
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/ วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานการประชุมวางแผน/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/การด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพบ้านเกาะบุโหลน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 

เรื่องเดิม 

จากการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน 
ป.ป.ช.)ได้ด าเนินการโครงการประเมินความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบประเมินใน ๙ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

๑. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 

๒. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

๓. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๔. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส 

๕. ตัวชี้วัดการรับสินบน 

๖. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

๗. ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

๘. ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๙. ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อเท็จจริง 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หนึ่งในนโยบายส าคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
และเป็นไปตามแนวทางการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลละงู 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพบ้านเกาะบุโหลน  อ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ 
“หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล และเพ่ือสนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 



ของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กันยายน 
๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการวิชาการของโรงพยาบาลเป็นแกนน าหลักในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ในการนี้โรงพยาบาลละงู จะจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่อง  
ในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการวิชาการ 
เป็นคณะท างานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ า และองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า ร่วมเป็นเครือข่าย มาร่วมการวางแผน/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/การด าเนิน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ 
“หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล และเพ่ือสนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในโครงการการด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่อง
ในงานบริการสุขภาพบ้านเกาะบุโหลน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 

(นายอภิยุทธ์ ส ามะเนี๊ยะ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
- ทราบ 

 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 



 

 

๑ 

 
  



 

 

๒ 

รายงานการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ความต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพบ้านเกาะบุโหลน 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๖๔ 
ณ  สุขศาลา บ้านเกาะบุโหลน 

****************************** 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายรัฐการ  ลัดเลีย  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า 
๒. นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ  รักษาการ สสอ.ละงู 
๓. นางกิรณา  นองมณี  หัวหน้าพยาบาล 
๔. นายพิเชษฐ์  ปัจฉิมศิริ ผอ.รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก 
๕. นายปรีชา  ปันดีกา  หัวหน้ากองสาธารณสุข อบต.ปากน ้า 
๖. นายเอกรินทร์ ลัดเลีย  นวก.สธ. อบต.ปากน ้า 
๗. นายอภิยุทธ์  ส้ามะเนี๊ยะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
๘. นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
๙. นางสาววิญญู หิมมา  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
๑๐. นางพันนิภา  ปังแลมาปุเลา พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
๑๑. นางสาวลิยานา เบนหมาด หมอน้อยบ้านเกาะบุโหลน 
๑๒. นายฟาอีฟ  หาญทะเล หมอน้อยบ้านเกาะบุโหลน 
๑๓. นางสาวสุภาพร ลายัง  หมอน้อยบ้านเกาะบุโหลน 
๑๔. นางเมษยา  มะประสิทธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑. ประธานขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาประชุมพร้อมกันและดูผลการด้าเนินงาน

ของหมอน้อย ในการดูแลสุขภาพเบื องต้นของชาวบ้านเกาะบุโหลน ทั ง ๒ เกาะ 
๒. อาจารย์พ่ีเลี ยงขอบคุณ อบต.ปากน ้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ในการด้าเนินการโครงการหมอน้อยปีงบที่ผ่านมา 
 
 



 

 

๓ 

๓. น้าเสนอผลการด้าเนินงานหมอน้อยปีงบ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โครงการเมื่อวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ และเสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

➢ ประโยซน์ที่ประชาชนได้รับ ได้พัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื นที่เกาะบุโหลน 
ตามโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการบริการสุขภาพ 
หมอน้อยบ้านเกาะบุโหลน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือท้าหน้าที่ให้
การดูแลรักษพยาบาลเบื องต้น 

➢ การสร้างเสริมสุขภาพ 
➢ การป้องกันควบคุมโรค 
➢ การพื นฟูสุขภาพ 
➢ ตลอดถึงการให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื นที่เภาะบุโหลนดอน 

และเกาะบุโหลนเล 

➢ การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของ “หมอน้อย” ทั ง ๒ คน ประสบผลส้าเร็จ
ลุล่วงได้นั น เนื่องจากได้รับการดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนที่ดี จากองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากน ้า  ในส่วนของค่ าตอบแทนการปฏิบัติ งานของ 
“หมอน้อย” ทั ง  ๒ คน เนื่ องจากโรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบ่อเจ็ดลูกมีภาระค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของการ
สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และยารักษาโรค 

โดยกิจกรรมทั งหมดที่หมอน้อย  บ้านเกาะบุโหลนคือ 
ก. ด้านการรักษาพยาบาล  

๑. ให้การรักษาพยาบาลผู้ใหญ่/เด็ก ให้บริการท้าคลอดฉุกเฉิน 
ข. บริการจ่ายยาคุมก้าเนิดและการวางแผนครอบครัว 
ค. บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ง. บริการให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
จ. ให้ความรู้และร่วมกับชุมชนและทีมสุขภาพ ด้าเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันควบคุมโรค 
ฉ. จ่ายยาและติดตามผู้ป่วยโรคเรื อรังท่ีขาดนัด (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช 

เป็นต้น) 
ช. เป็นผู้ประสานในพื นที่ ในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการ พอ.สว. 
ซ. การค้นหาและช่วยเหลือผู้พิการในพื นท่ี 
ฌ. จัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลการมารับบริการประจ้าเดือน 
ญ. ท้าแผล/เย็บแผล /เยี่ยมบ้านหลังคลอด /เยี่ยมบ้านผู้พิการในพื นที่ 
ฎ. ให้วัคซีนร่วมกับทีม 



 

 

๔ 

 
ผลการด้าเนินงาน “ หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลน ตาม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ต่อเนื่องในงานบริการสุขภาพ “หมอน้อย” บ้านเกาะบุโหลนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปี  ๒๕๖๔ 
ดังนี  

๑. ด้านการรักษาพยาบาลเบื องต้น แก่ประชาชน  
จ านวนการรับบริการบ้านเกาะบุโหลนดอน 

- บริการในผู้ใหญ่  จ้านวน ๘๑๕ ราย 
ไข้ 

(ราย) 
ปวดท้อง/ท้องอืด 

(ราย) 
ผื่นคัน 
(ราย) 

เจ็บคอ 
(ราย) 

ปวดศีรษะ 
(ราย) 

หวัด 
(ราย) 

Vertigo 
(ราย) 

ไอ 
(ราย) 

๔๖๕ 
 

๔๓ ๔๑ ๒๙ ๓๑ ๔๕ ๔๕ ๖๔ 

- บริการในเด็ก  จ้านวน ๓๔ ราย 

ไข้ 
(ราย) 

ไอ 
(ราย) 

อุจจาระร่วง 
(ราย) 

หอบหืด 
(ราย) 

๕๗๔ ๓๔๘ ๗๔ 
 

๕๓ 

๒. บริการจ่ายยาคุมก้าเนิดและวางแผนครอบครัวหญิงวัยเจริญพันธ์  เฉลี่ยจ้านวน   ๓๕  
ราย/เดือน 

๓. การบริการท้าคลอดในภาวะฉุกเฉิน  ร่วมกับ หมอต้าแยในพื นที่ 
๔. การค้นหาและช่วยเหลือผู้พิการในพื นท่ี 
๕. การเชื่อมประสานการท้างานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า และ ภาคส่วน

ต่างๆ 
๖.  การบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ ตามแผนการ

ด้าเนินงาน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก 
๗. การให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอด ๒๔  ชั่วโมง และ ขอรับค้าปรึกษาการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉิน (เปลือกหอยบาด มีดบาด) ทางโทรศัพท์ จากแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก จ้านวน  ๑๐๓  ครั ง 

๘. ออกหน่วยสาธารณสุขและบริการอ่ืนๆ ร่วมกับ ทีมต่างๆ เช่น  ทีม พอสว.  อ้าเภอ
เคลื่อนที่   องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก   
โรงพยาบาลละงู และภาคส่วนต่างๆ  จ้านวน ๒๒ ครั ง 

๙. การบริการจ่ายยาและติดตามผู้ป่วยขาดนัด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ้านวน   ๒   
ราย   ความเบาหวาน   จ้านวน      ๓๓     ราย      



 

 

๕ 

๑๐. จัดเก็บข้อมูล/รายงาน ประจ้าเดือน เสนอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก 
และ โรงพยาบาลละงู 

๑๑. ท้าแผล จ้านวน  ๓๑๖  ราย 
๑๒. เย็บแผล  จ้านวน  ๒๘  ครั ง  

 
๑. ด้านการรักษาพยาบาลเบื องต้น แก่ประชาชน  

จ านวนการรับบริการบ้านเกาะบุโหลนเล 
- บริการในผู้ใหญ่  จ้านวน ๗๐๑ ราย 

ไข้ 
(ราย) 

ปวดท้อง/ท้องอืด 
(ราย) 

ผื่นคัน 
(ราย) 

เจ็บคอ 
(ราย) 

ปวดศีรษะ 
(ราย) 

หวัด 
(ราย) 

Vertigo 
(ราย) 

ไอ 
(ราย) 

๔๑๑ 
 

๘๓ ๔๑ ๒๙ ๓๑ ๒๔ ๓๔ ๔๘ 

- บริการในเด็ก  จ้านวน ๗๗๑ ราย 
ไข้ 

(ราย) 
ไอ 

(ราย) 
อุจจาระร่วง 

(ราย) 
หอบหืด 
(ราย) 

๕๓๔ ๑๕๗ ๓๒ ๔๘ 

๒. บริการจ่ายยาคุมก้าเนิดและวางแผนครอบครัวหญิงวัยเจริญพันธ์เฉลี่ยจ้านวน   ๑๓๖  
ราย/เดือน 

๓. การบริการท้าคลอดในภาวะฉุกเฉิน  ร่วมกับ หมอต้าแยในพื นที่ 
๔. การค้นหาและช่วยเหลือผู้พิการในพื นท่ี 
๕. การเชื่อมประสานการท้างานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า และ ภาคส่วน

ต่างๆ 
๖.  การบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ ตามแผนการ

ด้าเนินงาน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก 
๗. การให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอด ๒๔  ชั่วโมง และ ขอรับค้าปรึกษาการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉิน (เปลือกหอยบาด มีดบาด) ทางโทรศัพท์ จากแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก จ้านวน  ๔๔  ครั ง 

๘. ออกหน่วยสาธารณสุขและบริการอ่ืนๆ ร่วมกับ ทีมต่างๆ เช่น  ทีม พอสว.  อ้าเภอ
เคลื่อนที่   องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก   
โรงพยาบาลละงู และภาคส่วนต่างๆ  จ้านวน ๑๖ ครั ง 

๙. การบริการจ่ายยาและติดตามผู้ป่วยขาดนัด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ้านวน   ๒   
ราย   ความเบาหวาน   จ้านวน      ๒๓     ราย      



 

 

๖ 

๑๐. จัดเก็บข้อมูล/รายงาน ประจ้าเดือน เสนอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ่อเจ็ดลูก 
และ โรงพยาบาลละงู 

๑๑. ท้าแผล จ้านวน  ๒๒๐  ราย 
๑๒. เย็บแผล  จ้านวน  ๑๙ ครั ง  

๔. แผนการพัฒนา สุขภาพประชาชน เกาะบุโหลนทั้ง ๒ เกาะ  ปี ๒๕๖๕ 
๑. จัดท้าโครงการเสนอ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้า เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

“หมอน้อย” ให้มีความต่อเนื่อง เข้มแข็ง เพ่ือสุขภาวะประชาชนในพื นท่ี 
๒. การคัดกรองสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ซึ่งมีอัตราการรับบริการสูงในแต่ละปี  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลผู้พิการ  
๔. ก่อสร้าง สุขศาลา  บนเกาะบุโหลนเล 
๕. ใช้ระบบโซล่าเซลให้มีประสิทธิภาพ 
๖. พัฒนาศักยภาพ  หมอน้อย  ทั ง ๓ คน 
๗. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในการประสานงานต่างๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒. เรื่องต่อเนื่อง 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.พิจารณา  อนุมัติ 
๓.๑ หมอน้อยขออนุมัติเพิ่มเงินค่าตอบแทน คนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 

๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
- ประธาน  อนุมัติ  ในปีงบ ๒๕๖๕ 

๓.๒ ตอนนี้การด าเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ กรรมการตรวจรับฝากดูด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น. 
 
 
 

(นายอภิยุทธ์ ส้ามะเนี๊ยะ) 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

บันทึกการประชุม 


