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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 2/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมกระท่อม 2  อโรคยาศาลาสิณ 

   
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ 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. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
10. นางโสลดา โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
11. นางสาวซอบารียะห์ มะโน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
12. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
13. นางทยิดา                  ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
14. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
16. นายอนุชา                ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง 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 

- คุณชวน มุณีแนม สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์ สสจ.สงขลา 
- คุณภาณุมาศ ช่วยมณี สาธารณสุขอำเภอจะนะ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ 
  เมืองสงขลา 
- คุณนอม วรรณบริบูรณ์ สาธารณสุขอำเภอนาทวี  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  สาธารณสุข   
  อำเภอจะนะ 
- คุณชอบ  บุญช่วย  สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  สาธารณสุข 
  อำเภอนาทวี 
- คุณสัมพันธ์  ย่องลั่น  สาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  สาธารณสุข 
  อำเภอสะบ้าย้อย 
- เปิดรับสมัครใหม่  สาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ ์

                1.2  เรื่องจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ 
- โครงการเดิน-วิ่ง ของโรงเรียนวัดบางศาลา มีการเตรียมการเร่ืองมาตรการและจัดประชุม    

                    ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
- ขอบคณุทีมคัดกรองทั้ง 4 ตำบล  ช่วงเทศกาลลอยกระทง  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
- ท่านสาธารณสุขอำเภอ  พร้อมด้วยบุคลากรและเจา้หนา้ที่  ลงตรวจเยีย่มการจดังานวัน 

                    ลอยกระทงทั้ง 4  ตำบล  พร้อมด้วยกำชบัเร่ืองมาตรการในการป้องกนั COVID-19 
- กำหนดจัดกิจกรรม KICK OFF  โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านต้นส้าน  ตำบลคลอง 

                    หลา  อำเภอคลองหอยโข่ง 
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน  2563  สสอ.คลองหอยโข่งเป็น 

                    เจ้าภาพ ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
                1.3  เรื่องจากท่ีประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน 

- เร่ืองของไข้เลือดออก  เกิด 3 เคสรายใหม่ 
- ใหอ้ธิบายเร่ืองโรคมือ เท้า ปาก ว่าอาการเป็นอย่างไร  และถ้าเป็นแล้วจะมีการดูแลรักษา 

                        อย่างไร  แนวทางการตรวจของ รพ.สต./รพ. เป็นอย่างไร 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (9/2563) 
             ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่ 2  เมื่อวันที่            
5 พฤศจิกายน 2563 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที่ 
menu download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป 

-  รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                      - 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามความก้าวหน้างาน 

1.กลุ่มงานบริหาร 
1.1 การเงิน ยอดปัจจุบัน  17,708 บาท (วงศ์ตะวัน) 
- ซื้อพวงมาลา 2 พวง (รัชกาลที่ 9 / รัชกาลที่ 5) 
- เงิน พตส. เข้าเดือน สิงหาคม / กันยายน 
- เงิน ฉ.11 เข้าเดือน กรกฎาคม / สิงหาคม 
- แผนเงินบำรุง ปี 2564  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่งส่งเรียบร้อย 
1.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วิลาวัลย์)   

          - งานข้อมูล สสจ.สงขลา  จะทำการตัดข้อมูลส่งย้อนหลังปีงบประมาณ 2563 เพื่อเก็บตก
ข้อมูล   รอบสุดท้ายของปี ส่งไป HDC ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ในเวลา 00.05 น. ดังนั้นหาก   
หน่วยบริการหรืออำเภอที่ต้องการส่ งข้อมูลเพื่อเก็บตกให้ส่งข้อมูลเข้ ามายังจังหวัดภายในวันศุก ร์            
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 18.00 น. เผื่อเวลาเพื่อให้ระบบได้นำเข้าจากตาราง  store สู่ตาราง
หลัก จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และทั้งนี้ จะทำการเปลี่ยนปีงบ เพื่อประมวลผลข้อมูลในปี 2564 วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 ตาม HDC ประเทศ 

- ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ 2564 ยังคงให้ทำต่อ  กำหนดส่งสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 
1.3 งานบริหาร 
- เร่ืองการแบ่งงานของเจ้าหน้าที่บน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  
- เร่ือง พรบ. ที่แจ้งยกเลิก 
- เร่ืองทำบัตรเจ้าพนักงาน  ในการลงพื้นที่เพื่อเป็นการแสดงตัวตนท่ีชัดเจน 
- เร่ืองการทำบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  พยาบาลเทคนิค   

หากเป็นอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศไม่ต้องอบรม 
- เร่ืองการทำบัตรของรัฐกรณีต่างๆ (คร้ังแรก/ย้าย/อื่นๆ)  ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณ  

สมโภช ยอดด ี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ 
- เร่ืองการมอบอำนาจการขอใช้ที่ดิน  รายละเอียดจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วน   
- เร่ืองวันหยุดราชการ  วันท่ี 19 , 20  พฤศจิกายน  2563 และวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 
- เร่ืองเปลี่ยนตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง คือ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คลองหอยโข่ง 1 ตำแหน่ง,  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน 1 ตำแหน่ง 
- เร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการ พกส. ขอให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  ณ โรงพยาบาล 

คลองหอยโข่ง 
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2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
2.1 การควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อ สถานการณ์โรคโควิด-19 / โรคไข้เลือดออก (ธฤษวรรณ/

วลัยภรณ)์  
สถานการณ์ COVID-19    

          ระดับประเทศ ณ วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ยังมผีู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 133 ราย  
รักษาหายกลับบา้นแล้ว  3,612 ราย 

ระดับจังหวดั  ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 รายใหม่ 36 ราย ตรวจหาเช้ือ 3,963 ราย 
ตรวจไม่พบเช้ือ 3,829 ราย ผู้ป่วยสะสม 134 ราย 

สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก 
          ระดับประเทศ ณ วันท่ี 18 ตลุาคม 2563 จงัหวัดสงขลา อยู่ลำดับที่ 36 ของประเทศ  

จำนวนผู้ป่วย  63,843 ราย  เสียชีวิต 45 ราย 
ระดับจังหวดั  ณ วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก 1,112 ราย จำนวน

ผู้เสยีชีวิต 1 ราย (อำเภอหาดใหญ่)   
                    หมายเหตุ มีการสอนการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูลไข้เลือดออก  และCOVID-19 บนเว็บไซน ์
สสจ.สงขลา  

2.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งานคุม้ครองผู้บริโภค งานวัคซีน 
(ธัญญาภรณ์ / ธฤษวรรณ) 

2.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม / ยาเสพติด / พัสดุ  (พรพรหม) 
งานสุขภาพจิต 
- มีแผนการเยี่ยมผู้ป่วยสุขภาพจิต 
งานยาเสพติด  

          - ในส่วนของงานยาเสพติด  ตอนนี้คุณธฤษวรรณ  คุณสงค์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
ได้เข้ามาช่วยด้วย  เนื่องจากผ่านการอบรมตามท่ีฝ่ายงานยาเสพติดกำหนด 

          งานพัสดุ 
  - เร่ืองพัสดุ/ครุภัณฑ์  เนื่องจากจะหมดปีงบประมาณแล้ว  จึงให้ทุกที่ทำเร่ืองจำหน่าย
ครุภัณฑ์  โดยเฉพาะยานพาหนะให้ลงเป็นวันท่ี 2 พฤศจิกายน  2563 
  - งานก่อสร้าง  สอบถามรายละเอียดว่าจะสร้างได้มั้ย  โดยให้แต่ละที่วินิจฉัยตามนิยามว่า
เข้าเกณฑ์หรือเปล่า (ซ่อมแซม/ปรับปรุง/แก้ไข/ร้ือถอน) ถ้ามี 4 คำนี้  ถ้าไม่มี 4 คำนี้สามารถทำได้เลย       
แต่ต้องไม่เกินอำนาจ 
  - การคีย์ EGP ไม่ว่าจะก่ีบาท  ต้องคีย์ทุกกรณี 
  - ตอนขออนุมัติเบิกจ่าย  ตอนจ้างลูกจ้างหรือขอเช่าคอมฯ ต้องแนบชุดใหญ่ทุกคร้ังก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายและต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกคร้ังด้วย  หากมีการถ่ายภาพต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกคร้ัง 
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  - รายงานวัสดุครุภัณฑ์คงเหลือ  ต้องส่งขึ้นมาเมื่อหมดปีงบประมาณ 
2.4 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสุขภาพภาคประชาชน   
(มินทร์ลดา) 

          - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะจัดประชุม VDO Conference  เพื่อช้ีแจงแผนการดำเนินงาน
และแนวทางการดำเนินงานวัยรุ่น  วัยทำงาน  และผู้สูงอายุ  ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานของท่าน 

2.5 งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว (กุลธิดา)  
                   งาน NCD   

-  แผนคดักรอง DM-HT ดำเนนิการภายในเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ ์2564 
- การติดตามกลุ่มเสี่ยงสงู (สงสัย)  

HT  ทำ Home BP 
DM  ทำ FPG 

                   งาน CA **มะเร็งลำไส้ใหญแ่ละไสต้รง 

รพ.สต. เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ Fit pos Refer 

คลองหอยโข่ง      

ทุ่งเลยีบ      

ทุ่งลาน      

โคกม่วง      

PCU รพ.คลองหอยโขง่ฯ      

รวม 400+-     

 
1. โยกจากบริการ OP ไว้ในงบ PPB_เหมาจา่ยรายหัว   
2. ได้เฉพาะงบจัดซื้อรายหัว  35 บาท/หัว  รายละเอียดในงานหลักประกันฯ 
        งานบุหรี ่    

                  โครงการลด ละ เลิกบุหร่ี สุรา เพื่อสุขภาพชาวตำบลคลองหลา ของ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง   
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         งานหน่วยแพทย์ – พยาบาล 

1. ขอบคุณ  หน่วยปฐมพยาบาล + คัดกรอง เดือนตุลาคม 2563 หน่วยปฐมพยาบาล 

เดือนตุลาคม 2563  ม ี4 หนว่ย 

- วันท่ี 11 ตลุาคม 2563  วันคล้ายวันก่อตั้งอำเภอคลองหอยโข่ง   

(คุณมินทร์ลดา  เกื้อพิทักษ์ธนา , คุณชุติมา  ทวะกาญจน)์ 

- วันท่ี 13 ตลุาคม 2563  วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธ ิ

เบศรมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

(คุณรัตนา  ศิริสวัสดิ์ , คุณสารีดา  มาหงิตะ ) 

- วันท่ี 20 ตลุาคม 2563 หน่วยตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ผู้รับ - ส่งเสดจ็ฯ ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติหาดใหญ่  (คณุณัฏฐสิร ิ โอภาสศุภพิชยะ , คุณธฤษวรรณ  คุณสงค์ ) 

- วันท่ี 23 ตลุาคม 2563 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจ้าอยูห่ัว  (คุณนุชจรี  วันเพญ็ , คุณธญัญาภรณ์  ก้วนเผา่ ) 

 

2. ช้ีแจงเร่ืองแนวทางการจัดเวรหน่วยปฐมพยาบาล 
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          ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห ์

          รพ.สต.จัดทำทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มนีแ้ละบันทึกข้อมูลการเยีย่ม  ทุก 1-3 เดือน  ตามสภาพ

ของผู้ป่วย  ซึง่สสจ.สง่แผนลงเยีย่มมาแล้ว 

          รพ.สต.ติดดาว 

                   สรุป ปี 2563  รพ.สต.โคกม่วงพัฒนาเตรียมรับประเมิน แต่เลื่อนการประเมินออกไป      

เป็นปีงบ 2564  ใช้งบประมาณในการพัฒนาไปประมาณ 1,000,000 บาท  โดยใช้งบสนับสนุนจาก CUP / 

สสอ. / เงินบำรุง  

ปีงบประมาณ 2564 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง  รพ.สต.ทุกแหง่ 
2. ใช้เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวปี 2563 ไปก่อน  
3. รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ ์  
4. รพ.สต.ทุ่งลาน / รพ.สต.โคกมว่ง จดัทำแผนส่วนขาด  และพัฒนาตามส่วนขาด 
5. เสนองบพัฒนารพ.สต.ทุง่ลาน 600,000 บาท 
                  พชอ.  

ประเด็นท่ี 1 การจัดการขยะ 

ประเด็นท่ี 2  คลองหอยโขง่น่าอยู ่
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                   งานหลักประกันสุขภาพ   

1. งบคา่เสื่อม  พี่โภช  รับผิดชอบต่อ 

2. โครงการท่ีของบกองทุน  ขอไฟล ์

3. งบ FS 
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- Fee Schedule  PAP  /  ANC 

 
 

 
 

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

1. ติดตามการวางระบบเร่ืองการจัดการขยะตดิเชื้อของผู้ป่วยติดบา้นติด  

2. โครงการจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของงาน IC โดยการจดัหาชุดปฏิบัตงิานลงพื้นที่ในภารกิจ 

โควิด หรืออื่นๆที่จำเป็นในการเฝ้าระวังการติดเช้ือต่างๆ รวมทั้งเอ๊ียมพลาสติก  แบบคร่ึงตัวด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ย้ำเร่ือง  การสมัคร EQA ใหส้มัครภายในวันท่ี  31 ตลุาคม  2563  

          3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
         -  เร่ืองการจัดสรรแว่นตาของเด็ก  (ธัญญาภรณ์)  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

-   ประเด็นการวินจิฉัย  โรคมือ เท้า ปาก  รพ.สต.สามารถวินิจฉัยเองได ้
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
- ประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตรใ์ห้กลุ่มงานตา่งๆ ต่อไปนี้  ออกมานำเสนอคือ                                          

           3 ปลอด (ปลอด COVID-19/ปลอดไข้เลือดออก/ปลอดผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย) 
    3 ลด ( แม่ตาย ,HT/DM, TB)    
    3 เพิ่ม ( New Normal(Medical care) , กัญชาทางการแพทย์ , สุขภาพผูส้งูวัย ) 
- เร่ืองการเตรียมความพร้อมจดัทำแผนยุทธศาสตร์  นัดประชุมเตรียมความพร้อม      

ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2563 
- เร่ืองการแบ่งงานของเจ้าหนา้ที่บน สสอ. คุณมนิทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา จะแจง้อีกคร้ัง 
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- เร่ืองงบ 600,000 บาท ของรพ.สต.ทุง่ลาน  ใหจ้ัดการปรับเร่ืองภูมิทัศนแ์ละการจา้ง
แพทย์ตรวจ 

- การปรับภูมิทัศน์ของ สสอ.คลองหอยโข่ง  รวมถึงการแก้ไขเร่ืองกำลงัไฟฟา้ 
- เร่ืองถังขยะเปยีก  ในส่วนเจา้หนา้และลูกจา้งที่ใหส้ง่รูปถังขยะเปยีกมาไม่เกินวันท่ี    

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  ส่วนอสม. ให้แจง้มาเป็นรายหมู่บา้น 
- การปลูกต้นไม้หน่วยงานละ 10 ต้น ของสสอ.ตอนนีไ้ด้เตรียมแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ   

- ท่านสาธารณสุขอำเภอ  ฝากให้บุคลากรและเจา้หนา้ที่ทำงานอย่างมีความสุข 
 

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


