
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่  5 /2564 

วันที่ 30 มิถุนายน  2564 
ณ ห้องประชุมนครี  ชั้น 2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นพสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นส.วันทนา ไทรงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นายเสรี พงศ์นฤเดช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
6. นายวรายุส วรรณวิไล            นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
7. นางรัชนี ตาเดอิน    แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน 
8. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
9. นพ.พันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
10. นพ.ธนวัฒน ์ สุวัฒนกุล  อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
11 พญ.นันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
12 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
13 นางปวีณา เหมรา   แทน หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14 นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
15 นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
16 นส.วันทิพย์ อุทยางกูร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป      
17 นางอรนุช  นรารักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
18 นายสุประพล บินต ามะหงง    แทน หัวหน้างานกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
19 นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ            หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
20 นายประพันธ์  ด้วยกาแด  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
21 นางฉัตรพิไล เจียระนัย                    หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
22 นส.กัญญ์วรา วิลามาศ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23 นายสุขสันต์  มรรคาเขต   หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร 
24 นายอัครเดช ยาแบโด            รก.หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
25 นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง                       
26 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ            รก.สาธารณสุขอ าเภอละงู 
27 นายศักดา รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
28 นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว   สาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
29 นายอดินันท์ กาเดร์   รก.สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 
30 นายภูรณ โต๊ะประดู่   สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
31 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                 เลขาการ 
32 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นส.อัญคนาย์ พูลสวัสดิ์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นายประณต  มหาวิจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
4. นายอิสมาแอล เตบสัน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม     
1.นายภูวนาท ภัทราภินันท ์  ติดราชการ 
3.นายสมชาย เรืองแก้ว   ติดราชการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  13.30 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 ผู้ตรวจราชการลงพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ เป็นการ
นิเทศงานออนไลน์ ได้น าเสนอเรื่องการให้บริการวัคซีนในพ้ืนที่เกาะเพ่ือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวน าร่อง ส่วน
การนิเทศงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 1.2 จากการประชุมของคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความส าคัญกับ
โรคติดต่อ และมีค าสั่งต่าง ๆ จากส่วนกลางค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ ากัดการเดินทางเพ่ือควบคุม
การระบาด โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ข้อมูลจากส่วนกลาง พบว่ามีสายพันธุ์เดลต้าระบาดประมาณ 30%  
เตียงผู้ป่วยเริ่มไม่เพียงพอ ต้องมีการระดมบุคลากรจากภูมิภาคเข้าไปช่วย ยกเว้นเขตที่มีสถานการณ์ค่อนข้าง
รุนแรง ขอให้มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติเช่นนี้ 
 1.3 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ได้ก าหนดมาตรการล๊อคดาวน์จังหวัด 
ข้าราชการที่จะเดินทางออกนอกจังหวัดต้องด าเนินการ 2 เรื่อง  
        1. ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
   2. ขออนุญาตจากนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ปลัดอบต. ในท้องที่นั้น ๆ  
และได้ตั้งด่าน 2 ด่านคือ ด่านทุ่งนุ้ย และด่านคีรีวง โดยสาธารณสุขจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ ไปอยู่ประจ าด่านด้วย   
ขอให้สสอ.ควนกาหลง และสสอ.ทุ่งหว้า ด าเนินการต่อไป 
มติทีป่ระชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ  น าเสนอสถานการณ์ เรื่อง หญิงตั้งครรภ์ 

      -   การดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ ผลงาน 82.71 %  
      -  หญิ งหลังคลอดได้รับการดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ์  ผลงาน  82.25  %  ส าหรับ

รายละเอียดจะแจ้งให้พื้นที่ทราบทุกแห่งต่อไป 
                           -  การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์โควิด-19 สตูลยังไม่มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ แต่มี
หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องกักตัวในขณะนี้จ านวน 9 ราย อยู่อ าเภอเมือง 5 ราย อ าเภอละงู 2 ราย อ าเภอทุ่งหว้า    
และอ าเภอควนโดน อ าเภอละ 1 ราย 
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  - สถานการณ์ของเด็กปฐมวัย  
     - เด็กแรกเกิด – 5 ปี สูงดีสมส่วน รายงาน ณ ไตรมาสที่ 3  ผลงานในภาพรวมเท่ากับ 

52.33 % (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 62%) อ าเภอควนกาหลงผ่านเกณฑ์ (63.05%) 
      - ภาวะเตี้ย พบว่าภาวะเตี้ยมากกว่าร้อยละ 10 ที่อ าเภอมะนัง อ าเภอควนโดน อ าเภอละงู 

และอ าเภอเมือง ภาพรวมจังหวัดมีภาวะเตี้ย 15.10 %  
      - ภาวะอ้วน เกินเกณฑ์ร้อยละ 10 ที่อ าเภอเมือง 
      - ภาวะผอม เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5 ผ่านเกณฑ์ 2 อ าเภอคือ อ าเภอควนโดน อ าเภอละงู 
     - สถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019   มีเด็กแรกเกิด - 5 ปี ติดเชื้อ 7 ราย ในเขต

พ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอควนโดน และอ าเภอมะนัง อายุน้อยที่สุดที่ติดเชื้อ คือ 5 เดือน 1 – 2 ปี จ านวน 5 คน       
3 – 4 ปี จ านวน 4 คน 

    - สถานการณ์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการ จะด าเนินการวันที่ 5 – 9  กรกฎาคม 2564   
โดยกลุ่มงานส่งเสริมฯจะลงไปตรวจเยี่ยมติดตามด้วย 
ประธาน     - ในเด็กท่ีติดเชื้อส่วนใหญ่จะวินิจฉัยเป็นระดับ 3 (สีเหลือง) แต่ส่วนใหญ่จะหายได้เอง 
มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

  3.2  ระบบบริการปฐมภูมิ( 3 หมอ)/พชอ. 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  - ในไตรมาสที่ 3 มีการปรับแผนในการจัดตั้งหน่วยงานการปฐมภูมิจาก 28 ทีม    
เป็น 31 ทีม มีหน่วยงานขึ้นทะเบียนแล้ว 22 ทีม คิดเป็น 70.97 %  

- ประชาชนทั้งหมดในพ้ืนที่มีหมอประจ าตัว 3 คน ในภาพรวม 69.56 % อ าเภอเมือง    
ยังไม่ถึงเกณฑ์ (38.40%) 
      - ในไตรมาสนี้ มีหน่วยบริการปฐมภูมิขึ้นทะเบียน 2 แห่ง คือ PCC ห้วยไทร และ PCU     
ย่านซื่อ และอ าเภอละงู จะมีแผนขึ้นทะเบียนอีก 2 แห่งในไตรมาสสุดท้าย คือ PCU ปากน้ า และ NPCU    
แหลมสน  จะท าให้อ าเภอละงู มีผลงาน 100 % และอ าเภอเมืองจะเปิดอีก 3 แห่งคือ PCU คลองขุดสาขา 
NPCU เจ๊ะบิลัง และ NPCU บ้านควน 
      - สรุปการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพัฒนางานปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 จ านวน 20 ทีม ได้รับ
จัดสรร 15 ทีม จ านวน 375,000 บาท ขออนุมัติเบิกจ่ายแล้ว 2 อ าเภอ คือ อ าเภอควนโดน และอ าเภอมะนัง 
      - สรุปการใช้งบประมาณ พชอ. มี 2 ส่วนคือ  
  - งบสสส. (อ าเภอละ 60,000 บาท )ใช้ไป 80,000 บาท คงเหลือ 340,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2 อ าเภอ คือ อ าเภอละงู และ อ าเภอมะนัง 
  - งบด าเนินงานสป. (อ าเภอละ 20,000 บาท) ใช้ไป 55,000 บาท คงเหลือ 85,000 
บาท เบิกเต็มจ านวน คือ อ าเภอละงู และเบิกไม่เต็มจ านวน คือ อ าเภอควนโดน อ าเภอมะนัง และอ าเภอท่าแพ 
        - ร้อยละ 75 ของรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระดับ 5 ดาว มีรพ.สต. ประเมิน
ตนเอง 49 แห่ง คิดเป็น 89.09 % อ าเภอที่ประเมินตนเองไม่ครบ คือ อ าเภอเมือง ขาดอีก 3 แห่ง คือ รพ.สต.
บ้านทุ่ง  รพ.สต.ปาเต๊ะ และรพ.สตเกาะหลีเป๊ะ อ าเภอละงู 3 แห่ง คือ รพ.สต.ห้วยไทร รพ.สต.ปากน้ า และ      
รพ.สต.แหลมสน ขอให้เร่งรัดส่งแบบประเมินมาให้จังหวัดด้วย 
  - ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล จากอสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพที่ดี 
ผลงานเกินเกณฑ์ (291.03%)  
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  - จ านวนผู้เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาในจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปลายมีนาคม – 29 
มิถุนายน 2564 รวม 9,158 คน 
ประธาน   - ขอเป็นก าลังใจให้ทีมหมอครอบครัว ปีนี้มีแพทย์ปี 2 ค่อนข้างมาก อาจจะต้องหมุนเวียน
ไปดูแลตามพ้ืนที่เกาะด้วย และขอให้ทุกพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในพ้ืนที่ด้วย 
มติที่ประชุม       - รับทราบ  
 

      3.3  กัญชาทางการแพทย ์
ประธาน             - มีการติดตามการใช้ยาในอ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอควนกาหลง 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ   - อ าเภอทุ่งหว้ามี 1 ราย แต่เสียชีวิตก่อนได้รับยา อ าเภอควนกาหลงจ่ายยาไปแล้ว 2 ราย 
กลุ่มแพทย์แผนไทย  - จะตัดช่อดอกกัญชา ที่ทุ่งหว้าในสัปดาห์หน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก าลังประสาน     
กับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือมาร่วมงานด้วย รุ่นแรกนี้อาจจะได้ช่อดอกไม่มากนัก เพราะยังขาด
ประสบการณ์ในการปลูก 

- การต่ออายุใบอนุญาตผู้สั่งใช้กัญชาส าหรับแผนปัจจุบัน ซึ่งจะหมดอายุใบอนุญาตในปีนี้    
ไดแ้จ้งในกลุ่มไลน์แพทย์ และเภสัขกรไปแล้ว 

- รพช.ที่เป็นเป้าหมายเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในปีหน้า คือ รพ.ควนโดน  รพ.ท่าแพ 
และรพ.มะนัง ยังไม่มีแพทย์ และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สั่งใช้กัญชา ซึ่งสามารถอบรมออนไลน์ได้ 
และกรมการแพทย์จะเปิดสอบเป็นระยะ ๆ  

- สถาบันกัญชาการแพทย์ ได้ขอข้อมูลประมาณการการใช้สารสกัดกัญชาและยาแผนไทยที่มี 
กัญชา ขอให้ส่งข้อมูลให้เขต 12 ด่วนภายในวันนี้ 

- โมเดลการปลูกกัญชา จะให้ปลูกครัวเรือนละ 6 ด้าน หากมีวิสาหกิจชุมชนสนใจ แนะน าให้ 
เข้ามาติดต่อที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย หรือกลุ่มงานคบส.ได้เลย 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
 

  3.4 สถานการณ์โควิด-19 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ - สถานการณ์ -19 ทั่วโลก มีการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 0.6% เสียชีวิตลดลง 3% แนวโน้ม 
ดีขึ้น จ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันลดลง ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2564 ทวีปยุโรปมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง
อย่างเห็นได้ชัด ส าหรับอเมริกา และแปซิฟิกตะวันตกจ านวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างคงที่ ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด          
5 ประเทศได้แก่ บราซิล อินเดีย โคลัมเบีย อาเจนติน่า และอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะติดเชื้อในแหล่งชุมชน   
โดยอินเดียที่มีผู้ติดเชื้ออันดับ 2 ของโลก แต่จ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการเร่งรัดในการฉีดวัคซีน 

- ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 225,652 ราย  มีผู้ป่วยใหม่วันนี้ 4,662 ราย ติดเชื้อใน 
ประเทศ 4,624 ราย ต่างประเทศ 28 ราย เรือนจ า 10 ราย การฉีดวัคซีนสะสมเข็มที่ 1 จ านวน 6,721,038 
ราย เข็มที่ 2  2,695,934 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดวันนี้ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 3,165 ราย  4 จังหวัด
ภาคใต้ 497 ราย จังหวัดอ่ืน ๆ 962 ราย เรือนจ า 10 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 20 – 39 ปี 
สัดส่วนชาย : หญิงใกล้เคียงกัน 1.11 : 1 ส าหรับการเสียชีวิต มีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 38% โดยมีผู้เสียชีวิต 
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 จ านวน 36 ราย เป็นชาย 20 ราย หญิง 16 ราย อายุเฉลี่ย 67.5 ปี ปัจจัยเสี่ยง    
คือ ติดเชื้อจากคนในครอบครัว 

- สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19  จังหวัดสตูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อราย 
ใหม่ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 123 ราย ติดภายในประเทศ 118  รายต่างประเทศ 3 ราย โดยมี Cluster ที่ส าคัญ  
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ที่อ าเภอควนโดน (มัรกัตยะลา ต าบลย่านซื่อ/งานแต่งงาน ต าบลวังประจัน/มัรกัตยะลา ต าบลวังประจัน        
รวม 3 ราย) อ าเภอเมือง 1 ราย (งบแต่งงานต าบลเกตรี) อ าเภอท่าแพ 1 ราย (เชื่อมโดยงานแต่งงานวังประจัน        
ร.ร.ฮาฟิซสาคร) อ าเภอมะนัง 1 ราย (มัรกัตยะลา ต าบลปาล์มพัฒนา) 

- มัรกัตยะลา มีรายงาน 70 ราย เป็นนักเรียน 42 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 28 ราย  
- ผู้ติดเชื้อโควิด-19  ที่รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 94 ราย รพ.สตูล 22 ราย รพ.ท่าแพ 

60 ราย รพ.ทุ่งหว้า 13 ราย กลับบ้านแล้ว 26 ราย 
- การเก็บตัวอย่างใน 3 กลุ่ม คือ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 829 ตัวอย่าง พบเชื้อ 0.24% จาก 

ต่างประเทศ 305 ตัวอย่าง พบเชื้อ 0.98% ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1,751 ตัวอย่าง พบเชื้อ 6.62%   
- สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19  ภาพรวม Astrazeneca  เข็มที่ 1  6,034 ราย Sinovac  

เข็มที่ 1  13,647 ราย Sinovac  เข็มที ่2  10,020 ราย รวมวัคซีนทั้งหมด 29,701 โด๊ส เข็มที ่1 19,681 
โด๊ส เข็มที่ 2 10,020 โด๊ส อ าเภอที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนสูงสุด คือ อ าเภอเมือง รองลงมาคือ อ าเภอ
มะนัง และอ าเภอทุ่งหว้า (ผลงานตามการจัดสรรจ านวนวัคซีน) 

- AEFI   การฉีดวัคซีน 29,270 ราย พบอาการไม่พึงประสงค์ 2,692 ราย คิดเป็น 
9.20% ต้องนอนรพ.ทั้งหมด  14 ราย ฉีด Sinovac 23,265 ราย อาการไม่พึงประสงค์ (ไม่ร้ายแรง)      
2,023 ราย คิดเป็น 8.70% ส่วนใหญ่อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ฉีด Astrazeneca  6,005 ราย      
พบอาการไม่พึงประสงค์ (ไม่ร้ายแรง) 669 ราย คิดเป็น 11.14% ส่วนใหญ่ปวดกล้ามเนื้อและเป็นไข้ ต้องนอน 
รพ. 6 ราย  
ประธาน             - ในช่วงนี้จะนัดประชุม EOC ทุกวันเวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมประชุมด้วย   
เชิญ สสอ.ควนโดน น าเสนอภาพรวมของอ าเภอ 
สสอ.ควนโดน     - จากการน าเสนอของกลุ่มงานควบคุมโรคฯมีการระบาด 3 วง แต่อ าเภอจะนับเพียง 2 วง 
คือ วงมัรกัตยะลา และงานแต่งงาน ที่หมู่ 4 วังประจัน โดยสะสม ณ วันนี้ วงมัรกัตยะลา มีผู้ป่วยรวม 33 ราย 
อยู่ในวงวังประจัน 27 ราย ย่านซื่อ 4 ราย ควนโดน 1 ราย ควนสะตอ 1 ราย เรื่องการเฝ้าระวังได้ด าเนินการ
ตามมาตรการครอบคลุมทุกคน  มีปัญหาเรื่องการให้ Time line ที่ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน มีการปกปิด Time 
line ส าหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ าได้ให้ค าแนะน าไปทุกราย ในกลุ่มมัรกัตได้แนะน าเรื่อง การจัดการเรียนการสอน   
การจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในเรื่องการควบคุมสอบสวน Time line ได้ท าอย่างเข้มข้น แต่อาจจะหลุดรอด   
ไปบ้าง ในเบื้องต้นขอน าเสนอไว้เพียงเท่านี้ 
ประธาน     - จะปรับแผนตามที่มอบหมายให้ผู้ช่วยนพ.สสจ.ลงไปดูแลในพ้ืนที่  อ าเภอควนโดนเป็นที่แรก      
ในประเทศที่มีการจัดท าค่ายในโรงเรียน  ขอให้มองในภาพรวมเป็นหลักให้มีการพูดคุยหารือและบูรณาการ      
ในพ้ืนที่ให้ดี อาจจะมีการปรับกลยุทธ์ ทีมงานดูแลตามสถานการณ์   ที่ผ่านมาด าเนินการได้ค่อนข้างดี           
การประเมินความเสี่ยงสูง/ต่ า ให้น าประสบการณ์ต่าง ๆที่พบเจอมาใช้ด้วย หากมีปัญหาขอให้รายงานให้ทราบ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ X-Ray พ้ืนที่ให้ดี  
รพ.ควนโดน   - รพ.ควนโดน ได้ swab ในช่วงเช้า 47 ราย เป็นกลุ่มที่จะปล่อยกลับ และผู้สัมผัสเสี่ยงของมัรกัต 
ประธาน      - ขอให้เตรียมหาพื้นที่ ส าหรับการท าโรงพยาบาลสนามของอ าเภอควนโดนด้วย 
วรายุส วรรณวิไล    -  ได้ลงไปติดตามเยี่ยมเสริมพลัง หารือกับสสอ.ควนโดน แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2564 ที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
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ประธาน      - ขอให้น าเสนอสถานการณ์ของอ าเภอเมือง 
สสอ.เมือง     - มีผู้ป่วยรายใหม่ ทีต่ าบลบ้านควน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผู้ป่วยไปพบแพทย์ด้วยอาการ
ปวดท้อง จะ Refer ไปผ่าตัด รพ.ต่างจังหวัด แต่ตรวจพบเชื้อ จึงได้ตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้านพบเชื้อเพ่ิมอีก  3 ราย 
อีก 1 ราย ก าลังรอผล น าเข้า LQ ที่อ าเภอเมือง ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 33 ราย จะน าเข้า LQ ของต าบล
บ้านควน ที่มัสยิดบ้านควน  
ประธาน     - ขอให้อ าเภอเมือง จ ากัดวงล้อมกลุ่มเสี่ยงสูงให้ดี 
รพ.สตูล    - ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 23 ราย ได้ปิดหอผู้ป่วยพิเศษ 12 ห้อง เพื่อเปิดเตียงเสริม ขณะนี้เหลือ
เตียงว่าง 7 เตียง หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจจะต้องปิดเพ่ิมอีก 1 ตึก และหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ต้องเปิด
รพ.สนาม ผู้ป่วยอาการระดับ 4   6 ราย ส่วนใหญ่ ระดับ 3  ใช้เครื่องออกซิเจน High flow 3 เครื่อง 
ประธาน   -  หากพบ Cluster  ในโรงเรียนหรือโรงงาน ขอให้ด าเนินการแบบ ร.ร.มุสลิมศึกษาสตูลวิทยา 
รพ.มะนัง    - ในอ าเภอมะนัง กลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ใน LQ และกลุ่มเสี่ยงต่ าอยู่ใน HQ รวมทั้งหมด 333 ราย 
ประชาชนให้ความร่วมมือดี ได้ swab นักเรียน ป.1/ป.3 และครู  33 ราย ผลเป็นลบทุกราย เด็กอนุบาล 2 
และครู 17 ราย ผลเป็นลบทั้งหมดเช่นเดียวกัน วันนี้จะ swab ครั้งที่ 2 ในคนไข้ LQ ซึ่งมี 11 ราย กังวลว่ามี  
3 ราย ที่จะมีผลลบลวง จึงจะเข้าไป swab ครั้งที่ 2  13 ราย เพ่ือยืนยันอีกครั้ง หากผลเป็นลบ ก็คาดว่าจะจบ
ได้คอ่นข้างเร็ว 
สสอ.มะนัง    - ขณะนี้ก าลังประชุมร่วมกับเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายที่ รร.ผังปาล์ม 3  30 กว่าคน มีผู้มาบริจาค
เงินให้โรงเรียน 7,000 กว่าบาท 
ประธาน   -  ในเด็กส่วนใหญ่จะสามารถหายเองได้ ให้ระวังผลลบลวง การเข้าค่ายในโรงเรียน จะเป็นการช่วย
ไม่ให้เด็ก ๆ น าเชื้อไปแพร่กระจายในบ้าน ถือเป็นแบบอย่างโรงเรียนช่วยชุมชน เป็นโมเดลให้กับหลาย ๆ 
โรงเรียน ขอให้ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดี หากสามารถจบการระบาดจาก Cluster มัรกัตยะลาใน 3 อ าเภอนี้
ได้ และเหลือของอ าเภอเมือง กับอ าเภอควนโดน อีกเล็กน้อย ก็คงจะสามารถสบายใจได้ส่วนหนึ่ง ขอให้ช่วยกัน
ดูแลออกแบบกิจกรรมสุขอนามัย และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้ดี ส าหรับวัคซีนจะทยอยส่งไปให้ ตามจ านวนที่ได้รับ
จัดสรรมา ขอให้ก าลังใจทุกพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานต่อไป  ส าหรับการเปิดเมืองในอนาคต ต้องป้องกันระดับ 2    
ที่เข้มข้นขึ้น โดยใช้ความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนการป้องกันระดับ 3 คือการเตรียมโรงพยาบาลสนามให้มีความ
พร้อมกับการระบาด เตรียมถอดบทเรียนรูปแบบการรับเมือการระบาดในระยะต่อไป ซึ่งในอนาคตจะต้องเตรียม
รับมือกับสายพันธุ์เดลต้า ที่ก าลังระบาดอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในขณะนี้ ส าหรับที่ท่าแพเป็นโจทย์ที่ค่อนข้าง
ยาก หากท าได้ดีสามารถถอดบทเรียนเป็นตัวอย่างให้กับโรงงานได้ด้วย 
มติที่ประชุม   -รับทราบ 
 

 3.5  สุขภาพดี วิถีใหม่ สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตลาดสดน่าซื้อ, Street 
food Good health) 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม - street food ตลาดนัดวันพุธ เทศบาลประกาศหยุดจนกว่าจะสร้างที่ใหม่
แล้วเสร็จ ส าหรับตลาดเย็นเย็นได้จัด Zoning ใหม่ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19  ส่วนตลาดครูเทพที่มะนัง 
ผู้ประกอบการประกาศปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ประธาน - ทุกพ้ืนที่ส ารวจตลาดให้ดี ออกแบบตลาดแบบ New Normal 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
 
 



 ๗ 
 
 

 3.6  การพัฒนาคนด้านสาธารณสุข 
    - 
 3.7 การด าเนินงานควบคุมโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ   -  ตัวชี้วัดเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2564 มี 3 ตัว ในภาพรวมเขต ร้อย
ละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ผ่านเกณฑ์มากว่าร้อยละ 70 อยู่อันดับ 2 ของเขต 
ผ่านเกณฑ์ทุกอ าเภอ 

- ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ผ่านเกณฑ์ 3 จังหวัด คือ สตูล ยะลา  
ปัตตานี ภาพรวมเขตยังไม่ผ่าน จังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกอ าเภอ  

- ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD จังหวัดสตูลผ่าน 7 ชุมชน ในเดือน กรกฎาคม นี้ ฝ่าย NCD   
จะลงไปประเมินอีกครั้ง ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกอ าเภอ ทุกโรงพยาบาลที่ได้ร่วมกันด าเนินการ     
จนเป็นปีแรกที่จังหวัดผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว 
ประธาน  - โรคที่เป็นปัญหาของคนสตูล เช่น Stroke แต่ละเดือนมีจ านวน 60-80 คน โรคหัวใจมี    
20-30 คน หากสามารถลดอุบัติการณ์โรคเหล่านี้ไดจ้ะดีมาก ขอฝากทีมหมอครอบครัวได้ช่วยกันดูแลด้วย  
 

 -น าเสนอ HNA STROKE 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ - เรื่องการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฝ่ายได้ท าหนังสือแจ้ง
ทุกแห่ง เรื่อง แจ้ง QR Code เพ่ือเข้าถึงสื่อ “การรับรู้สัญญานเตือนโรคหลอดเลือดสมองและวิธีการป้องกัน” 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ในนสค./อสม. ต่อไป และจากการลงพื้นที่ รพ.สต.บางแห่งยังไม่ได้รับ CPG Stroke ขอให้สสอ.
ทุกแห่งได้น าส่ง  CPG Stroke ให้หน่วยบริการในเขตรับผิดชอบด้วย 
มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 
 

 3.8  การด าเนินงานการเงินการคลัง/งบลงทุน/งบค่าเสื่อม 
งานการเงิน        - งบด าเนินงานรวมงบผูกพัน ณ วันที่  29 มิถุนายน 2564 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ 72.09% 
งบเบิกจ่ายแทนกันของอย. เบิกจ่ายได้ 60% งบเบิกจ่ายแทนกันของสสส.เบิกจ่ายได้ 49.54% รวม            
งบด าเนินงานทั้งสิ้นเบิกจ่ายได้ 71.94%  

- งบลงทุน งบเหลื่อมปี 2563 เบิกจ่ายได้ครบ 100% งบลงทุนรวมงบผูกพัน เบิกจ่ายได้  
93.94% งบเงินกูร้วมผูกพันเบิกจ่ายได้ 99.35%  
    - งบอุดหนุน เบิกจ่ายได้ 81.78%  
     - งบด าเนินงานของอ าเภอ เป้าหมายไตรมาสนี้ คือ 80%  
      - อ าเภอเมือง    เบิกจ่ายได ้  79.90%  
       - อ าเภอควนโดน     เบิกจ่ายได้   87.63%  
          - อ าเภอควนกาหลง    เบิกจ่ายได ้  43.96%  
         - อ าเภอท่าแพ   เบิกจ่ายได ้  57.13%  
        - อ าเภอละงู   เบิกจ่ายได ้  58.47%  
        - อ าเภอทุ่งหว้า   เบิกจ่ายได ้  99.26%  
      - อ าเภอมะนัง   เบิกจ่ายได ้  81.75%  
     ภาพรวม เบิกจ่ายได้        89.61% 
 -ค่าตอบแทน พตส. จะชะลอทั้งจังหวัด เนื่องจากกระทรวงมีกฎเกณฑ์ใหม่ จึงยังมีงบประมาณ   
คงค้างอยู่พอสมควร 
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ประธาน - หากเบิกได้ให้เบิกเลย จะได้ไม่ต้องคงค้างอยู่ในระบบ เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดิม เพียงแค่ 
มีการเปลี่ยนแบบฟอร์ม และผู้เซ็นรับรอง 
งานการเงิน    - งบยาเสพติด ยังคงค้างอยู่ 900,000 กว่าบาทเป็นงบบ าบัดที่จัดสรรให้รพ. ขอให้ช่วยเร่งรัด
ด้วย 
เสรี พงศ์นฤเดช  - จากการประชุมติดตามงบประมาณของจังหวัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ของสสจ.
สตูล ไม่มีปัญหาเรื่องก่อหนี้ผูกพัน แต่มีการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ซึ่งสัญญาจะเสร็จสิ้นประมาณเดือน ส.ค. 
2564  ขอให้เร่งรัดผู้รับงานให้เร่งรัดการส่งมอบให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอหมดสัญญา ฝากรพ.ทุกแห่งที่มี         
งบเงินกู้ช่วยเร่งรัดด้วย 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  - งบค่าเสื่อมปี 2563 ขณะนี้อยู่ที่ 83.28% ยังอยู่อันดับ 7 เช่นเดิม มีหน่วยงาน 
4 แห่ง ที่ท าได้ 100% คือ ทุ่งหว้า ท่าแพ ควนโดน และมะนัง ส่วนอ าเภอเมือง 82%  ควนกาหลง 77%      
ละงู 58% คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา แต่ที่น่ากังวลมี 2 แห่ง คือ งบสร้างรั้วของรพ.สต.ในอ าเภอละงู ที่ได้ขอ
เปลี่ยนแปลงรายการ เพ่ิงได้ท าสัญญา ขอให้พ้ืนที่เร่งรัดด้วย 

- งบค่าเสื่อมปี 2564 ขณะนี้ท าได้ 27% อยู่อันดับ 3 อ าเภอทุ่งหว้า ท าได้ 85%  อ าเภอ 
อ่ืน ๆ ที่ยังได้น้อย เช่น อ าเภอควนโดน 6.48% อ าเภอเมือง 9% ขอให้ช่วยติดตามด้วย  
ประธาน        - งบค่าเสื่อมหากจะเปลี่ยนรายการขอให้รีบด าเนินการ เพราะจะมีผลต่องบประมาณเวลา
พิจารณางบลงทุนของเขต 
มติที่ประชุม  - รับทราบ   
 3.9  การด าเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  - ผลงาน ณ เดือน พฤษภาคม 2564 ระดับวิกฤติการเงินระดับ 2 จ านวน 2 แห่ง 
คือ รพ.สตูล และรพ.มะนัง คาดว่าในปีงบประมาณนี้ จะไม่มีระดับ 7 หากได้มีมาตรการรัดเข็มขัดจริงจัง        
ได้ก าชับให้หน่วยบริการดูแลเรื่องนี้แล้ว 

- สถานการณ์การเงิน ของรพ.สตูล จะมีปัญหาที่ Cash Ratio ส่วนรพ.มะนัง เป็น Current  
Ratio ซึ่ง 2 แห่งนี้อยู่ในระดับ 2 เหมือนกัน แต่ความต่างคือ รพ.สตูล มีเรื่องทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินสด
ส่วนรพ.มะนังเป็นเรื่องทุนหมุนเวียนและทุนหมุนเวียนเร็ว ที่ส าคัญ คือ ของ CUP เมือง จะมีเงินสดน้อยกว่า
หนี้สินอยู่ 4 ล้านบาทเศษ ขอฝากรพช.ที่ยังไม่ได้จ่ายหนี้ผู้ป่วยนอกภายในจังหวัดของปี 2563 ด าเนินการจ่าย
หนี้ให้รพ.สตูล เพ่ือเสริมสภาพคล่องของรพ.สตูลด้วย 

- รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ใน website 
ประธาน   - การฉีดวัคซีน รพ.ใช้งบใดในการเบิกจ่ายค่าอาหารต่าง ๆ  
รพ.ละง ู  - มีบางส่วนจากเงินบริจาค และใช้งบนอกระบบบางส่วนในการจัดซื้อ 
รพ.สตูล   - ของรพ.สตูลส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาค แต่หากต้องฉีดทุกวันเป็นเวลานาน ต้องใช้เงินสวัสดิการ 
ซึ่งมีอยู่ไม่มาก อาจต้องหาวิธีการอ่ืน ซึ่งผู้ตรวจราชการแนะน าให้ท าเป็นโครงการรณรงค์ 
รพ.ละง ู  - ขณะนี้ค่าฉีดวัคซีน 40 บาท/คน ซึ่งจะเข้าเงินบ ารุง สามารถจะน าไปใช้ได้ อาจจะท าเป็น
โครงการ เพ่ือยึดเป็นแนวทางด าเนินงานก็ได้ 
รพ.ทุ่งหว้า   - ส่วนใหญ่ของรพ.ทุ่งหว้า ซึ่งมี case ฉีดวัคซีนน้อย จะหากินกันเองในรพ. ส่วนน้ าดื่มมีผู้บริจาค
มาเป็นระยะๆ  
ประธาน   - จะหาช่องทางในการสนับสนุน เพ่ือจัดหาอาหารและน้ าให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ   
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 3.10  IT Transformation 
งาน ICT    - ข้อมูลประชากรเทียบทะเบียนราษฏร์ ขณะนี้มีส่วนต่างสูงสุดที่อ าเภอควนกาหลง 6.57% 
อ าเภอควนโดนมีส่วนต่างน้อยที่สุด 0.69% และอ าเภอทุ่งหว้า เป็นอ าเภอเดียวที่สามารถปรับลดส่วนต่างนี้ได้
จากครั้งที่แล้ว ภาพรวมจังหวัดมีส่วนต่าง 3.5% 
  - ข้อมูลประชากร Type area  1+3 มีความซ้ าซ้อน สูงสุดที่อ าเภอทุ่งหว้า 13.81%         
น้อยที่สุดที่อ าเภอท่าแพ 0.10% และมีอ าเภอเมือง อ าเภอท่าแพ และอ าเภอทุ่งหว้า ที่ปรับลดความซ้ าซ้อน         
ลงจากครั้งที่แล้ว ภาพรวมจังหวัด มีความซ้ าซ้อน 1.48%  

- แจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อวัคซีนที่แสดงในระบบ MOPH-IC รายละเอียดแจ้งให้ทุกแห่งทราบ 
แล้ว การจองคิวส าหรับผู้ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 โดยให้แต่ละอ าเภอจองคิวในรพ.แม่ข่ายผ่านรพ.สต. และ 
QR Code  

- การรณรงค์คัดกรอง DSPM ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ให้ทุกพ้ืนที่ Download 
DATA Exchange เพ่ือรับทราบเป้าหมายของพ้ืนที่ โดยให้คัดกรองในช่วงวันแรกและวันสุดท้าย ในช่วงนี้เท่านั้น 
มิฉะนั้นข้อมูลจะไม่ปรากฏ 

- ตัวชี้วัด PPA (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2564) รายละเอียดข้อมูลสามารถ Download  
ได้ที่ Web site ของสสจ.สตูล  
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
  3.11  ธรรมาภิบาล 
กลุ่มงานนิติการ -งาน ITA ไตรมาส 3 ก าหนดส่งเอกสารตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 
2564 เริ่มตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 8 กรกฎาคม 2564  ขอขอบคุณ
ผู้บริหารทุกแห่งที่ได้ส่งเอกสารมาครบถ้วน ผลคะแนนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
กลุ่มงานทรัพยากรฯ   - มีเรื่องเพ่ือพิจารณา 1 เรื่อง คือ  เรื่องข้าราชการขอลาศึกษาต่อ 1 ราย คือ นายชากิร 
มรรคาเขต ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ขอลาศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์ฯ ระยะเวลา 6 ปี     
ซึ่งทางรพ.ควนกาหลง ได้อนุมัติมาแล้ว จึงขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประธาน      - ขอให้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง ในเบื้องต้นให้แจ้งเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ  
  6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 
    - 
 

  6.2  เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
สสอ.ควนโดน ขอหารือเรื่อง การโยกย้ายของสาธารณสุขอ าเภอว่าจะด าเนินอย่างไรต่อไป 
ประธาน  - เรื่องการโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ก าชับมาให้เร่งด าเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
หาช่วงเวลาในการด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 



 ๑๐ 
 
 

  6.3  เรื่องจาก หน.กลุ่มงาน 
   - 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7       เรื่องอ่ืน ๆ  
   -        
 

ปิดประชุม      ๑5.30 น. 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


