
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 3 /๒๕๖5 

วันที่  31  มีนาคม  2565 
ณ ห้องประชุมนครี  ชั้น 2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

1. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล        ประธาน 
2. พญ.วันทนา ไทรงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายเอกพล เหมรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเสรี พงศ์นฤเดช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง นพ.สสจ.สตูล) 
6. นายวรายุส วรรณวิไล          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
7. นพ.สุพล เจริญวิกกัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน 
8. พญ.นวพรรณ ศุขมณี  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
9. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
10 นายสมคิด ขุนจันทร์   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
11 พญ.นันทิกานต์ อุบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
12 ทพ.พงษ์ภพ วิเศษสิงห์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
13 นางปวีณา เหมรา  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
14 นายสุทธิมาศ บินสะอาด รก.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
15 นายสุประพล บินต ามะหงง แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
16 นางอรนุช นรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมควบคุมโรคติดต่อ 
17 นางฉัตรพิไล เจียรนัย  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
18 นส.อัญคนาย์ พูลสวัสดิ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
19 นายอัครเดช ยาแบโด  รก.หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
20 ทพ.ศุภเดช สุกใส  รก.หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
21 นส.มญชดา พิธกิจ  แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
22 นายสมชาย เรืองแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 
23 นางสาวฐิตาภรณ์ เต้งหล ี แทน สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
24 นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว  สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
25 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ  แทน สาธารณสุขอ าเภอละงู 
26 นายอดิศักดิ์ หลีดินซุด แทน สาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
27 นายพิทักษ์ หวังชัย  รก.สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
28 นายธีรยุทธ เกียรติธนภูษติ รก.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ        เลขานุการ 
30นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 
 

 
 

- 2 - 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธานัท ยอดแก้ว  ผช.สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
2.นางนิรมล เผือกสม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    สสอ.เมือง 
3.นายเกษม ไปรฮูยัน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4.นายอิสมาแอล เตบสัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
5.นายประณต มหาวิจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
6.นายประดิษฐ์  รัตนพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค      ติดราชการ 
2.นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ     ติดราชการ 
 

เปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.1 สถานการณ์โควิดของจังหวัดสตูล ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565     
ที่ผ่านมา จ านวน 11,896 ราย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือกันในการต่อสู้กับสถานการณ์ในช่วงนี้ 
ขอให้น าเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา มาใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับโควิดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี   เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว             
พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือวันมหาเจษฎาบดินทร์ มีพิธีน้อมร าลึก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศาลากลางจังหวัดสตูล 

1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 3 เรื่อง ดังนี้ 
1.3.1 มีหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งในที่จังหวัดสตูล 2 ท่าน คือ  

   1.นายยงยศ นาควิโรจน์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล (ทสจ.) 
   2.นายกฤดิพรรธน์  สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน 
       1.3.2 กิจกรรมส าคัญในรอบเดือน เมษายน 2565 
   - วันที่ 31 มีนาคม 2565 วันมหาเจษฎาบดินทร์ จัดกิจกรรม ณ อาคารเฉลิม     
พระเกียรติ 80 พรรษา 
   - วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี     
บรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2565 จัดกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
   - วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน            จัด
กิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เช่นเดียวกัน 
 



 
 

 
 

- 3 - 
 

     1.3.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ วัชกิจประการ จะมา 
ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 โดยมีก าหนดการคร่าว ๆ ดังนี้  วันที่ 
2 เมษายน 2565 ช่วงเช้าไปด่านวังประจัน ซึ่งสสจ.สตูลต้องมีการน าเสนอข้อมูล ได้มีการมอบหมายให้     
นพ.สุพล เจริญวิกกัย ผอ.รพ.ควนโดน น าเสนอข้อมูลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ก าหนดการต่าง ๆ จะแจ้งในกลุ่มไลน์ กวป.อีกครั้ง 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

มติที่ประชุม - รับรองโดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
        3.1.1 จิตอาสาพระราชทาน 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   - ในเดือนมีนาคม 2565 มีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 2 ครั้ง คือ  
            ครั้งที่ 1 กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจในเรือนจ า วันที่ 14 มีนาคม 2565  
            ครั้งที่ 2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยคณะเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

เมืองสตูล จัดกิจกรรมที่ รพ.สต.คลองขุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
       3.1.2  ราชทัณฑ์ปันสุข 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  -  ข้อมูลทั่วไปของเรือนจ าจังหวัดสตูล ขณะนี้มีผู้ต้องขังทั้งหมด 920 คน เป็น
ชาย 823 คน หญิง 97 คน รับใหม่เดือนมีนาคม 90 คน ปล่อยตัว/พ้นโทษ 20 คน มีพยาบาลวิชาชีพและ
พยาบาลเทคนิคประจ า รวม 2 คน และมีแพทย์ ( 2 คน) ทันตแพทย์ (1 คน ) เภสัชกร (2 คน )                     
นักกายภาพบ าบัด (1 คน) และพยาบาลวิชาชีพจากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ สนับสนุนจากรพ.สตูล 
  - กิจกรรมส าคัญ มีการติดตามผู้ป่วยวัณโรคหลังพ้นโทษ มีระบบส่งต่อข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
เรื้อรัง เมื่อพ้นโทษประเมินมาตรฐานเรือนจ าสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทั้ง 12 ข้อ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ 

งดทุกกิจกรรม 
  - สถานการณ์โรคโควิด-19 มีผู้ป่วยสะสม ณ 31 มีนาคม 2565  จ านวน 77  ราย 

   - ก าลังรักษา จ านวน 27 ราย 
   - เสียชีวิต จ านวน 0 ราย 
  - แผนการด าเนินงานเดือน เมษายน 2565 มีการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง/ปี ซึ่งจะด าเนินการในช่วงเมษายน – พฤษภาคม 2565 แต่อาจจะต้องงดจัด
กิจกรรม เนื่องจากมาตรการป้องกันโควิด 19 ของเรือนจ า 

ประธาน  - ขอให้ส ารวจเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสา ขอให้ไปสมัครได้ ณ ที่ว่าอ าเภอ
ทุกแห่ง ภายในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน 
  - เกี่ยวกับเรื่องการก าจัดขยะ/ของเสียในเรือนจ า เรียบร้อยดีหรือไม่ 
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กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ   - เรื่องสิ่งแวดล้อม 5 ด้านของเรือนจ า ทางเรือนจ าได้ท าหนังสือเชิญให้เข้าไป
ร่วมตรวจเรื่องน้ า เรื่องเรือนนอน ส าหรับเรื่องการก าจัดน้ าเสีย ปีที่ผ่านมากรอนามัยได้สุ่มตรวจพบว่า  ยังมี     
ข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทางเรือนจ าได้ท าค าของบประมาณเพ่ือสร้างบ่อบ าบัดใหม่ และได้เน้นย้ าให้        ส่ง
ตัวอย่างน้ าไปวิเคราะห์ทุกปี แต่ยังไม่ทราบว่าในปีนี้ได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์แล้วหรือไม่ 
ประธาน  - ฝากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ติดตามดูแลเรื่องนี้ต่อไปด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

             3.1.3 TO BE NUMBER ONE  
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  - กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการเข้าร่วม 
ประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE  ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565 ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวด
จ านวน 8 คน ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ส าหรับกิจกรรมในเดือนเมษายน 2565 จะเข้าประกวดจังหวัด ชมรม อ าเภอ 
TO BE NUMBER ONE  ในระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2565 ซึ่งจัดหวัดสตูลได้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 20 
ชมรม ซึ่งจังหวัดสตูลสามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1  

   - มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น 3 อ าเภอคือ อ าเภอเมืองสตูล   
อ าเภอละงู และอ าเภอควนกาหลง 
   - มีชมรมในสถานประกอบการระดับดีเด่น คือ บริษัทวู๊ดเวิร์ด จ ากัด สาขาอังสุธน 
   - ชมรมในชุมชนระดับดีเด่น  5 ชุมชน 
   - ชมรมอาชีวศึกษาระดับดีเด่น 2 ชมรม 
   - ชมรมในสถานศึกษาระดับดีเด่น 4 ชมรม และรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง   
ปีที่ 1 จ านวน 1 ชมรม 
   - ชมรมในเรือนจ า/สถานพินิจฯ/คุมประพฤติ ระดับดีเด่น 3 ชมรม 
  - ทูลกระหม่อมหญิงอุบรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จะเสด็จเยี่ยมโรงเรียนก าแพง
วิทยา ต าบลก าแพง อ าเภอละงู เพ่ือเปิดชมรมและศูนย์เ พ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2565 นี้ 
ประธาน           - ต้องมีการกระตุ้น สร้างกระแสในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน        
อย่างต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

   3.1.4  มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
สสอ.เมือง - มีต าบลเป้าหมาย 2 ต าบลคือ ต าบลควนขัน และต าบลตันหยงโป โดยทั้ง 2 ต าบลมีการ
ประสานงานเครือข่ายอบต. จัดท าค าสั่งคณะท างานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ส่งเสริมให้
ครัวเรือนใช้เกลือผสมไอโอดีน ส่งเสริมสนับสนุนการเลื้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย ส าหรับในรพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง จัดให้มีการรับฝากครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ติดตามหญิง
ตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ตามนัดมีการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก ยาเม็ดโฟลิคทุกราย มีการด าเนินกิจกรรมใน
โรงเรียนพ่อแม่ ติดตามการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ฝึกทักษะให้พ่อแม่ ส่งเสริมพัฒนาการลูกโดยใช้คู่มือ DSPM 
มีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ฝึกทักษะการแปรงฟันและการตรวจฟันด้วยตนเอง มีการติดตามเยี่ยมบ้าน
โดย นสค. ในส่วนของอสม.จะมีบทบาทในการค้นหาผู้ตั้งครรภ์รายใหม่ให้มาฝากครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงลูก 
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ด้วยนมแม่ เฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการตามวัย ชุมชนจัดให้มีสนามเด็กเล่น ในสถานการณ์การระบาด
ของโควิด 19 มีการแบ่งกลุ่มการให้บริการเพ่ือลดความแออัด และลดความเสี่ยงในการระบาดของโควิด 19  

ประธาน        - ให้พยายามขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกต าบลจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
          3.2 กัญชาทางการแพทย ์
ประธาน           - เขต 12 จะจัดกิจกรรมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “กัญชาเพ่ือประชาชน” 
ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน นี้ ที่จังหวัดพัทลุง 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
        3.3 ระบบบริการปฐมภูมิ (3 หมอ), พชอ. 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ     - ผลการด าเนินงาน รพ.สต. 5 ดาว มีเป้าหมาย Re-ac  42 แห่ง ผลการ
ประเมินตนเองของรพ.สต. จ านวน 55 แห่ง คิดเป็น 100%   
  - การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ รอบที่ 1/2565 รวมทั้งสิ้น 27 
ทีม ได้รับจัดสรรทีมละ 9,000 บาท รวม 243,000 บาท ขออนุมัติแล้วทุกอ าเภอ 
  - งบประมาณ พชอ. ปี 2564 – 2565 
   - งบ สสส.(MOU) อ าเภอละ 60,000 บาท (งวดที่ 1) โอนแล้ว 50,000 บาท  ทุก
อ าเภอ(รวมสสจ.สตูล) รวม 420,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 121,000 บาท คงเหลือ 299,000 บาท อ าเภอ
ที่เบิกจ่ายแล้ว คือ อ าเภอละงู 50,000 บาท อ าเภอมะนัง 20,000 บาท สสจ.สตูล 51,000 บาท 
   - งบด าเนินงาน สสป.อ าเภอละ 10,000 บาท (งวดที่ 1) โอนแล้วทุกอ าเภอ ๆ ละ 
3,000  บาท รวม 21,000 บาท ขออนุมัติแล้ว 6 อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอท่าแพ รวม 18,000 บาท ซึ่งสสป.
อนุมัติปรับกิจกรรมและขยายเวลาด าเนินงานงบ สสส.ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 
  - ผลการใช้แอปพลิเคชั่น “สมาร์ทอสม.” ของจังหวัดสตูลปี 2565 จ านวน อสม. 5,085 
คน ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่น 2,319 คน คิดเป็น 45.60% จ านวนอสม.ที่ใช้แอปพลิเคชั่น 33 คนคิดเป็น 
1.42% ในการนี้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯมีแนวทางในการสนับสนุนให้อสม.ใช้แอปพลิเคชั่นโดย  
   1. ก าหนดรหัสผู้ใช้งานรายหน่วยบริการ(เดิมเป็นรายต าบล) 
   2. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่น 
   3. เสริมพลังอสม. เรื่องการมีและใช้แอปพลิเคชั่นอสม.  
ประธาน - จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของระบบปฐมภูมิของ

เรา และขอให้เร่งใช้งบประมาณ และเตรียมตัวก้าวสู่โลกดิจิตอลที่จะมีระบบโปรแกรมต่าง ๆเข้ามา 
รพ.สตูล         - มีค าถามจากทีมว่า หากขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องไปออก OPD  3 – 5 วัน/ต่อสัปดาห์หรือไม่ 
มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมขอให้กลุ่มงานชี้แจงรายละเอียดให้ทีมรพ.สตูลรับทราบด้วย 
ประธาน - ขอให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ประสานข้อมูลกับรพ.สตูล และขอให้รพ.ละงูช่วยเหลือผลิต
สมทบ หาแพทย์มาเรียน Service training ส่งให้ 4 ทีมท่ีเหลือของรพ.สตูลด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
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  3.4 สุขภาพกลุ่มวัย – สุขภาพจิต 
       3.4.1 สุขภาพกลุ่มวัย 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ    - ผลการด าเนินงาน ณ วันที่  24 มีนาคม 2565 จังหวัดสตูล 

  - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ 75.51% (เกณฑ์≥75%)  อ าเภอ 
เมืองสตูล อ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า ยังไม่ผ่าน 
   - หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 77.61% (เกณฑ์≥75%)  
อ าเภอเมืองสตูล และอ าเภอละงูยังไม่ผ่าน 
  - สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรก

เกิด ในระดับประเทศมีรายงานการติดเชื้อ 6,888 ราย ในระดับเขต 12 ติดเชื้อ 1,333 ราย จังหวัดสตูล  
ติดเชื้อ 104 ราย เสียชีวิต 2 ราย  
  - หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ได้รับวัคซีนในภาพรวม เป้าหมาย 980 ราย 
ได้รับวัคซีน 854 ราย คิดเป็น 87.14%  เข็มที่ 1 คิดเป็น 87.14% เข็มที่ 2 คิดเป็น 75.11% เข็มที่ 3  
คิดเป็น 8.76%  และยังไม่มีหญิงตั้งครรภ์คนใดได้รับเข็มท่ี 4 
  - ความก้าวหน้าโครงการ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก (50% จากยอดเกิดมีชีพในปีก่อนหน้า)          
มีผู้สมัครรับข่าวสารเกิน 100% (เป้าหมาย 1,779 คน ผลงาน 2,021 คน) 
  - ผลการด าเนินงานเด็กปฐมวัย 
   - เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ในไตรมาส 2 ภาพรวม สูงดีสมส่วน
เพ่ิมข้ึน 1.06% 
   - เด็ก 0 – 5 มีภาวะผอมลดลงร้อยละ 1 ในไตรมาส 2 ภาพรวม เด็กมีภาวะผอม
ลดลง 0.91% 
   - เด็กแรกเกิด – 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) ภาพรวม
จังหวัดผลงาน 74.96 % ผลงานสูงสุดคือ อ าเภอควนกาหลง 95.00% ต่ าสุดอ าเภอละงู 58.06%  
   - เด็กแรกเกิด – 5 ปี สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน (ต.ค.
64 – ก.พ. 64) มี 4 อ าเภอ คือ อ าเภอท่าแพ อ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอมะนัง ที่พบเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้ตามเกณฑ์ (20%) ผลงานภาพรวมของจังหวัดเท่ากับ 17.92% ได้รับการติดตาม 
75.75% ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (90%) 
   - เด็กอายุแรกเกิด – 5 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง ไตรมาส 2 ปี 2565 
อ าเภอควนกาหลง และอ าเภอมะนัง ผลงานเกิน 90% ผลงานภาพรวมจังหวัดชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
69.89% สูงดีสมส่วน 56.17 % (เกณฑ์ 64% )  
   - เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ไตรมาส 2 ปี 2565 ผลงาน    
ในภาพรวมจังหวัด ไตรมาส 1 เท่ากับ 80.15% ไตรมาส 2 เท่ากับ 67.21% ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัด      
ติดตามด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
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       3.4.2 สุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    ผลงานเดือน มีนาคม 2565  
  - ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร ผลงานภาพรวมจังหวัด มี
ประชากร 313,437 คน ฆ่าตัวตาย 9 คน คิดเป็น 2.87 ต่อแสนประชากร ฆ่าตัวตายส าเร็จ 1 ราย เป็นเพศ
หญิง อายุ 48 ปี กินน้ ายาไฮเตอร์ เสียชีวิตวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่รพ.สตูล มีประวัติทานยาจิตเวช ทานยา
ต่อเนื่อง ปัญหาความสัมพันธ์ น้อยใจ ถูกดุด่า ทะเลาะกับคนใกล้ชิด ระแวงสามีนอกใจ ไม่มีปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการเจ็บป่วย ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง ปัญหาเศรษฐกิจ ท างานรับจ้างร้านอาหาร รายได้น้อย 
  - ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี ร้อยละ 90  
ผลงานภาพรวมจังหวัด 92.59%  
ประธาน  - ต้องมีระบบให้ทีมหมอครอบครัวลงไปช่วยดูแลด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 3.5 สถานการณ์โควิด-19 
งานระบาดวิทยา    - สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19  ในระดับโลกมีผู้ป่วยทั้งหมด 185,550,064 ราย  
เสียชีวิต 6,157,114 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับ 1.27% แนวโน้มส่วนใหญ่ทรงตัว ในส่วนของประเทศไทย
วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 27,560 ราย เสียชีวิต 85 ราย อัตราป่วยตาย 0.7%  สถานการณ์จังหวัดสตูล วันนี้มี
ผู้ป่วยใหม่ 212 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,272 ราย หายสะสม 6,126 ราย เสียชีวิตสะสม 50 ราย 
สถานการณ์ ตั้งแต ่เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2565 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 17,252 ราย  หายป่วยสะสม 
14,569 ราย เสียชีวิตสะสม 168 ราย อัตราป่วยตาย 1.00% อัตราตาย 51.84 ต่อแสน สูงกว่าอัตราตาย
ระดับประเทศ  ในภาพรวมจังหวัดสตูล ตั้งแต่ 1  มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จ านวน 8,272 ราย 
อัตราป่วย 2,552.31 ต่อแสน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ อ าเภอควนโดน 3,069.41 ต่อแสน อัตราส่วน
เพศหญิง : ตาย เท่ากับ 1.96 : 1 หากดูจากผล RT-PCR มีแนวโน้มชะลอลง หากดูจากอัตราป่วยตาย          
มีแนวโน้มลดลงค่อนข้างชัดเจนเฉลี่ยจะมีผู้เสียชีวิต 1 ราย/วัน อ าเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยคือ อ าเภอทุ่งหว้า 
อ าเภอที่มีร้อยละผู้ป่วยตาย และอัตราตายสูงที่สุดคือ อ าเภอควนโน อัตราป่วยตายร้อยละ 1.33 อัตราตาย 
40.68 ต่อแสน , ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง 98%  เป็นเพศหญิง 60% เพศชาย 40% อายุมาก
ที่สุด 96 ปี อายุน้อยท่ีสุด 35 ปี ผู้เสียชีวิตมีประวัติไม่ได้รับวัคซีน 66% ได้รับวัคซีน 34% เมื่อพิจารณาจาก
อัตราป่วยตายของจังหวัด พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (RT-PCR) ณ 1 เมษายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565  มีการพบเชื้อ 38.74% มากกว่าช่วง เมษายน – ธันวาคม 2564  ที่พบเชื้อ 21.73%  
การตรวจโดย ATK ก็เช่นเดียวกัน มีผลบวกสะสม ( 2 สิงหาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)เท่ากับ 
28,857 ราย คิดเป็น 14.95%  และข้อมูล ณ  31   มีนาคม 2565    พบว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  ของทุกอ าเภอ ขณะนี้มีอัตรา/แสนประชากรมากกว่า 750/แสนประชากร  โดยอ าเภอเมือง
สตูล มีอัตรา 1,121.46/ แสนประชากร 
ประธาน      - สถานการณ์การระบาดที่ลดลง จะต้องพิจารณาดูว่าต้องคงมาตรการต่าง ๆ ไว้หรือไม่ กลุ่ม
เปราะบาง หากได้วัคซีนครบ และพบผู้ป่วยและดูแลได้เร็วก็จะลดอัตราการเสียชีวิตได้มาก ประชาชน 2 ใน 3 
ส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อต้องมีสุขอนามัยที่ดี ต้องมีมาตรการต่างๆ เพ่ือลดการระบาดต่อไปด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
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 3.6  COVID Free Setting   

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม     - ผลงาน COVID Free District  อ าเภอละงู เป้าหมาย 258 แห่งประเมิน 
178 แห่ง คิดเป็น 68.99%  ผ่านเกณฑ์ 174 แห่ง คิดเป็น 97.75%  
    - ผลการด าเนินงาน COVID Free City (เทศบาลต าบลก าแพง หมู่ 3 และหมู่ 4 ) 
เป้าหมาย 42 แห่ง ประเมิน 36 แห่ง คิดเป็น 85.71%  ประเมินผ่าน 36 แห่งคิดเป็น 100%   
    - ผลการด าเนินงาน COVID Free Zone  (เกาะหลีเป๊ะ) เป้าหมาย 141 แห่ง 
ประเมิน 118 แห่ง คิดเป็น 83.69% ผ่านเกณฑ์ 118 แห่ง คิดเป็น 100%  
    - ผลการด าเนินงาน COVID Free Setting  (วังสายทอง) เป้าหมาย 26 แห่ง ผ่าน
เกณฑ์ 100% 
    - หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วม COVID Free Setting  ในภาพรวม 
     - ตลาดสด 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์  5 แห่ง 
     - ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร 194 แห่ง  ผ่านเกณฑ์  194 แห่ง 
     - โรงงาน    63 แห่ง  ผ่านเกณฑ์   34 แห่ง 
     - โรงเรียน   244 แห่ง  ผ่านเกณฑ์  244 แห่ง 
     - โรงแรม/ที่พัก  154 แห่ง  ผ่านเกณฑ์  164 แห่ง 
     - โรงพยาบาล      7 แห่ง  ผ่านเกณฑ์      7  แห่ง 
     - ศาสนสถาน  119 แห่ง  ผ่านเกณฑ์  119 แห่ง 
     - ขนส่งสาธารณะ      1 แห่ง  ผ่านเกณฑ์      1 แห่ง 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

3.7 งานควบคุมโรค HT/DM และ HNA STROKE 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ    - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานในเขตสุขภาพที่ 12  
พบว่าจังหวัดสตูลมีผลงานที่ร้อยละ 33.62 ซึ่ง small success ในไตรมาส 2 นี้ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
โดยขณะนี้ยังไม่มีจังหวัดใดในเขตท าได้ตามเกณฑ์ ทางส่วนกลางจึงจะปรับ small success ไตรมาส 2 ให้เป็น
ร้อยละ 30 ซึ่งภาพรวมจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ โดยอ าเภอควนกาหลง มีผลงานที่ร้อยละ 80.95 มีเพียงอ าเภอ
ทุ่งหว้า ,อ าเภอละงู ,อ าเภอท่าแพและอ าเภอควนโดน ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ เบื้องต้นได้ประสานกับผู้รับผิดชอบงาน
คาดว่าจะผ่านเกณฑ์ภายในพรุ่งนี้ 
  - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงเขต 12 มีเพียงจังหวัดตรัง     
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในภาพรวมจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์แล้วมีผลงานที่ร้อยละ 97.58 ซึ่งทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 แล้วเช่นกัน 
  - stroke ในปี 2565 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัว โดยตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขณะนี้ จังหวัดสตูลผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัว 
ประธาน   - นอกจาก stroke ขณะนี้มีการพัฒนาในด้านของ stemi ที่รพ.สต.บ้านเกาะหลีเป๊ะแล้ว    
โดยใช้ระบบ online สั่งการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรพ.แม่ข่าย ลองเช็คว่าเป็นรพ.สต.แห่งแรกในประเทศ
ไทยหรือไม่ที่ใช้ระบบนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับชาวเกาะและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
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  - ฝากเรื่องของการรายงานเรื่องฟอกไตฟรี  ในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย ว่านโยบายล้างไตฟรี
ออกมาแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง 
รพ.สตูล   - รพ.สตูลมีการขยายเตียงรองรับเพิ่มข้ึน 3 เตียง และทราบข่าวเบื้องต้นว่าจะมีเอกชนมาเปิด
เพ่ิม ในเรื่องของค่าใช้จ่ายขณะนี้ฟรีทุกสิทธิ์ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

3.8  ความก้าวหน้างบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบค่าเสื่อม 
งานการเงิน       - งบด าเนินงานปี 2565   ณ ขณะนี้ สสจ.สตูลเบิกจ่ายได้ร้อยละ 89.22 เมื่อรวมผูกพันจะ
ได้ร้อยละ 89.31 โดยยอดคงเหลือคือ หมวดค่าตอบแทนคงเหลือ 1,293,206 บาท , งบยาเสพติด คงเหลือ 
212,150 บาท และงบอ่ืน ๆ  
 - งบลงทุน 
      - งบลงทุนปี 2564 ยังคงค้าง 1 รายการคือ งบเหลื่อมปี ในส่วนของอาคารโรงครัว     
รพ.ละงู ซึ่งเบิกจ่ายตามงวดงาน 
      - งบลงทุนปี 2565 คงค้าง 1 รายการ คือ อาคารผู้ป่วยใน รพ.ละงู  ซึ่งเบิกจ่ายตามงวด
งานเช่นเดียวกัน 
       - งบเงินกู้  เพ่ิงได้รับจัดสรรในเดือนนี้ จ านวน 22,656,000 บาท รวมทั้งหมดมี 23 
รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ  
 - งบอุดหนุน คงค้างอีก 30,000 บาท ในส่วนของงบหนอนพยาธิ โดยขณะนี้ร้อยละการ
เบิกจ่ายรวมผูกพันอยู่ที่ร้อยละ 94.83 
 - งบกลาง 
       - ในปี 2565 คงค้างในส่วนของเงินเดือนพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยรอบเบิกจ่าย
เป็นไปตามเงินเดือน ในส่วนของงบกลาง covid-19 ได้เบิกจ่ายครบแล้ว 

       - ในปี 2565 ได้รับค่าฉีดวัคซีน ต.ค. 64 – พ.ย. 64 เบิกจ่ายครบแล้ว ซึ่งกระทรวง 
แจ้งว่างบในเดือน พ.ย.64 ยังจัดสรรไม่เพียงพอจะต้องของบปี 2565 ซึ่งยังไม่ได้รับจัดสรร  
 - งบด าเนินงาน (ระดับอ าเภอ)   ยังคงเหลือ 2 อ าเภอที่เบิกจ่ายไม่ครบร้อยละ 100 คือ 
อ าเภอควนโดน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 91.61 และอ าเภอท่าแพ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.44 ขอฝากให้ 2 อ าเภอ         
แจ้งความประสงค์ที่งานการเงินด้วยว่ายอดที่เหลือคงค้างนี้ประสงค์เบิกจ่ายหรือไม่ เพ่ือที่ทางการเงินจะได้
ด าเนินการต่อไป 
ประธาน - ให้ทางการเงิน เร่งประสานทั้ง 2 แห่งเพื่อยืนยันในงบนี้ ก่อนเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้ เพ่ือจะ
ด าเนินการอนุมัติตัดงบฯต่อไป 
กลุ่มงานประกันฯ     - งบค่าเสื่อมระดับเขตปี 2564 จังหวัดสตูลมีผลงานที่ร้อยละ 92.22  โดยมี 3 แห่ง    
ที่ยังไม่เรียบร้อย คือ อ าเภอมะนังที่ผลงานที่ร้อยละ 57.43  อ าเภอท่าแพ มีผลงานร้อยละ 60.62  และ
อ าเภอควนโดนมีผลงานร้อยละ 89.28  โดยรพ.ท่าแพด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 รายการ อ าเภอควนโดน      
2 รายการ และอ าเภอมะนัง 3 รายการ 
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  - งบค่าเสื่อมระดับเขตปี 2565 จังหวัดสตูลมีผลงานที่ร้อยละ 8.83  โดยอ าเภอที่มีผลงาน
สูงสุดที่รพ.ทุ่งหว้า รองลงมาคือ รพ.ท่าแพ และรพ.ละงู  ขอฝากทุกแห่งเร่งด าเนินการในส่วนของงบจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จและบันทึกในระบบด้วย 
รพ.ท่าแพ       - ทางรพ.ท่าแพได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รอเพียงเอกสารจะสามารถปรับเป็นร้อยละ 
100 คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์ถัดไป 
รพ.ควนโดน    - ด าเนินการเสร็จแล้วทั้ง รพ.สต.วังประจัน และรพ.สต.ย่านซื่อ คาดว่าติดอยู่ในส่วนของ
เอกสารจะให้ทางผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง ประสานหัวหน้าฝ่ายประกันอีกครั้ง 
รพ.มะนัง         - มีการตรวจรับงวดที่ 2 แล้วทั้ง 3 รายการ 
ประธาน          - ฝากเร่งด าเนินการในส่วนที่ค้างไว้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

3.9  การด าเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ - ระดับวิกฤตทางการเงินของจังหวัดสตูล  ณ ไตรมาสที่ 1 ยังไม่พบวิกฤต            ใน
ทุกระดับ 
              - สถานการณ์การเงินการคลัง ณ ก.พ. 2565 พบว่าทุกแห่งมีสภาพคล่องดี แต่เป็น
ห่วงในส่วนของรพ.มะนัง ขอฝากทางรพ.ให้ช่วยตรึงสภาพคล่องให้เป็นเช่นนี้ต่อไป 
   - 7 plus Efficiency score  พบว่าในส่วนของสถานการณ์ประกันสังคม ของ       

รพ.สตูล กับรพ.ควนกาหลงที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย และในส่วนของการเรียกเก็บสิทธิ์ของราชการ     
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทุกอ าเภอ  ในส่วนของสถานการณ์การเรียกเก็บ UC ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คือ รพ.สตูล ,      
รพ.ละงู และ    รพ.ทุ่งหว้า ส าหรับประสิทธิภาพในภาพรวมพบว่ามีเพียงรพ.สตูลที่อยู่ในระดับ C อ าเภออ่ืนๆ 
ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับ B  
   - ข้อมูลบัญชีงบทดลองUC มีปัญหา 3 แห่ง ในเรื่องการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษา UC-IP  
   - ข้อมูลบัญชีลูกหนี้งบทดลอง กรมบัญชีกลาง มีปัญหาทุกแห่ง โดยส่วนของการ
เรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษา OP รพ.ควนโดน และรพ.ท่าแพ ในส่วนของการเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษา IP  มีปัญหา
ในรพ.สตูล , รพ.ควนกาหลง ,รพ.ละงู , รพ.ทุ่งหว้า และรพ.มะนัง 
   - ข้อมูลบัญชีลูกหนี้ประกันสังคมที่ติดปัญหา 2 แห่งนั้น เป็นประเด็นของการเรียก
เก็บส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - OP 
   - รายได้–รายจ่าย ในภาพรวมของจังหวัดสตูลได้รับรายได้ 1,178,893,532.48 
บาท รายจ่าย 662,101,652.26 บาท มีก าไร 516,791,880.22 บาท  โดย 6 เดือนหลังจากนี้อาจมีการ
ปรับแผนของรายรับ-รายจ่าย  เพ่ือให้มีความแม่นย าขึ้นและในส่วนของรายจ่ายมีอ าเภอที่เกินเกณฑ์ประมาณ
การรายจ่าย 4 แห่ง 
ประธาน      - ขอให้ทุกอ าเภอพึงระวังในการใช้จ่าย และฝากหน่วยบริการดูแลในเรื่องของการเรียกเก็บ       
ในด้านต่าง ๆ ที่งานประกันได้แจ้ง ส่วนในเรื่องของประกันสังคมฝากทางงานประกันประสานสอบถามกับทาง
หน่วยบริการโดยตรง และขอตัวเลขยอดที่ถูกปรับลดของการเรียกเก็บในส่วนของสิทธิ์ข้าราชการล่าช้าของ   
แต่ละรพ.แล้วรายงานในครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
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 3.10  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ HIS Gateway 
งาน ICT   - ข้อมูลประชากรเทียบทะเบียนราษฎร์  มีร้อยละส่วนต่างของประชากรมากที่สุดที่อ าเภอ
ควนกาหลง และน้อยที่สุด คืออ าเภอมะนัง  โดยเทียบกับครั้งก่อนพบว่าลดลง 4 อ าเภอ มีเพียงอ าเภอควนโดน 
และอ าเภอทุ่งหว้าที่เพิ่มขึ้น และอ าเภอมะนังมีส่วนต่างจากครั้งก่อนเท่าเดิม 
 - ข้อมูลประชากร Type 1+3 มีความซ้ าซ้อนมากที่สุดที่อ าเภอทุ่งหว้า และน้อยที่สุดคือ อ าเภอ

ควนกาหลง เมื่อเทียบกับครั้งก่อนมีเพียงอ าเภอควนโดน ,อ าเภอควนกาหลง และอ าเภอมะนังที่มีความซ้ าซ้อน
ลดลง แต่ในภาพรวมจังหวัดยังคงมีร้อยละความซ้ าซ้อนเท่าเดิม 
 - จากข้อมูล PPA 2565 จะสิ้นสุด มิ.ย.2565  นี้ โดยร้อยละของเด็กที่ต่ ากว่า 5 ขวบที่มี
ภาวะจังหวัดสตูลมีผลงานอยู่ที่อันดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 12 ,ภาวะสูงดีสมส่วนจังหวัดสตูลมีผลวานที่
อันดับที่ 7 ในเขตสุขภาพท่ี 12  
 - ตัวชี้วัดเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพฟันจังหวัดสตูล มีผลงานในอันดับ 6 ของเขต 
ตัวชี้วัด caries free อยู่ในล าดับที่ 5 ของเขต, ตัวชี้วัด fully immunized อยู่ในอันดับที่  5  ของเขต , ตัวชี้วัด
ของประชากรที่เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ 6 เดือน อยู่ที่อันดับ 7 ของเขต 
 - แจ้งเพ่ือทราบจากการประชุมโดยประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 
     1. พัฒนาระบบ OPD Telemedicine  เพ่ือลด cost ในการเดินทางของผู้ป่วยโดยน าร่อง
ในเกาะหลีเป๊ะ 
      2. การคืนข้อมูลให้กับประชาชนผ่าน Application “หมอรู้จักคุณ” โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ส าหรับแพทย์และส าหรับประชาชน ขณะนี้เริ่มด าเนินการแล้ว 
        3. การใช้ Application จะสามารถพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์ของบุคคลที่มารับบริการได้ 
(Personal identity)  
       4. Application PCC ส าหรับหมอ Famed ทั้ง 31 ทีม โดยจะมีมูลนิธินพเฉลิมโรจน์
ร่วมพัฒนาระบบ และ จะช่วยติดตามตรวจสอบให้ 
  - Application  ที่แนะน าประกอบด้วย Application “หมอรู้จักคุณ” ซึ่งแบ่งเป็นส่วนของ
แพทย์ 1 Application และประชาชน 1 Application โดยสามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพของตนเองที่ไปรับ
บริการที่รพ.สตูลได้ 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อทราบ 
   - 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องพิจารณา 
                     5.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด รพ.ละงูปี 2565  
กลุ่มงานประกันฯ   - ทางรพ.ละงู ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม โดยเปลี่ยนเป็นรายการเดิมคือ เตียง
ตรวจภายในไฟฟ้า แต่มีคุณสมบัติเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะที่สูง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงราคา จากเดิม 100,000 
บาท โดยใช้งบ UC จ านวน  100,000 บาท และใช้งบอ่ืน ๆ  คือเงินบ ารุงสมทบ 200,000 บาท โดยมี
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงคือทางหน่วยงานและแพทย์ผู้ใช้งานต้องการคุณลักษณะเฉพาะที่สูงกว่า 
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ประธาน  - ฝ่ายประกันฯ แจ้งชื่อรายการครุภัณฑ์ที่ต่างกันลงไปในไลน์ กวป.อีกครั้ง 
มติที่ประชุม      - มีมติเห็นชอบในหลักการ ในเบื้องต้น 
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่างๆ 
 

6.1 เรื่องจาก รพท. / รพช. 
                                    - 

 

6.2 เรื่องจาก สสอ. / รพสต. 
                                   - 
 

6.3 เรื่องจาก หัวหน้ากลุ่มงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ   – เรื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล   
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  อบจ.สตูลมีวาระเพ่ือพิจารณาเกี่ยวข้องในเรื่องของการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์
ส าหรับธนาคารอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็น ซึ่งในที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณ   
ให้รพ.ทุกแห่งในจังหวัดสตูลทั้งสิ้น 1,500,000 บาท และจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนประชากร โดยทางกองทุน
จะท าหนังสือแจ้งไปยังรพ.ต่าง ๆ ให้เสนออุปกรณ์ที่จ าเป็นซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทางที่ประชุม      
ได้มีการเสนอแนะว่าควรจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่และสามารถให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถน ากลับไป
ใช้ที่บ้านได ้
ประธาน  - ให้ผู้เกี่ยวข้องประสานกับฝ่ายส่งเสริมฯโดยตรง 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่7   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ปิดการประชุม  เวลา 15.35 น. 
 
 
    
                                (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                     ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 
                    (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
             รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


