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รายงานการประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
ครั้งที่ 6/๒๕63 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  

  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา 
 

รายช่ือผู้เข้าประชมุ 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
3. นางพรพรหม ชุมประยูร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.คลองหอยโข่ง 
4. นางมินทร์ลดา            เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
5. นางกุลธิดา                พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
6. นางวงศ์ตะวัน             บุญต่อ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3 สสอ.คลองหอยโข่ง 
7. นางสาววลัยภรณ์         เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง 
8. นางธัญญาภรณ์   ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.คลองหอยโข่ง 
9. นายทัยรงค์              ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
10. นางโสลดา โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
11. นายจ ารูญ                 คงมาก รักษาการ ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
12. นางสาวทยิดา           ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
13. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
14. นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นายอนุชา ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
16. นางสาวซาลีฮ๊ะ   โดยหมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตัิงาน PCU 

                    เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง ท าหน้าที่ประธาน        
การประชุม 
 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
- เร่ืองการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารและสถานบริการ  พัฒนาให้น่าอยู่และเหมาะสม  

รวมถึงธงหน้าสถานบริการให้อยู่ในสภาพที่ไม่ทรุดโทรม  ควรเปลี่ยนให้ใหม่อยู่เสมอ 
- เร่ืองการรับรองทีมที่มาตรวจเยี่ยมสถานบริการต่างๆ  ควรมีการต้อนรับให้เหมาะสมในทุกๆ เร่ือง  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   1.1 เรื่องทีป่ระชุมจาก สสจ.สงขลา   
    จากทีป่ระชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ  และ จากทีป่ระชุม คปสจ.  
     - เร่ืองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ซึ่งตอนนี้มองวา่มีการแพรร่ะบาดในจงัหวัด
สงขลาหลายราย   
    - เร่ืองการคัดกรองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ของสายการบินจากต่างประเทศ 
ณ สนามบินนานาชาตหิาดใหญ่  ซึ่งตอนนี้จะมีทีมคัดกรองจาก  สสอ.คลองหอยโข่ง,  สสอ.หาดใหญ่,  สสอ.รัตภูมิ,  สสอ.
นาหม่อม  และจาก สสอ.บางกล่ า  มาปฏิบัติงานซักประวัติ  ณ อาคารผู้โดยสารขาออก  สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  
ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. นั้น  ตอนนี้ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแจ้งมา  ว่าในส่วนของสสอ.
หาดใหญ่  ขอยกเลิกการอยู่เวรดังกล่าว  จึงต้องมีการปรับตารางการอยู่เวรใหม่  
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    - เร่ืองการร้องขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อยู่จุดคัดกรองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID – 19 ) ของสายการบินภายในประเทศ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  ทางสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  
จึงตอบกลับไปว่าขอปรึกษานายอ าเภอคลองหอยโข่งก่อน 
                        - เร่ืองการช้ีแจงข้อมูลของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19 ) ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ 
    - เร่ืองการเข้ามาของผีน้อย  ก าลังจะเข้ามาประมาณ  8,000 – 12,000  คน  และเมื่อวันที่       
8  ที่ผ่านมา รองอธิบดีออกมาแถลงจ านวน  200,000 คน  จึงได้มีมาตรการออกมาว่า  ถ้ามาจากเกาหลีและเป็นเมือง
ที่ระบุไว้ให้มีการกักตัวในสถานบริการของรัฐ  หากมาจากเกาหลีแต่ไม่ใช่เมืองที่ระบุไว้ให้กักตัวที่บ้าน  ซึ่งในจ านวน 
200,000  คนนี ้ จะทยอยเข้ามาจนถึงเดือนสิงหาคม 2563   
                        - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด  เตรียมเตียงไว้ส าหรับ
ผู้ปุวย COVID – 19 
    - การอบรมโครงการทักษะการฝึกใช้ปืน  ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเตรียมเอกสารไว้ (บัตรประจ าตัว
ประชาชน, บัตรข้าราชการ, และใบ ป.4)  
    - การจัดงานวันผู้สงูอายุ  ตอนนี้ได้ระงบัไว้ก่อน 
   

            1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ  
              - เร่ืองการคัดกรองในที่ประชุมต่างๆ ซึ่งทางนายอ าเภอคลองหอยโข่งได้ขอความร่วมมือมา เช่น      

ที่ประชุมหัวหน้าส่วน, ที่ประชุมเก่ียวกับโรงคัดแยกขยะ (บนที่ว่าการอ าเภอคลองหอยโข่ง/ท่ีโรงเรียนวัดปลักคล้า) ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ไปคัดกรองทุกคร้ัง  

    - เร่ืองการล้างมือให้สะอาด  เพราะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) จะอยู่ในทุกๆ ทีท่ี่เป็น 
ที่สาธารณะ  และการล้างมือต้องล้างอย่างน้อย 20 วินาที  

- กรณีขอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปคัดกรองที่คอนเสิร์ตผาด า  ที่มีคนเป็นจ านวนเยอะมากๆ เป็นพันๆ 
คน  อันนี้ให้ทางผู้จัดไปขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน   

- กรณีขอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปคัดกรองที่สนามชนโค  ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัว  ก็แนะน าว่าให้จ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่เอกชน 

- ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 4  และขอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่จุดคัดกรอง  ซึ่งอัน
นี้ได้ตอบตกลงไปแล้ว 

- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อยู่จุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบปลายภาคของนักเรียน 
กศน. ตรงส่วนนี้ก็ได้อธิบายคุณครูให้ทราบรายละเอียดไปแล้ว 

- หน้าที่หลักๆ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตอนนี้ คือ ติดตามก ากับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  และคัดกรองผู้   
ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  เพื่อปูองกันการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

- เร่ืองการบริจาคโลหิต  ให้แจ้งมาใกล้เคียงกับจ านวนท่ีเป็นจริง  เพราะทุกคร้ังที่ผ่านมาจ านวนท่ีแจ้ง
มากับท่ีมาบริจาคจริงๆ ต่างเยอะมาก  ท าให้ของที่เตรียมมาเหลือเยอะมาก  จึงขอความร่วมมือมา 

- เร่ืองการประกวดนางงามสงขลา  ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่งร่วมกับ รพ.สต. 
ร่วมสมทบ 2,500 บาท 

- นายอ าเภอกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่จุดคัดกรองรับเสด็จฯ และทุกๆ กรณี 
- เร่ืองอาหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่จุดตรวจคัดกรองรับเสด็จฯ  ตอนนี้ทาง สสอ.มาจัดการเองเพื่อ

ความสะดวกต่อการบริหารจัดการและความทันเวลา 
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- เร่ืองการดื่มเหล้าในสถานที่ราชการ  ตอนนี้นายอ าเภอคุมเข้มกรณีการจัดงาน ณ ศาลาประชาคม  

เร่ืองการงดเลี้ยงเหล้า  เพราะผิดกฎหมาย 
- เร่ืองการแข่งขันกฬีาของเทศบาลต าบลโคกม่วง  ซึง่ทางนายกเทศมนตรีขอทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับมาตรการในการปูองกันการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) มายังทา่น สสอ.คลองหอยโข่ง 
- เร่ืองการร้องเรียนโรงคัดแยกขยะ  ซึง่ต่อไปจะมีการนัดประชุมทุกเดือน  ซึ่งตอนนี้จะมปีัญหาใน

เร่ืองของกลิ่น  เรื่องน้ า  และโรคทางผิวหนงั  กฝ็ากให้เจา้หน้าที่ดูแลและเฝาูระวังเร่ืองนี้ด้วย  ส่วนในเรื่องของดิน  และ
อากาศก็จะเปน็ในส่วนของงานสิ่งแวดล้อม  หากมีการประชุมคร้ังถัดไปจะน าเรียนใหท้ราบอีกคร้ัง 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( 11/2562) 

- รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  การติดตามความก้าวหน้างาน 
    3.1 กลุ่มงานบริหาร 
 3.1.1 รายงานการเก็บและใช้เงินกองกลาง ของเจา้หนา้ที่สงักัด สสอ.คลองหอยโขง่ ยอดรวม 

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 คงเหลือ  10,458  บาท 
          3.1.2  เร่ืองการตรวจสอบภายใน วันท่ี 12 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า รพ.สต.ทุ่งเลยีบ  ส่วนช่วง

บ่าย รพ.สต.ทุ่งลาน และวันที่ 13 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า รพ.สต.คลองหอยโข่ง  สว่นช่วงบ่าย รพ.สต.โคกม่วง รายช่ือ
คณะกรรมการตามที่จงัหวัดแต่งตัง้มา  น าทีมโดยท่านสาธารณสุขอ าเภอ โดยมีทีมจากรพ.และสสอ.  

          3.1.3  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วิลาวัลย์) /งาน 43 แฟูม /HDC /ข้อมูลพื้นฐาน  
               - รายละเอียดจะแจ้งในกลุ่มไลนง์านข้อมลูอีกคร้ัง  เนื่องจากติดภารกิจงานประชุม 
    3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
          3.2.1  การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ สถานการณ์โรค เดือนล่าสุด (วลัยภรณ)์ 
          -  ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน ฝากเรือ่งกรณี มีคนไอหรือจามออกมาในพื้นที่ท่ีอยู่ด้วยกันเช่น    

ในห้อง หรือที่กลางแจ้ง ว่าเราควรอยู่ห่างกันก่ีเมตรถึงจะปลอดภยั และกรณีอยู่ในห้องที่เป็นห้องปิดควรท าอยา่งไร ซึ่งใน
ที่ประชุมได้ให้ข้อสรุปว่าควรอยู่ห่างกัน 2 เมตร  ถงึจะปลอดภยั  และตัวเช้ือเองเมือ่อยู่ในน้ ามูกหรือน้ าลายหรือเสมหะ  
จะมีขนาดใหญ่กวา่ 2.5 ไมครอน  เมื่อไอหรือจามแล้วเช้ือดังกลา่วจะตกลงพื้น  ดงันั้นแล้วเราควรจะปูองกันจากการ
สัมผสัมากกว่าเช่นอุปกรณห์รือสิ่งที่มีการสัมผสักันเยอะๆหรือสถานที่ที่ให้บริการเช่น โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ดังนั้น    
จึงฝากให้ท าความสะอาดจุดที่มีการสัมผสับ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ อยา่งนีเ้ป็นต้น หรอืโดยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่เหลว 

         - โรคไข้เลือดออก (เอกสารประกอบ) รายละเอียดมีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกระดับประเทศ 
ณ วันท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 มีจ านวนผู้ปุวยทั้งหมด 4,700 ราย มผีู้เสียชีวิตจ านวน 2 ราย ส่วนจงัหวัดสงขลามี
ผู้ปุวย  200 ราย ไมพ่บผู้เสยีชีวิต  ส่วนในเขตอ าเภอคลองหอยโขง่มีผูปุ้วยโรคไข้เลือดออก  8 ราย  ไมพ่บผู้เสียชีวิต ซึ่ง
อ าเภอท่ีมีผู้ปุวยสงูสุดคืออ าเภอนาหม่อม  ของอ าเภอคลองหอยโขง่อยูล่ าดบัที่ 4  โดยต าบลที่สงูทีสุ่ดคือ ต าบลโคกม่วง 

         - โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) (เอกสารประกอบ) ณ วันท่ี9 มีนาคม 
2563 รายละเอียดมผีู้ปุวย 110,034 ราย มผีู้เสยีชีวิต 4,466 ราย ประเทศท่ีมีผูปุ้วยมากท่ีสดุคือ ประเทศจีน  ของ
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ปุวย 50 ราย และเสยีชีวิตไป 1 ราย และมีกลุ่มผู้ปุวยที่อยู่ในกลุ่มเฝูาระวังอีก 4,518 ราย 
รายละเอียดมาจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งของอ าเภอคลองหอยโข่งตอนนี้มีกลุ่มเสีย่งอยู่ในต าบลทุง่ลาน  ต าบลโคกม่วง  
และต าบลคลองหลา 

 
 



  
หน้า 4 

 
  

 
         -  ท่านสาธารณสุขอ าเภอเนน้ย้ าเร่ืองการให้ข้อมูลแก่ประชาชนโดยให้ระวังอยา่งมาก  

และฝากพืน้ที่เก่ียวกับประชาชนกลุ่มเสีย่งที่มาจาก จีน, เกาหลี, เวียดนาม, อิตาลี เมือ่มีประชาชนกลุ่มเสีย่งดงักลา่วเข้า
มาในพื้นที่ให้รีบแจ้งทันที 

         - กรณีมีประชาชนกลุ่มเสีย่งอยูใ่นพื้นทีใ่ห้เป็นหน้าที่ของผอ.รพ.สต.เป็นหลักในการ
ประสานหา้มการประสานงานหลายคน  

         - รายงานส ารวจลูกน้ ายงุลาย  ซึ่งปกติใหส้่งภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน  เดือนนีไ้ดส้ง่
มาแล้ว 4 แห่ง แต่ยงัขาดของ รพ.สต.โคกม่วง ฝากด าเนนิการด้วย 

         -  ฝากรพ.สต./pcu แจ้งผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ปุวยวัณโรค  ให้เข้ารับการคัดกรอง       
ทีโ่รงพยาบาลคลองหอยโข่งได้เลย 

         - ขอให้พื้นที่ส่งผลการด าเนินงาน Big Cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรนา 2019 
มายัง สสอ. ด้วย  ซึ่งมีบางพื้นที่ส่งมาแล้ว  ฝากพื้นที่ท่ียังไม่ได้ส่งรีบด าเนินการด้วย 

         - ขอให้ รพ.สต./PCU จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19 ) ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของตัวเอง 

         -  ทางสสจ. แจ้งมาเรื่องการอบรมให้ความรู้เร่ืองการปูองกันการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19 ) แก่ อบท. ใหม้ีการอบรมให้แล้วเสร็จ  ภายในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 

          3.2.2 งานแผนยุทธศาสตร์  งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งาน
คุ้มครองผู้บริโภค  

                   - งาน No Form (วลัยภรณ์) 
             มีการประเมิน  ตรวจเยี่ยม  ติดตาม  โดยมีการส่งแบบประเมินมา 9 แห่ง ทาง

ส านักงานสาธารณสุขจึงขอขอบคุณทีม มา ณ โอกาสนี้ด้วย  และมีเร่ืองที่จะแจ้งดังนี้ คือ ให้ รพ.สต.ส่งผลงาน         
(แบบประเมินตนเอง) มาเพื่อที่จะให้ผ่านระดับ 3 และให้ถ่ายตัวประกาศมาให้ทาง สสอ. และเดือนนี้ตั้งแต่วันที่ 21 
มกราคม –  7 พฤษภาคม 2563 เราจะมีการตรวจเยี่ยม  ติดตาม  ประเมิน  องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการส่งแบบ
ประเมินตนเองจ านวน 9 แห่ง 

          3.2.3 งานวัคซีน งานแพทย์แผนไทย (สมโภช) 
         - การใหว้ัคซีนโรต้าไวรัส  ให้ผู้รับผิดชอบงานไปชี้แจงรายละเอียดให้กับบุคลากรท่านอื่น    

ได้ทราบโดยทั่วกันด้วย  ซึ่งรายละเอียดก็ได้ชี้แจงไปแล้ว  โดยผู้รับผิดชอบงานวัคซีน รพ.คลองหอยโข่ง 
         - เร่ืองการติดตามวัคซีน MMR  
         - ให้ติดตามวัคซีนตัวอื่นๆ ด้วย  รวมถึงผลงานที่ขึ้นบนหน้ารายงาน HDC ว่าสอดคล้อง

กับผลงานจริงหรือไม่ 
         - เร่ืองการจัดสรรจ านวนวัคซีน  ให้ส ารวจและแจ้งมายังผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ด้วยว่า

จ านวนท่ีได้รับไปเพียงพอหรือไม่  
         3.2.4 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ  (พรพรหม)    
         3.2.5 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  งานสุขภาพภาคประชาชน   

(มินทร์ลดา) 
         - เร่ืองการส่งผลงานเข้าประกวดการด าเนินงานผู้สูงอายุและ Long Term Care ซึ่ง

ทั้งหมดมี 4 โครงการด้วยกัน (นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ/คัดเลือกและประเมิน CM/คัดเลือกและ
ประเมิน CG/การน าเสนอผลการด าเนินงาน Long Term Care) ซึ่งให้ส่งผลแสดงความจ านงมายัง สสอ. ภายในวันที่    
9 มีนาคม 2563 ตามแบบประเมินตามเกณฑ์  ส่วนการน าเสนอผลการด าเนินงาน Long Term Care ก็ให้แจ้งความ
จ านงมายัง สสอ. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เช่นกัน 
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         - การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและชมรมผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ซึ่งได้

ส่งเกณฑ์ให้กับทุกพื้นที่ได้ด าเนินการนั้น  จึงขอให้พื้นที่ส่งแบบประเมินมายัง สสอ. ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อ
จะพิจารณาคัดเลือกและส่งเป็นตัวแทนของระดับอ าเภอ  และจังหวัดจะลงมาประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและชมรม
ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ในวันที่ 25 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น. 

         - ผู้สูงอายุ Long Term Care  ในส่วนของงบกองทุน Long Term Care ที่ สปสช. 
สนับสนุนให้กับหน่วยบริการประจ าจ านวน 100,000 บาท  ซึ่งได้คุยกับผู้รับผิดชอบงานไปแล้วนั้น  เรื่องงบค้างจ่ายเมื่อ
ปี 2559 มาจนถึงปี 2561  ซึ่งได้สอบถามไป สปสช. และ สสจ. ได้ข้อสรุปดังนี้ คือ  สามารถเบิกจ่ายได้ในกรณีคัด
กรอง และในเร่ืองของ Care Plan  แล้วก็เรทในการจ่ายก็คือ ตามปริมาณเนื้องาน QOF ซึ่งได้แจ้งไปแล้ว  หรือดึงข้อมูล
มาจาก HDC แล้วท ารายงานส่งขึ้นมา สสอ. โดยให้ ผอ.รพ.สต. เซ็นก ากับ  ซึ่งตอนนี้ รพ.สต. ที่ได้ส่งขึ้นมาแล้ว คือ      
รพ.สต.คลองหอยโข่ง  

         - งานสุขภาพภาคประชาชน เร่ืองการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19 ) อสม.เคาะประตูบ้าน  ตอนนี้ได้ด าเนินการจัดตารางวันของทั้ง 4 ต าบลเรียบร้อยแล้ว  เน้นเร่ืองการล้าง
มือ  การใส่หน้ากากอนามัย  และการให้ความรู้และท าความเข้าใจเรื่องโรค  การปูองกัน  การดูแลตัวเองและคนในชุมชน  
โดยเปิดให้ซักถามทุกเร่ืองและเน้นเรื่องการรายงานการไปให้ความรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  และอีกเร่ืองคือ
เร่ืองการท าหน้ากากอนามัยหรือเจลล์  ว่ามีการท าหน้ากากอนามัยมากน้อยแค่ไหน  และการบูรณาการในทุกภาคส่วน  
ซึ่งตอนนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ของ อสม.ได้ที่เว็บไซน์ php.net และฝากพื้นที่ติดตามผลงานของ อสม. ด้วย 
                                        -  เร่ืองมูลนิธิ พอ.สว. ขอความร่วมมือให้ อสม.บริจาคเงินคนละ 2 บาท เงินที่ได้จะเอา
มาช่วยเหลือ อสม.ผู้ประสบภัย ใน 4 กรณีด้วยกัน (ไฟไหม้/น้ าท่วมที่พักอาศัย/วาตภัย/ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
หน้าที)่ รายละเอียดจะแจ้งไปอีกคร้ัง 

         -  ให้พื้นที่แจ้งจ านวน อสม.ที่สมัคร ฌกส. ไปยัง อสม. ส่วนกลางภายในวันที่ 13 
มีนาคม 2563  และให้พื้นที่รวบรวมส่งมายัง สสอ. ด้วย 

         -  เร่ืองกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเร่ืองสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ อสม. รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว 

         - การติดตาม อสม. หมอประจ าบ้าน  ฝากให้พื้นที่ดูแลการติดตามและการเยี่ยมของ   
อสม.หมอประจ าบ้าน  

         3.2.6 งานควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน (กุลธิดา)   
         -  เร่ืองผลงาน DM/HT ฝากทุกพื้นที่ตอนนี้มีเวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็คือ

ให้ทันรอบของ QOF  
         -  HOME BP ฝาก รพ.สต.คลองหอยโข่ง  ตอนนี้ผลงานยังน้อยอยู่  และฝากเช็คผลงาน

ด้วยว่าหน้ารายงานผลงานขึ้นหรือไม่  เพราะจะมีผลต่อการจัดสรรเงิน 500 บาท/ราย  เพราะเป็นการวัดว่าผู้ปุวยเข้าถึง
การรักษาจริงหรือไม่ (คนที่ปุวยอยู่แล้ว  ได้รับการรักษา) วินิจฉัยได้ 2 ที่คือ รพ.สต. ในวันท่ีแพทย์ลง  หรือ รพ. 

         -  PAP ณ วันที่ 1 เมษายน 2563  ให้หยุดกิจกรรมทั้งหมด  ซึ่งตอนนี้ได้ 250 บาท
ต่อรายและหลังจากนี้จะเหลือ 50 บาท/ราย  ในวันท่ี 23 มีนาคม 2563  มีการประชุมรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งอีกคร้ัง  
และผลงาน 250 บาทนี้จะต้องไม่ซ้ ากับเปูาเมื่อปีที่แล้ว 

         - CA Fittest ตอนนี้เปูาได้จัดสรรให้แต่ละพื้นที่ไปแล้ว  แล้วตอนนี้ก็มีบาง รพ.สต.ส่งผล
งานไปแล้ว  และพบว่าส่งไป 12  ราย  พบ 4 ราย  ท าให้รู้สึกว่าการท างานแบบนี้ดีต่อชุมชน  เพราะเป็นการเข้าถึง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้มากข้ึน 

         -  ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้สรุปไว้ให้แล้วในไลน์กลุ่ม NCD 
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         -  งานบุหร่ี  ขอติดตามความก้าวหน้าจากที่ประชุมเมื่อคร้ังก่อน  เร่ืองการคัดกรอง    

จะเห็นว่าเมื่อคร้ังที่แล้วจะอยู่ที่ 60 กว่าเปอร์เซ็น  และตอนนี้ขึ้นมาเป็น 70 กว่าเปอร์เซ็น  ส่วนเร่ืองการบ าบัดจะเห็นว่า
มีความเป็นไปได้มากขึ้น  และฝากให้เพิ่มขึ้นอีกนิด  ส่วนเร่ืองการติดตามขอภาพเกี่ยวกับคลินิกการเลิกสูบบุหร่ีของแต่ละ
ที่ด้วย  และขอทะเบียนของแต่ละท่ีด้วย  ส่วนเร่ืองยาที่ใช้ให้เบิกไป 

         - เร่ืองการเซ็นช่ือเบิกค่าตอบแทน ให้พื้นที่รีบมาเซ็นชื่อปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากจะต้อง
ส่งไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอ าเภอรัตภูมิด้วย 

         - รพ.สต.ติดดาว เร่ืองแบบประเมินตนเองตอนนี้มี รพ.สต.ทุ่งลาน ส่งมาที่เดียว  รบกวน     
รพ.สต.อื่นส่งแบบประเมินตนเองมายัง สสอ. ด้วย  เดี๋ยวจะมีการสรุปเกณฑ์คร่าวๆ ให้  และฝากพี่เลี้ยงบน สสอ.ลง
พัฒนาได้เลย  ย้ าหากไม่มีหลักฐานการลงพัฒนาในส่วนของ รพ.สต.ติดดาว  พี่เลี้ยงท่านนั้นจะไม่มีสิทธิลงประเมิน  
อาจจะเป็นภาพเป็นลายเซ็น  หรืออะไรที่เป็นหลักฐาน  เกณฑ์ของปีนี้จะคล้ายกับเกณฑ์ของปีที่แล้ว  แต่จะเข้มในส่วน
ของพี่เลี้ยงมากขึ้น  ซึ่งคะแนนจะเทไปในส่วนที่หนึ่งค่อนข้างเยอะ คือ หมวด 4 คะแนนแต่ละหมวดต้องมากกว่า 80% 
ขึ้นไปถึงจะรับรอง  และจะต้องมีในส่วนของ OTOP ของพื้นที่พวกนวัตกรรม  พชอ. ฯลฯ  จ านวนวันที่แพทย์ลงถ้าเป็นไป
ได้คือ อาทิตย์ละ 2 วัน 

         -  พชอ. การท าพื้นที่ปลอดโฟมให้เพิ่มขึ้น  ให้ทุก รพ.สต. ดูว่าองค์กรไหนหรือหน่วยงาน
ไหนเป็นพื้นที่ปลอดโฟมเพิ่ม 

         -  งานรักษาพยาบาล  เรื่องการซื้อ BP และการแคลเคร่ืองมือ  เพราะตอนนี้ท่ี รพ.จะไม่
รับ แคลเครื่องมือของ อสม.แล้ว  ดังนั้นเราจะท าหนังสือไปเอง  โดยให้แจ้งมาว่าจะท าปีนี้หรือปี 2564 

         - การท าอ่างล้างมือไว้หน้าสถานบริการคือ ตอนนี้มีมาตราการว่าผู้มารับบริการท่ีอนามัย
ทุกคนจะต้องล้างมือก่อนเข้ามารับบริการทุกคร้ัง  เพื่อเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019        
( COVID – 19 ) 

         - แพทย์แผนไทย ขอความร่วมมือส ารวจ อสม.ที่มีความสามารถด้านแพทย์แผนไทย  
ตามแบบฟอร์ม  โดยให้พื้นที่ส ารวจ อสม. ตามแบบฟอร์มแล้วส่งกลับมายัง สสอ. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา   

-  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา  จะจัดกิจกรรมให้ความรู้  ในวันท่ี 17  มีนาคม 2563  
ซึ่งทาง ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่งติดเป็นวิทยากรค่ายยาเสพติด  จงึให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลาประสาน
มายงั สสอ. 

-  วันท่ี 18 มีนาคม 2563 น้องนักศึกษาสง่โครงการ  เรยีนเชิญท่านสาธารณสุข 
-  เรียนเชิญทา่นสาธารณสุขอ าเภอ  ในวันท่ี 12 มีนาคม 2563  เวลา 11.00 น. มีผูใ้จบุญมามอบ

วัสดุทางการแพทย์แก่ รพ.สต.ทุ่งลาน 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ   
      
ปิดประชุม 16.00  น.  
                                                                                            .......................................................... 
                                                                                                 (นางสาววิลาวัลย์    จันวดี) 
                                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                       ผูบ้ันทึกการประชุม 


