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รายงานการประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
ครั้งที่ 5/๒๕63 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 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. นางสาววิลาวัลย์          จันวดี เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
8. นางสาววลัยภรณ์         เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง 
9. นางธัญญาภรณ์   ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.คลองหอยโข่ง 
10. นายทัยรงค์              ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง 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. นางสาวอามีนี สะอุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.โคกม่วง 

 
          เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง ท าหน้าที่ประธาน        
การประชุม 
 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   

- เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น.  เนื่องจากไปประชุมเตรียมคัดกรองที่ค่ายรัตนพล 
- เร่ืองร้องเรียนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกม่วง  ผู้ร้องเรียนได้เข้าพบท่านสาธารณสุขอ าเภอ  และเมื่อท่าน

สาธารณสุขอ าเภอได้บอกถึงความจ าเป็นและบทบาทของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องลงเยี่ยม  ท าให้ผู้
ร้องเรียนมีความเข้าใจถึงบทบาทดังกล่าว และสรุปได้ว่า หลังจากนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงเยี่ยมบ้าน 
ให้มีการประสานไปก่อนล่วงหน้า   

- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา  ประสานขอบุคลากรเข้าเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   มอบคุณมินทร์ลดา    เกื้อพิทักษ์ธนา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองหอยโข่ง มอบคุณทัยรงค์        ปิ่นทองพันธุ์ 

  -    การตรวจโรงอาหารของค่ายรัตพล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   มอบคุณธัญญาภรณ์   ก้วนเผ่า 

   ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง มอบคุณซาลีฮ๊ะ โดยหมะ 
  -    ท่าอากาศยานหาดใหญ่  แจ้งมาเรือ่ง  ขอผ้าปิดจมูกอนามัย  ซึ่งทาง  สสจ. ให้มา 3,000 ช้ิน 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องทีป่ระชุมจาก สสจ.สงขลา   

    จากทีป่ระชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ  และ  จากทีป่ระชุม คปสจ.  
     - เห็นชอบให้มีการรณรงคก์ารงดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลีย้งสังสรรค์ของส่วนราชการ    
งดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ  และงดซึง่อนึง่อันเป็นการช่วยโฆษณาเกีย่วกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
    - จากที่ประชุม  คปสจ. สญัจรที่ รพ.จะนะ  มีการสรุปถึงสรรพคุณของกัญชา  ตอนนี้ที่ใช้ได้ผลทีสุ่ด
คือผู้ป่วยมะเร็ง  กับ ผู้ป่วยตดิบ้านตดิเตียง 

             1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ  
              - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  โดยนายวีระพงศ์  จินะดิษฐ สาธารณสุขอ าเภอ 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร  คัดกรองอุณหภูมิ  พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ  แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
   - เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข  น าเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออก 
   - เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข  น าเสนอสถานการณ์โคโรนาไวรัส (COVID - 19) 
   - เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข  น าเสนอสถานการณ์ No Foam/No plastic 
   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จ ากัด Present เร่ือง รณรงค์ No Foam/No plastic ในองค์กร 
   - ค่ายรัตนพล  ประสานขอบุคลากรสอนการล้างมือ/ใส่ผ้าปิดจมูกอนามัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2563 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   มอบคุณวลัยภรณ์  เข็มทอง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกม่วง  มอบคุณอนุชา  ตันปิติกร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งเลียบ  มอบคุณจ ารูญ  คงมาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งลาน  มอบเจ้าหน้าที่จ านวน 3 ท่าน 

   - ค่ายรัตนพล ประสานขอบุคลากรให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะเป็นศูนย์   
     วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  มอบคุณสมโภช  ยอดดี  

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( 11/2562) 

- รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  การติดตามความก้าวหน้างาน 
    3.1 กลุ่มงานบริหาร 
 3.1.1 รายงานการเก็บและใช้เงินกองกลาง ของเจ้าหนา้ที่สังกัด สสอ.คลองหอยโขง่  
 - สิ้นเดือน มกราคม 2563  ยอดรวม 17,581 บาท 
     โดยยงัมีคนค้าง 11 ท่าน คือพีพ่งศ,์ พีน่ัท, น้องตอง, พี่สิน, พี่จี้ด, พี่ปัด, พี่นอม, พี่เจี๊ยบ, น้องฮะ 

พี่วิ,น้องแม่บา้น  และเมื่อวันทื่ 3 กุมภาพันธ ์  2563 เลี้ยงสง่คุณศิรัชัย มักคุ้น จ านวน 9,100 บาท  เหลือ  6,658  
บาท (ยงัไม่รวมท่ีค้าง) 

 3.1.2 ก าหนดสง่เร่ืองขา้ราชการขอย้าย หลักเกณฑ์การเขียน เหตุผลในการยา้ยและเอกสารแนบ 
 - ข้าราชการที่ต้องการจะย้ายในรอบนี้  ให้รีบยา้ยภายในวันนี้ (5 กุมภาพันธ ์2563) 
 * เหตุผลหลักๆๆ ดังนี ้คือ 

1) กรณีขอย้ายติดตามคู่สมรส  ให้แนบส าเนาค าสั่งย้าย  หรือหลักฐานการย้ายของคูส่มรส 
2) กรณีขอย้ายกลับภูมิล าเนา  ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านภูมิล าเนา 
3) กรณีขอย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา  ให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านของบิดามารดา 

และกรณีบิดามารดา  อายุต่ ากว่า 68 ปี  และมีโรคประจ าตัวท่ีต้องได้รับการดูแลอยา่งใกล้ชิด  ใบแนบใบรับรองแพทย ์
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4) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย ์  โรงพยาบาลทั่วไป  

หรือผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าหน่วยราชการบริหารส่วนกลางทีต่ั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้  เปน็ผู้ให้
ค ารับรองการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปรับต าแหนง่ใหม่แล้วแต่กรณ ี

 3.1.3 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายด ารงต าแหนง่  
 3.1.4 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วิลาวัลย์) /งาน 43 แฟ้ม /HDC /ข้อมูลพื้นฐาน  
          - แจง้การนัดประชุมช้ีแจงหลักการและแนวทาง (เกณฑ์คุณภาพ 5 ด้านใหม่) 

3.1.5 การเงนิ แผนเงินบ ารุงปีงบ 2563 (วงศ์ตะวัน)  
      - แผนเงนิบ ารงุทุกแหง่สง่หมดแล้ว  อยู่ในระหว่างรอฟงัผล 
 3.1.6 การแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2562  

    - ตอนนี้ยุระหว่างแก้ไข  เสนอนายอ าเภอเซ็นอนุมัต ิ
 3.1.7 การตรวจสอบภายใน 

    - สสจ.สงขลา แจ้งมาลงที ่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง/รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
 3.1.8  แจ้งค าสัง่แตง่ตัง้ข้าราชการให้รักษาราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 มี 3 ท่าน  

   - นายสมโภช  ยอดด ี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ดา้นบริการทางวิชาการ) 
     จาก สสอ.จะนะ มาปฏิบตัิราชการ สสอ.คลองหอยโขง่ 
   - นางมินทร์ลดา  เกื้อพิทักษ์ธนา  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ดา้นบริการ 

           ทางวิชาการ)  สสอ.คลองหอยโข่ง 
   - นางกุลธดิา  พิชญ์พนสั  ต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ดา้นการพยาบาล) กลุ่มงาน  

          ปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลคลองหอยโขง่ (ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) 
     ปฏิบตัิราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  จังหวดัสงขลา 

    3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
     3.2.1 การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนลา่สุด (วลยัภรณ์)  

    - เอกสารประกอบ  รายละเอียดมผีู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดสงขลา  102 ราย    
ไม่พบผู้เสยีชีวิต  ส่วนในเขตอ าเภอคลองหอยโข่งมผีู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  3 ราย  ไมพ่บผู้เสียชีวิต 

    - แจ้งเปลีย่นแปลงก าหนดการประเมินตรวจเยี่ยมองค์กร/ชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร ของท่าอากาศยานหาดใหญ ่จากเดิมวนัที่ 6 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 09.30 น. เปลี่ยนเปน็วันท่ี 7 กุมภาพันธ ์
2563 เวลา 09.30 น. (คณะผู้ประเมินพร้อมกันทีส่ านกังานสาธารณสุขอ าเภอ  เวลา 9.00 น.) 

    -  ขอให้ รพ.สต/PCU ส่งทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค  
       (จากการประชุมย่อย ณ รพ.คลองหอยโขง่  ให้สง่ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) 
    -  ขอให้ รพ.สต/PCU ก าหนดกลุ่มเป้าหมายปลอดโฟม ลดพลาสติก ปี 2563  
       อยา่งน้อย 1 แหง่ 
    - ได้ด าเนินการส่งข้อมลูยอ้นกลับทางระบาดวิทยาเพื่อน าเข้าในโปรแกรม 506 ไปยัง PCU

และ รพ.สต. จนถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 
                 ถา้มีผู้ป่วยที่จะต้องรายงานเข้า 506 ขอให้ส่งออกข้อมูลมายงั สสอ. และส่งขึ้น EIDSS  
                 ถา้ไม่มผีู้ป่วยทีจ่ะต้องรายงานเขา้ 506 ขอให้ส่ง ZERO REPORT มายงั สสอ 

   - สนามบินหาดใหญ่ขอเจ้าหน้าที่คัดกรองโดยทาง สสจ.สงขลา จะจัดหมนุเวียนในทุกๆอ าเภอ
และของอ าเภอคลองหอยโขง่จะจัด วันละ 2 ท่าน  โดยอาจจะรวมวันเสาร ์– วันอาทติย์ ด้วย 

      3.2.2 งานแผนยุทธศาสตร์ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ธัญญาภรณ์) 
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              - งานคุ้มครอง 
                ทุกช่วงบ่ายของวันจันทร์  ในแต่ละสัปดาห์จะมีการลงตรวจ 
              - งานพัฒนาการเด็ก  
                 วันศุกร์ช่วงเช้าจะมีการลงพื้นที่สลับกัน 

- งานสุขศึกษา 
                  ส่งแบบฟอร์มไปให้ใน Mail ของทุกแห่ง 

- งานแม่และเด็ก 
                 นัดประชุม  ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 
      3.2.3 งานวัคซีน งานแพทย์แผนไทย (สมโภช) 

   - การรณรงค์วัคซีน  MMR และเน้นเรื่องการติดตามผลงานการให้วัคซีน  ในไตรมาสแรก 
ให้พื้นที่ท่ีได้ด าเนินการแล้ว  คีย์ข้อมูลลงระบบด้วย  ไม่ว่าในฐาน jhcis หรือ ทางโปรแกรมอ่ืน 

   - เน้นติดตามช้ีวัด การได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก เน้น การมีใช้ และ 
มีการจ่าย ตามเกณฑ์ติดดาว 

      3.2.4 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ  (พรพรหม) 
   - พัสดุ  ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับตอนนี้  นายอ าเภอเซ็นอนุมัติแล้ว  ส่วนค าสั่งอื่นๆ ให้ 

รอไปทีละข้ันตอน  หากแต่งตั้งทีเดียวพร้อมกันหมดนั้นไม่ได้ 
   - ค าสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ยึดของเดิม  แต่หาก

มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสนอค าสั่งใหม่ 
   - หัวหน้าพัสดุของทุ่งเลียบ  แต่งตั้งใหม่เป็นคุณมินทร์ลดา  เกื้อพิทักษ์ธนา  โดยทั้งนี้ทาง

ผู้รับผิดชอบงานบน สสอ. จะเสนอค าสั่งใหม่ 
   - เร่ืองสมัครผู้ถือบัตรนมทารก  เจ้าหน้าที่ท่านใดยังไม่สมัครให้แจ้งมาทางผู้รับผิดชอบ สสอ.  
   - วัคซีนไข้หวัดใหญ่/กาหลังแอ่น  ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ให้เบิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  แต่ตอนนี้

ยังเอา QR CODE ออกมาไม่ได้มีเหตุขัดข้องเข้าระบบยังไม่ได้  แต่จะรีบด าเนินการ 
   - ลักษณะสีที่ตรวจพบส าหรับการตรวจร่างกายของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์  หากเป็นสีเทา 

จะต้องพบแพทย์หลายคร้ังจนมาเป็นสีเหลือง  ส่วนสีแดงกับสีเหลืองก็ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจด้วยเช่นกัน 
      3.2.5 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสุขภาพภาคประชาชน  (มินทร์ลดา) 

   - ผู้สูงอายุจะต้องมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ 60  ซึ่งตอนนี้ในระดับอ าเภอ  อยู่ที ่    
ร้อยละ 56.89 

   - ให้ด าเนินการภายใต้เงื่อนไข : สุขเพียงพอ ชะลอชรา ชีวายืนยาว 
   - ทาง อบจ. สงขลา  ได้ลงจัดกิจกรรมข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 

2563  ณ วัดจอมหร า  อ าเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา 
   - BGH การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563         

ซึ่งเลื่อนไปเป็น เดือน มีนาคม 2563 แทน 
   - ข้อมูลผู้สูงอายู (ทะเบียน) ให้ดึงข้อมูลออกมาให้ชัด  เช่น  กลุ่มติดบ้านตืดเตียง  เผื่อว่าจะมี

หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ 
   - LTC ยังคงค้างจ่ายอยู่ที่หน่วยงานซึ่งจะมี 2 ส่วน คือ หน่วยงานหลัก  และ....................... 

               ตอนนี้มีเงินอยู่ในหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานแม่ข่าย ตอนนี้ คือ 266,740 บาท      
ขั้นตอนการจ่ายคือ  ให้เอาผลงานทั้งหมดที่ท ามาเป็นตัวหาร  โดยไม่ต้องมีตัวโครงการ  แต่จะร่วมปรึกษาหารือกันก่อน
อีกคร้ังเพื่อจะไปคุยกับการเงิน รพ.  และให้พื้นที่เตรียมผลงานไว้ด้วย 

   - แนวทางปี 2563 จะมีการนัดประชุมกันอีกคร้ังว่าจะใช้เงินท าอะไรบ้าง   
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   - ข้อมูลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ติดบ้านติดเตียง) ขอข้อมูลให้ประธาน อสม. ด้วย 
   - ขอบคุณพี่เลี้ยง  และ อสม. ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม (อสม. หมอประจ าบ้าน) ซึ่งตอนนี้เรามี

ครบทั้ง 32 หมู่บ้านแล้ว และล าดับถัดไป  อสม.หมอประจ าบ้านก็ต้องสร้าง อสค. ประจ าบ้านนั้นๆ  โดย อสม.หมอ
ประจ าบ้านจะต้องไปประเมิน ว่า อสค. ในความรับผิดชอบของท่านมีกี่ท่าน  และรับผิดชอบกี่ครัวเรือน  อสม.หมอ
ประจ าบ้านจะต้องพัฒนาและให้ความรู้  เพื่อให้สุขภาพของผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น  โดยมีแบบฟอร์มในการประเมินให้ด้วย 
ดังที่ได้แจกไปแล้วนั้น  โดยดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆ เมื่อมีการประเมินเสร็จแล้วก็ให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของ 
รพ.สต. นั้นๆ ต่อไป 

   - เร่ืองการพัฒนา อสม. ที่เข้ารับการอบรมแล้ว 32 ท่าน 32 หมู่บ้าน  ฝากไปกระจาย
ความรู้ให้เพื่อนๆ อสม.ด้วย 

   - เร่ืองการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563  ตอนนี้เรามี นสค. ทุกคนมีพื้นที่และ    
มีประชากร จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  และตอนนี้ในระดับอ าเภอผลงานได้ 9.90% (เป้า 5,870 คน ได้ 581 คน) 
ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

   - PMQA ขอพื้นที่สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งองค์กร  โดยค่า CPG หรือหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัติต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  และมีการถ่ายทอดทั่วทั้งองค์กร  โดยให้ท้องถิ่น/ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ทุกๆ หมู่บ้าน เพื่อการเข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 

      3.2.6 งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน (กุลธิดา)   
   - เร่ืองผลงานการคัดกรอง  ซึ่งตอนนี้ยังได้น้อย  แต่ขอว่าข้อมูลต้องได้มาจากการท างานจริง 
   - จากงานสุขศึกษา  จะเจอว่าจากการคัดกรองพบว่ากลุ่มเสี่ยงจะมีเยอะ  แต่เป็นเพราะว่า

หลังจากการคัดกรองเราจะแยกกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง  โดยจะคีย์กลุ่มเสี่ยงก่อน  จึงท าให้ผลงานที่แสดงออกมา
กลายเป็นว่ากลุ่มเสี่ยงเยอะ  เพราะกลุ่มปกติยังไม่ได้คีย์ 

   - HOME BP มีเงื่อนไขคือ ต้องคีย์ภายใน 30 วันเท่านั้น  หากคีย์ผิดเงื่อนไขนี้ข้อมูลจะไม่ขึ้น 
   - คนไข้ BP ที่มีความดัน 180 - 210 ขึ้นไป  ของการท า HOME BP อย่าเอามาบันทึก แต่

ให้ส่งต่อโรงพยาบาลทันที 
   - งานสุขศึกษาฝากมา  ให้เก็บเคสคัดกรองให้เสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์  เพื่องานสุขศึกษา

จะได้สานต่อเร่ืองปรับเปลี่ยนต่อไป  (BP 130 ขึ้นไป  ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง)  
   - CA Fittest มีอยู่ประมาณ 8 อ าเภอ รพ.ท าและที่เหลืออ าเภอท าเอง  โดยของเรามี

กลุ่มเป้าหมาย 415 คน และชุด Fistest ตอนนี้มาถึง รพ.แล้ว  
   - งานหลักประกัน 

               QOF ก าลังจะหมดในสิ้นเดือน มีนาคม 2563 ฝากเร่งติดตามผลงาน 
   - Frescetdu  

               ให้ทบทวนการเก็บรายละเอียด  เพราะบางส่วนเราคีย์เองและบางส่วนคีย์ที่ รพ. 
   - ANC , PAP 

               ให้รีบเก็บผลงาน  เพราะตอนนี้ได้น้อยมาก 
   - PPA (ก าหนดถึง 30 มิถุนายน 2563) 

               การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง HT (ให้ไปดู step ที่เค้าให้มา) 
               HOME BP การท า HOME BP เฉยๆ ไม่ diag ไม่ได้เงิน (เพื่อแก้คัดกรองทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้

รับการดูแล) 
- ฝากเรื่องการคัดกรองบุหรี่ด้วย  เนื่องจากข้อมูลยังน้อย 

 
   - งบค่าเสื่อม (ปี 2564) 
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                ให้แต่ละที่เตรียมแปลน, ปร.4, ปร.5 ไว้ก่อนเลย  เพราะเมื่อมีงบมา  เราจะมีเวลาแค่    
นิดเดียว  อาจจะเตรียมไม่ทัน 

   - พอ.สว. (ปีนี้จัดกิจกรรมท่ีทุ่งลาน  ในเดือน กรกฎาคม 2563) 
                มีการแจ้งการสมัครมาใหม่ 6 ท่าน 
                ขอผ้าใหม่ 8 ท่าน 
     3.3  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
      3.3.1  การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของ สถาบันพระบรมราชชนก   

                                   (ประกาศ) 
      3.3.2 แจ้งประกวดผลงานวิชาการปี 2563 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา   

- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการวางแผนคร้ังถัดไป 
- เร่ือง สญัญาค่าเชา่คอมพิวเตอร์  (ก าหนดวันที ่7 กุมภาพนัธ์ 2563) 
- เร่ือง รายละเอียดคอมเม้น  ตรวจสอบภายในคร้ังที่แล้ว  (ก าหนดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) 
- เร่ือง เจา้หนา้ที่การเงนิคนใหม่  และผู้มีอ านาจในการเบิกเงินของ  สสอ.  

              (ก าหนดวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563) 
- เร่ือง จ าหนา่ยพัสด ุ(ตอนนี้อยู่ระหว่างท าหนงัสือถึง  สตง.) 
- เร่ืองการน าเสนอผลงานวิชาการ 
- เร่ืองการศึกษาต่อ (ดา้นเวชกิจฉุกเฉิน  อ าเภอละ 1 ท่าน ณ สถานบรมราชชนก) 
    (ดา้นสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอละ 1 ท่าน) 
- เร่ืองการตั้งงบประมาณอบรมศักยภาพ อสม. (ตอนนี้มีที่เดียวที่ไม่มีคือ รพ.สต.คลองหอยโข่ง) 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
- เร่ือง  หลังเลิกใช้ผ้าปิดจมูกอนามัย  ให้ใส่ถงุปิดปากถุงและใส่ถังขยะทั่วไปได้เลย 
- การแถลงข่าว  ให้เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงสาธารณสขุขึ้นไป  และหา้มไม่ใหบุ้คลากร         

สรุปประเด็นเอง 
- เร่ืองการโอนเงนิของ รพ.คลองหอยโขง่  หลงัจากนีจ้ะโอนจากเงินบ ารุงโรงพยาบาล เข้า  สสอ. 

แล้วทาง สสอ. จะโอนต่อไปยัง รพ.สต. เอง 
- วันท่ี 4 มีนาคม 2563  ผู้ตรวจราชการลงเยีย่ม  รพ.คลองหอยโขง่ และ รพ.สต.โคกม่วง 
-   เร่ืองรับเสดจ็ฯ  สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ระหว่างวันท่ี 17- 21 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิบัตงิาน 8 โมงเช้า จนถงึ  กวา่พระองค์ท่านจะเสดจ็ฯ กลับ  โดยในวันที่ 
19 กุมภาพนัธ์ 2563  ทรงมีพระราชกรณียกิจ ดังนี ้

    * ค่ายรัตนพล 
    * ประมง 
    * ศูนยผ์ลิตเกษตรเพื่อนช่วยเพื่อน 
    * ศาลาทรงงาน 
      โดยจดุคัดกรองจะเพิ่มขึน้  เป็น 3 จุด  และจะมี กอ.ร่วม จากรัตภูมิมาด้วย  โดยในส่วนของเราจะ

ขอพยาบาลทั้งหมด  และในการสแกนก็ใหส้แกนทุกคนทีผ่่านเข้าไปไม่ว่าจะเข้าไปท าอะไร  โดยในวันศุกร์นี้จะส ารวจ    
แต่ละจดุ  วา่ควรจะตัง้จุดสแกนตรงไหน  ส่วนเร่ืองอาหารได้ฝากพี่ปู (สสจ.) ปรึกษาทาง สสจ.จงัหวัด  แล้วจะแจ้งอีกคร้ัง 

- วันท่ี 11 กุมภาพันธ์  2563 (บ่าย)  ประชุมเตรียมเนื้อหาโคโรนาไวรัส (COVID - 19) ร่วมกับ
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เจ้าหน้าทีจ่ากรัตภูมิ  เพื่อเตรียมพร้อมอยู่จุดสแกนรับเสด็จฯ ระหวา่งวันท่ี 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563   
- กระเป๋ายาทัง้หมดม ี8 ใบ  โดยในทุกๆวันจะใช้ 3 จุด 3 ใบ  แต่ยกเว้นวนัที่ 19 กุมภาพันธ ์2563   

วันเดียวท่ีต้องใช้ 8 ใบ 
- เร่ืองการใช้ผ้าปิดจมูกอนามยัและถุงมือ  ในวันท่ีปฏบิัติงานระหว่างวันท่ี 17 - 21 กุมภาพันธ์ 

2563  
                        (รอพิจารณา) 

- เชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สมเดจ็ฯ อ าเภอนาทวี  วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 หรือจะ
โอนผา่นบญัชี 

- เร่ืองการแต่งกายในวันพระราชพิธีตา่งๆ  มีมติจากที่ประชุมย่อย  
              (ผ่านคณะกรรมการ ตัวแทนจากทุก รพ.สต.) 

    * ข้าราชการ   ต้องมีชุดปกติขาว   อย่างไม่มีเงื่อนไข 
    * พกส.  ให้แตง่ชุด พกส. 
    * พยาบาล  ให้แตง่ชุดพยาบาลแขนยาว 
    * ลูกจา้งช่ัวคราว  ให้แตง่ชุดฟอร์มฟ้า   
      ปล. เนื่องจากเราอยู่ใกล้เรือนประทับให้ข้าราชการทุกท่านมีชุดกากีด้วย  อยา่งไม่มีเงื่อนไข 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ   
     6.1 .................................................................................................................... 
      6.2 ............................................................................................................. 
                6.3 .............................................................................................................                     
 
ปิดประชุม 16.00  น.  
 
 
                                                                                            .......................................................... 
                                                                                                 (นางสาววิลาวัลย์    จันวดี) 
                                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                       ผูบ้ันทึกการประชุม 


