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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 2/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  

  อำเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ สสอ.คลองหอยโข่ง 
3. นางมินทร์ลดา            เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
4. นางกุลธิดา                พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
5. นางพรพรหม ชุมประยูร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 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. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
11. นายทัยรงค์              ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
12. นางปรียานุช กัลยาศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
13. นางโสลดา โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
14. นางสาวซอบารียะห์ มะโน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
15. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
16. นางทยิดา                  ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
17. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
18. นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
19. นายอนุชา                ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
20. นางจีรวรรณ สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

ก่อนวาระการประชุม 
 - เคารพเพลงชาติไทย 

- อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  
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ระเบียบวาระท่ี1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองจากท่ีประชุม คปสจ. 

- ประชุม คปสจ. ห้องประชุมโรงพยาบาลเทพา  อำเภอเทพา  จงัหวัดสงขลา 
- มีการแจ้งเร่ืองการจดัสรรเงนิ 4,000,000 บาท โดยแบง่ให้โรงพยาบาล 2,000,000 บาท/ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  2,000,000  บาท 
- มีการจัดสรรเงินดา้นการดำเนินการ COVID - 19  
- วันท่ี 19 - 21 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ จังหวัดกระบี่  โดย

แบ่งเป็นตัวช้ีวัดระดับจงัหวัด/ระดับอำเภอ/ระดับรายบุคคล 
- นายสุทัศน์  วรรโณ  สาธารณสุขอำเภอเมือง  จงัหวัดสงขลา  (เกษียณ) 
- นายวรพงษ์ วัชรานุรักษ์   สาธารณสุขอำเภอควนเนยีง  จงัหวัดสงขลา  (เกษียณ) 
- นายชวน มณุีแนม  รับตำแหน่งรองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวดัสงขลาลำดับ 3 
- นายณรงค์ ด้วงปาน รับตำแหน่งรองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดสงขลาลำดับ 2  
- ประธานชมรมสาธารณสุข  คนใหม่คือ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 

1.2 เร่ืองจากท่ีประชุมหัวหนา้ส่วนราชการอำเภอ 
- ท่านนายอำเภอคลองหอยโขง่ได้เน้นประเด็นตดิตาม งานด้านพชอ. เร่ืองการจัดการขยะ 

โดยหลักแล้วประธานคือ นายกทั้ง 4 ตำบล  และ ผอ.รพ.สต.ท้ัง 4 ตำบล เป็นเลขาฯ  ซึ่ง
เมื่อมีการรณรงค์การจัดการขยะเปียกจะเห็นว่า  ขยะลดลงอยา่งรวดเร็ว  และตอนนี้      
ท่านสาธารณสุขอำเภอก็ได้มอบคุณกุลธิดา  พิชญพ์นัส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ผู้รับผิดชอบงาน พชอ.  สรุปเร่ืองการจัดการขยะ  และรายงานในท่ีประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นประจำทุกเดือน 

- พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง นางนลิน ีอิจิ (เกษียณ) 
- คุณชาญวิทย ์ ดำสุวรรณ  ผูจ้ัดการไฟฟา้อำเภอคลองหอยโข่ง  (ยา้ยมาใหม่) 
- แนะนำตัวลูกจา้ง 4 ทา่น (ของอำเภอคลองหอยโขง่) 
- ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ  ถึงวันท่ี 31 ตลุาคม 2563 
- กิจกรรมทำบุญ  เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งที่ว่าการอำเภอคลองหอยโขง่  ในวันที่ 11 

ตุลาคม 2563  เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและ อสม.ตำบลละ 5 ทา่น  เข้าร่วมกิจกรรม  โดย
จะมีกิจกรรมท้ังศาสนาพุทธและอิสลาม 

- กิจกรรมจิตอาสา  จัดในวันที ่12 ตลุาคม 2563   
- วันท่ี 13 ตลุาคม 2563  วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 พิธีทำบุญตักบาตรที่วัดเลียบ 

อำเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา เวลา 7.00 น. หลงัจากนั้นจะเป็นพิธีวางพวงมาลาเวลา 
9.00 น. ศาลาประชาคม  และช่วงเยน็จะเป็นพิธีจดุเทียนชัย 

- วันท่ี 18 ตลุาคม 2563  วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 4 กำหนดการแจ้งอกีคร้ังหนึ่ง 
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- วันที่ 23 ตลุาคม 2563  วันปิยมหาราช  ให้เตรียมพวงมาลาดอกไมส้ีชมพู   
- วันท่ี 23 ตลุาคม 2563  ให้ทุกพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกหมู่บ้าน 
- จัดกิจกรรม Kick off  ในวันที่ 23 ตลุาคม 2563 ณ วดัปรางแก้ว 
- โครงการปลูกป่า 8 ป ี ร่วมกนั 14 จงัหวดัภาคใต้  ให้หน่วยงานขา้ราชการสง่เสริมให้มีการ

เพาะปลูกต้นไม้ผล ครัวเรือนละ 10 ต้น และมอบหมายให้ปลัดอำเภอ นายปกครอง หวาน
นวล  เปน็ผูต้ิดตามการดำเนนิการ 

- เร่ืองทอดกฐิน อสม. คร้ังนีจ้ดัทีว่ัดเลียบ  มอบคุณมินทร์ลดา  เกื้อพิทักษ์ธนา  ผู้รับผดิชอบ
งานสุขภาพภาคประชาชน  จัดพุ่มกฐินเจ้าหนา้ที่และบุคลากรเข้าร่วมด้วย 

1.3 เร่ืองจากท่ีประชุมกำนนัผู้ใหญ่บ้าน 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (9/2563) 
 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่  1  เมื่อวันที่             
8 ตุลาคม 2563 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที ่menu 
download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป 

-  รับรอง - 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                      - 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามความก้าวหน้างาน 

1.กลุ่มงานบริหาร 
1.1 การเงนิ  ยอดปัจจุบัน 19,308 บาท (วงศ์ตะวัน) 
1.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เร่ืองการอัพเดทเวอร์ชัน JHCIS  ให้เปน็เวอร์ชันล่าสุด 
     และการเคลียร์ประเด็นการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของความดันโลหิตสูง จาก 120 เป็น 130    
1.3 เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของอำเภอคลองหอยโข่ง  เตรียมกำหนดวัน  เวลา และ

สถานที่   
2.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
2.1 การควบคุมป้องกันโรคตดิต่อ สถานการณโ์รคโควิด-19/โรคไข้เลือดออก  
- สถานการณ์โรค  COVID-19 ภาพรวม (ธฤษวรรณ) 
  สถานการณ์ระดับโลก พบผู้ป่วยตดิเชื้อ 36,041,783 ราย, ระดับประเทศ พบผู้ป่วยติดเชื้อ  

3,615 ราย และของอำเภอคลองหอยโข่ง พบผู้ป่วยติดเช้ือ 1 ราย  พร้อมผลการติดตามแรงงานตา่งชาต ิ 
เมียนมา 72 ราย  ไมพ่บผูต้ิดเช้ือ 

 
 



  
หน้า 4 

 
  

 
- สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (วลัยภรณ)์ 
ระดับประเทศ ณ วันท่ี 28 กนัยายน 2563 พบผู้ป่วย 59,842 ราย, ผูส้ัยชีวิต  38 ราย 
ระดับจงัหวดัสงขลา  ณ วันท่ี 2 ตลุาคม 2563  พบผู้ป่วย 1,024 ราย, ผู้เสียชีวิต 1 ราย 
(อำเภอหาดใหญ่) 
ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง  ลำดับ 2 ของจงัหวัดสงขลา แบ่งเปน็ ตำบลคลองหอยโข่ง        

          19 ราย, ตำบลโคกกอ 10 ราย, ตำบลคลองหลา 7 ราย  และตำบลทุ่งลาน 5 ราย 
2.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค งานวัคซีน 

(ธัญญาภรณ์/ธฤษวรรณ) 
2.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ  (พรพรหม) 
2.4 งานดูแลสุขภาพตามกลุม่วัย ดูแลผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ งานสุขภาพภาคประชาชน            

(มินทร์ลดา) 
-   ให ้รพ.สต.ทุกแห่ง มีการจัดตั้งงบในส่วนของการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ อสม. ในปีงบถัดไป 

          -   ผู้พิการ ที่มีการทำกายภาพร่วมกับในส่วนของ รพ. หากเดือนละคร้ังเกรงว่าจะนาน
เกินไป  ก็จะขอทบทวนในระบบงานว่า  น่าจะเป็นอาทิตย์ละคร้ัง 

-  งานภาคประชาชน  ในส่วนของงานกฐิน อสม. ที่จะจัด ณ วัดเลียบ  ซึ่งท่านสาธารณสุข
อำเภอมีนโยบายให้จัดทำพุ่มกฐินระดับอำเภอ  เพื่อไปร่วมกฐิน อสม. ด้วย 

-  เร่ือง อสม.คูบ่ัดดี้ (ยาเสพติด)  ยังไม่มีใครสมัคร 
-  เร่ืองการจัดงบสนับสนุนการทำงาน  อสม. ซึ่งปีนี้อยู่ที่  150,000 บาท 
-  ขอรายช่ือ อสม. ของทุกแห่ง  เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่น  พร้อมกับการจัดสรรห้องประชุม 
-  ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในปี 2564 คือ ทุกวันนี้จะมีหมอประจำบ้าน (ประธาน อสม.แต่ละ

ตำบล)  หมอประจำครอบครัว (ทีมสหวิชาชีพในอนามัย)  
-  เร่ืองป้ายครัวเรือน อสม. (ให้มีการทำป้ายหน้าบ้าน)  และการจัดการขยะเปียก 
-  ขอช่ืนชม  ผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด  สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
-  องค์กรคุณธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมที่อยากเห็นในองค์กร  โดยการมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กัน 
 
2.5 งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว (กุลธิดา)   
-  สรุปผลงานของปีงบประมาณ 2563  ทั้งหมด  (เอกสารประกอบ) 
 
 
 



  
หน้า 5 

 
  

 
1. DM / HT   

 
รายการ เป้า รวม คหข. ทุ่งเลียบ ทุ่งลาน โคกม่วง ศสช. 

1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน 

>30 32.45 37.84 29.41 27.66 37.84 23.08 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการ
ตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 
mg/dl 

>60 27.33 28.87 27.19 26.03 27.76 26.92 

3. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ดี 

>40 26.94 30.13 24.56 24.44 27.76 27.69 

4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดัน
โลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg 

>60 43.24 42.26 51.75 40.32 46.12 39.23 

5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ
อ้วน [BMI >= 25 กก./ตร.ม.)] ลดลง
จากงบประมาณที่ผ่านมา 

>10 -4.97 -3.88 -1.89 -6.38 -6.60 -3.33 

6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน 

<2 1.73 1.67 0.88 0.95 2.45 3.08 

7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
ลดลง 

>5 2.13 -9.52 14.29 10.71 -18.75 13.33 

8. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

>52 52.52 45.79 58.44 57.85 50.26 59.77 

9. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

>50 22.07 22.69 24.56 20.47 25.78 14.86 

10. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ 
HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง 

>80 65.38 69.37 67.59 60.36 65.93 67.22 

11. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/
หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 
20% หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความ

>40 31.37 26.67 28.57 30.77 33.33 42.86 
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เสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง 

 
รายการ เป้า รวม คหข. ทุ่งเลียบ ทุ่งลาน โคกม่วง ศสช. 

12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/
หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตาม
เป้าหมาย 

>50 55.82 - - - - - 

 
ปีงบประมาณ 2564  คุณธฤษวรรณ  คุณสงค์จะดูแลการดำเนินงาน DM-HT ต่อค่ะ 
 

2. CA  
รายการ เป้า รวม คหข. ทุ่งเลียบ ทุ่งลาน โคกม่วง ศสช. 

1. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมใน
สตรีอายุ 30–70 ปี  

>80 89.26 88.66 92.06 88.64 88.15 91.97 

2. อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สตรีอายุ 30–60 ปี 

>20 10.30 11.91 9.63 2.93 14.87 18.57 

3. คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้
ตรง 

100 62.89 50.00 97.67 61.72 48.11 93.48 

 
**มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

รพ.สต. เป้า ผลงาน  ร้อยละ Fit pos Refer 

คลองหอยโข่ง 92 46 50.00 12  

ทุ่งเลียบ 43 42 97.67 14  

ทุ่งลาน 128 79 61.72 21  

โคกม่วง 106 51 48.11 13  

PCU รพ.คลองหอยโข่งฯ 46 43 93.48 14  

รวม 415 261 62.89 74 (28.35)  
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แผน ปีงบประมาณ 2564 

1. ยังคงมีการคัดกรองเป็นงาน routine จะนัดคุยกันอีกครั้งเมื่อได้รับเป้าหมาย  
2. คนที่ได้รับการตรวจ COLONO จะติดตามภายใน ตุลาคม - พฤศจิกายน นี้ 
3. ปัญหาของปี 2563  คือ เรื่องการติดตามหลังแจกขวด fit ไปแล้ว   

 

• งานบุหรี่ 

รายการ เป้า รวม คหข. ทุ่งเลียบ ทุ่งลาน โคกม่วง ศสช. 

1. การคัดกรองผู้ติดบุหรี่  >80 83.98 89.62 94.98 81.42 77.20 83.74 

2. การบำบัดผู้ติดบุหรี่  >20 27.33 23.26 23.57 24.24 41.24 27.62 

3. เลิกบุหรี่สำเร็จ 6 เดือน 10 11.11 12.50 6.45 9.09 7.08 31.03 

 
แผน ปีงบประมาณ 2564 

1. คัดกรอง 100 / บำบัด 20 / สำเร็จ 30 
2. โครงการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจรใน รพ.สต. 
3. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา เพื่อสุขภาพชาวตำบลคลองหลา ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลคลองหอยโข่ง   
 

• งานจิตอาสาพระราชทาน 

1. วันที่ 12  ตุลาคม  2563  เวลา 14.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จ

สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี

กิจกรรมพัฒนาวัดเลียบ เชิญชวนสมาชิกจิตอาสาทุกสถานบริการ และ มอบหมาย เจ้าของพ้ืนที่เข้าร่วม  

2. เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน  แบบใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
หน้า 8 

 
  

 

• งานหน่วยแพทย์-พยาบาล 

1. ขอบคุณ  หน่วยปฐมพยาบาล+คัดกรอง  

a. วันที่ 9 – 13 กนัยายน 2563  ถวายงานในการรับเสด็จในช่วง  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง   

พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีสมเด็จพระน้องนางเธอฯ เสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ

อำเภอคลองหอยโข่ง  จำนวน 20 ท่าน  (ท่านสาธารณสุขอำเภอ /นางสาวบัวบูชา  หยดย้อย) 

b. วันที่ 24 กนัยายน 2563  คัดกรองและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (นางกุลธิดา พิชญ์พนัส /

นางธัญญาภรณ์  ก้วนเผ่า) 

 

2. สรุปหน่วยทั้งหมดที่ผ่านมาในปี 2563  

ต.ค. 2562  จำนวน  2 ครั้ง    2 วัน วันที่ 13  และ  23 

พ.ย. 2562  จำนวน  2 ครั้ง    6 วัน วันที่ 10-12 และ  1 , 10 , 30 

ธ.ค. 2562  จำนวน  2 ครั้ง    4 วัน วันที่ 1 , 21 , 22 และ 5 

ธ.ค. – ม.ค. 2563 จำนวน  1 ครั้ง    7 วัน วันที่ 27 ธค.62 – 2 มค.63  

ก.พ. 2563  จำนวน  2 ครั้ง    5 วัน วันที่ 17 – 21 

มิ.ย. 2563  จำนวน  1 ครั้ง    1 วัน วันที่ 3 

ก.ค. 2563  จำนวน  3 ครั้ง    3 วัน วันที่ 1 , 27 , 28 

ส.ค. 2563  จำนวน  1 ครั้ง    1 วัน วันที่ 12  

ก.ย. 2563  จำนวน  2 ครั้ง    6 วัน วันที่ 9 - 13 และ 24 

รวม            จำนวน  16  ครั้ง  35 วัน  

แผน ปีงบประมาณ 2564 
1. หน่วยปฐมพยาบาลเดือนตุลาคม 2563  มี 3 หน่วย 

- วันที่ 11 ตุลาคม 2563  วันคล้ายวันก่อตั้งอำเภอคลองหอยโข่ง  

(นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ / นางมินทร์ลดา  เกื้อพิทักษ์ธนา) 

- วันที่ 13 ตุลาคม 2563  วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

(นางรัตนา  ศิริสวัสดิ์ / นางสาวสารีดา  มาหิงตะ) 
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- วันที่ 23 ตุลาคม 2563  วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั  (นางนุชจรี  วันเพ็ญ / นางธัญญาภรณ์  ก้วนเผ่า) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ในเขตพ้ืนที่เรือนรับรองที่ประทับปี งบประมาณ 

2564  

• ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 

สรุป ปี 2563  มีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ (906)  1 คน  จากช่องทางหน่วย  พอ.สว. 
แผนปีงบประมาณ 2564 

รพ.สต.จัดทำทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มนี้ และบันทึกข้อมูลการเยี่ยม  ทุก 1-3 เดือน  ตามสภาพของผู้ป่วย 

• รพ.สต.ติดดาว 

สรุป ปี 2563  รพ.สต.โคกม่วงพัฒนาเตรียมรับประเมิน  แต่เลื่อนการประเมินออกไปเป็นปี งบ 2564 
ใช้งบประมาณในการพัฒนาไปประมาณ 1,000,000 บาท  โดยใช้งบสนับสนุนจาก CUP/สสอ./เงินบำรุงแผน 
ปีงบประมาณ 2564 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยง  รพ.สต.ทุกแห่ง 
2. ใช้เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวปี 2563 ไปก่อน  
3. รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์  ส่งภายในสิ้นเดือนนี้  
4. รพ.สต.ทุ่งลาน,  รพ.สต.โคกม่วง  จัดทำแผนส่วนขาด   และพัฒนาตามส่วนขาด 
5. เสนองบพัฒนารพ.สต.ทุ่งลาน 600,000 บาท 

 

• ระบบบริการปฐมภูมิ  (NPCU)   

สรุป ปี 2563  อำเภอคลองหอยโข่ง  ขึ้นทะเบียนเปิดบริการ  NPCU ทั้ง 2 ทีม คือ  
ทุ่งลาน - โคกม่วง   แพทย์ลงทุกวัน ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 
คลองหอยโข่ง – ทุ่งเลียบ - ศสช.  แพทย์ลงทุกวัน ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 

     แผน ปีงบประมาณ 2564 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ   
2. จัดทำแผนพัฒนาเพ่ิมเติม (เท่าที่สามารถทำได้) 
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• พชอ. 

สรุป ปี 2563  พัฒนาตามประเด็นการจัดการขยะ  และ No foam ในช่วง 3 ไตรมาสแรกส่วนไตรมาส
ที่ 4 เปลี่ยนเป็นประเด็น การจัดการขยะ และ คลองหอยโข่ง (ครัวเรือน) น่าอยู่มีการพัฒนาตามประเด็น และ 
ส่งผลงานเข้าประกวด / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในนามของ  อปท. รวมทั้งสอดแทรกผลงานเข้าไปในการประกวด 
LTC ของ ตำบลโคกม่วง เพื่อสร้างความแตกต่างจากการทำ LTC ของที่อ่ืนๆ ปริมาณขยะในพ้ืนที่ ทุกตำบล 
ค่อนข้างสูงกว่าปี 2562  ตามสไลด์ 
 แผน ปีงบประมาณ 2564 

1. ผลักดัน 2 ประเด็นอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดทำทะเบียนการจัดการขยะเปียกครัวเรือน  และ  ทะเบียน ครัวเรือนน่าอยู่ 
3. นำเสนอการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือแสดงความร่วมมือในการดำเนนิงานร่วมกับภาคี

เครือข่ายอื่นๆ 
a. หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งต้องมีและใช้ถังขยะเปียก 

b. อสม.ทุกหลัง มีและใช้ถังขยะเปียก 

c. บ้านบุคลากรทุกคน มีและใช้ถังขยะเปียก  (ให้ส่งภาพมายืนยัน) และ การจัดการขยะอ่ืนๆ 
4. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในประเด็นการจัดการขยะ 
5. เตรียมรับการเยี่ยมเสริมพลังจากทีมระดับจังหวัด   

 
*** ธรรมนูญครัวเรือนน่าอยู่  มีการกำหนดธรรมนูญครัวเรือนน่าอยู่ร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กลางในการสร้าง
สังคม “คลองหอยโข่งน่าอยู่”   ดังนี้ 

1. มีการจัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะ 

1.1  มีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน หรือ มีการจัดการขยะเปียกโดยไม่นำเข้าสู่ระบบ

เก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2  บุคคลในครัวเรือนไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร 

1.3  บริเวณบ้านไม่มีภาชนะท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. มีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

3. มีการจัดทำป้ายครัวเรือน 

4. บุคคลในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 

4.1  วันสำคัญทางศาสนา 

4.2  การพัฒนาหมู่บ้าน 

5. บุคคลในครัวเรือน ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติด 

 



  หน้า 
11 

 
  

• งานหลักประกันสุขภาพ   

สรุป ปี 2563   
1. มีการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินงบฯ ต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น  โดยเฉพาะงบสอย 

2. งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 70%  ระดับจังหวัด 20%  ระดับเขต 10%  ทุกรายการผ่านการอนุมัติ

ในหลักการ ของ  อปสข. แล้ว 

3. โครงการที่ของบกองทุน  รวมทั้งอำเภอ  ......  โครงการ  จำนวนเงิน ....... บาท  ใช้งบประมาณ ...........  

บาท  ส่งคืน ..........  บาท 

4. งบ FS 

- Fee Schedule  PAP  /  ANC 

 
 
รพ.สต.คลองหอยโข่ง     400 
รพ.สต.ทุ่งเลียบ  2,000 
รพ.สต.ทุ่งลาน  9,200 
รพ.สต.โคกม่วง    400 
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คลองหอยโข่ง         0 
ทุ่งเลียบ  1,500 
ทุ่งลาน        0 
โคกม่วง        0 
 

5. QOF 

 

 

 

 

 
6. PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผน ปีงบประมาณ 2564 

1. เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่จะเป็นรายได้ของหน่วยบริการ  ทุกชนิดงบ 

2. เตรียมรายการงบค่าเสื่อมปี 2565 ตั้งแต่เนิ่นๆ โดย ส่งรายการที่วางแผน และเตรียมในส่วนของ 

แปลน ปร.4  5  กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง 

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายจาก CUP ในงบที่มีการโอนจาก  สปสช.ให้รวดเร็ว ทันในปีงบประมาณ 

4. แนวทางการจัดทำโครงการ งบกองทุนตำบล 

- โครงการที่ไม่มีการอบรม   ให้ทำหนังสือปะหน้าขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการมาที่  

สสอ.  แล้ว  สสอ.ทำหนังสือปะหน้าไปยัง สสจ. โดยแนบ โครงการที่ประธานกองทุนเซ็นอนุมัติ

แล้วมาพร้อมกัน 
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- โครงการที่มีการอบรม เบิกค่าอาหาร  ให้เขียนโครงการใหม่ตามฟอร์มเดิมของสาธารณสุข ส่ง

มาพร้อมกับหนังสือปะหน้าขออนุมัติโครงการ และดำเนินกิจกรรมตามโครงการมาท่ี  สสอ.  

แล้ว  สสอ.ทำหนังสือส่งต่อไปยัง สสจ. โดยแนบ โครงการใหม่             มาแทน 

- การขยายโครงการ ต้องขอขยายและส่งถึง  สสจ.ก่อน  สิ้นปีงบประมาณ 

o ต้องดำเนินโครงการและเบิกจ่ายไปแล้ว อย่างน้อย 50%   

o ทำหนังสือขอขยายโครงการมาที่  สสอ. ช่วงต้นเดือนกันยายน หรือก่อนหน้านั้นได้  

o ทำหนังสือขอดำเนินกิจกรรมตามท่ีขอขยายโครงการโดยต้องระบุวันที่จะจัดทำ

กิจกรรมครั้งใหม่มาด้วย  

• งานรักษาพยาบาล (รักษา / IC / LAB / เครื่องมือ ฯลฯ) 

แผน ปีงบประมาณ 2564 
1. การวางระบบเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อของผู้ป่วยติดบ้านติด (สามารถของบ  กองทุนฯ ได้) 

2. ย้ำเรื่อง  การสมัคร EQA ภายใน 31 ตค. 2563  

 

• งานแผนไทย 

สรุป ปี 2563   
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [นับรวมแผนจีน(U78x - 
U79x) แต่ไม่นับรวม U77x] 
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      แผน ปีงบประมาณ 2564 
1. ติดตามเรื่องการใช้การแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยนอก   

2. การใช้ศาสตร์แผนไทยเข้ามมมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเสี่ยง DM – HT และ ผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ทดลอง 

 

• งานอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ 

           ภาพที่ผ่านมาไม่ชัด  มีการให้ทางปกครองดูแลเรื่องนี้   
     แผน ปีงบประมาณ 2564 

1. เน้นเรื่องการประสานจุดเสี่ยงในแต่ละตำบล 

2. งานอ่ืนๆ รอดูเวทีจังหวัด 

3.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
3.1  เร่ืองการจัดสรรแว่นตาของเด็ก  (ธัญญาภรณ์)  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
                       - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
                      - 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ   

- รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข   มอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งเตรียม
ทีมรับรอง 

- เร่ืองมาตรการในการควบคุมการเฝ้าระวังการระบาดของโรค  ช่วงงานทอดกฐิน  ฝาก
คุณธฤษวรรณ  คุณสงค์  ผู้รับผิดชอบงาน COVID – 19 ประสานและให้ข้อมูลแกผู่จ้ดั    
โดยเนน้ให้มีการทำ “ไทยชนะ” 

- ฝากคุณกลุธิดา  พิชญพ์นสั  ทำหนงัสือถึง กำนัน - ผู้ใหญบ่้าน  เรื่องขยะเปยีก 
- ช้ีแจงเร่ืองคา่ตอบแทน COVID – 19  ตามหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขที่กระทรวงกำหนดมา 
- เร่ืองเหตุร้องเรียน  หรือเหตรุำคาญ 154  กิจการ  อยู่ใน พรบ.การสาธารณสุข  ให้บคุลากร

และเจา้หนา้ที่เตรียมพร้อมและปฏิบตัิตามมาตรการ  ฝากคุณสมโภช  ยอดดี            
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  สำรวจบัตร   พนักงานเจ้าหนา้ที ่ในทุกๆ พรบ.  เพราะการลง
พื้นที่แตล่ะคร้ังจะต้องแสดงบัตรในการปฏิบัตหิน้าที่ทุกคร้ัง 

- วันท่ี  19 – 21 พฤศจิกายน 2563  ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอคลองหอยโข่ง 
- เร่ืองเอกสารสิทธิ์ท่ีดนิ ของ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
- เร่ืองคนไข้เข้ามารักษาที่ รพ.สต.คลองหอยโขง่มากขึ้น  เพราะ pcu ยา้ยรวม รพ. 
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- ประชุมคร้ังถัดไป รพ.สต.ทุ่งลาน เป็นเจ้าภาพ 
 

ปิดประชุม 12.00  น.      
 
 
                                                                                                   ....................................... 
                                                                                                  (นางสาววิลาวัลย์   จันวดี) 
                                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                       ผูบ้ันทึกการประชุม 


