
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 1 /๒๕๖5 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565 
ณ ห้องประชุมนครี  ชั้น 2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

ผ่านระบบ Zoom meeting 
------------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

1. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
2. พญ.วันทนา ไทรงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายเอกพล เหมรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเสรี พงศ์นฤเดช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   (รอง นพ.สสจ.สตูล) 
5. นายวรายุส วรรณวิไล          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
6. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
7. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
8. นพ.พันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
9. พญ.นันทิกานต์ อุบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. พญ.อมรรัตน์ พันธ์คีรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นางปวีณา เหมรา  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
12. นายสุทธิมาศ บินสะอาด รก.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
13. นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
14. นายสุประพล บินต ามะหงง แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
15. นางอรนุช นรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมควบคุมโรคติดต่อ 
16. นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
17. นางฉัตรพิไล เจียรนัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
18. นายอัครเดช ยาแบโด รก.หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
19. ทพ.ศุภเดช สุดใส  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
20. นายสุขสันต์ มรรคาเขต หัวหน้างานสื่อสารความเสี่ยงฯ 
21. นส.อัญคนาย์ พูลสวัสดิ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
22. นายพิทักษ์ หวังชัย  แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
23. นายสมชาย เรืองแก้ว สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 
24. นางสาวฐิตาภรณ์ เต้งหล ี รก.สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
25. นายศักดา รอเกตุ  แทน สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
26. นายธานัท ยอดแก้ว  รก.สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
27. นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ฯ         เลขานุการ 
28. นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอิสมาแอล เตบสัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
2. นายพีรพล สอนอ าไพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.สุพล เจริญวิกกัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน    ติดราชการ 
2. นายประพันธ์ ด้วยกาแด หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ     ติดราชการ 
3. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอ าเภอละงู     ติดราชการ 
 

เปิดการประชุม เวลา 09.05 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  1.1 แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 

1.1.1 มีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการในจังหวัดสตูล ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี จันทนา ศรีโพธิ์  
ในต าแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และนายสมพงศ์ พละไชย ในต าแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

1.1.2 กิจกรรมส าคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย งานแข่งขันว่าวประเพณี 
และแสดงว่าวจังหวัดสตูล และงานวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา รายละเอียดต่างๆ จังหวัดจะแจ้งให้ทราบ 
นายวรายุส วรรณวิไล  ส าหรับงานวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ได้มีการประสานงานในเบื้องต้นโดย    
จะให้กิจกรรมอยู่ใน Covid Free Setting ซึ่งกลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง
ไปแล้วในเบื้องต้น และจะติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

มติที่ประชุม - รับรองโดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

  3.1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
        3.1.1 จิตอาสาพระราชทาน 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   - ผลการด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจ าเดือน มกราคม 
2565 ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีน และด าเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุก ในวันที่ 7 มกราคม 2565 นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสตูลพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจงหัว จ านวน 42 ราย และในวันที่ 20 มกราคม 2565 มีการลงพ้ืนที่ด าเนินการ 
ฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนคลองเส็นเต็น จ านวน 44 ราย  
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ประธาน          - ขณะนี้มีการบูรณาการงานฉีดวัคซีนกับจิตอาสาพระราชทาน โดยมีทีมหมอครอบครัว     
ร่วมด้วยเพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างครอบคลุม อยากให้ทุกรพ.สต./PCU สามารถให้บริการ
วัคซีนได้ จึงขอฝากทุกพ้ืนที่บูรณาการเรื่องนี้กับจิตอาสาด้วย 
  - ขอให้ประสานผู้เกี่ยวข้องน าเสนอ ราชทัณฑ์ปันสุข ในการประชุมกวป.ครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
       3.1.2  มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
สสอ.มะนัง       - การเข้าถึงบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในปี 2565 มีผลงาน 100% ทั้งในส่วนของ 
ANC ก่อน 12 สัปดาห์ และ ANC คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์
  - หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 15 – 19 ปี ผลงานร้อยละ 16.67 ของหญิงตั้งครรภ์ในขณะนี้ และ 
ยังไม่พบวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ซ้ า 
  - หญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะโลหิตจางในปีนี้พบว่าอัตราซีดครั้งที่ 1 และ 2 ใกล้เคียงกัน ผลงาน
ร้อยละ 40  
  - ในปี 2565 ยังไม่พบหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
  - หญิงหลังคลอดได้รับการดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ์ ขณะนี้มีผลงานร้อยละ 90.91  
  - ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 25 ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 
6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 56 
  - ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 12 เดือน ได้รับการตรวจ Hct และพบภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 
6.67 
  - ร้อยละของเด็ก 0 – 2 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 71.43 มีภาวะเตี้ยร้อยละ 14.09 มีภาวะ
ผอมรอ้ยละ 3.39  มีภาวะอ้วนร้อยละ 12.08 
  - กิจกรรมการด าเนินงานปี 2565 แบ่งเป็น 4 กิจกรรม คือ  

  1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นไปท่ีปัญหาโลหิตจางและแม่วัยรุ่น   
  2. หญิงตั้งครรภ์ มุ่งเน้นปัญหาแม่วัยรุ่น ซีดและซีดซ้ ารวมถึงปัญหาโภชนาการต่ าแม่และลูก  
  3. หญิงหลังคลอด ซึ่งจะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  4. เด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่งเสริมการ กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน  

ประธาน         - อยากให้ขยายผลให้อ าเภออ่ืนๆ ได้ท าโครงการด้วย เช่นกัน และอาจสอบถามถึงการ
ขับเคลื่อนของแต่ละอ าเภอ โดยจะสุ่มให้อ าเภอน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
  - สอบถามสถานการณ์มหัศจรรย์ 1,000 วันฯ ของอ าเภอควนกาหลง 
รพ.ควนกาหลง   - เบื้องต้นมีการน าร่องที่ต าบลทุ่งนุ้ย ตามเป้าจังหวัดแต่ในส่วนของผลการด าเนินงานจะ
ติดตามในครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

        3.1.3 TO BE NUMBER ONE  
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  - มีการด าเนินการในส่วนของกิจกรรมในเดือนมกราคม 2565 คือ กิจกรรม
เตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE IDOL ในวันที่ 7 – 10 มกราคม 2565 กิจกรรมค่ายพัฒนาแกน
น าเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2565 
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  - กิจกรรมที่จะด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ การเตรียมความพร้อมเข้าร่วม
ประกวด จังหวัด อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 23 – 25  กุมภาพันธ์ 2565  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม ลด ละ เลิกบุหรี่ จังหวัดสตูล ปี 2565 โดยสมัครได้ตาม 
QR CODE  
ประธาน           - เนื่องจากโครงการ TO BE NUMBER ONE เปรียบเทียบวัคซีนป้องกันยาเสพติด จึงต้องมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอให้แต่ละอ าเภอเตรียมตัวในการขับเคลื่อนโครงการระดับอ าเภอด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.2  กัญชาทางการแพทย ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ   - ตัวชี้วัดของทางกระทรวงประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดคือ 
  ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์         
มีเป้าหมายที่ร้อยละ 70 
  ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ มีเป้าหมาย
คือ ต้องเพ่ิมจากปี 2564 ร้อยละ 5 
  ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   
มีเป้าหมายร้อยละ 5 
  - ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1 ขณะนี้ผลการด าเนินงานอยู่ที่ 57% โดยรพ.มีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จ านวน 4 แห่งจาก 7 แห่ง ซึ่งอีก 3 รพ.มีแผนจะด าเนินการเปิดในเดือนมีนาคม 
2565  
  - ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2 มีเป้าหมายปี 2565 ที่ 249 คน ขณะนี้ทางจังหวัดมีผลงาน
ที่ 87 คน 
  - ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3 มีเป้าหมายปี 2565 ที่จ านวน 5 คน โดยทางผู้เกี่ยวข้อง
ก าลังเร่งด าเนินการในส่วนนี้ และคาดว่าจะผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดได้ 
  - แผนพัฒนาการด าเนินงาน ในเรื่องการเปิดคลินิกกัญชา คาดการณ์ว่าภายในเดือน มีนาคม 
จะสามารถเปิดให้บริการได้ทุกรพ. 
  - เป้าหมายการขับเคลื่อนเรื่องกัญชาทางการแพทย์ของเขตฯ ทั้ง 4 ไตรมาส ในเรื่องของการ
จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คาดว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4   ในส่วน       
ของรพ.สต.จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์นั้น ทางเขตได้ตั้งเป้าไว้ จังหวัดละ 3 แห่ง ขณะนี้จังหวัดสตูล       
มี 2 แห่ง จึงอยากเสนอให้ทาง รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้จัดตั้งคลินิกอีก 2 แห่ง คือ รพ.สต.ปากน้ า 
และรพ.สต.เขาขาวเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯพร้อมที่จะประสานงานและ
ผลักดันในส่วนนี้เช่นกัน ในส่วนของการพัฒนากัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากพ้ืนที่ปลูก
กัญชาบ้านโตนปาหนัน  มีผลผลิตที่ไม่สามารถน าไปผลิตยาต่อ จึงเสนอให้ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงกับสมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย จึงขออนุญาตหารือทั้ง 2 หัวข้อนี้ในที่ประชุมเพ่ือผลักดัน
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางเขต 
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ประธาน     - ประเด็นการเปิดคลินิก ให้กลุ่มงาน คบส.ประสานแพทย์แผนไทยในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการได้เลย 
สสอ.ควนกาหลง    - ประเด็นพัฒนาพ้ืนที่ปลูกกัญชาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ได้มีการพูดคุยกับ รพ.สต.      
ที่รับผิดชอบ ในเบื้องต้นมีแผนที่จะด าเนินการปลูกใหม่ และจะประสานกลุ่มงานแพทย์แผนไทย สสจ.           
เพ่ือขับเคลื่อนด าเนินงานต่อไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 3.3 ระบบบริการปฐมภูมิ / 3 หมอ / พชอ. 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ     - สรุปผลการด าเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดย 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 50 ของประชากรได้รับการดูแลและมีหมอประจ าตัว 3 คน จังหวัดสตูล
ผ่านเกณฑ์และมีผลงานร้อยละ 85.96   
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 50 ของหน่วยบริการปฐมภูมิมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดสตูล
ผ่านเกณฑ์ และมีผลงานร้อยละ 87.10  
  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 70 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพชีวิตจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์  และมี
ผลงานร้อยละ 100  
   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 75 ของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ และมี
ผลงานร้อยละ 100 
  - แผนพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้านปี 2565 นั้น กรมสนับสนุนฯได้จัดสรร
งบประมาณพัฒนาศักยภาพหมอคนที่ 1 อสม. สู่การเป็นสมาร์ท อสม.ในระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 
2565 จ านวน 8 รุ่น โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 313 คน 
รพ.สตูล        - ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอ าเภอเมือง ขณะนี้อยู่ในช่วงการพูดคุย ท าความเข้าใจ       
กับแพทย์เพ่ือให้ทุกทีมของอ าเภอเมืองมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ประธาน - ขณะนี้ทางเขตต้องการให้หมอครอบครัวเป็นหลักในการใช้โปรแกรม RH12  จึงขอให้ฝึกการ

ใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานด้วย 
 - ขอฝากเรื่องการหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของอ าเภอเมือง เพ่ิมเติมอีก 4 ทีมเพ่ือความ
พร้อมของจังหวัดในการรับมือด้านต่าง ๆ  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 3.4 สุขภาพกลุ่มวัย – สุขภาพจิต 
       3.4.1 สุขภาพกลุ่มวัย 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ    - ส าหรับสุขภาพมารดาจังหวัดสตูล พบว่าอัตราส่วนการตายของมารดาจังหวัด
สตูล ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุทางอ้อม 
  - สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์และทารกหลังคลอดติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสตูล ในปี 2564 

– 2565 นั้น ทางทีมตรวจราชการขอให้เร่งรัดในการฉีดวัคซีน และเพ่ิมเงื่อนไขความปลอดภัย ในการเข้ารับ
บริการวัคซีนเพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์มีความม่ันใจในการเข้ารับวัคซีนมากข้ึน โดยขณะนี้จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภ์ 
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ติดเชื้อ 104 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย แต่ยังคงด าเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 
12 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง 
  - สุขภาพเด็กปฐมวัยในส่วนของต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต  ที่จังหวัดสตูล      
ได้ด าเนินการใน 10 ต าบล ได้มีการเยี่ยมติดตามงานพบว่าในส่วนของข้อมูลยังไม่มีการเชื่อมโยงระหว่าง
สาธารณสุขกับท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้เครื่องมือเครื่องใช้ในการติดตามน้ าหนัก/ส่วนสูง ยังคงมีไม่เพียงพอ    
ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี 2565 ประกอบด้วย ต าบลนิคมพัฒนา มีกิจกรรมด้านป้องกันภาวะซีด   
ในหญิงตั้งครรภ์ และแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก , ต าบลทุ่งหว้า มีแผนแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
และส่งเสริมการเล่านิทาน ,ต าบลตันหยงโป มีการจัดท าคู่มือดูแล ตนเองป้องกันภาวะซีด ,  ต าบลควนขัน         
มีโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก , ต าบลพิมาน มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก , ต าบลก าแพง
และเขาขาว มีโครงการขับเคลื่อนต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน โดยของบประมาณจากท้องถิ่น ทั้ง สิ้น             
4 กิจกรรม 
  - Big Rock แก้ไขปัญหาโลหิตจางเด็กอายุ 0 – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 12 ได้มีมติให้จังหวัดสตูล
ด าเนินการในอ าเภอที่มีปัญหาโลหิตจางในเด็ก 0 – 5 ปี สูงที่สุดคือ อ าเภอควนโดน และอ าเภอมะนัง 
  - แผนการขับเคลื่อน Big Rock ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ จะคัดกรองความเสี่ยงทุกอ าเภอ
แต่รูปแบบการดูแลแบบครบวงจรจะอยู่ที่อ าเภอเมือง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
       3.4.2 สุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    - ส าหรับไตรมาสแรกจังหวัดสตูล มีจ านวนฆ่าตัวตาย 4 ราย จากประชากร 
313,437 คน และในส่วนของตัวชี้วัด ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี 
ขณะนี้จังหวัดสตูลมีผลงานที่ร้อยละ 96.36 มีเพียงอ าเภอควนกาหลง และอ าเภอเมืองที่มีการกลับมาท าร้าย
ตัวเองซ้ า 
  - รายงานการฆ่าตัวตายส าเร็จตั้งแต่ 1 – 31 มกราคม 2565 มีจ านวน 1 ราย โดยจะมีการ
ลงพื้นที่เพ่ือเฝ้าระวังบุคคลในครอบครัวต่อไป 
ประธาน  - ขอให้ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายให้น้อยลง 
   - สอบถามสถานการณ์อ าเภอทุ่งหว้า 
สสอ.ทุ่งหว้า     - การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาในพ้ืนที่ที่จะเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษ 
  - เบื้องต้นทางรพ.ทุ่งหว้ายังไม่มีนักจิตวิทยา 
ประธาน         - แนะน าให้อ าเภอทุ่งหว้าสร้างเครือข่ายกับรพ.ละงู หรือรพ.สตูลเพ่ือประสานขอนักจิตวิทยา    
ไปช่วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 3.5 สถานการณ์โควิด-19 
งานระบาดวิทยา    - สถานการณ์การฉีดวัคซีนในจังหวัดสตูล จากประชากรเป้าหมาย 324,835 คน ฉีด
วัคซีนเข็ม 1 แล้ว 196,994 คน คิดเป็นร้อยละ 60.64 คงเหลืออีก 127,104 คนที่จะต้องเร่งรัดในเรื่อง 
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การฉีดวัคซีน โดยเป้าหมายในปี 2565 ทางกระทรวงตั้งเป้าวัคซีนเข็ม 2 ที่ร้อยละ 75 ซึ่งขณะนี้ภาพรวมการ
ฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 57 และเข็ม 3 อยู่ร้อยละ 8  
  - ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19  ตามฐานประชากรเมื่อจ าแนกตาม type 1+3  
พบว่าผลงานการฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ อ าเภอ ภาพรวมจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 81.69  
   - ผลงานการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 จ าแนกตามทะเบียนราษฎร์ ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 68.23 
จ าแนกตาม type area 1+3 ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 77.45 โดยการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 นี้ได้ฉีดในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุแล้วร้อยละ 67.92 ผู้มีโรคประจ าตัวร้อยละ 68.14 หญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 84.73 โดยอ าเภอที่ฉีด
วัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 100 คือ อ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอมะนัง 
  - ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในเขตรับผิดชอบของสถานพยาบาลตาม type area 1+3  ที่มี
ผลงานต่ ากว่าร้อยละ 70 คือ รพ.สต.บ้านควน รพ.สต.ปูยู รพ.สต.วังประจัน และรพ.สต.กุบังปะโหลด 
   - ในปี 2565 มีนโยบายเชิงรุกของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และผู้ตรวจราชการ 
เพ่ือยกระดับความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน COVID-19 คือ 
    1. ขยายจุดฉีดวัคซีนไปยัง รพ.สต.ทุกแห่ง 
   2. จัดทีมเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน 
   3. จัดบริการวัคซีนที่คลินิก ANC/NCD  และ ER  ในทุกสถานบริการ 
   4. จัดทีม MCATT ลงพื้นที่ส ารวจกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  
   5. สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจประสิทธิภาพวัคซีน 
    - จากการติดตามความพร้อมในการให้บริการวัคซีนจังหวัดสตูล พบว่ามีรพ.สต.จ านวน     
29 แห่ง มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีน  นั่นคือ  อ าเภอเมือง 9 แห่ง  อ าเภอท่าแพ 1 แห่ง อ าเภอ    
ควนกาหลง 4 แห่ง อ าเภอทุ่งหว้า 8 แห่ง อ าเภอควนโดน 1 แห่ง อ าเภอมะนัง 5 แห่งและอ าเภอละงู 1 แห่ง 
  - เป้าหมายรายวันของการฉีดวัคซีนในจังหวัดสตูล คือ 2,250 เข็ม/วัน โดยเฉลี่ยให้รพ.สต. 
ทุกแห่งมีผลงานแห่งละ 10 คน/วัน รพช. 200 คน/วัน และรพท. 500 คน/วัน ซึ่งจากการติดตามที่ผ่านมา
พบว่าผลงานยังคงต่ ากว่า 60% 
  - การด าเนินงานฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กนักเรียน 5- 11 ปีในจังหวัดสตูล มีร้อยละ     ของ
จ านวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนสังกัด สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 53.41  สนง.ศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ร้อยละ 34.81  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 66.00 กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
436 ร้อยละ 92.74 และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร้อยละ 50.83 

ประธาน - การรับมือกับ COVID -19  ระลอกล่าสุดจังหวัดสตูลจะใช้กลศึก “แบ่งทัพ รับศึก” คือ การจัด

กลุ่มตามผู้เปราะบางและการฉัดวัคซีน เพ่ือด าเนินการรับมือในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ       
ขอความร่วมมือให้ใส่ใจกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ 

 - ขณะนี้จังหวัดสตูลสามารถเปิดเรียน แบบ On-site ได้กว่า 80% แล้ว ขอขอบคุณทุกพ้ืนที่    
ที่ช่วยกันน าร่องในเรื่องนี้ 
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กลุ่มงานควบคุมโรคฯ   - ขณะนี้ได้มีการปรับแนวปฏิบัติวันกักตัวผู้เสี่ยงสูง โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใช้มาตรการ 
7+3 นั่นคือ กักตัว 7 วัน และสังเกตอาการตนเองอีก 3 วันท า ATK  2 ครั้ง 

ประธาน - สามารถใช้มาตรการนี้เพื่อรับมือก่อน แล้วสังเกตสถานการณ์โดยรวมอีกครั้ง 
 - แนะน าการจัดการขยะติดเชื้อ สามารถน ามาฆ่าเชื้อก่อนส่งเป็นขยะปกติเพ่ือน าไปก าจัด หรือ
สามารถหาวิธีการอ่ืน ๆ ที่ปลอดภัยทดแทนการส่งก าจัดแบบขยะติดเชื้อได้ 
รพ.ควนกาหลง     - เนื่องจากข้อมูลการฉีดวัคซีนตามทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอควนกาหลง มีผลงานค่อนข้าง
น้อย จึงอยากขอค าแนะน าว่าจะท าอย่างไรให้ประชากร type 2 ที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ แต่เข้ารับวัคซีนที่อ่ืนน ามา

คิดด้วย 
ประธาน      - ทาง IT ได้ดึงข้อมูลผู้ที่ฉีดที่อ่ืนไว้แล้ว ในขณะนี้อยากให้มุ่งเน้นที่ประชากรในพ้ืนที่ก่อน        
โดยทางหมอครอบครัว/รพ.สต. ในพ้ืนที่สามารถน าวัคซีนไป stock ไว้เพ่ือเตรียมพร้อมฉีดให้ประชาชนเลย      
ในส่วนของรพ.อาจมีการออกแบบให้รับฉีดวัคซีนทุกวันรวมถึงเสาร์-อาทิตย์ 
รพ.ควนกาหลง    - รับทราบ และขอเสนอแนะว่าในอนาคตจะสามารถลดขั้นตอนของการให้บริการวัคซีน   
ลงได้หรือไม่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การคีย์ข้อมูลบางประเภท Informed 
consent  
รพ.สตูล         - ในอนาคตมีโอกาสลดขั้นตอนได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงระบาดของ COVID-19         

จึงยังคงต้องเก็บข้อมูลในส่วนนี้รวมถึง Informed consent 
    - เบื้องต้นทาง รพ.สตูลมีการด าเนินการแจกวัคซีนไปยังทุก รพ.สต.แล้ว ยกเว้นในรพ.สต.ที่มี
ข้อจ ากัดในการเก็บวัคซีน 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ   - ณ ขณะนี้ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องคีย์ข้อมูลประจ าวันไปพร้อม ๆ กับเร่งรัด 
ฉีดวัคซีนเนื่องจากกระทรวงได้มีการหารือในการปรับโรค COVID-19  ให้เป็นโรคประจ าถิ่น โดยมีเงื่อนไขใน

เรื่องของกลุ่มเสี่ยง/ป่วยรุนแรง  จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส ร้อยละ 80  
  - และเมื่อปรับเป็นโรคประจ าถิ่นแล้ว จะสามารถปรับเรื่องขั้นตอนการฉีดวัคซีนทั้งหมดเข้าสู่
ระบบปกติ โดยมีคลินิกฉีดวัคซีนผู้สูงอายุในรพ.ทุกแห่ง 
ประธาน  - ฝากทางกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพจิตใจ และสภาวะเครียดจากสถานการณ์โควิด
ของบุคลากรและประชาชนด้วย 
  - ถึงแม้สถานการณ์ผู้ป่วยลดลง แต่ยังคงต้องติดตามทิศทางสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอฝาก
ทางพ้ืนที่เน้นมาตรการ Covid Free Setting ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามชนไก่ หรือชนวัว ที่อ าเภอ        
ควนกาหลง 
สสอ.ควนกาหลง  - ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยลงพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว จะส่งข้อมูลรายงาน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลอีกครั้ง 
สสอ.ทุ่งหว้า      - ในส่วนของสนามชนไก่ อ าเภอทุ่งหว้านั้น มีเจ้าหน้าที่ปลัดอ าเภอ และทีมงานควบคุมก ากับ
กิจกรรมแบบ new normal อย่างใกล้ชิด 
ประธาน  - ฝากเรื่องของสุขอนามัย และการแบ่งทัพรับศึกในการรับมือกับสถานการณ์ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
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 3.6  Covid Free Setting   

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม     - ผลการด าเนินงาน Covid Free District ในพ้ืนที่อ าเภอละงู มีผลงานเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากได้รัฐผลงานต าบลปากน้ ามาเพ่ิม 
   - ผลการด าเนินงาน Covid Free City เขตเทศบาลต าบลก าแพง หมู่ 3 และหมู่ 4   มีผลงาน
การประเมินที่ร้อยละ 85.71 ขาดเพียง Setting  ร้านอาหารส่วนเดียว 
   - ผลการด าเนินงาน Covid Free Zone ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมีผลงานที่ร้อยละ 55.66       
จะด าเนินการอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนในพื้นท่ีชุมชนวังสายทอง มีผลงานที่ร้อยละ 100 
   - ผลการด าเนินงาน Covid Free Setting รายอ าเภอพบว่ายังมีอ าเภอที่ยังไม่ได้ด าเนินการ    
ในส่วนของ Setting โรงแรม คือ อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ และอ าเภอมะนัง โดยอ าเภอท่าแพได้ส่งแผน
ด าเนินการมาแล้ว จึงฝากทางพ้ืนที่อีก 2 อ าเภอประสานทางกลุ่มงานอีกครั้ง 
   - การติดตามตรวจประเมิน Covid Free Setting โดย Setting ร้านอาหาร/โรงแรม ต าบล
ปากน้ าได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน Covid Free Setting  แล้วในวันที่ 12 – 13 มกราคม 2565 
และในวันที่ 21 มกราคม 2565  สสจ.สตูลได้ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอ าเภอลงพ้ืนที่ตรวจ
ประเมินการขออนุญาตเปิดกิจกรรมสนามชนไก่ อ าเภอทุ่งหว้า พร้อมเน้นย้ ามาตรการ Covid Free Setting 
ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพ้ืนที่เทศบาลควนโดน 
   - เจ้าหน้าที่ทุกอ าเภอสามารถดูหลักเกณฑ์ในการประเมิน Setting ต่าง ๆ ได้ที่เว๊ปไซต์      
ของกรมอนามัย 
ประธาน   - Covid Free Setting เป็นมาตรการใช้รองรับกิจกรรมการร่วมกลุ่มคนซึ่งสกัดกั้นไม่ให้         
เกิดการกระจายเชื้อ จึงขึ้นกับบริบทและสถานการณ์ด้วย  
  - สอบถามสถานการณ์ Covid Free Setting ของรพ.ต่าง ๆ  
รพ.ควนโดน   - เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจ ATK  1 ครั้ง/2 สัปดาห์ ยกเว้นในช่วงปีใหม่ จะตรวจทุกสัปดาห์      
พบผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งหมด 1 ราย  
รพ.ละง ู        - รพ.ละงูเริ่มท าให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง ห้องฟัน  ER และอีกหลายจุด โดยประมาณ 
                  - 80% ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการท า ATK ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องมาโดยประมาณ 3 เดือน ยังไม่พบ 
ATK บวกในกลุ่มเจ้าหน้าที่  พบเพียงในผู้เข้ารับบริการห้องฉุกเฉิน และห้องทันตกรรม 
ประธาน - ข้อดีของการท า Covid Free Setting อย่างสม ่าเสมอ คือการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ 

จึงมีความจ่าเป็นที จะต้องท่าต่อเนื อง แต่ในอนาคตอาจสามารถปรับตามบริบทและสถานการณ์ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

3.7 งานควบคุมโรค HT/DM และ HNA STROKE 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ    - Small success ร้อยละของประชากรอายุ 35 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 30 ซึ่งในภาพรวมจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์แล้ว แต่เมื่อ
แยกรายอ าเภอพบว่าอ าเภอเมือง ยังมีผลงานต่ ากว่าร้อยละ 30  
  - ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันมี Small success อยู่ที่ร้อยละ 60 
ขณะนี้ผลงานในภาพรวมจังหวัดสตูลอยู่ที่ร้อยละ 27.01 
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  - ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานมี Small success อยู่ที่ร้อยละ 40 
ขณะนี้ผลงานในภาพรวมจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 15.89 โดยอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ทั้งร้อยละการตรวจติดตาม      
และร้อยละการคัดกรองมีเพียงอ าเภอมะนัง และอ าเภอควนกาหลง 
  - ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด stroke ในไตรมาสแรกของปี 2565 มีดังนี้ 
     - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่ ร้อยละ 4.93 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ต้องต่ ากว่า
ร้อยละ 7  
     - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกอยู่ที่ร้อยละ 14 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ต้องต่ ากว่า
ร้อยละ 25  
     - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันอยู่ที่ร้อยละ 2.98 ซึ่งผ่านเกณฑ์      
ที่ต้องต่ ากว่าร้อยละ 5 
     - ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่เกิน 72 ซม.ได้รับการรักษาใน stroke 
Unit อยู่ที่ร้อยละ 58.6 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40  
     - door to meddle time อยู่ที่ร้อยละ 58.82 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
     - door to operation room time ยังไม่มีผลงาน  เนื่องจากไม่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตกเข้ารับการผ่าตัด 
ประธาน          - ขอให้ทางทีมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง HNA 
   - ขอให้ทางพ้ืนทีแ่ละทีมหมอครอบครัว ออกแบบการรับมือผู้ป่วยโควิดในกลุ่มเหล่านี้ด้วย  
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

3.8  ความก้าวหน้างบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบค่าเสื่อม 
งานการเงิน     - งบด าเนินงานปี 2565   ได้รับจัดสรร 18,141,784 บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,513,490.48 
บาท ผูกพันงบประมาณ 28,777.75 บาท รวมร้อยละการเบิกจ่ายรวมผูกพัน 63.18% 
 - งบลงทุน 
      - งบเงินกู้ ได้เบิกจ่าย 220,800 บาท คืนส่วนกลาง 110,400 บาท  ท าให้ร้อยละการ
เบิกจ่ายครบทั้ง 100%  
      - งบเหลื่อมปี มียอดเบิกจ่าย 40.88%  แต่เมื่อรวมกับงบประมาณผูกพันที่ใช้จ่ายรายงวด 
จะพบว่าร้อยละการเบิกจ่ายรวมผูกพันครบทั้ง 100% 
      -  งบลงทุนปี  2565 ได้ รับจัดสรร 79,379,800 บาท ขณะนี้ เบิกจ่ ายแล้ว 
11,285,980.44 บาท ผูกพันงบประมาณ 66,183,889.56 บาท รวมร้อยละการเบิกจ่ายรวมผูกพัน 
95.59% 
 - งบอุดหนุน จ านวน 30,000 บาท ยังคงไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย 
 - งบกลางปี 2564 งบ Covid-19  ได้ท าการเบิกครบ 100%  และงบของพนักงานราชการ

เฉพาะกิจจะเบิกตามงวดเงินเดือน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว 39.62%  
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 - งบด าเนินงานในระดับอ าเภอ มีอ าเภอที่เบิกจ่ายครบ 100% แล้วคือ อ าเภอควนกาหลง และ
อ าเภอทุ่งหว้า ส่วนอ าเภออ่ืน ๆ ได้ส่งเอกสารเบิกมาเพ่ิมเติม และได้ด าเนินการแล้ว โดยภาพรวมการเบิกจ่าย
อยู่ที่ร้อยละ 90% แต่เบื้องต้นวางเบิกออกจาก GF แล้ว 72.34%  
ประธาน - จังหวัดสตูลจะได้งบกลางพิเศษของจังหวัดฝั่งอันดามัน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลือกจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว     
ที่เกาะหลีเป๊ะ ขอฝากทาง รพ.สตูล รพ.ละงู และสสอ.เมือง ประชุมและเตรียมการให้พร้อมส าหรับงบกลาง
พิเศษนี้ด้วย เนื่องจากต้องเร่งให้ด าเนินการภายใน 1 ปี  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ       - ความคืบหน้างบกลางของเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้ก าลังรองบประมาณ 
 - งบค่าเสื่อมของจังหวัดสตูล ขณะนี้มีการท าแผน อนุมัติแผน และด าเนินการแล้วร้อยละ 1.84 
ซึ่งสูงสุดในภาพรวมของเขต 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
 

3.9  การด าเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ - ภาวะวิกฤตของทุกรพ.ในจังหวัดสตูล ขณะนี้อยู่ในสถานะปกติทุกแห่ง 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 3.10  ธรรมาภิบาล 
กลุ่มงานนิติการ   - ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 คะแนน เฉลี่ ยในไตรมาสที่ 1 
จังหวัดสตูล มีผลงานที่ร้อยละ 73.33 โดยแยกเป็นสาธารณสุขรายอ าเภอ ระดับ 5 คะแนนได้แก่ สสจ.สตูล 
สสอ.เมือง  สสอ.ละงู สสอ.ทุ่งหว้า สสอ.มะนัง ระดับ  1 คะแนน ได้แก่ สสอ.ท่าแพ และสสอ.ควนโดน ในส่วน
ของรพ.แยกรายอ าเภอได้ระดับ 5 คะแนนทุกอ าเภอมีเพียง รพ.ควนกาหลงได้ 3 คะแนน 
 - เกณฑ์การประเมินไตรมาส 2 ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 82 ไตรมาส 3 ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 87 
และไตรมาส 4 ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 92 
 - การส่ง ITA ในไตรมาส 2 สามารถส่งเอกสารได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  
ประธาน       - ขอฝากหน่วยงานที่สามารถเพ่ิมคะแนนได้ให้ด าเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือคะแนนที่ดีขึ้น
ในไตรมาส 2 
 - ฝากทางกลุ่มงานนิติการในการประสาน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
 

3.11  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ HIS Gateway 
งาน ICT - ข้อมูลประชากรเทียบทะเบียนราษฎร์ มีร้อยละส่วนต่างของประชากรน้อยที่สุดที่อ าเภอ     
ควนโดน และมากท่ีสุดคือ อ าเภอควนกาหลง 
 - ข้อมูลประชากร Type 1+3 มีความซ้ าซ้อนน้อยที่สุดที่อ าเภอท่าแพ มีร้อยละความซ้ าซ้อน

ร้อยละ 0.33 ส่วนร้อยละความซ้ าซ้อนมากที่สุดคือ อ าเภอทุ่งหว้า โดยมีร้อยละความซ้ าซ้อน 1.48 
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 - จากข้อมูล PPA 2565 มีรายงานผลการประเมินที่เข้าเกณฑ์ตัวชี้วัด คือ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะโลหิตจาง, ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะผอม, ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุในฟัน
น้ านม, ร้อยละเด็ก 6 – 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง 
 - ขณะนี้ทางเขตใช้โปรแกรม Rh12  ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโควิดในภาพรวมของเขต 

โดยทางจังหวัดสตูลยังอยู่ในขั้นตอนการติดตามข้อมูล 
ประธาน       - ฝากผู้บริหารทุกท่านประสานทีม IT ด้านการใช้โปรแกรมน าร่อง NCD ของเขต 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    - การน าร่อง smart  อสม. และ H for you  เป็นการน าร่องการคัดกรอง

เบาหวาน/ความดัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเลือกอ าเภอน าร่อง เบื้องต้นวางแผนไว้ที่อ าเภอละงู  แต่ยังคงต้อง
ประสานกับทางพ้ืนที่อีกครั้ง 
ประธาน       - ฝากทาง IT ประสานทางผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนในเรื่องต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อทราบ 
   - 
 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องพิจารณา 
                                - 
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่างๆ 
6.1 เรื่องจาก รพท. / รพช. 

รพ.ละง ู - ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ทางรพ.ละงู ร่วมกับคณะสงฆ์ คณะกรรมการ
อิสลามจังหวัดสตูล อ าเภอละงู และหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอละงู ได้จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพ่ือหาทุน
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์รพ.ละงู เนื่องในโอกาสเปิดใช้บริการตึก 114 เตียง โดยมี 5 กิจกรรมคือ  

1. จัดจ าหน่ายเสื้อ (VIP สีเหลือง 499 บาท สีเขียว 399 บาท) ซึ่งทาง รพ.จะประสานไปยัง
หน่วยบริการต่างๆ  ในการจัดจ าหน่ายเพ่ือร่วมสมทบทุน  

2. กิจกรรมเลี้ยงน้ าชาของชาวมุสลิมร่วมกับมัสยิดในจังหวัดสตูล ซึ่งทางรพ.ก็มีการเลี้ยง 
น้ าชาในวันที่ 12 มีนาคม 2565  
  3. กิจกรรมทอดผ้าป่า วันที่ 23 เมษายน 2565  
  4. ขายล๊อตเตอร์รี่ งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 และ 15 เมษายน 2565  
  5. บัญชีบริจาคเพ่ืออุปกรณ์การแพทย์ 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
 

6.2 เรื่องจาก สสอ. / รพสต. 
  - 
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6.3 เรื่องจาก หัวหน้ากลุ่มงาน 
   - 
 

ระเบียบวาระที ่7   เรื่องอ่ืน ๆ 
สสอ.เมือง - มีการตรวจ ATK ในนักกีฬาจังหวัดสตูล ที่ไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติส่วนภาคใต้ที่จังหวัด
ระนอง พบผล positive  3 ราย คือ นักกีฬา 1 ราย เจ้าหน้าที่ 1 ราย และพนักงานขับรถของเทศบาลเมือง 1 
ราย ณ ขณะนี้เข้ารักษาตัวที่ CI สนามกีฬาเทศบาลฉลุง ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสูงจ านวน 23 คน ได้ด าเนินการ
ในเรื่องการกักตัว LQ สนามกีฬารัชกิจฯ แล้ว 
ประธาน          - ให้ใช้การรับมือแบบ smart control  ลดการแพร่กระจายเชื้อจากกลุ่มไม่เปราะบางไปยัง

กลุ่มเปราะบางตามหลัก “จัดทัพ รับศึก” และท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน 
  - ข้อมูลสถานการณ์จากรองปลัดกระทรวงฯ คือ 
   1. สถานการณ์ทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัส omicron 
   2. ประเทศไทยฉีดวัคซีนได้ 115 ล้านโดส 
   3. ในเดือนนี้จะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 5 – 11  ปี     
   4. การรายงานจะไม่เน้นผู้ป่วยติดเชื้อรายวัน แต่จะให้ความส าคัญกับผู้ป่วยที่นอน
รพ. และมีอาการทางปอด รวมถึงอัตราการเสียชีวิต  
   5. ยุทธศาสตร์หลัก คือการตรวจ ATK  HI first  และ CI first เป็นนโยบายหลัก 
   6. จะมีการประเมินผล test & go  และ sand box 
   7. เน้น VUCA  
   8. มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายจาก zero covid  ให้เป็น living with covid  
   9. ทรัพยากรที่ควรมีเตรียมไว้คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ และฟ้าทะลายโจร 
   10. มีแผนและแนวทางประกาศให้เป็น dynamic area ตามเกณฑ์และทิศทาง
สถานการณ์ในภายภาคหน้า 
ปิดการประชุม  เวลา 12.05 น. 
 
 
                               (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                      ผู้จดรายงานการประชุม 

  
                    (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
          รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


