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รายงานการประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
ครั้งที่ 3/๒๕63 

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  

  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา 
 

รายช่ือผู้เข้าประชมุ 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
3. นางกุลธิดา                พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
4. นางพรพรหม ชุมประยูร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.คลองหอยโข่ง 
5. นางวงศ์ตะวัน             บุญต่อ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3 สสอ.คลองหอยโข่ง 
6. นางสาววิลาวัลย์          จันวดี เจ้าพนักงานธุรการ 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. นางปรียานุช กัลยาศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
11. นางโสลดา โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
12. นางสาวอารีฟา เบญญาวุฒิกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
13. นายจํารูญ คงมาก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
14. นางสาวทยิดา           ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
15. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
16. นายเกียรติศักดิ์ รัตนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
17. นายอนุชา ตันปิติกร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.โคกม่วง 
18. นางณัฐศิริ โอภาสศุภพิชยะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โคกม่วง 
19. นางสาวอามีนี   สะอุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตัิงาน รพ.สต.โคกม่วง 
20. นางสาวซาลีฮ๊ะ   โดยหมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน PCU 

 

        เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโข่ง  ประธานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
              1.1 เรื่องที่ประชุมจาก สสจ.สงขลา   

          จากที่ประชุมกลุม่สาธารณสุขอ าเภอ  และ  จากทีป่ระชุม คปสจ.  
                               1.1.1 ให้สํารวจโปรแกรมท่ีมีการใช้งานในงานสาธารณสุข  ทุกแห่งในจงัหวัดสงขลา  แลว้ส่ง
แบบสาํรวจมายัง  สสจ.สงขลา 
                               1.1.2 งานพสัด ุ ให้มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการ  (การสํารวจครุภัณฑ์  และการแจ้งจาํหน่าย) 

              1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ  
                               1.2.1 นายอําเภอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการรับสมัครจิตอาสา 
                                1.2.2 นายอําเภอกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานทุกหน่วยที่ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา  ในวันพระราชพิธีต่างๆ 
                               1.2.3 นายอําเภอกลา่วเน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานเขา้ร่วมกิจกรรมในวันพ่อ (5 ธันวาคม 2562)
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โดยเร่ิมพิธเีวลา  8.00 น. ณ ศาลาประชาคม  โดยจะมีพธิีถวายพานพุ่มเวลา  9.00 น. และจะมีกจิกรรมจิตอาสา
บริเวณสะพานหมาก 
                               1.2.4 แจ้งกําหนดวันหยุดราชการเพิ่ม คือวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
                               1.2.5 แจ้งการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มสําหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย 
                               1.2.6 แจ้งการประกันราคาข้าวและยางพารา 
                                1.2.7 เร่ืองการเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  โดย
หน่วยงานสาธารณสุขได้ส่งตัวแทนร่วม คือนางจุรีรัตน์  ถาวรเจริญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  เป็นหน่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมเดินทาง 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (3/2563) 
 
ระเบียบวาระที่ 3  การติดตามความก้าวหน้างาน 

    3.1 กลุ่มงานบริหาร 
             3.1.1 รายงานการเก็บและใช้เงินกองกลาง ของ จนท.สังกัด สสอ.คลองหอยโข่ง คงเหลือ 

               ยอดค่าใช้จ่ายเดือน พฤศจิกายน  2562     ไม่มีคา่ใช้จ่าย 
             ยอดคงเหลือยกมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 พฤศจิกายน 2562 = 13,941 บาท                   
                ( ค้างจ่าย 44 งวด * 50 บาท  และเดือนนี้ ธันวาคม อีก 37 งวด * 50 บาท ) 
             3.1.2 การจัดทําตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563  ให้มีการเลือกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
             3.1.3 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (วิลาวลัย์) /งาน 43 แฟ้ม /HDC /ข้อมูลพื้นฐาน  

               3.1.4 การเงิน แผนเงินบํารุงปีงบ 2563 (วงศ์ตะวัน) ติดตามแผนเงินบํารุง 
                                           วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีการจัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่จากสรรพากร  โดยให้พื้นที่
นํา notebook มาด้วย  พร้อมบัตรประชาชน  ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโข่ง    
ช่วงเช้า ประมาณ 2 ช่ังโมง 

              3.1.5 รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี 2562  
                       ตอนนี้ทุกแห่ง  ส่งครบหมดแล้ว 
 

    3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
             3.2.1 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนลา่สุด (วลัยภรณ์)   
                      3.2.1.1 เอกสารประกอบ สถานการณ์โรค 
                      3.2.1.2 สสจ.สงขลา กลุ่มงานมาลาเรยี ลงมานิเทศวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 
                       3.2.1.3 ให้พื้นที่ส่งผลการสาํรวจลูกน้ํายงุลายของอสม. ภายในวันที่ 13 ธันวาคม

และวันที2่7 ธันวาคม 2562 
                      3.2.1.4 ท่านสาธารณสุขอําเภอฝากให้รณรงค์และควบคุมเร่ืองไข้เลือดออกเข้มข้น 
 

     3.3 งานแผนยุทธศาสตร์ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา (ธัญญาภรณ์) 
             3.3.1 การประเมินตนเอง (ได้คะแนนน้อยมาก) ให้นํามาพิจารณาเพื่อพัฒนา 
             3.3.2 การเดินสํารวจค้นหาเรื่องความปลอดภัย  ในแต่ละสถานบริการ 
             3.3.3 กรณีที่มีผู้มารับบริการที่สถานบริการ  หากเป็นบาดแผลที่เกิดจากโรคที่เกิดจากการ

ประกอบอาชีพให้มีการคีย์ในส่วนที่เป็นรหัสที่ถูกต้อง  ไม่ใช่คีย์ในกลุ่มอุบัติเหตุปกติเพียงอย่างเดียว 
             3.3.4 หลังจากเลิกประชุมประจําเดือน  ขอประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวอนามัย 
     3.4 งานคุ้มครองผู้บริโภค งานวัคซีน งานแพทย์แผนไทย (ศิริชัย) 
             3.4.1 ฝากเร่งเร่ืองวัคซีน  MMR และเน้นเรื่องการคีย์ข้อมูลให้ครบถ้วน  ถูกต้อง 
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    3.5 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด  (พรพรหม) 
            3.5.1 งาน ANC เร่ืองเกณฑ์การติดตามเยี่ยมหลังคลอด (เกณฑ์เก่า/เกณฑ์ใหม่)  
            3.5.2 สถาบันธัญญารักษ์สงขลา  จะจัดอบรมบุคลากรด้านยาเสพติด  สืบเนื่องจากตอนนี้  

จะมีการเปิดคลินิกฟ้าใสในทุกสถานบริการ  ดังนั้นบุคลากรทุกแห่งจะต้องมีความรู้  สถาบันธัญญารักษ์สงขลา  จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่ง  สําหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว  (รายละเอียดจะนัดคุยกันอีกคร้ัง) 

            3.5.3 อบรมโรงเรียนพ่อแม่ (โคกม่วงอบรมร่วมกับทุ่งลานแล้ว) 
    3.6 จ าหน่ายพัสดุ รายงานสรุปการรับ-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบ 2562 (พรพรหม) 
             3.6.1 เร่ืองของการรายงานพัสดุครุภัณฑ์ในรายการท่ีจะจําหน่าย  ทาง สสอ.จะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อจําหน่าย  และดําเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป 
             3.6.2 เงินบริจาค  ให้ใช้ระเบียบของเงินบํารุง ปี 2560  และบัญชีให้แยกออกมาจากบัญชี

เงินบํารุง 
             3.6.3 เร่ืองของการจัดซื้อ/จัดจ้าง  หากไม่อยู่ในแผนเงินบํารุงให้ท่านสาธารณสุขอําเภอ   

เป็นผู้อนุมัติ  โดยให้พื้นทีป่ระสานมายังผู้รับผิดชอบงาน สสอ. ก่อน 
             3.6.4 ท่านสาธารณสุขอําเภอ  ฝากเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเร่งด่วน 
    3.7 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสุขภาพภาคประชาชน  (มินทร์ลดา)                     
    3.8 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
              3.8.1 การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ PCC รพ.สต.ติดดาว งานประกันสุขภาพ พชอ.  

และการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ (กุลธิดา)   
                        - DM / HT  สรุปผลงานคดักรอง  / Home BP งบ 63  ไตรมาสแรก  2 เดือน   

 
                              เบาหวาน 
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                               ความดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ตัวนี้เป็นงบสอยที่เราสามารถทําให้  รพ.สต. มีเงินมาบริหารจัดการได้และมีเวลาทําอีกแค่ไม่กี่เดอืน  
เงื่อนไขถา้วัดแล้วยงัสงู อยา่ลืม Dx. ที่ไหนพร้อมจะ Dx.ที่รพ.สต.  แจ้งพี่กุ้งได้เลย  พีจ่ะได้ประสานแพทย์ราย รพ.สต.ให้
โดยนับจากวันนี้ไปให้แตล่ะท่ีแจ้งมาว่า  ที่ไหนจะให้ diag ที่อนามัย  หรอืท่ีไหนจะให้ diag ที่ รพ. 
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                        ขา่วประชาสัมพนัธ ์
                        คลินิกเบาหวาน  รพ.หาดใหญ่  ขอเรียนเชิญผู้ป่วยเบาหวาน  และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเลือก
อาหารอยา่งไรให้ห่างไกลจากเบาหวาน  วันท่ี  13 ธันวาคม 2562  เวลา  08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภารักษ์  
ช้ัน 6 ตึก 50  ปี   รพ. หาดใหญ ่ สนใจแจง้มายังผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ได ้
                        กจิกรรม 
                        � 08.00-09.00   ลงทะเบียน  วดัความดัน  เจาะน้าํตาลปลายนิ้ว  คาํนวณดัชนีมวลกาย 
                        � 09.00-.09.30   เปดิงาน  + โรคเบาหวานน่ากลัวจรงิมั้ย 
                        � 09.30-10.00.  อาหารกับโรคเบาหวาน   โดย พ.สุวภัค  ทองวงค ์
                        � 10.00-11.00   อาหารทดแทน 
                        � 11.00-12.00  การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานแบบองคร์วม 
 
                         - มะเรง็เต้านม  การดําเนินงานเหมอืนเดิม  โดยปีนี้มโีครงการกาญจนบารมีอีกในอําเภอของจังหวดั
สงขลาสงขลา อีก  5 อําเภอ   

                         - มะเร็งปากมดลูก จากที่ สปสช.แจ้งในที่ประชุม  ซึ่งให้ตัวแทนจากทุก รพ.สต.เข้าฟังว่าจังหวัด
สงขลา  เป็นพื้นที่นําร่องในเขต 12 ที่จะต้องทํา  HPV  Testing ซึ่งประกาศไว้ว่า  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
จะเร่ิมดําเนินการจากการไปประชุม  Conference  มาเมื่อ 2 ธันวาคม 2562  มีข้อตกลงใหม่จากส่วนกลางว่าให้ทํา  
PAP ได้จนกว่า  กรมวิทย์ฯ จะดําเนินการจัดซื้อขวดใส่ Specimen โดยวิธี e-bidding ซึ่งบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่กรมวิทย์ฯ 
จะดําเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นทุกพื้นที่จึงยังสามารถทํา PAP ต่อได้   วิธีการเก็บ Specimen HPV Testing ไม่ได้ทําแบบ  
มอ.  วิธีการคล้าย PAP เลยค่ะ  ยังต้องขึ้นขาหยั่ง ใช้ Speculum หา Cx แต่อาจจะป้ายง่ายขึ้น  รายละเอียดจะแจ้งอีก
คร้ัง  และจะมี VDO  การทําให้ดูด้วย  การบันทึก S.PP ก็รหัสต่างกัน  โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะทํา  สปสช.แจ้งแล้วในวันท่ี
ประชุมว่า  ไม่มีการ Set zero  ดั้งนั้นต้องแยกให้ชัดระหว่างการชดเชย QOF และ Fee schedule คิด 20% ของเป้า
ทั้งหมด  ซึ่งทาง สสจ.สงขลา  ได้แบ่งให้แล้วคือ ของอําเภอคลองหอยโข่ง  1,304  คน 

                         - มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง  ปีนี้  สสจ.แจ้งว่า  การดําเนินงานคือ งาน  Routine  งบมาในค่าหัว
แล้ว  ให้ CUP จัดซื้อได้เลย  และดําเนินการได้เช่นเดียวกับ  การคัดกรอง  DM  HT  และเร่ืองการเขียนใบ  Refer จาก  
รพ.สต.  ไปรพ.หาดใหญ่  ได้สอบถามไปทางหาดใหญ่แล้วด้วย  ถ้าหาดใหญ่ไม่มีปัญหา  จะได้คุยกับ  รพ.คลองหอยโข่ง  
หาดใหญ่ก็ยังตอบไม่ชัด  บอกว่า  ไอเดียดี  ให้ปรึกษา  สปสช. 

           เป้าหมายการด าเนินงาน 10% ของประชาชน 50-70 ปี  เป้าไมน่ิ่งคะ เป้า ณ วนัที่ 03/12/62 

รพ.สต.คลองหอยโข่ง    (1140)  114  คน 

รพ.สต.ทุ่งเลียบ (532)  53  คน 

รพ.สต.ทุ่งลาน (1590)  159  คน 

รพ.สต.โคกม่วง (1331)  133  คน 

ศสช.รพ.คลองหอยโข่ง (577)  58  คน 
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                         รบกวนพื้นที่ช่วยเติมช่ือ คนที่ Fit +ve ปี  62  เพื่อจะสง่ข้อมูลไปให้  รพ.หาดใหญ ่ แจ้งผลการทํา  
Colonoscope  ของปี  2561 รพ.หาดใหญส่ง่กลับมาให้แล้ว  และทาง สสอ. ก็สง่ไฟล์กลับไปใหพ้ื้นที่ทัง้หมดค่ะ 

               ไม่มารับใบ Refer      11/29 =  37.93 
               มารับใบ Refer แล้ว ไมไ่ป Colono               3/18  =  16.67  
               สรุปคน fit +ve ได้ทํา Colono          15/29  =  51.72 
      ปกติ         

                      แจ้งประชาสัมพันธ์  งานประชุมวิชาการด้านโรคมะเร็ง เขต 11 / เขต 12  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่   
23 – 24 มกราคม 2563 นี้ ที่โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในงานคร้ังนี้มีการประกวดผลงานวิชาการ     
3 ประเภท คือ งานวิจัย/ CQI/ นวัตกรรม  ด้านโรคมะเร็ง  การประกวดทั้ง 3 ประเภทจะต้องส่งบทคัดย่อไปที ่         
รพ.มะเร็งสุราษฎร์  ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562  และงานที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนําเสนอในรูปแบบ            
poster present ในวันประชุมวิชาการ  โดยให้ติด poster  ได้ในวันที่  22 และเก็บวันที่ 24 หลังประกาศผลรางวัล 
ยกเว้นผลงานที่ได้รับรางวัล 1 – 2 – 3  จะต้องนําเสนอแบบ oral  ในวันที่  23 ด้วย  โดย สสจ.ได้ทําหนังสือเชิญ
ประชุมและเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการมาแล้ว  

- Stroke  จุดเน้นของเครือข่ายฯ คลองหอยโข่ง ปี 63  ตามท่ีแจ้งไป  คือ  Stroke และ
CKD  สิ่งเราต้องมีเป็นพื้นฐานเลยคือ   

1. ทะเบียนผู้ป่วยในพื้นท่ีทุกแห่งมีหรือยัง  สามารถบอกได้หรือไม่ว่าในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของเรามีรายใหม่ปีละกี่ราย  โดยให้ทุกแห่งเคลียข้อมูลทะเบียนของตัวเอง 

2. โครงการท่ีจะทํา  เช่น  อบรมกลุ่มเสี่ยง Stroke  /  warning sign ฯลฯ 
- CKD  เช่นเดียวกับ Stroke แต่ CKD ง่ายกว่า เพราะสามารถหาได้ใน HDC  และต้องมี

โครงการ หรือ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ เพราะปีท่ีผ่านมา เราขอเครื่องตรวจเกลือให้ท้ัง 32 หมู่บ้านแล้ว  เช่น  
ทุ่งลาน /ทุ่งเลียบ ส่งโครงการมาให้ดู และส่ง สสจ.ไปแล้ว  

- CVD  ขอบคุณผู้รับผิดชอบงานสําหรับข้อมูลรายงานผลการคัดกรองโรคหัวใจแต่กําเนิด 
มาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดท่ีศิครินทร์ ซึ่งกําหนดให้รายงานเป็นเอกสาร พร้อมชื่อผู้รายงาน ถ้าไม่มีก็ต้องรายงาน  
zero  report  มาด้วยคะ และตอนนี้ได้รับเอกสารแล้ว  4 แห่ง (ฝาก PCU ด้วยค่ะ) 

- งานบหุรี่  ได้รับการแจง้จากผู้รับผิดชอบงาน รพ.  เร่ืองการใช้ Smokerlyzer  ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  และการชาชงหญา้ดอกขาว 

                           รบกวนให้  จนท.ที่เข้าประชุมบุหร่ีและช่วยสรุปสาระสําคญังานที่ต้องดําเนินการ 
             - จากที่ประชุมคือ  ให้มีการจดัเลิกบหุรี่โดยชุมชน  โดยยงัคงได้รับงบสนับสนุนจาก สสส. 

เหมือนเดิม  ส่วนรายละเอียดทางผู้รับผดิชอบงาน สสจ.สงขลา จะมาชี้แจงรายละเอียดอีกคร้ังหนึง่  อาจจะดูเป็นในภาพ
โซนเพื่อนําร่อง 

             - เร่ืองของการคัดกรอง  ตอนแรกคือ 80% น่าจะไมผ่า่น 
             - เร่ืองการคีย์ข้อมูล  ถา้ยงัไม่เลิกหา้มคีย์ 
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- งานหน่วยแพทย์พยาบาลตา่งๆ 

1. พอสว. สมาชิกท่านใดท่ีสมุดแดงหายไปแล้ว  รบกวนช่วยไปแจง้ความ  และนําเอกสารมาให้
ขอเล่มใหม ่

2. หน่วยปฐมพยาบาลฟุตบอล  ขอบคุณทุกท่าน  หน่วยปฐมพยาบาล 4 ท่าน  ในรอบ         
เสาร์ - อาทิตย์ที่ผา่นมา  การเบิก OT จะขอรวบทีเดียวตอนเสร็จภารกิจ   ส่วนหน่วยฯที่วัดปรางแก้วขอเคลียรก์่อนค่ะ 

3. หน่วยปฐมพยาบาล  ทีมที่ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลงิศพท่านพลเอกเปรม  ติณสลูานนท์     
ในวันที ่8 ธันวาคม 2562  หน่วยงานสาธารณสุขสง่ตัวแทนร่วมคือ  นางจุรีรัตน์  ถาวรเจริญ  กาํหนดการคร่าวๆ       
คือวันท่ี 7 ธันวาคม 2562  เวลา 17.00 น. รวมพลกับอําเภออื่น อีก 4 อําเภอ ที่ปัม๊ ปตท.รัตภูมิ  โดยในวนัที่ 8   
เวลา 05.00 น. ถึงพุทธมนฑล  อาบน้ํา ทานอาหารเช้า  เวลา 10.00 - 13.00 น. เข้าไปวัดเทพสิรินทร์  ซึ่ง 
นายอาํเภอและ จนท.ห้องจ่าไปรอร้บแล้ว   และเวลา 20.00 น. เดินทางกลับ 

4. หน่วยปฐมพระราชพิธีฯ  วนัที่ 5 ธันวาคม  2562 มหีนว่ยปฐมพยาบาล ในกิจกรรม        
วันพ่อแหง่ชาติ  ซึ่งเป็นการถวายพระราชกุศล  แดพ่่อหลวงตลอดกาลของคนไทยทั้งชาติ  พิธีเริ่ม 08.00 น.  มากอ่น
เวลาเล็กน้อย  และตามไปทีก่ิจกรรมจิตอาสาฯ ที่สะพานหมาก  เสร็จกจิกรรมประมาณเที่ยง   

5. หน่วย 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่  เร่ิม 27  ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563  สว่นวิธี   
ขอใช้วิธีการสุ่มเหมือนเดิม   

- รพ.สต.ติดดาว 

1. โคกม่วงยงัไมส่่งประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์ปี 2562  ขอเป็นภายใน 15 ธันวาคม 2562 นี้  
2. กําหนดประเดน็ OTOP ถ้าให้แนะนํา  LTC น่าสนใจ หรอืจะเป็นเร่ืองอื่น รบกวนให้แจ้งแต่

เนิ่นๆ เลย  ตัดสินใจภายในเดือนนี้นะคะ  เพราะต้องเตรยีมเรื่อง นวัตกรรม ประเด็น OTOP     
3. ทําแผนพัฒนาบุคลากร  อันนี้ต้องมีทุก  รพ.สต.  และมีแบบสํารวจให้  โดยสํารวจใหค้รบทุกที่

แล้วสง่มาที ่สสอ. เพื่อใหผู้้รับผิดชอบไดน้ําไปทําแผนพัฒนาในภาพอาํเภอต่อ  ในส่วนของ  รพ.สต. ต้องทาํเอง  โดยไดส้่ง
ไฟล์ตัวอยา่งที่ถูกต้อง  เมื่อมีการรับประเมินติดดาว  ซึง่เป็นของทุ่งเลียบ  ไปให้ทุกที่แล้วด้วยในเมล์ ผอ.ทุกแห่ง   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มวัย  ควรดําเนินการแต่ต้นปี  เพื่อให้เห็นปญัหา และกําหนดแนว
ทางแกไ้ข เมื่อรับประเมินจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจน   

5. งานบริการอ่ืนๆ  ดาํเนนิการให้เป็น Routine  จะได้ไม่ตอ้งแก้ไข หรือเร่งทาํ หรือเก็บตก  เช่น 
การบันทึกอุณหภูม ิ การดาํเนินการเก่ียวกับ LAB และ  IC 

6. เร่ืองของการประชุม เสรจ็สิน้จาการประชุมประจําเดือนเมื่อไหร่  ให้รีบกลับไปประชุมที่     
รพ.สต. อยา่งเร่งด่วน  เพื่อจะได้ไม่หลุดเดือน ธันวาคม เอาแค่  5 เรื่องนี้ก่อน 

- ระบบบริการปฐมภมูิ  (PCC เดิม) 
                             มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เรื่อง พระราชบัญญัติระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
เป็นเร่ืองทีค่นทํางาน  รพ.สต./สสอ./รพช.  ต้องทราบ และเข้าใจทิศทางของบริการปฐมภูมิ ใน 10 ปีขา้งหน้า เนื่องจาก
เมื่อประกาศมันคือกฎหมาย ถ้าไม่ดาํเนินการก็มีบทลงโทษด้วย ซึ่งอยู่ในหมวด 6   
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1.1 พรบ. มีทั้งหมด  6 หมวด + บทเฉพาะกาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ยกเลิก PCC เดิมทั้งหมด  และใช้แนวทางตาม  พรบ.ฉบับนี้แทน  รวมทั้งชื่อด้วยการ           
ขึน้ทะเบียนมี 2 แบบ  คือ 

                แบบเดี่ยว  คือ  ชื่อจริง  หน่วยบริการปฐมภูมิ    ชื่อเล่น  PCU 
                แบบผสม   คือ  ชื่อจริง  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ชื่อเล่น  NPCU 

                          ซ่ึงของเราจะไม่มีแบบเดี่ยว  ของเราจะเป็นแบบผสม 
1.3 เป้าหมายปี 2563  ประชากรไทย 40% ต้องมีทีมหมอครอบครัว และ แพทย์ FM ดูแล 
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1.4 เป้าหมาย  10 ปี  จะต้องจัดบริการครบท่ัวประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พชอ. 

1. เมื่อ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านในเวที  พชอ. 4 จังหวัด ที่พัทลุง  ประเด็นการจัดการ
ขยะ  ในพ้ืนที่เรา  ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนําเสนอการดําเนินงาน  และแผนที่จะทําต่อ  ได้รับคําชื่นชมจาก  คณะกรรมการ
วิพากษ์ คณะอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้จัด สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า  คนอ่ืนมองเห็นคุณค่าของงานที่
เรา (คนทั้งอําเภอ) ทํา ดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันทําสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก ถ้าเราเคยอยากเห็นว่าทําอะไรแล้วมันถึงชุมชน 
ถึงประชาชน  สิ่งเหล่านี้คือคําตอบ ช่วยกันเท่าท่ีเราทําได้ หลายอย่างไม่ได้หนักหนาหรือเหลือบ่ากว่าแรงที่จะทํา ที่จะชวนคน
อ่ืนๆ ปชช.ช่วยกันทํา ทุกเดือนในที่ประชุม  หน.ส่วนฯ  มีหน่วยงานต่างๆ มานําเสนอสิ่งที่เขาดําเนินการในองค์กร  ดังนั้นใน
เดือนถัดๆ ไปในวันข้างหน้า  อยากเห็น  รพ.สต.ของเราเข้าไปนําเสนอในเวทีนั้นบ้างค่ะ 

2. รพ.สต.ที่นําเสนอประเด็นการจัดการขยะในรพ.สต.เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ชุมชน  เดือนนี้คือ      
รพ.สต.โคกม่วง  กําหนดพ้ืนที่นําเสนอในเดือน  มกราคม 2563   

- งานหลักประกันสุขภาพ 

1. งบสอยงาน PP ทั้งหมด  เราส่งตัวแทนทั้งจาก  สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
แล้ว  ดังนั้นขอให้ตัวแทนที่ไปรับฟังอย่าลืมถ่ายทอดให้ทุกคน   ในรพ.สต.รับทราบโดยด่วน  เพราะเวลาทํางานจะกระชั้นชิด
แล้ว  อย่าลืมว่า ปี สปสช.กับ ปีของเรา  ไม่ตรงกัน ดังนั้นการจ่ายเงินชดเชย  คิดตามปี สปสช.นะคะ  เอกสาร ดาวน์โหลด  
ได้จาก link  ถ้าหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวส่ง link ให้ใหม ่

2. นัดคณะกรรมการจัดสรร  และผู้สนใจมาเสนอแนวทางจัดสรรปี  2563  รว่มกัน  เป็นวนัที่       
9 ธันวาคม 2562  ได้หรือไม่  ต้องมีท่าน  สสอ.อยู่ด้วย   พ่ีพงศ์/พ่ีรูญ/พ่ีชา/พี่นก/พ่ีสิน/รพ./การเงิน(จัดสรร) พ่ีจิ๋ม 

3. โครงการกองทุนฯ ของพ้ืนที่ที่ส่งไป   ได้รับการอนุมัติทั้งหมดแล้ว  ส่วนของทุ่งเลียบจะรีบอ่านและ  
พร้อมทําใบปะหน้าส่ง  สสจ.ให้ค่ะ  แล้วจะส่งไฟล์ให้เอากลับไปเซ็น  แล้วนํามาเสนอท่านสสอ. เพ่ือส่ง  สสจ. 

- จิตอาสา 904 วปร. 
1. การสํารวจจิตอาสาในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ครบ 100%   ส่วน ศสช. ขาดอีก 1 คน  แจ้ง

แล้วให้เร่งดําเนินการสมัครภายในเดือนนี้  ส่วน  อสม.ข้อมูลที่ส่งไปเป็นข้อมูลประมาณการ  ดังนั้นขอข้อมูลจริง และให้แจ้ง 
อสม.ทุกคน ทุกพ้ืนที่ด้วย  โดยขอให้ไปสมัครภายในเดือนนี้เช่นกัน  ฟอร์มแจ้งข้อมูล  ส่งให้เมล์แล้ว 

2. วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นี้ มีการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่คลองวังเหรียง  หมู่ 1        
บ้านสะพานหมาก  ถ้าเป็นไปได้อยากให้เจ้าของพ้ืนที่ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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- งานรักษาพยาบาล (รักษา / IC / LAB / เครื่องมือ ฯลฯ) 
                           การ Calibrate เครื่องมือ  ได้ประสาน ศูนย์วิทย์ (กรมสนับสนุนฯ) ภารกิจของทีม  คือ  Cal ให้ 
โรงพยาบาล และ  รพ.สต.  ส่วนของ อสม.ไม่ได้อยู่ในภารกิจ  ที่ผ่านมาใช้การลักไก่ให้ส่ง  เพ่ือจะได้ทําบ้าง  แต่ปัญหา
คือ  เครื่องมันเพ่ิมข้ึนเยอะ  ทีมท่ีมาเลยแจ้งมาว่า  ของ อสม.ให้ใช้กลไก  การ cal ที่กรมวิทย์ทําโครงการสอน  ก็เลยเข้า
ไปประสาน  โดยเอากระเป๋าไปให้ดูด้วย  และแจ้งไปว่า  น้องๆที่ไปประชุมมาแล้ว ทําไม่ได้ และไม่มีเครื่อง Master 
ข้อสรุปเบื้องต้นจากการประสาน คือ 

1) ทําหนังสือจาก สสอ.ไปขอความอนุเคราะห์จัด cal เฉพาะเครื่องที่อยู่ในชุมชน 
2) ทีม  นําปัญหาเข้าที่ประชุม  และประสานให้มีการเข้ามา Train การ Cal  ให้กับคลองหอย

โข่งใหม่ 
3) งบลงทุน 

                     ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  เดี๋ยวจะส่งไฟล์ไปให้  ผอ.ทุกแห่งเก็บไว้   ปีหน้าการดูแลเรื่องงบลงทุน   
จะมีผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอมาดูแล  รพ.สต.แทน 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา   
    4.1 ติดตาม การจัดงานปีใหม่   โดยใหจ้ัดในวันท่ี 24 ธันวาคม 2562  
    4.2 รับรองเร่ือง Lab  สรุปไปคุยกันอีกคร้ังในท่ีประชุม คปสอ. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 (บ่าย) 
    4.3 การสอบเทียบเคร่ืองมือ (calibrate) 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
    5.1 แจ้งเร่ืองการตรวจสอบภายใน สสจ.สงขลา  ส่งหนังสือมาเป็น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลอง

หอยโข่ง/รพ.สต.คลองหอยโข่ง  วันที่ 25 มีนาคม 2563  รายละเอียดในการจัดเตรียมเอกสารจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
   
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
    6.1 เจ้าภาพจัดเลี้ยงเคร่ืองดื่ม/อาหารว่างและอาหารกลางวัน ประชุมประจาํเดือน มกราคม 2563  

คือ รพ.สต. โคกม่วง  ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโข่ง 
6.2 ประชุม คปสอ. ในวันท่ี  12 ธันวาคม 2562  ณ รพ.คลองหอยโขง่ เวลา 13.30 น. 

 
 

ปิดประชุม 12.30  น.  
 
 
 
 
                                                                                            .......................................................... 
                                                                                                 (นางสาววิลาวัลย์    จันวดี) 
                                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                       ผูบ้ันทึกการประชุม 


