
  
หน้า 1 

 
  

รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 3/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุง่ลาน  ตำบลทุ่งลาน 

อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา 
   
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ สสอ.คลองหอยโข่ง 
3. นางมินทรล์ดา   เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
4. นางกุลธิดา                พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
5. นางพรพรหม ชุมประยูร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.คลองหอยโข่ง 
6. นางวงศ์ตะวัน             บุญต่อ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3 สสอ.คลองหอยโข่ง 
7. นางสาววลัยภรณ์         เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง 
8. นายทัยรงค ์ ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
9. นางโสลดา โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
10. นางสาวซอบารียะห์ มะโน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
11. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
12. นางทยิดา                  ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
13. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
14. นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นางนุชจร ี วันเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
16. นายอนุชา                ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
17. นางณัฏฐสิร ิ โอภาสศุภพิชยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

 

ก่อนวาระการประชุม 
 - เคารพเพลงชาติไทย 

- อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  
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ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากท่ีประชุม สสจ.สงขลา  
      (ท่านสาธารณสุขอำเภอ  เขา้รว่มประชุม) 

- เร่ืองการเบิกเงิน  ตามนโยบายของรัฐบาลให้โรงพยาบาลเบิกเต็มจำนวน  แล้วของ 
  สสอ. เหลืออีกหนึ่งเดือน ให้กลับไปเบิกเงินบำรุงนั้น  ท่าน สสอ.จะไปตามรายละเอียด 
  ใหอี้กคร้ัง  เพราะคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบน้ัน 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการประกวด อสม. แล้วก็จะดวู่า 
  อำเภอไหนส่งระดับไหน  จำนวนกี่คน  ซึ่งของอำเภอคลองหอยโข่งเองก็หลายคน  และได้    
  พัฒนาขึ้นเร่ือยๆ ในทุกๆปี  ได้รับรางวัลต่างๆ ด้วยนั้น  และจะดีขึ้นในปีใหม่นี้  โดยท่าน 
  เน้นย้ำว่าให้แต่ละอำเภอส่ง อสม. เข้าประกวด อย่างเต็มกำลังความสามารถ  โดยให้ 
  เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ  สนับสนุน  ผู้ที่มีความสามารถให้ได้เข้าประกวด  และท่าน 
  สาธารณสุขอำเภอก็คอยสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
- Postcard 3 หมอ 
- การเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ให้คุณกุลธิดา  พิชญ์พนัส  ประสานเร่ือง 
  รายละเอียด  หากมีปัญหา  หรือติดขัดตรงส่วนไหน  อย่างไร  ให้แจ้งท่าน สสอ. ทันที 
- เร่ืองงบค่าเสื่อม  ให้แต่ละ รพ.สต. รีบดำเนินการ 
- กี ฬ าส าธารณ สุ ข ฯ   จั ดขึ้ น ใน วันที่  7 - 8 มกราคม  2564  ณ  สน าม โรงยิ ม  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ในส่วนของอำเภอคลองหอยโข่งให้ 
  เตรียมกองเชียร์ 10 ท่าน  (สสอ. 5 ท่าน/รพ. 5 ท่าน) มอบคุณสมโภช  ยอดดี  ผู้ช่วย 
  สาธารณสุขฯ  โดยคร้ังนี้อำเภอสะเดาจะเป็นเจ้าภาพหลักในส่วนของกองเชียร์  แต่เราจะ 
  ส่งไปสมทบ  และในส่วนของนักกีฬาอำเภอคลองหอยโข่งเป็นผู้จัดการฟุตซอลหญิง  มอบ 
  คุณทัยรงค์  ปิ่นทองพันธุ์  โดยคิดว่าเราน่าจะมีการคัดสรรก่อนระหว่างสสอ. และรพ.  
  อาจจะใช้สนามของค่ายรัตนพลก่อน  เพื่อคัดสรรนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขัน 
- อำเภอรัตภูมิจัดงาน อสม.ชวนวิ่ง  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563  เชิญชวนบุคลากรและ  
  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.2 เรื่องจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  
                      (คุณกุลธดิา พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
                      คลองหอยโข่ง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบำรุง  ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง) 

- นายอำเภอกล่าวขอบคุณ  เจ้าหน้าที่และอสม. ในทุกๆเร่ือง ได้แก่ เร่ืองรับเสด็จฯ,   
             เร่ืองจิตอาสา, เร่ืองการเลือกตั้ง..ที่ทำหน้าที่ในทุกๆหน่วย, เร่ืองของการประสัมพันธ์ต่างๆ 

- เร่ืองของคดีความ  ที่มีการฟ้องร้องในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง 
- อบต.คลองหลา  ได้มีการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 
- ได้รับการประสานจากประธานเครือข่ายสถานศึกษา  ขอบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อ 

            ไปใหค้วามรู้กับคุณครูทั้ง 12 โรงเรียน  ในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง 
  (จากการเป็นวิทยากร โดย นางสาววลัยภรณ์  เข็มทอง  นักวิชาการสาธารณสุข    

            รับผิดชอบงานโรคติดต่อ สสอ. คุณครูมีข้อเสนอแนะกลับมาว่า  เราควรมีการช้ีแจงในการ 
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            นำเสนอของแต่ละคร้ังด้วย  ว่านักเรียนที่หมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก  เมื่อมีการ 
            ติดตามแล้ว  ควรระบุด้วยว่านักเรียนคนนั้นหายแล้วยัง  ในการประชุมคร้ังถัดไป) 

- กองบิน 56 ได้มีการแจ้งเร่ืองการปลูกสิ่งก่อสร้าง  ในแนวรันเวย์  หากใครจะสร้าง 
      อะไรต้องขออนุญาตกับกองบิน 56 ก่อน  ไม่ว่าจะเป็นสร้างแบบธรรมดา หรือสูงก็ตาม 
1.3 เรื่องจากท่ีประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (9/2563) 
             ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่ 3  เมื่อวันท่ี            
17 ธันวาคม 2563 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที่ 
menu download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป 

-  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                      - 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามความก้าวหน้างาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
4.1.1 การเงิน ยอดปัจจุบัน ............................ บาท (วงศ์ตะวัน) 
4.1.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วิลาวัลย์)   
4.1.3 งานบริหาร 
- เร่ือง TO BE SAFETY ภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 และการแพร่กระจายของ   

          Covid - 19 คณะผู้บริหารก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความ 
          ปลอดภัย  และมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ขึ้น  เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น      

- การเซ็น MOU กับท่านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ณ โรงแรมคริสตัน เรื่องประเด็นจุดเน้น
ของจังหวัดสงขลา  (3 ปลอด 3 ลด 3 เพิ่ม) และ Health literacy (บริหารดี  กำกับดี  IT 
Smart) และในส่วนของ house model และตัวช้ีวัดของปี 2564 

 
4.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.2.1 การควบคมุป้องกันโรคติดต่อ  สถานการณ์โรคโควิด-19 / โรคไขเ้ลือดออก  
(ธฤษวรรณ/วลัยภรณ์)  
- สถานการณ์ COVID-19  
มีการเร่ิมฉีดวัคซีนในประเทศไทย  เมื่อวันท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา 
การให้อำนาจแกผู่้นำชุมชนในการสัง่การ โดยเจา้หนา้ที่สาธารณสุขเป็นเพียงผู้ให้ความรู้ด้าน  
มาตรการการป้องกนั Covid-19 
- สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

          ระดับประเทศ ณ วนัที่ 17 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้ป่วย 68,033 ราย เสยีชีวติ 49 ราย 
ระดับจังหวดั ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 อยู่ท่ีลำดบั 37 ของประเทศ จำนวนผู้ป่วย 

                     ไข้เลือดออก 1,189 ราย จำนวนผู้เสยีชีวิต 1 ราย (อำเภอหาดใหญ่)   
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ระดับอำเภอ (อำเภอที่มีผู้ป่วยมากท่ีสดุคือ สะบา้ย้อย รองลงมาคือ คลองหอยโขง่) 
แจ้งแผนการลงสำรวจลูกนำ้ยุงลายในแตล่ะตำบล  ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง 
4.2.2 งานอนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย งานสขุศึกษา งานคุม้ครองผู้บริโภคงาน   

                   วัคซนี (ธัญญาภรณ์ / ธฤษวรรณ) 
งานวัคซีน (คุณณัฏฐสิริ นำเสนอแทน คุณธฤษวรรณ) 
MMR2  ให้เร่ิมนัดเด็กฉีดวัคซีน MMR2  ได้ตั้งแต่ มกราคม 2564 ในเด็ก 1 ปีคร่ึง ซึ่งถ้ามี  

                    เด็ก 1 ปีคร่ึงมารับบริการที่อนามัยก็สามารถฉีด MMR2 และ DTP4 ได้เลยแต่เด็กคนไหนที่ 
                    เราได้นัดไว้ 2 ปีคร่ึงแล้ว  ก็ค่อยไปฉีดตอน 2 ปีคร่ึงได้เลย ไม่ต้องรณรงค์นัดเด็กมาฉีด   
                    หลังจากนั้นก็จะเป็น JE เป็น 2 ปีคร่ึงเหมือนเดิม  แค่เลื่อน MMR2 ขึ้นมาเป็น 1 ปีคร่ึง 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2564  ทาง สปสช. จะมาสอนการใช้ App เป๋าตัง ในการจองคิวฉีด 
                    วัคซีน  ซึ่งที่ผ่านมาทาง สปสช.พบว่าบางหน่วยบริการให้บริการฉีดวัคซีนแล้วแต่ไม่ได้คีย์   
                    หรือคีย์  แต่ไปคีย์ในกลุ่มที่ไม่ใช่ 7 กลุ่มโรคที่ระบุไว้  ทำให้ไม่สามารถตั้งงบของวัคซีนได้   
                    ดังนั้นในปีงบ 2564 ทาง สปสช. จึงมีนโยบายการใช้ App เป๋าตัง  แต่ยังไม่ได้สอนการใช้ 
                    งานและจะมีการสอนอีกคร้ังในภายหลัง จึงขอรบกวน IT โรงพยาบาลและ IT สสอ. ในการ 
                    เข้าร่วมประชุม  เพราะจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่มีข้อมูลจริง ซึ่งจะต่างกับปีงบที่ผ่านมา คือ 

ปีงบ 2564 ถ้าไม่มีการจองวัคซีนก็จะไมม่ีวัคซีนฉีดให ้โดยจะมีลักษณะการจอง 2 แบบ คือ 
1) การจองโดยใช้ App เป๋าตัง   
2) การใช้ Hospital focal (การจองโดยเจ้าหน้าที ่รพ. จองให)้ 

                    โดยจะต้องมีการจองให้แล้วเสรจ็  ภายในเดือน มีนาคม 2564 และจะเริ่มฉีดตั้งแต่  
                    พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564  โดยจะแบ่งเปอร์เซ็น คือ จองทางระบบ 70% และเดินเขา้ 
                    มาฉีดเองแค่ 30% และจะเสีย่งกบัไม่มวีัคซีนฉีด 

3) สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป  ให้เป็นกลุ่มที่มีสิทธิอีกหนึ่งกลุ่ม   
                    โดยให้ไปใช้บริการในสถานบริการต้นสังกัดที่ได้เลือกไว้  แตจ่ะต้องจองผา่น App เปา๋ตงั 

ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม  แต่อยู่ในกลุ่ม HT/DM ก็ให้ใช้สิทธิของกลุ่มนีไ้ปเลย  
4.2.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม /ยาเสพติด /พัสดุ   
(พรพรหม) 
งานสุขภาพจิต 
- นัดประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวันนี้ (17 ธันวาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ ตึก  

          ฟ้าประทาน  โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง  (คุยเร่ืองการเยี่ยมเคส) โดยมหีมอสุกิจ นำสวัสดิ์ชัย 
          กุล  เป็นประธานการประชุม 

- ขออนุญาตท่าน สสอ. ในการใช้รถสำนักงานกรณีฉุกเฉนิ (ท่าน สสอ.สนับสนุนเต็มท่ี) 
งานยาเสพติด  

          งานพัสดุ 
  -  รพ.สต.ไหนทีย่ังไม่มีการสง่รายงานวัสดุครุภัณฑ์คงเหลอื  ให้สง่ สสอ. ด่วน (ภายในวัน  
                    จนัทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563) เพราะจะต้องรวบรวมเสนอนายอำเภอ และส่ง สตง.ต่อไป 
                    (รบกวนใหผู้้รับผิดชอบเย็บเล่มมาให้เรียบร้อย  เพื่อสะดวกในการจดัเก็บ)  
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4.2.4 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอาย ุผู้พิการ งานสุขภาพภาคประชาชน   
(มินทร์ลดา) 
งานสุขภาพภาคประชาชน  
- สืบเนื่องจากเวทีการประกวด อสม.ที่ผ่านมา  อำเภอคลองหอยโข่งเป็นเจ้าภาพหลักของ 

          โซนลีลาวดีในการประกวด อสม.  และอำเภอคลองหอยโข่งเองก็ได้ส่ง อสม.เข้าร่วมประกวด 
          ในสาขาต่างๆ นั้นและมีหนึ่งสาขาที่ได้เข้าประกวดระดับจังหวัด  โดยคุณนิภาภรณ์  แก้ว 
          ประทุมวัน  สาขาส่งเสริมสุขภาพ  เขตรับผิดชอบของรพ.สต.คลองหอยโข่ง  โอกาสนี้ก็ต้อง 
          ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอ  ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ  ทีมพี่เลี้ยง  เครือข่ายผู้นำ 
          ชุมชน  รวมถึงพี่น้อง อสม.ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  ทำให้เห็นถึงการมีส่วน 
          ร่วม  การทำงานเป็นทีม และเป็นการเชิดชูเกียรติ์ของ อสม.ทุกๆท่าน  เป็นการเสริมแรง 
          บันดาลใจ มีแรงที่จะพัฒนาคนและพัฒนางานต่อไป  

- ฝากถึงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยให้แต่ละ รพ.สต.ตั้งเป้าหมายของแต่ 
          ละแห่งไว้ว่า  การประกวดแต่ละคร้ังมีเป้าหมายไว้ว่าอย่างไร   

- เร่ืองการตั้งงบ อสม. ในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการส่ง อสม.เข้าประกวดระดับอำเภอ 
          และจังหวดั  และวัน อสม. 

- หมอประจำบ้าน (พัฒนา อสม. มาเป็นหมอประจำบ้าน)  ตั้งต้นจากโดยให้ประธานทุก 
          หมู่บ้านและประธานตำบลทุกท่านพัฒนามาเป็นหมอประจำบ้าน  และต่อมาก็คือ พัฒนา  
          อสม.ทุกท่านมาเป็นหมอประจำบ้าน  ตามนโยบาย 3 หมอ ปีนี้เขตก็ได้ให้โควตาอำเภอ 
          คลองหอยโข่งมา 32 ท่าน นั่นก็คือหมู่บ้านละ 1 คนไม่ซ้ำคนเดิม  ซึ่งจะจัดอบรม 
          ในวันที ่11-12 มกราคม 2564  ทัง้หมดมี 6 วิชา  

- การรายงาน Covid-19 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 29 ของเดือน  ซึ่งตอนนี้ได้มีการส่งเข้ามา 
          อย่างประปราย  ก็ขอเน้นย้ำ 

- ตำบลจัดการสุขภาพชีวิต (PHP.NET)  คลองหอยโข่งน่าอยู่ (5 ประเด็น คือ มีและใช้ถัง
ขยะเปียก/คนในครัวเรือนไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร/บริเวณบ้านไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย,    
มีปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้, มีป้ายแสดงบ้าน อสม.ชัดเจน, คนในครัวเรือนมีการเข้าร่วม
กิจกรรมของหมู่บ้าน อย่างเช่นในวันสำคัญต่างๆ, คนในครัวเรือนลด ละ เลิกอบายมุข และ
สิ่งเสพติด) ตอนนี้ที่รายงานครอบคลุมมีบางหมู่บ้านได้ 100% แล้ว  
เขตพื้นที่ PCU ครอบคลุมทัง้ 3 หมู่บ้าน 
เขตพื้นที่ รพ.สต.บา้นทุ่งเลียบ ครอบคลุมทั้ง 3 หมู่บ้าน 
เขตพื้นที่ รพ.สต.ทุ่งลาน หมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 5 
เขตพื้นที่ รพ.สต.คลองหอยโข่ง หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 5 และหมู่ที่ 6 
เขตพื้นที่ รพ.สต.โคกม่วง หมู่ที่1, หมูท่ี2่, หมู่ท่ี3, หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี6, หมู่ท่ี7 และหมู่ที9่ 
- นโยบาย 3 หมอ (ในส่วนของ อสม. ก็จะเป็นหมอใกล้บ้าน)  ซึ่งก่อนหน้านี้มีกลุ่มพิเศษที่    

          อสม.หมอประจำบ้านดูแล  คือกลุ่ม NCD ที่ไม่สามารถควบคุมได้  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง   
          ผู้ป่วยจิตเวชและพิการ 

- การรายงานสุขภาพจิตออนไลน์  ผ่านระบบ AIS ส่วนรายละเอียดจะสำเนาให้แต่ละพื้นที่ 
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- เชิญชวนสมัคร อสม.ชวนวิ่งของรัตภูมิ  วันที่ 27 ธันวาคม 2563  รายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย 
          ในพระราชานุเคราะห์และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอรัตภูมิ   

งานผู้สูงอายุ 
          - ในปี 2564 เราทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยจะ 

                    ขับเคลื่อนในการพัฒนาชมรมทั้ง 5 ชมรม  ซึ่งทาง กศน.ได้แจ้งมาว่าปีนี้จะเป็นชมรม 
                    ผู้สูงอายุตำบลทุ่งลานและตำบลคลองหลา 

          - เร่ืองการคัดกรองผู้สูงอายุ  ซึ่งถ้ามองย้อนไปในปี 2563 และ 2562 จะเห็นว่าผู้สูงอายุ 
                    ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ติดสังคมเยอะ 

          งานผู้พิการ 
- ฝากถึงการเยี่ยมบ้าน อันดับแรกขอเป็นกลุ่มผู้พิการก่อน 100% 

                    งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
- มีกำหนดส่งเล่มและไฟล์เมื่อสิ้นเดือนท่ีผ่านมา (พฤศจิกายน 2563)  แต่ยังไม่มีที่ไหนส่ง
จึงขออนุญาตติดตามอีกคร้ังในส่วนของแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์ ปีงบ 2564  
อีกคร้ัง  โดยให้ส่งผ่านทางไลน์ สสอ.  โดยให้ระบุว่าในแต่ละยุทธศาสตร์มีอะไรบ้าง 

4.2.5  งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว   
 (กุลธิดา)  
 

                   งาน NCD   
 คัดกรอง DM HT 
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 การติดตามกลุ่มเสี่ยงสงู (สงสัย)  
HT  ทำ Home BP 
DM  ทำ FPG 

 
1. CA  

 มะเร็งลำไส้ใหญแ่ละไสต้รง 
 

รพ.สต. 
เป้า ผลงาน  ร้อยละ Fit pos Refer 

UC Non UC รวม     
คลองหอยโข่ง   104     
ทุ่งเลยีบ   52     
ทุ่งลาน   145     
โคกม่วง   122     
PCU รพ.คลองหอยโขง่ฯ   51     
รวม  (เงิน 16,590) 376 98 474     

- ขวด FIT มกราคม  2564 
- การทำ Colono case positive ดำเนนิการ lot ใหญไ่ปเมื่อ 4 - 5 ธันวาคม 2563       

              ทีผ่่านมา และจะมีอีกประปรายที่  รพ.หาดใหญ่   หลงัจากนีจ้ะติดตามให้เป็นรายบุคคล 
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 มะเร็งเต้านม 
1. การสอนการใช้ APP ตรวจมะเร็งเต้านม  ปีนี ้ เนน้ที่  จนท. + อสม.  ต้องใช้เป็น       

         วันท่ีมีการสอนให้ถ่ายภาพ และรายงานมาทาง สสอ.ด้วย 
  

• งานจิตอาสาพระราชทาน 
          เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ  เตรียมรับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  
วันนี ้(17 ธนัวาคม 2563) เวลา 09.00 น. 
 

• งานหน่วยแพทย-์พยาบาล 
1. ขอบคุณ  หน่วยปฐมพยาบาล + คัดกรอง  เดือนตลุาคม  2563  

         หน่วยปฐมพยาบาลเดือนพฤศจิกายน 2563  ม ี1 หนว่ย 
- วันท่ี 11 ตลุาคม 2563 รับ - สง่เสด็จฯ  สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็   

    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คุณโสลดา + คุณวลยัภรณ ์
2. หน่วย รับ-สง่เสดจ็ฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว-สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชนิี  

         18 ธนัวาคม 2563   10 คน  
                   คุณกุลธิดา คุณทยิดา คุณณัฏฐสิริ คุณปรียานุช คุณโสลดา คุณจุรรีัตน์ คุณชุตมิา คุณ
วลัยภรณ์ คุณอารีฟา คุณเกยีรติศักดิ์  สิ่งที่ต้องเตรียม 

1. เคร่ืองแต่งกาย  เสื้อเหลืองสพีื้นไม่มลีวดลาย  มีปก  กางเกงดำ  รองเท้าผา้ใบ  หมวก   
         ผา้พนัคอ  สวมเสื้อไวใ้นกางเกงเรียบร้อยน้องมุสลมิคลุมผา้สดีำ   

2. เป้ปฐมพยาบาล คนละ  1  ใบ ประกอบด้วย  ชุดยาปฐมพยาบาล  เจลลา้งมือ   
         เทอร์โมมิเตอร์  ร่ม   

3. นัดหมาย  รถเคลื่อน เวลา 06.30 น. หา้มสายเด็ดขาด 
4. จุดนัดหมาย ที่หนา้ลาน บริเวณ หน่วยฮจัย ์
5. กิจกรรม เบื้องต้น  ..... 

• ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
          แจ้งเร่ืองยกเลิกผู้ป่วย 1 ราย  ที่เคยแจ้งไปก่อนนี ้ 
 

• รพ.สต.ติดดาว 
                    ตามเรื่อง  การประเมินตนเอง และแผนพัฒนาส่วนขาด 
 

• ระบบบริการปฐมภูมิ  (NPCU)   
- พรบ.ปฐมภูมิ 62 
- แจ้งเร่ืองหนงัสือ Application “คุยกับหมอ”  
- 3 หมอ  “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”   
- “3 หมอรู้จักคุณ” 
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• งานหลักประกันสุขภาพ   

1. งบค่าเสื่อม   

ยอดเงินงบประมาณค่าเสื่อมในแต่ละปี และสดัส่วนการจัดสรร ตั้งแต่ 2557 - 2564 

ปี งบฯ งปม.รวม 
ยอด งปม.ที่จดัสรร 

สัดส่วน 
โรงพยาบาล รพ.สต. อื่นๆ 

2557 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล   ไม่มีข้อมูล 
2558 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 275,944.55  ไม่มีข้อมูล 
2559 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 275,944.00  ไม่มีข้อมูล 
2560 1,582,371.29 1,265,897.03 316,474.26 152,000.00 80:20 
2561 1,265,052.79 1,012,042.23 253,010.56 *ใช้สมทบซ้ือ 80:20 
2562 1,172,025.98 937,620.78 253,040.41 Server CUP 80:20 
2563 1,195,942.66 837,159.86 358,782.80  70:30 
2564 1,141,573.76 799,101.76 342,472.00  70:30 

 
มติที่ประชุม งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการปีงบประมาณ 2564 จดัสรรให้ 

รพ.สต.ทุ่งลาน    จำนวน    85,818  บาท 
รพ.สต.โคกม่วง  จำนวน  171,036  บาท 
รพ.สต.ทุ่งเลียบ  จำนวน    85,618  บาท 

 
 

2. กองทุนฯตำบล 
              โครงการท่ีของบกองทุน  ขอไฟลด์้วยน่ะค่ะ 

3. งบ FS 
                        ดำเนนิการตามที่เคยแจง้ก่อนหนา้นี ้

4. งบแพทยแ์ผนไทย 
                        ดำเนนิการตามที่เคยแจง้ไป 
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5. การจัดสรรปลายปีงบประมาณ  
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ปี 2564   
 

 
 

• งานรักษาพยาบาล (รักษา / IC / LAB / เครื่องมือ ฯลฯ) 
1. การสอบเทียบเคร่ืองมือ ใหแ้จ้งรายการสอบเทียบมาที่พี่กลุธิดา  

        ช่ือเคร่ืองมือ  จำนวนช้ิน    อยา่ลืมติดช่ือสถานบริการท่ีเคร่ืองมือด้วย 
        หนังสือค่าบริการสอบเทียบ  จะสำเนาให้ทุกที่ 

2. ติดตามการวางระบบเร่ืองการจัดการขยะตดิเชื้อของผู้ป่วยติดบา้นติดเตียง  
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• งานอุบัติเหตแุละสาธารณภยั 
1. ขอบคุณทุกสถานบริการสำหรับภารกิจช่วยเหลือนำ้ท่วมท่ีผ่านมา   

         สรุปการใช้ยาช่วงนำ้ท่วมท่ีผ่านมา 
โคกม่วง  200         เหลือ   24 
ทุ่งลาน  200        เหลือ  180  
คลองหอยโข่ง  200   เหลือ  78 
ทุ่งเลยีบ      50       เหลือ  48  
ศสช.          80       เหลือ    5 

 
2. อุบัติเหตุช่วงเทศกาล  

Theme : 

 
 

      29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564  จัดเวรแล้ว   ตามที่แจ้งไปในกลุ่มไลน์ 
ข้อสั่งการจากการประชุมงานอุบัติเหตุเมื่อวาน (16 ธันวาคม 2563) 
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รองนายแพทย ์สสจ. จะจดัทีมลงเยี่ยมหน่วยฯ  ทุกแหง่    
ห้ามลืม 

จุดตรวจ COVID - 19  เบื้องต้น  ต้องม ี  Mask  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้  อุปกรณล์้างมอื 
สสอ. มีบทบาทวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่  

 
          4.3 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

-    
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 

-  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ   

  เจา้ภาพในการประชุมคร้ังภัดไป คือ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
  รายละเอียดงานปีใหม่ (สง่เงินภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563) 
- ปีใหม่เก็บเงินคนละ 300 บาททั้งเด็กและผู้ใหญ/่จนท.เก็บทุกคน  
-    อาย ุ 12 ปีขึ้นไป 200 บาท 
- อายุตำ่กว่า 3 ปี ฟร ี
- เด็กประถม  คิดคร่ึงราคา 
- แบบฟอร์มแจง้รายช่ืองานปีใหม ่
- ของขวัญกลาง ผอ.รพสต/สสอ/ผู้ช่วย  ช้ินละไม่เกิน 2,000 บาท 
ปรับการเก็บเงินประจำเดือน จาก 50 บาท  เปน็ 100 บาท 
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ปิดประชุม 15.00  น.    
   
 
 
                                                                                            ....................................... 
                                                                                           (นางสาววิลาวลัย์   จนัวด)ี 
                                                                                                เจา้พนักงานธุรการ 
                                                                                                 ผู้บันทึกการประชุม 


