
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 2 /๒๕๖5 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมนครี  ชั้น 2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

1. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. พญ.วันทนา ไทรงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายเอกพล เหมรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษฯ   (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเสรี พงศ์นฤเดช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ            (รอง นพ.สสจ.สตูล) 
5. นายวรายุส วรรณวิไล          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ             (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
6. นพ.สุพล เจริญวิกกัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน 
7. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
8. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
9. นพ.พันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
10. พญ.นันทิกานต์ อุบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
11. นางพรทิพย์ นิลพงศ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
12. นางอัญชรีย์ สายพัทลุง แทน รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
13. นายสุทธิมาศ บินสะอาด รก.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
14. นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
15. นายสุประพล บินต ามะหงง แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
16. นางอรนุช นรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมควบคุมโรคติดต่อ 
17. นางฉัตรพิไล เจียรนัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
18. นายอัครเดช ยาแบโด รก.หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
19. นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการฯ 
20. นายสุขสันต์ มรรคาเขต หัวหน้างานสื่อสารความเสี่ยงฯ 
21. นส.วันทิพย์ อุทยางกูร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
22. นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม หัวหน้างานระบาดวิทยาฯ 
23. นส.มญชดา พิธกิจ  แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
24. นายสมชาย เรืองแก้ว สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 
25. นางสาวฐิตาภรณ์ เต้งหล ี รก.สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
26. นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว  สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
27. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอ าเภอละงู 
28. นายธานัท ยอดแก้ว  รก.สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
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29. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          เลขานุการ 
30. นายเกษม ไปรฮูยัน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      ผูช้่วยเลขานุการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นส.อัญคนาย์ พูลสวัสดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
2. นายอิสมาแอล เตบสัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
3. นายประณต มหาวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
4. นายพีรพล สอนอ าไพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ทพ.ศุภเดช สุกใส  ทันตแพทย์ปฎิบัติการ                    ติดราชการ 
 

เปิดการประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  1.1 แจ้งเรื่องจากท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัด 

1.1.1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน 
“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ส่งมอบแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด และนิทรรศการ“ผ้าลายขอเจ้าฟ้า              
สิริวัณณวรีฯ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

1.1.2 ข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในจังหวัด ได้แก่ นส.ธัญรัศมิ์ ไตรพันธ์รัชตะ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล, นส.กีรติญา ทิมเมือง ต าแหน่ง  คลังจังหวัดสตูล  และนายชวรณ  
สุธาพาณิชย์ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
  1.2 ทิศทางการปฏิบัติในสถานการณ์โควิด จะเป็นไปตามที่ส่วนกลางวางเป้าหมายไว้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

มติที่ประชุม - รับรองโดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
        3.1.1 จิตอาสาพระราชทาน 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   - ผลการด าเนินงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2565  ได้ด าเนินงานทั้งหมด     
3 ด้าน โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาด าเนินการด้านจิตอาสาเฉพาะกิจ 
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จ านวน 5 ครั้ง คือ  การตรวจเยี่ยมโครงการต้นแบบโคก หนอง นา,ติดตามการสอบสวนโรค ณ  โรงเรียน 
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรจิตอาสาหน่วยพระราชทาน กศน.จังหวัดสตูล การตรวจ
เยี่ยม SI ณ รร.บ้านเจ๊ะบิลัง และติดตาม ก ากับการให้บริการวัคซีน ณ Big C สตูล 
  - กิจกรรมการด าเนินงานจิตอาสาในบางพ้ืนที่ที่ด าเนินการแล้วจะน าเสนอในการประชุมครั้ง
ถัดไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
       3.1.2  ราชทัณฑ์ปันสุข 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  -  4 ประเดน็ ส าคัญในการด าเนินงานปี 2565 ประกอบด้วย 

1. ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง เช่น การรักษาผ่าน 
ระบบออนไลน์ 

2. การบริการสุขภาพช่องปากและการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจ า เช่น ให้บริการใส่ 
ฟันเทียม 

  3. การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
  4. การป้องกัน ควบคุมโรคในเรือนจ า เช่น การคัดกรอง 3 กลุ่มโรค (วัณโรค เอดส์ 

และ covid-19 

  - แผนการด าเนินงานประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 11 กิจกรรม คือ บริการ
รักษาโดยพยาบาลเรือนจ า บริการให้ค าปรึกษารักษาจิตบ าบัด บริการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ บริการ    
คัดกรองเอดส์ คัดกรองวัณโรค คัดกรองวัณโรคโดยรถ x-ray เคลื่อนที่  บริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
/เบาหวาน บริการทันตกรรม บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง ระบบการส่งต่อเพ่ือการรักษา และระบบการ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
ประธาน  - เนื่องจากราชทัณฑ์ปันสุขประกอบด้วยหลายส่วน อาจต้องประสานกับทาง รพ.สตูลในการ
จัดแพทย์และไปให้บริการในระบบต่าง ๆ ฝากเลขาประสาน ทางรพ.สตูลให้ร่วมน าเสนอในครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
       3.1.3  มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
ประธาน         - ในภาพรวมประเทศ ขณะนี้จ านวนการเกิดกับจ านวนการเสียชีวิตมีจ านวนใกล้เคียงกัน ข้อมูล
จังหวัดสตูล ในปีที่ผ่านมามีจ านวนคนเกิดน้อยลงเช่นกัน แต่ยังมีจ านวนมากกว่าผู้เสียชีวิต จึงอยากให้ช่วยดูแล
คุณภาพของผู้ที่เกิดมาทุกคน ขอเชิญทางสสอ.มะนัง และอ าเภอที่สมัครใจด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกแห่งชีวิต น าเสนอ โดยในครั้งถัดไปจะมีการจับฉลากเพ่ือติดตามดูว่าเด็กในแต่ละอ าเภอได้รับการดูแล  
ในโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตอย่างไรบ้าง 
สสอ.มะนัง  - เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ชะงักไปบ้าง โดยทางอ าเภอ

มะนังมีกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ คือ กิจกรรมการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 
การจ่ายยาและเจาะหา Hematocrit ในพ้ืนที่  หมู่  3 และหมู่  7 โดยมีเป้าหมาย 150 คน พบภาวะ              
ซีด 11 ราย ซึ่งได้มีการจ่ายยา และเร่งด าเนินการตามแผนแล้ว 
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ประธาน        - มีการถอดบทเรียนจากทางโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตทั้งประเทศ และมีการ
ชื่นชมจังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้ส่งเข้าไปในกลุ่ม กวป.แล้ว 
         - ฝากทางฝ่ายเลขานุการ จัดฉลากสุ่มอ าเภอเพ่ือติดตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
แห่งชีวิต และรบีแจ้งทางพ้ืนที่ให้เตรียมการน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

        3.1.3 TO BE NUMBER ONE  
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  - ในเดือนมีนาคม 2565 นี้จะมีการเตรียมพร้อมการแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE I DOL และจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 16 ,19 มีนาคม 2565 
ประธาน           - ขอให้พยายามคัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานการณข์ณะนี้ไม่อยากให้กลุ่มเปราะบางไปเสี่ยง 

  - ฝากทุกอ าเภอช่วยขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยอ าเภอท่ีมีความพร้อม 
และมีผลงานในการน าเสนอสามารถเข้าร่วมในการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ลองคิดนวัตกรรม       
ในโรงเรียน  ซึ่งอาจท าเป็นรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 
  - สอบถามความพร้อมของอ าเภอควนกาหลง อ าเภอละงู และอ าเภอเมือง ที่จะไปแข่งขัน 
สสอ.เมือง       - ทางผู้รับผิดชอบงานและคณะกรรมการระดับอ าเภอได้มีการจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งจะประชุม
สรุปรูปแบบการน าเสนอภายในวันศุกร์นี้ โดยการเดินทางไปแข่งขันท่านสสอ.จะไปร่วมด้วย 
ประธาน  - แกนหลักสามารถเป็น สสอ.หรือผอ.รพ.ชุมชนได้ และอาจจะมีการเข้าไปเยี่ยมทางอ าเภอ
ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน 
มติทีป่ระชุม - รับทราบ 
 

 3.2 กัญชาทางการแพทย ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ   - ทีมงาน service plan ของสสจ.ได้มีการเยี่ยมติดตามการด าเนินงานคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ทั้งหมด 4 แห่ง คือ คลินิกกัญชา รพ.ทุ่งหว้า , รพ.ละงู ,รพ.ควนกาหลง และรพ.สต.ทุ่งนุ้ย
พบว่าทุกคลินิกมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการด้วยกัญชาทางการแพทย์ จุดเด่น คือ         
รพ.ควนกาหลง เริ่มให้บริการยากัญชาใน OPD ปกติ เนื่องจากแพทย์ออกตรวจทุกวัน ส่วนปัญหาที่คล้ายกัน  
ทุกแห่ง คือ ยาหมดอายุเร็ว และจุดเน้นคือ ต้องคีย์ข้อมูลรหัสยา และรหัสโรคเพ่ือ ให้ได้ผลงาน และเร่งเปิด
ให้บริการคลินิกในรพ.ที่เหลือ 
  - ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วย palliative care ที่ได้รับยากัญชาทางการแพทย์ โดยอ าเภอที่มี
ผลงานสูงสุดคือ อ าเภอควนกาหลง รองลงมาคือ อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอละงู ในภาพรวมจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ  
3.17   โดยขอฝากผู้บริหารติดตามผู้รับผิดชอบของรพ.สตูล ซึ่งมีผู้ป่วยแต่ยังไม่มีข้อมูลใน HDC ขอให้บันทึก
ข้อมูลเพื่อที่จะได้มีผลงานใน HDC ด้วย 
  - ทางจังหวัดมีแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจโตนปาหนันร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งนุ้ยในเชิงกัญชา         
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งทางรพ.สต.ทุ่งนุ้ยได้เพาะเมล็ดพันธุ์ส าหรับการปลูกกัญชารอบใหม่แล้วในเดือนมีนาคมนี้     
ซึ่งจะต่อยอดทางเศรษฐกิจในด้านของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสตูลด้วย เช่น การน าใบกัญชา           มา
ประกอบอาหารเพื่อเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยว 
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ประธาน          - พยายามให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ 
  - ทางส่วนกลางจะจัดประชุมสัญจรเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ทุกเขต โดยเขต 12 จะจัด  
ที่จังหวัดพัทลุง  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 3.3 ระบบบริการปฐมภูมิ (3 หมอ), พชอ. 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ     - การด าเนินงาน ณ ขณะนี้ทั้งในส่วนของหน่วยบริการปฐมภูมิมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และประชากรได้รับการดูแล มีหมอประจ าตัว 3 คนนั้น มีผลงานเท่าเดิมยังไม่มีการขึ้นทะเบียน    
เป็นอันดับ 1 ของเขต 
  - แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามแผนการจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิ โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้มี การบริหารจัดการเพ่ือส่งแพทย์เข้าเรียนในหลักสูตร         
เวชศาสตร์ครอบครัวของทุกอ าเภอ อ าเภอเมืองมีแพทย์เข้าเรียนในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 1 ท่าน 
อ าเภอควนกาหลงเข้าเรียนหลักสูตรการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น (SC) 1 ท่าน อ าเภอละงูเข้าเรียน
หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 1 ท่าน และอ าเภอทุ่งหว้าเข้าเรียนหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 1 ท่าน 
หลักสูตรการอบรมระยะเวชศาสตร์ครอบครัว(SC) 1 ท่าน โดยทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง
แพทย์ที่เข้าเรียนหลักสูตรการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น (SC) ในรุ่นแรกที่ใบประกาศฯหมดอายุ     
จะมีการอบรมฟ้ืนฟูให้ ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายฯ ได้ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละอ าเภอส ารวจแพทย์ที่ผ่านหลักสูตร 
Fammed ที่ใบประกาศฯ หมดอายุ โดยให้แจ้งกลับมายัง สสจ.สตูล เพ่ือวางแผนในการเข้าอบรมฟ้ืนฟูต่อไป 
  - ขอฝากให้ทางหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  คอยดูแลในเรื่อง   
ของแพทย์ในทีม เพราะหากใบประกาศฯ หมดอายุ อาจท าให้ต้องปิดทีม 
  - ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีการขับเคลื่อนรพ.สต.ติดดาว โดยมีการอบรมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบงาน โดยขอความร่วมมือให้พ้ืนที่ในระดับต าบล และอ าเภอด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1. รพ.สต.ติดดาว 5 ดาวระดับต าบล ประเมินตนเองผ่านระบบ และบันทึกข้อมูล
พ้ืนฐาน เช่น บุคลากร ครุภัณฑ์ ฯลฯ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยขอให้รพ.สต.และ PCU ทุกแห่งด าเนินการ
ภายใน 15 มีนาคม 2565 
   2. รพ.ติดดาว 5 ดาวระดับอ าเภอ แต่งตั้งทีมพัฒนาและประเมินระดับอ าเภอ ให้มี
การตรวจเยี่ยม รพ.สต.ที่เป้าหมาย reaccredit และบันทึกรับรองผลการประเมินตนเองของรพ.สต.ภายใน   
30 เมษายน 2565 และให้ทีมระดับอ าเภอติดตาม รพ.สต./PCU ทุกแห่งประเมินตนเองตามแบบฟอร์มด้วย 
    - ขอความร่วมมือรพ.แม่ข่ายดูแลเรื่องการจัดเก็บวัคซีนโควิด-19 ของทางรพ.สต.ด้วย และขอ

เน้นย้ ามาตรการของการประเมินในระดับอ าเภอ และพ้ืนที่ ขอให้อยู่ในมาตรการ COVID FREE SETTING   
  - การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ ปี 2565 ครั้งที่  1 โดย 
PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับเงินจัดสรรทีมละ 9,000 บาท โดยมีอ าเภอควนกาหลง และอ าเภอ
มะนังที่ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการขออนุมัติ ในส่วนของงบสนับสนุน พชอ.จะได้รับอ าเภอละ 3,000 บาท    มี
เพียงอ าเภอมะนังที่ได้ขออนุมัติแล้ว 
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  - การอบรม อสม., หมอประจ าบ้าน ได้จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้วทุกอ าเภอ โดยมีเป้าหมาย    
276 คน แต่ละจังหวัดสตูลสามารถอบรมได้ 309 คน 
ประธาน - ขอชื่นชม และเป็นก าลังใจให้กับการท างานของทีมปฐมภูมิ และหมอครอบครัว 
 - ส าหรับอีก 4 ทีมท่ียังขาดแพทย์ประจ าทีมของอ าเภอเมือง ทางรพ.อาจขอความร่วมมือแพทย์
อาวุโสฝึกอบรมแบบ short Course 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ    - ขณะนี้ทางอ าเภอเมือง ได้มีการปรับทีมในอ าเภอ จากเป้าหมาย 11 ทีม ขึ้น
ทะเบียนแล้ว 7 ทีม โดยมีอีก 4 ทีมที่ยังรอแพทย์ขึ้นทะเบียนได้แก่ ทีม รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ รพ.สต.บ้านใหม่
รพ.สต.วังเพนียด ซึ่งได้มีการปรับใหม่เป็นรพ.สต.ต ามะลัง และPCU คลองขุด 
ประธาน - สอบถามถึงทางแพทย์ Fammed รุ่นใหม่ของอ าเภอละงู สามารถยืมชื่อข้ามอ าเภอได้หรือไม่ 
รพ.ละงู         - เนื่องจากใน 8 ทีม ของอ าเภอละงู มีหมอเด็กซึ่งอบรม short course และใบประกาศก าลัง
จะหมดอายุ รวมถึงอีก 1 ทีมเป็นทีมของผอ.ดังนั้น เมื่อมีแพทย์จบหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวจะให้แทนใน
ส่วนของ 2 ทีม ดังกล่าวในอ าเภอก่อน 
รพ.สตูล         - ขณะนี้มุ่งหวังโน้มน้าวแพทย์ที่ยังอยู่ในรพ.ไปเรียนเพิ่มเติม 
ประธาน - อาจมีแพทย์ intern จบเพิ่มข้ึน ฝากผู้อ านวยการ รพ.พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งแพทย์ 
intern ไปเรียน short course หรืออาจพิจารณาโยกย้ายแพทย์ใช้ทุนปี 2 ,ปี 3 มาอยู่ใน 4 ทีม ดังกล่าว       
ที่ยังขาดแพทย์ประจ าทีม เพ่ือช่วยลดเคสเบาหวาน ความดัน ฯลฯ และเพ่ือประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดี     
ของประชาชน จึงขอฝากในเรื่องการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ    - ในส่วนของหมอครอบครัว (Fammed) นั้นทางส านักงานปลัดกระทรวงได้ให้
ค าแนะน าว่าหากเป็นไปได้หมอครอบครัวที่จบ short course กับ Basic course อยากให้แพทย์ที่ท างาน      
ในพ้ืนที่เกิน 5 ปีขึ้นไปเข้าอบรม 
 - การขึ้นทะเบียนหมอครอบครัวตาม พรบ.ในเรื่องของบุคลากรอย่างน้อยต้องมี 5 คน โดยมี
แพทย์ที่ผ่านการอบรม Fammed 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และนักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 2 คน จึงจะมีคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียน จึงขอฝากให้ดูในเรื่องของทีม PCU ส่วนนี้ด้วย เพราะ
หากมีบุคลากรดังกล่าวโยกย้าย อาจท าให้ขาดคุณสมบัติและต้องปิดทีม 
ประธาน        - ฝากให้ทางฝ่ายฯส ารวจการโยกย้ายของบุคลากรข้างต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาโยกย้ายต่อไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  3.4 สุขภาพกลุ่มวัย – สุขภาพจิต 
       3.4.1 สุขภาพกลุ่มวัย 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ    - สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ณ ขณะนี้ มีร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแล
ก่อนคลอดครบ 5 ครั้ง ยังมีอ าเภอละงู และอ าเภอเมือง ที่มีผลงานต่ ากว่าร้อยละ 75 ส่วนร้อยละของหญิง  
หลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง มีเพียงอ าเภอมะนังที่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  
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  - สถานการณ์การติดเชื้อ  COVID-19  ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารก

แรกเกิด ซึ่งจังหวัดสตูลเป็นอันดับที่ 5 ของยอดผู้ติดเชื้อในเขต 12 โดยมีจ านวนติดเชื้อ 104 ราย เสียชีวิต 2 
ราย  
  - หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19  ในจังหวัดสตูล เข็มที่ 1 

ร้อยละ 85.77 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 12 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรณรงค์
การฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
  - สถานการณ์เด็กปฐมวัย ณ ขณะนี้ มีร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองพัฒนาการ    
มากกว่าร้อยละ 90 ที่อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพและอ าเภอมะนัง เมื่อจ าแนกรายเดือนจะพบว่า อ าเภอ
ควนกาหลง และอ าเภอท่าแพ มีการคัดกรองมากกว่าร้อยละ 90 ทุกเดือน ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่พบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วันนั้น พบพัฒนาการสงสัยว่าช้าสูงกว่าร้อยละ 20 ที่อ าเภอ
ท่าแพ อ าเภอละงู  อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอมะนัง  ส่วนร้อยละการติดตามภายใน 30 วัน สูงสุดที่อ าเภอ     
ท่าแพ โดยเมื่อจ าแนกรายเดือนพบว่า อ าเภอท่าแพมีร้อยละติดตามสูงสุดต่อเนื่องทุกเดือน และมีอ าเภอที่มี   
ร้อยละติดตามที่ 100%  คือ อ าเภอควนโดน ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564  อ าเภอควนกาหลง     
เดือนตุลาคม  อ าเภอท่าแพในเดือน มิถุนายน 2564  และอ าเภอมะนัง เดือนตุลาคม 2564  ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงสูงสุดที่อ าเภอควนกาหลง  และมีผลลัพธ์สูงดีสมส่วนที่ร้อยละ 
67.79  ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กผลการด าเนินงานสูงสุดอยู่ที่อ าเภอ  
ควนกาหลง  คือร้อยละ 92.73  
   - การตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็ก 6 เดือน 1 ปี โดยอ าเภอที่พบภาวะซีดสูงสุด คืออ าเภอ
มะนัง และอ าเภอควนโดน ซึ่งเป็นเป้าหมายการด าเนินงาน Big Rock การแก้ไขปัญหาภาวะซีดของเขตสุขภาพ
ที่ 12 ด้วย 
  - ขอฝากเรื่อง สตรีตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัยเพราะ ณ ขณะนี้มีจ านวนการเกิดน้อยลงจึงอยาก
ให้ทุกการเกิดมีคุณภาพ ซึ่งโภชนาการและพัฒนาการจังหวัดสามารถบอกคุณภาพชีวิตของเด็กได้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

       3.4.2 สุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    ในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 – ก.พ.65) รวมจังหวัดสตูล มีจ านวน    
ฆ่าตัวตาย 8 คน มีเพียงอ าเภอมะนังที่มีการเฝ้าระวังดี ยังไม่พบผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จในอ าเภอ และในส่วนของ
ตัวชี้วัดร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี จังหวัดสตูลมีผลงานร้อยละ 
92.48 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
  - รายงานการฆ่าตัวตายประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีจ านวน 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 
38 ปี ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง ซึ่งทางทีมสสจ.สตูล ร่วมกับรพ.ควนกาหลง และรพ.สต.ลงสอบสวน  
และให้ก าลังใจครอบครัวพร้อมทั้งเฝ้าระวังบุคคลในละแวกบ้านต่อไป 
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ประธาน  - ศูนย์สุขภาพจิตของเขตฯ แจ้งว่าในระบบรายงาน เยาวชน/วัยรุ่นจังหวัดสตูลมีอัตราการ    
ท าร้ายตัวเองสูง จึงขอฝากทางพ้ืนที่ดูแลในเรื่องนี้โดยหลายภาคส่วนสะท้อนปัญหาในที่ประชุมจังหวัด           
ว่ามีสาเหตุมาจากยาเสพติด 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 3.5 สถานการณ์โควิด-19 
งานระบาดวิทยา    - สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ขณะนี้อยู่ในช่วงขาลง อัตราป่วยตายอยู่ที่ 1.37% 
แต่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเอเชียพบว่าหลายประเทศอยู่ในช่วงขาขึ้น เช่น เวียดนาม และเกาหลีใต้ 

 - สถานการณ์ covid-19 ในประเทศไทย มีอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.18% ซึ่งลดลงจากปีก่อน 
 - สถานการณ์ covid-19 ในจังหวัดสตูล ปี 2565 ณ วันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 57 ราย ผู้ป่วย 

สะสม 1,980 รายหายป่วยสะสม 949 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 20 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่       
ในจังหวัดจะมาจากผู้สัมผัสร่วมบ้าน  โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์ตั้งแต่ เมษายน 2563 – มีนาคม 2565  
แบ่งเป็น 5 ระลอก มีผู้ป่วยสะสม 10,960 หายป่วยสะสม 9,811 ราย เสียชีวิตสะสม 138 ราย อัตราป่วย
ตายของผู้ป่วยยืนยันอยู่ที่ 1.26% แต่อัตราป่วยตายของผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยเข้าข่ายอยู่ที่ 0.57%         
และมีอัตราตายต่อแสนอยู่ท่ี 42.58  
  - จากการวิเคราะห์อัตราป่วยต่อแสนประชากรย้อนหลัง 14 วัน และจ านวนผู้ป่วยรายใหม่
จังหวัดสตูล พบว่าไม่มีอ าเภอใดในจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่สีเขียว 
  - สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid-19  พบว่าอัตราป่วยตายสูงสุดอยู่ที่อ าเภอเมือง 
คือ 1.83% รองลงมาเป็นอ าเภอควนกาหลง 1.65% อ าเภอท่าแพ 1.32%  โดยไม่มีอ าเภอใดที่ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคไต และไขมันในเลือด
สูง ถึง 77.54% ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วงอายุ 71 ปี และเป็นผู้ได้รับวัคซีนเพียง 17%  
  - แนวโน้มการระบาดของจังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 วันอยู่ที่ 121 ราย และ  
มีอัตราการป่วยตายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับระลอกที่ผ่านมา โดยสูงสุดที่เดือน มกราคม 2565 มีอัตราป่วย
ตายที่ 3.27 สุ่มตรวจเชื้อตามเกณฑ์ของเขต 5 ราย พบว่าเป็น Omicron ทั้งหมด แต่เมื่อดูแนวโน้มการป่วย
ตายรายสัปดาห์ในระลอกใหม่พบว่าลดลงจากสัปดาห์แรกของระลอกจึงคาดว่าสถานการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิต      
จะดีข้ึน 
  - จ านวนผู้ป่วย covid-19  จ าแนกตามอายุพบมากในกลุ่มอายุ 18 – 59 ปี  
  - แนวโน้มการติดเชื้อสะสมสูงขึ้น และการรักษาหายน้อยกว่าการติดเชื้อสะสมท าให้มีผล    
ในเรื่องของการรักษาในรพ. และการครองเตียง 
  - อัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดที่ อ าเภอท่าแพ 967.83 รองลงมาเป็นอ าเภอละงู 
770.24 และต่ าสุดที่อ าเภอควนกาหลง 192.22 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
  - อัตราส่วนป่วยเพศชายต่อเพศหญิง คือ 1:1.65   โดยส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป 
และยังพบว่าตัวเลขในกลุ่มอายุต่ ากว่า 5 ปีสูงขึ้น 
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  - จากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจพบว่าอัตราการพบเชื้ออยู่ที่ 20.65%  ส่วนการท า ATK 
พบว่าอัตราการพบเชื้ออยู่ที่ 10.99% โดยเมื่อจ าแนกประเภทการส่งตรวจรายสัปดาห์ พบว่าท า ATK พบเชื้อ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 – 500 คน/วัน RT-PCR ประมาณ 100 คน/วัน ส าหรับข้อมูลจ านวนการตรวจ 
ATK สะสมและย้อนหลัง 7 วัน รายอ าเภอ หากข้อมูลอ าเภอใดไม่ตรงถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่งานระบาด 
  - จากการวิเคราะห์สถานการณ์อัตราผู้ป่วยต่อแสนประชากรย้อนหลัง 14 วัน พบว่าไม่มี
ต าบลใดในจังหวัดสตูล ที่เป็นพ้ืนที่สีขาว  
ประธาน      - ให้ก าลังใจทางพ้ืนที่ ขณะนี้คาดว่าเชื้อที่ระบาดเป็นเชื้อ omicron เกือบทั้งหมด ระบาดไวแต่จบ
ไวเช่นกัน  คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้น่าจะถึงจุดสูงสุดและจะเริ่มลดลงหลังจากนั้น  ขอความร่วมมือทุกท่าน  
ให้มีสุขอนามัยที่ดี และโฟกัสการตรวจในกลุ่มเปราะบางให้รวดเร็ว 
รพ.ละง ู   - มีการยืมฟาวิพิราเวียร์มา 80,000 เม็ด และได้คืน รพ.พัทลุงไปแล้ว 50,000 เม็ด ท าให้
เหลือจัดสรร 30,000 เม็ด   
  - ได้รับแจ้งจัดสรรมาอีกจ านวน 200,000 เม็ด ซึ่งยังไม่ได้รับยา   คาดว่าจะทยอยมา 
เบื้องต้นได้ท าร่างจัดสรรส่งไปยัง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้ว เมื่อยามาถึงจะเร่งจัดสรรให้ รพ .ต่าง ๆ 
ต่อไป 
  - ทางโลจิสติกได้พยายามบริหาร stock ยาฟาวิฯ แต่เนื่องจากเป็นช่วงวิกฤติที่ทุกจังหวัด   
ขาดแคลนยาฟาวิฯ ท าให้ไม่สามารถยืมได้ จึงขอฝากให้ทุกแห่งใช้แนวทางการจ่ายยาฟาวิฯ ตามแนวทางใหม่         
ของกระทรวง 
ประธาน  - สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรได้ในบางกรณี เช่น HI รวมถึงสมุนไพรต่าง ๆ สามารถน ามาใช้ได้ 
รพ.ท่าแพ       - ทางรพ.ท่าแพ ขาด stock ยาฟาวิฯเช่นกัน  ได้มีการยืมจากรพ.สตูล 3,000 เม็ด แต่คาดว่า
จะหมดภายในวันนี้ และ stock ฟ้าทะลายโจร ก็เหลือน้อยเช่นกัน จึงขอฝากทางส่วนกลาง และพ้ืนที่ช่วย
ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 
ประธาน         - ให้ยึดหลักการจ่ายยาตามทีป่ลัดกระทรวง ได้ให้แนวทางไว้ 
     - ในส่วนของการคืนยา 50,000 เม็ดไปยังพัทลุง อาจจะยังไม่ต้องคืนไปก่อน เนื่องจากทาง
เขตก าลังพยายามช่วยเหลือกัน 
    - ในกรณีผู้ป่วยอาการหนัก ทางรพ.สตูลก าลังพิจารณาว่าจะรับส่งต่อ สั่งยา หรือส่งคนไข้ 
อาจจัดประชุม ZOOM เฉพาะทางการแพทย ์
    - แนะเรื่อง การสื่อสารให้ประชาชนท าความเข้าใจมากขึ้น เพ่ือที่การใช้ยากจะได้มีคุณภาพ
มากขึ้น 
รพ.ละงู       - ขอขอบคุณการด าเนินการของฝ่ายเภสัชฯ เบื้องต้นได้มีการร้องขอทางสื่อโซเซียล และกระตุ้น
ทางผู้ใหญ่ได้มาบ้าง 
ประธาน - เบื้องต้นในสถานการณ์ปัจจุบัน แนะให้ใช้การสื่อสารให้มากขึ้นให้ประชาชนเข้าใจว่าบางกรณี
อาจไม่ต้องใช้ยา 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
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 3.6  COVID Free Setting   

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม     - ผลการด าเนินงาน COVID Free District  อ าเภอละงู ในส่วนของร้านอาหาร
ประเมินได้ร้อยละ 37.23  ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ จึงขอฝากทางผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย 
    - ผลการด าเนินงาน COVID Free City เขตเทศบาลต าบลก าแพง หมู่ 3 และหมู่ 4 
มีผลงานในเกณฑ์ท่ีสูงเช่นเดิม คือร้อยละ 85.71  
    - ผลการด าเนินงาน COVID Free Zone ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมีผลงานที่ร้อยละ 
80.88  พ้ืนทีว่ังสายทอง มีผลงานที่ร้อยละ 100 
    - ผลการด าเนินงาน COVID Free Setting รายอ าเภอนั้น ขอฝากผู้บริหารอ าเภอ
ควนกาหลง อ าเภอท่าแพ  อ าเภอทุ่งหว้าและอ าเภอมะนัง  ช่วยด าเนินการต่อในส่วนของ setting  อ าเภอที่ยัง
มีการลงประเมินได้น้อย  โดยให้เจ้าหน้าที่ลงประเมินตาม  Google Form , โปรแกรม Covid Free setting 
หรืออาจท าหนังสือเชิญให้กลุ่มงานลงไปประเมินในพ้ืนที่ได้ 
    - การติดตามตรวจประเมิน Covid Free Setting นั้น ในวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 
2565 ที่ผ่านมาได้มีการมอบใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ 
    - แผนการด าเนินงานในเดือนมีนาคม ประกอบด้วย การจัดประชุมร้านอาหารในเขต 
อบต.ละงู ในวันที่ 17  มีนาคม 2565 และมีการจัดประชุมร้านอาหารในเขตเทศบาลต าบลควนโดน ในวันที่ 
9,16,23 มีนาคม 2565 โดยอาจจะมีการพิจารณาปรับแผนตามสถานการณ์อีกครั้ง 
ประธาน - ฝากเรื่องมาตรการ  COVID Free  Setting ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยชะลอการระบาด 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

3.7 งานควบคุมโรค HT/DM และ HNA STROKE 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ    - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานจะต้องมีการคัดกรองก่อน 
ซึ่งร้อยละการคัดกรองกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานมีการคัดกรองได้ค่อนข้างมากที่อ าเภอมะนัง และอ าเภอ       
ควนกาหลง โดยติดตามได้มากกว่าร้อยละ 90 ส่วนอ าเภอเมืองยังมีร้อยละการคัดกรองต่ าและไม่มีร้อยละการ
ตรวจติดตาม ในเบื้องต้นทางฝ่ายได้ลงติดตาม ตรวจเยี่ยม และรับทราบถึงปัญหาของพ้ืนที่รพ.สต.ที่ยังคัดกรอง
ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ว่าส่วนใหญ่พ้ืนที่ได้คัดกรองแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ซึ่งจะบันทึกในเดือนมีนาคมนี้   
ไม่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง และร้อยละการคัดกรองของ
จังหวัดสตูลอยู่ในเกณฑ์ดี โดยร้อยละการตรวจติดตามสูงสุดอยู่ที่ อ าเภอมะนัง ,อ าเภอท่าแพ และอ าเภอละงู 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

3.8  ความก้าวหน้างบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบค่าเสื่อม 
งานการเงิน       - งบด าเนินงานปี 2565   ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 18,268,844 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
15,148,709.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.92  เมื่อรวมผูกพันจะคิดเป็นร้อยละ 83.04  ขอฝากให้เร่งรัดงบ
ชายแดนใต้ และงบยาเสพติดซึ่งยังเบิกได้ไม่ถึงเป้า 
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 - งบลงทุน 
      - งบเหลื่อมปี ยังคงค้าง 1 รายการคือ อาคารโรงครัวรพ.ละงู ซึ่งการเบิกจ่ายจะเป็นไปตาม
งวดงาน 
       - งบเงินกู้ ได้เบิกจ่ายครบทั้ง 100%  
       - งบลงทุนปี 2565 ยังคงค้าง 1 รายกร คือ อาคารผู้ป่วยใน รพ.ละงู ซึ่งการเบิกจ่ายจะ
เป็นไปตามงวดงาน 
 - งบอุดหนุน จ านวน 580,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายซึ่งประกอบไปด้วย            
งบชายแดนภาคใต้ และงบหนอนพยาธิ จึงขอฝากผู้รับผิดชอบเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
 -  งบกลางปี  2565 ยั งคงเหลือในส่วนของพนักงานราชการ เฉพาะกิจยังไม่ ได้ เบิก 
475,403.25 บาท ซึ่งจะเบิกจ่ายตามงวดเงินเดือน ส่วนงบค่าตอบแทนฉีดวัคซีน ตุลาคม 2564 ได้เบิกจ่าย
ไปแล้ว 4 อ าเภอ ยังคงค้าง คือ อ าเภอละงู และอ าเภอควนกาหลง ซึ่งเอกสารอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
 - งบด าเนินงานในระดับอ าเภอ  มีอ าเภอที่เบิกจ่ายครบ 100%แล้วคือ อ าเภอควนกาหลง 
อ าเภอทุ่งหว้า  และอ าเภอมะนัง  ส่วนอ าเภอเมืองสตูล เบิกจ่ายได้ร้อยละ 94.97  อ าเภอควนโดน เบิกจ่าย
ร้อยละ 91.61  อ าเภอท่าแพ เบิกจ่ายร้อยละ 51.94 อ าเภอละงูเบิกจ่ายร้อยละ 96.12  ขอ เร่งรัดให้       
ทางอ าเภอท่าแพ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน  
ประธาน - ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เรียบร้อย 
กลุ่มงานประกันฯ     - ผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อมระดับเขต ปี 2564 ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 92.22    
โดยยังคงเหลือในส่วนของรั้วรพ.สต. CUP มะนัง รถตู้ของอ าเภอท่าแพ และการปรับปรุงถนนของต าบลย่านซื่อ
รวมถึงการปรับปรุงอาคารของต าบลวังประจัน 
       - ผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ผลการด าเนินงานสูงสุดคือ อ าเภอทุ่งหว้า
ร้อยละ 62.4  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

3.9  การด าเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ - ระดับวิกฤตทางการเงิน ณ มกราคม 2565 ทุกแห่งอยู่ในระดับปกติ 
  - สถานการณ์การเงินการคลังทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
ประธาน        - หากทางหัวหน้างานประกันฯ มีรายชื่อหรือรายการที่ต้องเร่งด าเนินการในการใช้จ่าย
งบประมาณ สามารถแจ้งไปยัง ผอ.รพ.ไดโ้ดยตรง 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

 3.10  ธรรมาภิบาล 
กลุ่มงานนิติการ   - ขณะนี้ยังเปิดรับเอกสาร ITA ในไตรมาส 2 โดยส่งได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอให้
ท่านผู้บริหารช่วยเร่งรัดผู้รับผิดชอบงานส่งภายในก าหนดการดังกล่าว 
ประธาน        - ขอฝากให้ดูเหตุการณ์ว่าพ้ืนที่ใดจะต้องช่วยเหลืออย่างไรบ้าง  ฝากทางกลุ่มงานนิติการในการ
ประสาน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
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3.11  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ HIS Gateway 
งาน ICT   - ข้อมูลประชากรเทียบทะเบียนราษฎร์  มีร้อยละส่วนต่างของประชากรมากที่สุดที่อ าเภอ   
ควนกาหลง และน้อยที่สุด คืออ าเภอมะนัง  โดยพ้ืนที่ที่มีส่วนต่างลดลงจากครั้งก่อนคือ อ าเภอท่าแพ  อ าเภอ
ละงู และอ าเภอมะนัง รวมถึงในภาพรวมของจังหวัดก็ลดลงเช่นกัน 
 - ข้อมูลประชากร Type 1+3 มีความซ้ าซ้อนน้อยที่สุดที่อ าเภอท่าแพ และมากที่สุดคือ อ าเภอ

ทุ่งหว้า โดยพ้ืนที่ที่มีความซ้ าซ้อนลดลงจากครั้งก่อน คือ อ าเภอควนโดน อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ และ
อ าเภอทุ่งหว้า 
 - จากข้อมูล PPA 2565 11 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดท่ียังไม่สามารถเข้าดูได้คือ เร่ืองของภาวะ     
โลหิตจาง ส่วนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะผอม สูงดีสมส่วน และ
ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่เข้าเกณฑ์ ประกอบด้วย เรื่องของสภาวะฟัน Caries Free  วัคซีนตามเกณฑ์ 
ในเด็กอายุ 1 ปี การเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ ได้ 6 เดือน จึงขอฝากทางกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลในส่วนนี้ด้วย 
 - ขณะนี้มีสถานบริการที่บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านระบบ MOPH IC ประกอบด้วย อ าเภอ
เมืองสตูล 14 แห่ง  อ าเภอควนโดน 2 แห่ง อ าเภอควนกาหลง 7 แห่ง อ าเภอละงู  6 แห่ง อ าเภอทุ่งหว้า 7 
แห่ง และอ าเภอมะนัง 4 แห่ง ยังขาดในส่วนของอ าเภอท่าแพ ยังไม่มีการบันทึก 
 - Digital Platform เขตสุขภาพที่ 12 H4U & Smart อสม. ซึ่งในส่วนของ Smart อสม. นั้น

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ ได้จัดอบรมแล้ว และ H4U ที่เกี่ยวข้องกับงาน NCD มีการติดตั้งและ monitor ผ่าน 

Application โดย Application ที่เก่ียวข้องกับเขตสุขภาพน าร่องในปีนี้ประกอบด้วย 4 Application คือ H4U 

SMART อสม.  M-Health และ PCC TEAM 
 - ข้อมูลการติดตั้ง Application H4U พบว่าจังหวัดสตูล มีจ านวนติดตั้งน้อยที่สุดในเขตได้เร่ง

ติดตามอยู่ ในเบื้องต้นยังไม่มีการรายงานการวัดความดันโลหิต ค่าน้ าตาล ดัชนีมวลกาย หรือรอบเอว จึงขอให้
กลุ่มงานที่เก่ียวข้องติดตามในส่วนนี้ด้วย 
ประธาน        - ได้ส่ง Application ที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุขไปให้ทุกท่านได้ศึกษาและสามารถทดลองใช้ได้  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อทราบ 
   - 
 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องพิจารณา 
                                - 
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่างๆ 
 6.1 เรื่องจาก รพท. / รพช. 

ประธาน  - สอบถามสถานการณ์ยอดขายเสื้อเพ่ือหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์รพ.ละงู และ
สถานการณ์อาคารที่สร้าง 
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รพ.ละงู           - ขณะนี้ยอดสั่งซื้อเสื้อมมีากกว่า 3,000 ตัว แล้ว 
  - ในส่วนของการก่อสร้างอาคาร จะมีการส่งงานงวดที่ 8 กลางเดือนมีนาคม นี้ 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 

 

6.2 เรื่องจาก สสอ. / รพสต. 
สสอ.ท่าแพ      - การประชุมวิชาการของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยได้เลื่อนไปอย่างไม่มีก าหนด 
ประธาน         - จะนัดประชุม ZOOM อีกครั้งเรื่องการเรียนต่อ ผบก. ผบต. ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 นี้ 
 

6.3 เรื่องจาก หัวหน้ากลุ่มงาน 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ – เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงในเรื่องการทบทวนข้อมูล การฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้น กรณีผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น Sinovac + Aztra  โดยตามนโยบายกระทรวง ควรได้รับ Aztra     
เป็นเข็มกระตุ้น แต่ในฐานข้อมูล MOPH ของกระทรวง พบว่ามีการฉีด Pz จึงมีหนังสือให้มีการก ากับการฉีด
วัคซีนเข็มกระตุ้นให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง เบื้องต้นได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปยังรพ.ทุกแห่งแล้ว 
 - ขณะนี้การรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ใช้แบบ manual ซึ่งได้มีการซักซ้อมให้ศูนย์ระบาด    
แต่ละอ าเภอบันทึกเข้าในระบบโปรแกรม SOG โดยเพ่ิม code 92 ท าให้ต่อไปจะเป็นการรายงานแบบ        
โรคเฝ้าระวังตามปกติ ซึ่งในเบื้องต้นบางอ าเภอได้ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์       
จะยังคงใช้แบบ manual เช่นเดิม 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่7   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน  - ขอขอบคุณทุกท่านและให้รับมืออย่างมีระเบียบแบบแผน มีขวัญก าลังใจที่ดีในการรับมือกับ
โควิด 
 
ปิดการประชุม  เวลา 12.55 น. 
 
 
 
                                 (นายเกษม ไปรฮูยัน) 
                         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                     ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 
                    (นายจักรพงศ ์แหล่ทองค า) 
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


