเกียรติกับผูท่ีทําคุณงามความดี  
โดยจะมอบเกียรติบัตรในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัด  ซ่ึงในครั้งแรกมีเจาหนาท่ี รพ.สต.บานเกาะหลีเปะ 
และเจาหนาท่ีของรพ.ทุงหวา เขารับเกียรติบัตรจํานวน  2   คน คือ  1. นายพงษธร  แกวผลึก  รพ.สต.เกาะ
หลีเปะ  และ2. นางอนงค เก้ีอสกุล  รพ.ทุงหวา 
  1.3 เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ มี 3 เรื่อง 
  - มีหัวหนาสวนราชการ ยายมารับตําแหนงใหม  6 ทาน 
  -  มีพิธีสําคัญในชวงเดือน เมษายน 2564   3 พิธี คือวันท่ี  31 มีนาคม 2564 วัน
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  วันท่ี 6 เมษายน 2564  วันจักรี  และวันท่ี  25 เมษายน   
2564  วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  - ขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดสตูล 7 ขอ 
  1. ความสะอาดของหนวยงาน 
  2. พระบรมฉายาลักษณของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศจะตองสวยงามสม 
พระเกียรติ 
  3. ธงชาติของหนวยงานตองไมฉีกขาด หรือสีซีด 
  4. กรณีมีขาวกระทบตอหนวยงาน หรือประชาชนใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับชั้นโดยดวน 
  5. หากผูบังคับบัญชาระดับสูงของหนวยงานมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ให
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง 
  6. กรณีหัวหนาหนวยงานไมอยูในพ้ืนท่ีใหมอบหมายผูรักษาการเพ่ือการประสานงาน
ราชการ 
  7. ใหทุกอําเภอรายงานการชวยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยพิบัติตาง ๆ อยาง
เรงดวน 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  -   มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ตัวชี้วัดคือ 

1. อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอการเกิดท่ีมีชีพแสนคน  
-จังหวัดสตูล  เทากับ  65.40 (1คนจาก Acute fatty liver disease) 

  2. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑไมนอยกวา 75% 
       -จังหวัดสตูล  เทากับ 82.69%  (ณ วันท่ี 26 มีนาคม  2564) 

 3. รอยละของหญิงหลังคลอด ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 สวนใหญไดแก GDM 
(55 ราย) รองลงมาคือ PIH (16 ราย) Thyroid (10 ราย) CHT (9 ราย) DM (4 ราย) Heart (1 ราย) และ
อ่ืน ๆ  17 ราย รวมท้ังสิ้น 112 ราย 

     - เคส near miss  1 ราย มารดาอายุ 33 ป  G4P3 34 wks  c morbid obesity 

c  GDM 
     - วันท่ี  18 มีนาคม  2564 refer ไปรพ.หาดใหญดวย HELLP Syndrome รับเขา 

ICU med BP uncontrol ป ส ส าวะ ไม อ อ ก  Fetal non reassuring (EFM CAT2-3) platelet เห ลื อ 

43,000 มี pulmonary edema 
  - วันท่ี 20 มีนาคม 2564 รพ.หาดใหญ c/s c TR EBL 700 ml Postop ไม off 

tube สงไป ICU 
  - วันท่ี 26 มีนาคม 2564 อาการดีข้ึน (หายดี) แพทยใหกลับบาน สรุป O Vert 

DM ยังไมเคยไดคุมน้ําตาล ลูกมี  Hypoglycemia 
  - แจงสงตอใหพ้ืนท่ี เยี่ยมหลังคลอดแลว  
  - เคสเฝาระวัง 
  - อําเภอเมือง มารดา อายุ 24 ป  ม.6 ต.เจะบิลัง G1P0 GA 20 wk Major 

Thalassemia (ตัดมานแลว ตองไดรับเลือดตลอด) ขณะนี้ ANC ตอเนื่อง รพ.มอ.อาการควบคุมได ทารกใน
ครรภปกติ 

  - อําเภอทุงหวา มารดาอายุ 31 ป  G1P0 GA 25+1  wk โรคหัวใจแตกําเนิด 

ANC คลินิกเอกชนสตูล อาการของโรคควบคุมไดดี ทารกในครรภปกติ 
  - อําเภอละงู มารดาอายุ 39 ป G2P1A1 GA 29+1  wk severe Depressive 

(MDD) ANC รพ.ละงู รับยาจิตเวช  รพ.จิตเวชสงขลา Quad test : ปกติ u/s anomaly scan ไมพบผิดปกติ 
    - การดําเนินงานเด็กปฐมวัย 
  1. รอยละ ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 85%   จังหวัดสตูล เทากับ 

96.45% 
      - ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 90% (จังหวัดสตูล เทากับ 90.10%) 
      - พบพัฒนาการสงสัยลาชา 20% (จังหวัดสตูล เทากับ 23.46%) 
      - พัฒนาการลาชาไดรับการติดตาม 90% (จังหวัดสตูล เทากับ 89.19%) 
  - เด็กแรกเกิด -5 ป  สูงดีสมสวน ในภาพรวม ชั่งน้ําหนักวัดสวนสูง เทากับ 

90.44%  สูงดีสมสวน เทากับ 54.37% (เปาหมาย 62%) 
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  - เด็กเต้ีย อวน ผอม อําเภอควนโดนมีเด็กเตี้ยนอยท่ีสุด 4.63% เด็กอวนพบท่ี

อําเภอควนกาหลงมากท่ีสุด สวนเด็กผอมใกลเคียงกันทุกอําเภอ แตอําเภอละงูพบนอยเปนพิเศษขอมูลของ
อําเภอควนกาหลง และอําเภอทุงหวาอาจจะมีปญหาจะตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

  - การไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก เปาหมาย 90% ผลงานท่ีผานเกณฑคือ อําเภอ 
ทุงหวา และอําเภอละงู สวนอําเภออ่ืน ๆ ยังไมผาน 

  - มหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต 
สสอ.มะนัง - วัตถุประสงคของโครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต คือ เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
สตรีท่ีตั้งครรภ ตั้งแตตั้งครรภจนเด็กอายุ 2 ป กรอบแนวคิดการพัฒนาของมะนัง มีดังนี ้

1. ตั้งทีมทํางาน พัฒนาอนามัยแมและเด็กมีการประชุมโดยมี นพ.สสจ.สตูล เปน 
ประธาน 

2. การดูแลแบบองครวม กิน กอด เลน เลา  
 ผลการดําเนินงานของสอน.นิคมพัฒนา 
  - ประชุมเครือขาย ตั้งทีม CFT (Child & Family care Team) ระดับตําบล 
  - สํารวจ กลุมเปาหมาย (6 ราย) 
  - การจายยา เวชภัณฑ และนมจืด 5 ราย (90 วัน 90 กลอง ) 
  - ใหความรูทีม CFT  เยี่ยมบานประเมินจิต  กาย  สังคม 3 ราย 
  - ทํา care plan  1  ราย 
จากการประเมินลาสุดของ สอน.นิคมพัฒนาฯ ไดรับคําชมเชย โดยนพ.ยุทธนา มีจุดเดนท่ี ผูบริหารระดับ
จังหวัดใหความสําคัญ และสนับสนุนงานเปนพิเศษ ในระดับอําเภอไดมีการชี้แจงผลการดําเนินงานในท่ี
ประชุมระดับอําเภอ และไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากทีมพ่ีเลี้ยง รพ.มะนัง จุดออนคือ ขาดความรูใน
การวิเคราะหขอมูล ชาดการเชื่อมตอระหวางทีม พชอ.และทีม CFT ซ่ึงจะตองพยายามเชื่อมตอ และ
ดําเนินการในภาพ พชอ.ใหสําเร็จตอไป ตองมีการประสานงานและดําเนินรวมกันกับกลุมงานท่ีรับผิดชอบใน
ระดับจังหวัดเพ่ิมเติมและเปนไปในแนวทางเดียวกันมากข้ึน 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ    - ไดมีการเชิญผูรับผิดชอบงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของแตละตําบลนํารอง
ไปแลว 1 ครั้ง แตไมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แตจะมีการจัดประชุมกันอีกในโอกาสตอไป ขอใหทีมงานจาก
อําเภอมะนัง  มาถายทอดประสบการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับตัวแทนจากอําเภออ่ืน ๆ ดวย 
ประธาน - การสรางคนท่ีมีคุณภาพตองรวมกันดําเนินการ การวิเคราะหขอมูลตองคืนสูพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ี
ตองมีความรูในการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล ใช IT ในการสื่อสาร ขอมูลท่ีจะแนะนําลงเขาไลน กวป. 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.2  ระบบบริการปฐมภูมิ( 3 หมอ)/พชอ. 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - มีเรื่องติดตาม 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. นโยบายของขวัญปใหม คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัด 
สตูล มีเปาหมาย 76,029 ครัวเรือน บันทึกขอมูลได 100% จํานวน LTC ติดสังคม 41,575 คน ติดบาน 
2,096 คน ติดเตียง 513 คน จากจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 44,184 คน 

2. การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ ภาพรวมจังหวัดสตูล มีเปาหมาย 28 แหง ตั้ง 
ได 20 แหง  คิดเปน 71.43% ขอมูลข้ึนทะเบียน PCU & NPCU มีการปรับแผนระยะ 10 ลาสุดเม่ือเดือน 
มีนาคม 2564  เปาหมายเดิม 28 แหง เปาหมายใหม 30 แหง ผลงาน20 แหง คิดเปน 66.66% 

3. รอยละ 75 ของรพ.สต.ผานเกณฑ ระดับ 5 ดาว มีจํานวน เปาหมาย 55 แหง  
ประเมินตนเอง 35 แหง คิดเปน 63.63%  มี รพ.สต. ท่ีจะ Re-accredit action  รวม  22 แหง 
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4. ผลการดําเนินงาน พชอ. ภาพรวมผลการประเมิน UCCARE เทากับ 4.17 
โดย อําเภอละงู มีผลประเมิน เทากับ 5 อําเภอเมือง เทากับ 4 และอําเภออ่ืน ๆ เทากับ 3  

- สรปุการใชงบประมาณของอําเภอในงาน พชอ.ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2564  
                                        - งบอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป (อําเภอละ 10,000 บาท) ป 2563 
อําเภอท่ียังไมเบิกจาย คือ อําเภอควนกาหลง (กําหนดเบิกจายเดือน มีนาคม 2564 ) 
    - งบ สสส. ป 2564 (อําเภอละ  60,000  บาท) อําเภอท่ีเบิกจายตาม
แผนแลว คือ อําเภอละงู  อําเภอมะนัง 
    - งบดําเนินงาน สป.ป 2564 (อําเภอละ 10,0000 บาท) อําเภอท่ี
เบิกจายแลว คือ อําเภอควนโดน  ขอใหทุกอําเภอดําเนินการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผนและ
เปาหมายดวย 

- สรุปขอเสนอแนะ โอกาสพัฒนา 
    1. นโยบาย 3 หมอ/อสม.หมอประจําบาน 
        - เรงรัดติดตามสงมอบการดูแลกลุมเปราะบาง อสม.บันทึกผลงาน ลงใน  

thaiphc.net 
                                            - ขยายผลงานแผนการดูแลปญหาสุขภาพรายบุคคล 
                - เชิญชวนหมอแชร 1 Clip VDO ท่ีประทับใจ 
    2. รพ.สต.คุณภาพ ใชการตออายุรพ.สต.ติดดาวเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพอยางแทจริง 
    3. พชอ.คุณภาพ 
        - เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ เนนการกํากับติดตาม 
        - สรุปผลเปน “เรื่องเลาเราพลัง” แลกเปลี่ยนเรียนรู 
    4. การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ฯ 
        - เรงรัดอําเภอท่ีผลงานต่ํากวาเปาหมาย เพ่ิมแพทยไปอบรมเวชศาสตร
ครอบครัวระยะสั้น 
        - ชวงปฐมนิเทศแพทยจบใหม ใหเพ่ิมหลักสูตรเวชศาสตรครอบครัว 
2x2 ทุกคน 
        - เลือกอําเภอตนแบบท่ีมีหมอครอบครัวเต็มพ้ืนท่ี 
 -  นําเสนอผลงาน พชอ. 
สสอ.มะนัง    -  ประเด็นคุณภาพชีวิต 3 ประเด็น คือ 

1. กลุมเปราะบางทางสังคม มีการประชุมไปแลว 
2. อุบัติเหตุ สุนัขจรจัด 
3. อาหารปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางอาหาร 

       - การประเมิน UCCARE ประเมินตนเองอยูท่ีระดับ 5  มีคําสั่งคณะกรรมการทํางาน 
คําสั่งอนุกรรมการฯ ตาง ๆ 
      - การมีสวนรวมระหวางชุมชน หนวยงาน และภาคีเครือขาย 
      - การชื่นชม และใหคุณคา 
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         - การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานทองถ่ิน 
  - มีการทําแผนเฝาระวังดูแลสุขภาพผูปวย และประชาชน 
  - กลุมเปราะบาง มานิ ทําบัตรประชาชนครบทุกราย สงเสริมอาชีพโดย กศน. กลุม
สูงอายุ  1,639  ราย ผูปวยติดเตียง 141 ราย ไดมีการจัดทําแผน ดูแล เรียบรอยแลว ผูมีปญหาท่ีอยูมีการ
จัดหาบานแกผูท่ีมีปญหาแลว 
  - อุบัติเหตุ มีการดําเนินงานเปนทีม จนสามารถไดรับรางวัลการทํางานเปนทีม มีปศุสัตว
อําเภอดูแลเรื่อง สุนัขจรจัดจนสถานการณ ในปจจุบันดีข้ึน สุนัขจรจัดในพ้ืนท่ีลดลงเปนอยางมาก 
  - อาหารปลอดภัย ในปจจุบันคนมะนังจะซ้ือผักท่ีผลิตในพ้ืนท่ีมีการรณรงคใหมีการปลูก
พืชผกัในพ้ืนท่ี 
  - ปญหาท่ีพบคือ ประธาน พชอ.ตองเปลี่ยนแปลงบอยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
นายอําเภอเกือบทุกป 
  - ผลงานเดน ไดรับเลือก เปน พชอ.ตนแบบ และเปนตนแบบในการสอบสวนโรคพิษ
สุนัขบา best practice  ชุมชนปลอดโรค health literacy Award  ของเขตสุขภาพท่ี 12 และในปนี้เตรียม
นําเสนอผลงานในระดับเขต และระดับประเทศตอไปอีกดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
 - นําเสนอบุหรี่ในชุมชน 
สสอ.เมือง - การดําเนินงานเรื่อง บุหรี่ จะดําเนินงานรวมกันในภาพรวมของชุมชน สถานศึกษา ศาสน
สถาน และอปท. ซ่ึงเชื่อมโยง กับ พชอ.ดวย มีชุมขนคนหัวใจเพชร ของตําบลคลองขุด ดําเนินการเรื่อง ลด 
ละเลิก  เหลา   ในชุมชนชาวไทยพุทธ สวนชุมชนชาวมุสลิมจะดําเนินการเรื่อง ลด ละเลิกบุหรี่     ในมัสยิด 
บูเก็ตบุหงา   ในสวน อปท.จะสนับสนุนงบประมาณ และเปนองคกรตนแบบในการลด ละเลิก บุหรี่ (ไดรับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ) และไดรับรางวัลองคกรท่ีดําเนินการดีเดนดานการปองกันควบคุมการบริโภค 
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล  วันงดสูบบุหรี่โลก ป พ.ศ. 2563 เครือขายองคกรงดเหลาจังหวัดสตูล 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
      3.3  กัญชาทางการแพทย 
กลุมงานคุมครองฯ    – ความกาวหนาของกัญชาทางการแพทย ท่ีทุงหวาไดผลผลิตเปนใบกัญชา ท่ีสามารถ
จําหนายใหรานอาหาร 2 แหง จํานวน 500 กรัม (รานคาเฟ เดอ ลาแมร 300 กรัม และรานบานกาแฟ 
อําเภอละงู  200 กรัม) 
    - คลินิกกัญชาทางการแพทยของจังหวัดมี 3 แหง คือ รพ.สตูล ระ.ละงู และรพ. 
ทุงหวา  มีผูมารับบริการ 115  ครั้ง ไดรับยา 90  ครั้ง จายยาไปแลว  27 ขวด จายยาตํารับยาแผนไทย 
733 หนวย 
    - ใหคําปรึกษาคลินิกกัญชาทางการแพทย 2 คน/ครั้ง ท่ี รพ.ทาแพ 
    - ปญหาอุปสรรค 
   - บุคลากรทางการแพทยขาดความม่ันใจในการสั่งใชยา 
   - ผูรับบริการคอนขางนอย 
   - ผูปวยซ้ือน้ํามันกัญชานอกระบบมาใชเอง 
    - แผนพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย ป 2564 
   - เปดคลินิกกัญชาทางการแพทยใน รพ. 2 แหง/รพ.สต. 2 แหง 
   - ตั้งเปาโมเดลปลูกกัญชา 6 ตน 2 แหง (อยูระหวางทําความเขาใจชุมชน) 
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ประธาน    – จะจัดมหกรรมกัญชาท่ี ม.ทักษิณ จังหวัดพัทลุง ประมาณเดือน มิถุนายน 2564 
กลุมงานแพทยแผนไทยฯ     - นําเสนอการจัดบริการคลินิกแพทยแผนไทย ในรพ.สต. นํารองของจังหวัด 2 
แหง คือ รพ.สต.ทุงนุย และรพ.สต.นิคมพัฒนา  ขณะนี้อยูระหวางขออนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ จะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2564 นี ้
มติท่ีประชุม - รับทราบ 

3.4  สถานการณโควิด-19 

กลุมงานควบคุมโรคฯ - ขอมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม  2564 มีผูติดเชื้อท่ัวโลก 127,764,765 ราย 
เสียชีวิต 2,796,087 ราย สําหรับประเทศไทย มีผูปวยยืนยันสะสม 28,773 คน เปนผูติดเชื้อรายใหม 39 
ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 28ราย ติดเชื้อจากตางประเทศ 11 ราย เปนผูปวยรายใหมจากการเฝาระวัง 16 
ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 12 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 11 ราย ซ่ึงสวนใหญไมมีอาการ พบเชื้อหลัง 
12 วัน เม่ือวันท่ีผานมามีการระบาดในตลาดเขตสะพานสูงเปน Cluster ใหม เปนพอคาขายหมู และคนขาย
ลอตเตอรี่ ตลาดบางแค ยังพบการกระจายของผูปวย จะเชื่อมโยงกับการพบเชื้อท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
  - กรณี camp คนงานท่ีจังหวัดสมุทรปาการ มีการติดเชื้อประมาณ 30 ราย Index  
case  เปนหญิงชาวกัมพูชา 
  - บางขุนเทียน พบผูติดเชื้อ 30 ราย 
  - การระบาดท่ีศูนยกักกัน สนง.ตม.บางเขน และสวนพลู พบผูติดเชื้อ 395 ราย ไดปด
รับผูตองกักรายใหม เปดรพ.สนามท่ีสโมสรตํารวจ 250 คน 
  - จํานวนผูไดรับวัคซีน สะสม (28 กุมภาพันธ  - 29 มีนาคม 2564) รวม 150,107 
โดส พบเหตุการณไมพึงประสงครวม 37 ราย อาการขางเคียงท่ัวไป 237 ราย แพรุนแรง 4 ราย หลังจาก
ไดรับวัคซีนครบ 3 เข็มแลว จะไดใบรับรอง 
  - สถานการณโควิด-19 ของจังหวัดสตูล ไมพบผูปวยโควิด-19 ในพ้ืนท่ีมาแลว 93 วัน 

  - การสงตัวอยาง 1,869 ตัวอยาง พบเชื้อ 6 ราย รอผล 13 ราย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.5  สุขภาพดี วิถีใหม สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (ตลาดสดนาซ้ือ, 
Street food Good health) 
กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม - ปนี้เปาหมายอยูท่ีตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู การ
ประเมินสตรีทฟูดส มี 4  มิติ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  มี 3 ระดับ คือ มาตรฐาน ดี และดี
มาก ซ่ึงตลาดนัดวันพุธของเทศบาลตําบลกําแพง  อยูในระดับมาตรฐาน เม่ือเดือนท่ีผานมามีการรวมมือกับ
เทศบาล สสอ.ละงู และรพ.ละงู ในการเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจ จํานวน 35 ตัวอยาง 

-ตลาดสดนาซ้ือ ผลงาน ณ ปจจุบัน ตลาดนัดครูเทพประเมินทางกายภาพอยูในระดับดี  
และไดรวมกับศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา  สสอ.มะนัง รพ.มะนัง และอบต.ปาลมพัฒนา  ตรวจตัวอยางอาหาร 
และลางตลาดทําความสะอาดพ้ืนท่ีในเดือนท่ีผานมา 
ประธาน - ขอใหดูแลเรื่อง โควิด-19 ดวย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.6  การพัฒนาคนดานสาธารณสุข 
ประธาน     -   ขอใหจัดหาวันเพ่ือสอบสัมภาษณผูสมัคร ผอ.รพ.สต. และผูชวย สสอ. ภายในสัปดาหนี้ 
อยางชาไมเกินสัปดาหหนา 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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  3.7 การดําเนินงานควบคุมโรคความดัน30โลหิตสูง30/เบาหวาน 
กลุมงานควบคุมโรคติดตอฯ     - รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเบาหวาน 
จังหวัดสตูล เทากับ 92.09% คัดกรองความดันโลหิตสูง 92.79%  โดยอําเภอควนโดน ยังมีผลงานคอนขาง
ต่ํา  

- รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รายใหมลดลง จังหวัดสตูล 

 เบาหวานรายใหมลดลง (เปาหมาย≥รอยละ 5)  อําเภอควนกาหลง ยังคอนขางต่ํา สวนความดันโลหิตสูงราย
ใหมลดลง อําเภอควนโดน และอําเภอมะนัง ผลงานคอนขางต่ํา ขอใหชวยดูแลและเรงรัดดวย 

- รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน เปาหมาย≥รอยละ 60  
จังหวัดสตูล 33.93% ในภาพอําเภอผานเกณฑ 2 อําเภอ คือ อําเภอควนโดน และอําเภอควนกาหลง 

- รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง เปาหมาย≥รอยละ  
70 ผลงานจังหวัดสตูล 78.13% ผานเกณฑ ในภาพอําเภอ พบวา อําเภอทุงหวา ผลงานยังคอนขางต่ํา 

- 10 ลําดับอําเภอของจังหวัดในเขต 12 ท่ีควบคุมน้ําตาลไดดี 3 อันดับแรก คือ 
1. อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  2. อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล  และ 3. อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานควบคุม ระดับน้ําตาลของอําเภอทาแพ โดยสรุป คือ 

1. เจาะติดตาม A1C  ใหครอบคลุม 

2. ติดตามทุก 3 เดือน ในกลุมเบิกไดจายตรง 
3. ป 2563 สอนผูปวยใหตระหนัก เรื่อง A1C 

4. ป 2564 ติดตามทุก 3 หรือ 6 เดือน ในกลุม  A1C 7 – 8  

    - นอกจากนี้ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล ยังเปนลําดับท่ี 10 ของเขต 12 ท่ี 
ควบคุมความดันโลหิตไดดี 

-อําเภอควนกาหลง เปนอําเภอท่ีตรวจติดตามกลุมสงสัย ผูปวยโรคเบาหวาน ดี 
ท่ีสุดในเขต 12 ผลงาน 93.755  
ประธาน - งาน NCD ใหเนน primary prevention ใหมาก ๆ  
 -นําเสนอ HNA STROKE 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ - ในชวงนี้ รพ.ละงู ไดตอบรับเปน Node  ในการใหยา สําหรับ stroke fast 
track ในพ้ืนท่ี อําเภอละงู และอําเภอทุงหวา เทานั้น และรพ.สตูลมีแผนจะพัฒนาการบริหารยา rt-PA  
ใหกับพยาบาลของรพ.ละงู ในวันท่ี 8 เมษายน 2564 และหากมีความจําเปนตองใหยาในระหวางนี้ รพ.ละงู 
อาจตองปรึกษากับทาง รพ.สตูลกอน 
 - แพทย Neuro med รพ.สตูล และทีมสหวิชาชีพ ไดลงเยี่ยมผูปวยหลังจากการจําหนายกลับ
บาน และมีแผนเยี่ยมผูปวยท่ี ตําบลปูยู รวมกับทีม 3 หมอในพ้ืนท่ีตอไป 
มติท่ีประชุม     - รับทราบ 
 

  3.8  การดําเนินงานการเงินการคลัง/งบลงทุน/งบคาเส่ือม 
งานการเงิน        - รายงานการเบิกจายงบดําเนินงาน เบิกจายท้ังสิ้น 82.87% งบท่ีเหลืออยูเปนงบเฉพาะ 
เชน งบยาเสพติด งบชายแดนใต งบพตส.  
  - งบลงทุน ป 2563 เบิกจายไมรวมผูกพัน 42.05% หากรวมงบผูกพัน เบิกจายได 
100% 



 ๙ 

 
  - งบลงทุน ป  2564  เบิกจายรวมงบผูกพันได 99.59%  
  - งบอุดหนุน ยังไม มีการเบิกจาย จํานวน 565,000 บาท (งบครัวฮาลาล,งบ
หนอนพยาธิ,ศาสนสถาน) 
  -งบดําเนินงานระดับอําเภอ สําหรับการจัดสรรงวดท่ี 1 ในภาพรวมเบิกจายได 
89.61%  อําเภอท่ีเบิกจายได 100% คือ อําเภอเมือง อําเภอควนโดน  อําเภอทุงหวา  อําเภอท่ีเบิกจาย
นอยท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง   
ประธาน - ขอใหงานการเงินกระตุนใหมีการเบิกจายเพ่ิมข้ึน 
กลุมงานประกันสุขภาพฯ    -  งบคาเสื่อมของจังหวัดป 2563  จังหวัดสตูลผลงานตํ่ากวาจังหวัดอ่ืน ๆ ใน
เขต (73.8%) สวนใหญจะคงคางเรื่องสิ่งกอสราง ในสวนครุภัณฑมีไมก่ีรายการ ในสวนของงบคาเสื่อม 
ป 2564   ผลงานของสตูลอยูกลาง ๆ ของเขต 12 (6.08% ) รพ.สตูลยังไมไดเบิกจาย รพ.ทุงหวาเบิกจาย
ไดคอนขางดี ซ่ึงหากผลการเบิกจายของรพ.สตูลดี ก็จะทําใหภาพรวมของจังหวัดดีข้ึนดวย ขอใหทุกแหงชวย
เรงดําเนินการดวย 
ประธาน - ขอใหงานประกันฯจัดทํารายการของบคาเสื่อม แจงในกลุมกวป.ดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.9  ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบลงทุน  
กลุมงานประกันสุขภาพฯ   - สถานการณการเงินการคลังยังเหมือนเดือนท่ีผานมา รพ.มะนัง ยังมีปญหา
current ration เล็กนอย  

- 7 Plus Efficiency Score ณ กุมภาพันธ 2564 ตองเรงดําเนินการใน 4 

ประเด็น คือ การเรียกเก็บ UC สิทธิขาราชการ ประกันสังคม และวัสดุคงคลัง 
- ขอมูลบัญชีลูกหนี้งบทดลอง UC ท่ีนาสังเกตคือ รพ.สตูล งบลูกหนี้คารักษา UC 

– OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) ซ่ึงลูกขายไมไดตามจายประมาณ 10 ลานบาทเศษ และรพ.มะนังท่ี
เปนลูกหนี้คารักษา UC – IP  บริการเฉพาะ ประมาณ 2.5 แสนบาทเศษ หากรีบเรียกเก็บก็จะผานเกณฑตรง
นี้ได 

- ขอมูลบัญชีลูกหนี้งบทดลอง กรมบัญชีกลาง รพ.ควนโดน รพ.ทาแพ รพ.ละงู รพ. 
ทุงหวา  หากเรงรัดการเบิกจายของลูกหนี้ คารักษาเบิกจางตรงกรมบัญชีกลางได จะทําใหท้ัง 4 รพ.ผานได 

- ขอมูลบัญชีงบทดลองวัสดุคงคลัง ของรพ.ควนโดนมีคาวัสดุทางการแพทย  ยา 
และวัสดุทันตกรรม  รพ.ทุงหวา  มีคายา และวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย   รพ.มะนัง มีคายาและวัสดุ
การแพทยท่ัวไป 

- รายได – รายจาย   ณ กุมภาพันธ 2564   ในภาพรวมมีสวนตางรายได  
172,040,572 บาท โดยมีรายไดรวม 713,186,795.50  บาท รายจายรวม 541,146,222.34 บาท 

- รายไดเดือน กุมภาพันธ  2564 เทียบแผนรายได ภาพรวมแผนรายไดท้ังป 
 1,414,096,364.88 บาท แผนรายได กุมภาพันธ 2564 รวม 713,186,795.05 บาท รอยละเทียบ
แผนรายไดท้ังป 50.43% รอยละเทียบกับแผนรายได กุมภาพันธ  2564 เทากับ 120.97% 

- รายจายเทียบแผนรายจาย ณ กุมภาพันธ 2564 ภาพรวม แผนรายจายป  
2564  รวม  1,304,937,734.02 บาท แผนรายจายป กุมภาพันธ 2564 เทากับ 543,770,705.84 
บาท รายจาย กุมภาพันธ 2564 เทากับ 541,146,222.34  บาท รอยละเทียบแผนรายจายท้ังป เทากับ
41.47% รอยละเทียบแผนรายจาย กุมภาพันธ 2564 เทากับ 99.52% (เกณฑ ±5) 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
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  3.10  IT Transformation 
งาน ICT    - ขอมูลประชากร Type 1 + 2 ตองใกล เคียงกับทะเบียนราษฎร  อําเภอเมืองมี
ความกาวหนา มีรอยละสวนตางครั้งท่ีแลวลดลง รวมถึงอําเภอทาแพ อําเภอมะนัง  สวนอําเภอควนกาหลงท่ี
ลดลง แตยังสูงอยู อําเภอท่ีเพ่ิมข้ึนไดแก อําเภอควนโดน ท่ีสัดสวนยังนอยอยู รวมถึง อําเภอละงู และอําเภอ
ทุงหวา 

- ขอมูล Type 1 + 3  มีความซํ้าซอน พบวา รพ.ทุงหวา มีปญหาเรื่อง โปรแกรม 
- การติดตามขอมูล QOF ในภาพรวมจังหวัดไมผานเกณฑ 4 ขอ คือ  

1. ความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2. การใชยาปฏิชีวนะในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 
3. ผูปวยเบาหวานรายใหม จากการคัดกรองกลุมเสี่ยง(ปกอน) 
4. ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากการคัดกรองกลุมเสี่ยง (ปกอน) 

- โดยสรุป  
อําเภอเมือง  ผานเกณฑ   5  คะแนน  7   ขอ 
อําเภอควนโดน ผานเกณฑ   5   คะแนน  6   ขอ ผาน QOF  2  ขอ 
อําเภอควนกาหลง ผานเกณฑ   5   คะแนน  8   ขอ ผาน QOF  1  ขอ 
อําเภอทาแพ  ผานเกณฑ   5   คะแนน  9   ขอ  
อําเภอละงู  ผานเกณฑ   5   คะแนน  8   ขอ ผาน QOF  1  ขอ 
อําเภอทุงหวา ผานเกณฑ  QOF  9  ขอไมผานเกณฑ 5 คะแนน 2 ขอ 
อําเภอมะนัง  ผานเกณฑ  QOF  6  ขอไมผานเกณฑ 5 คะแนน 1 ขอ 

- QOF ยังมีเวลาสงขอมูลถึง 30 เมษายน 2564 แตวันรับบริการตองอยูภายใน 
วันท่ี 31 มีนาคม นี้ สามารถบันทึกขอมูลได และจัดสงให สสจ.และสป.สช.ภายใน 30 เมษายน 2564 

- การเตรียมขอมูลเปาหมายในการใหบริการวัคซีน White List กลุมเปาหมายแรก  
เปนบุคลากรทางการแพทย ไดสงขอมูลดิบไปแลว สวนกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ตองดําเนินการใน HDC โดยผู
กําหนดคือ รพ.สต. โดยกลุมงานควบคุมโรคติดตอรวมกับงาน ICT ไดออกสัญจรไปยังทุกอําเภอ เพ่ือแนะนํา
เบื้องตนในการกําหนดเปาหมาย ซ่ึงรพ.สต.ตองกําหนดกลุมเปาหมายและรับรอง โดยทุกรพ.สต. ใหทดลอง
ดําเนินการในการใช Smart card เพราะผูเขารหัสธรรมดา ไมสามารถดูกลุมเปาหมายได  ตองยืนยันตัวตน 
หากมีปญหาใหติดตอมายังงาน ICT  กลุมเปาหมายท่ีรับรองแลว  สามารถดาวนโหลดมาเปนทะเบียนสําหรับ
ตรวจสอบได ใหอําเภอตรวจสอบและสงเขาระบบ MOPH ตามเมนู โดยจะรอความชัดเจนจากการประชุม 
Conference  ในชวงบายวันนี้ สําหรับเรื่องการใหวัคซีนซ่ึงยังไมชัดเจนในเรื่อง ระบบตาง ๆ มากนัก 
ประธาน - ใหนําขอมูลบรรจุขาวาระเพ่ือพิจารณาดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
  3.11  ธรรมาภิบาล 
กลุมงานนิติการ - ITA  ไตรมาสท่ี 2 ไดสงไปเรียบรอยแลว รอทางกระทรวงสงคะแนนกลับมา โดย
เปาหมายรอบนี้ตองได 80% หากกระทรวงแจงผลมา จะนํามาเสนอตอท่ีประชุมในโอกาสตอไป 
มติท่ีประชุม    - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1  หนึ่งอําเภอ หนึ่งโครงการเดน (คปสอ.ทุงหวา) 
ประธาน - ทุกอําเภอใหสงไฟล เขากลุมไลน กวป.ดวย 
สสอ.ทุงหวา    - นําเสนอผลงานการดําเนินงานโรคไมติดตอ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ป 2564 
 -จากการวิเคราะหสถานการณประเด็นปญหา DM/HT  คปสอ. ไดกําหนดมาตรการ 12 ขอ ท่ี
จะดําเนินการ โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
         1. พัฒนาระบบบริการ มีแนวทางเวชปฏิบัติ ระบบใหคําปรึกษา พัฒนาบุคลากร 
  2. จัดระบบบริการ NCD คลินิก เครือขายทุงหวา 
  3. พัฒนากระบวนการดูแลผูปวย โดยมีแพทยลงใหบริการใน รพ.สต. มีการอบรม
พัฒนาศักยภาพ อสม. 
  4. รพ.สต.จัดทําโครงการ โดยใชงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงรพ.สต.ทุงดินลุม 
ไดรับการคัดเลือกเปนชุมชนวิถีใหมหางไกล NCD  เปนตัวแทนของอําเภอในการดําเนินการ จากการประชุม
ไดรวบรวมโครงการท้ังหมดของรพ.สต.จํานวน 12 โครงการ และอนุมัติแผนในการประชุม คปสอ. เม่ือ วันท่ี 
26 มีนาคม 2564  
 -  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา สวนใหญผานเกณฑ MOU ยกเวน เรื่อง การควบคุมระดับ
น้ําตาล และควบคุมความดันโลหิตสูง 
 - ปญหาและอุปสรรค คือ การพิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลาชา ทํา
ใหการดําเนินงานลาชาไปดวย แตคาดวาจะสามารถดําเนินงานไดทัน 
 - จะมีการศึกษาดูงานท่ีอําเภอทาแพ และอําเภอควนกาหลง ในโอกาสตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1  แผนการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19   

คปสอ.ละงู           -  นําเสนอแผนการใหบริการวัคซีนโควิด-19  คปสอ.ละงู 

                         - แผนการใหวัคซีนจังหวัดสตูล จากการสํารวจกลุมเปาหมาย 
-  มีกลุมเปาหมายบุคลากรทางการแพทย ข้ึนทะเบียน 392 ราย ประสงครับวัคซีน 

392 ราย (100%) 
- กลุมเปาหมายท่ี 2  อายุ 18 -59 ป ของ 7 กลุมโรคท้ังหมด และกลุมอายุ 60 ป 

ข้ึนไป เปาหมาย 12,085 คน 
- กลุมเปาหมายท่ี 3 เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 135 คน 

-  แผนการใหวัคซีน (มิถุนายน  - สิงหาคม 2564 )  
1. การแตงตั้งคณะทํางาน 5 ดาน  
2. ประชุมคณะทํางาน  
3. อบรมบุคลากรหนวยบริการ 
4. สนับสนุนอุปกรณ/เอกสาร 
5. บริการฉีดวัคซีน 
6. ประเมินและติดตามผล 

-   การใหบริการฉีดวัคซีน เปาหมาย 200 คน/วัน ณ หองประชุมพฤษชาติ รพ.ละงู  
ระหวาง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564 
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