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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 4/๒๕64 

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 

อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา   
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ สสอ.คลองหอยโข่ง 
3. นางมินทรล์ดา   เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 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. นายทัยรงค ์ ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
11. นางสาวอารีฟา เบญญาวุฒิกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 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. นางนุชจร ี วันเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
17. นายอนุชา   ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
18. นางจีรวรรณ           สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 
19. นางณัฏฐสิร ิ โอภาสศุภพิชยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

ก่อนวาระการประชุม 
 -  เคารพเพลงชาติไทย 

-  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
   บรมนาถบพิตร  
- เร่ืองการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 
- แสดงความยินดีกับท่านสาธารณสุขอำเภอ 4 ท่าน 

     -   ขอบคุณทีมต้อนรับ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 
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ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากท่ีประชุม สสจ.สงขลา  

           (คุณสมโภช  ยอดด ี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ เข้าร่วมประชุม ณ สสจ.สงขลา) 
- การดำเนนิการดา้น Covid-19  โดยนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ  นายแพทย์เชีย่วชาญ  

                (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดสงขลา 
- การต้อนรับและแสดงความยนิดีกับท่านผู้ตรวจทา่นใหม่ (นายสุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจ 

                ราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) ในเขตสุขภาพที่ 12    
                (เขตตรวจราชการท่ี 5, 6, และ 7) ประกอบด้วย 7 จงัหวัด คือ จังหวัดพทัลุง สงขลา  
                ตรัง สตลู นราธวิาส ปัตตานี และจงัหวัดยะลา) 

- การรับมอบเคร่ือง AED จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
- เร่ืองข้อสั่งการตามมาตรการ Covid-19 (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) 
- ประกันสังคม  ผู้ที่ว่างงานมีสทิธิได้รับเงินทดแทน 50% 
- เร่ือง 3 หมอ 3 มอบ จำนวนผลงานของอำเภอคลองหอยโข่งยังต่ำอยู ่ซึง่อยู่ท่ี 55.8%   

                เน้นเรง่การบันทึกข้อมูล 
- ผอ.รพ.จติเวช มาพูดรายละเอียดในเร่ืองของการดแูลและฟื้นฟจูิตใจของกลุ่มเสี่ยง     

                ซึง่เป็นผลมาจาก Covid-19  (อสม.คัดกรองสุขภาพจติเบื้องตน้) 
- ความพร้อมของ รพ.สนาม (รพ.นาหม่อม) เตรียมพร้อมของ รพ.สนามจังหวดัสงขลา 
- สรุปรายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 566 ราย เสียชวิีต  6 ราย 
  ข้อสัง่การ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน เน้นย้ำสิ่งที่ทำทีผ่่านมา และวิเคราะหห์าสาเหต ุ  

                และแก้ปัญหาตอ่ไป 
- รพ.หาดใหญ่/นาหม่อม มาชีแ้จงเร่ืองรังสีรักษา  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะใช้รักษา 

                ต่อไป 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองกัญชา และกัญชง ถือเป็นยาเสพติดใหโ้ทษใน 

                ประเภท 5 แต่มีข้อยกเว้นเฉพาะส่วน เปลือกแห้ง แกนลำต้น เส้นใยแหง้ และ 
                ผลิตภัณฑ์ที่ผลติจากเปลือกแหง้ แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง 

- เร่ืองการร้องเรียน  กรณีมีการผลิตเคร่ืองสำอางอันตรายในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ ่   
                ซึง่ได้เขา้ไปตรวจสอบแล้ว 

- แสดงความยนิดีกับ อสม.ดีเดน่ ระดับเขต   
1. นางสาวปิยานุช เฉดิฉิ้ม  สาขาการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน  

                        (เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา) 
2. นางสุธิดา ช่วยบุญญะ  สาขาการป้องกันและแก้ไขปญัหาเอดส์ในชุมชน  

                        (เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ท่าจนี ต.นำ้น้อย อ.หาดใหญ่ )  
3. นางสารภี อสิโร สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสุขภาพ  

                        (เขตรับผิดชอบ เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา)  
4. นางเสาวนยี์ เครืออักษร สาขาภมูิปญัญาท้องถิน่ดา้นสขุภาพ  

                        (เขตรับผิดชอบ  รพ.ปาดงัเบซาร์ อ.สะเดา)  อสม.ดีเด่น ระดับเขต 
                        (เขตสุขภาพที่ 12)  ประจำปี 2564  จำนวน 1 สาขา ได้แก่  
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        1.นางดวงพร รอดเซน็ สาขาสุขภาพจิตในชุมชน  
                             ( เขตรับผิดชอบ  รพ.สต.ตาแปด ต.ปากบาง  อ.เทพา) 

          **นายแพทย์ สสจ. สงขลา ได้เน้นย้ำเรื่องการสนบัสนุน อสม. เขา้ประกวด 
- การประเมินการใช้มาตรการ  DMHTT และการบังคับใช้กฎหมายในสถานบนัเทิง  

                                ผบับาร์ ( ในเขตพื้นที ่สสอ.หาดใหญ ่) 
      เรื่องจากท่ีประชุมหวัหน้าส่วนราชการอำเภอ  

- เร่ืองการกักตัว 14 วัน  ของผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมพิเศษ  (มีคำสั่งให้กักตัวแล้ว   
    แต่ไม่ยอมปฏิบัติตาม)  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านควรทำอย่างไร   
  ข้อแนะนำจากสาธารณสุข คือ ให้ผู้นำชุมชน (ประธานควบคุมโรคระดับตำบล) ออก    

    ใบสั่งกักตัว  โดยให้มีการออกเลข  และระบุมาตรการหากไม่ปฏิบัติตาม  โดยให้เซ็น 
    พยาน  เพิ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย  
- ในส่วนของอำเภอคลองหอยโข่ง  ไม่มีด่านนอก  แต่มีด่านลอย  เพื่อคุมเข้มผู้ที่เข้ามา 

    จากพื้นที่เสี่ยง  และลงตรวจเยี่ยมผู้ที่โดนกักตัว 
- ตอนนี้จังหวัดที่เป็นสีแดง  หากมีบุคคลที่เดินทางมาจากทั้งหมด 10 จังหวัด  คือ  

    สมุทรสาคร, ชลบุรี, ระยอง,กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, จันทบุรี, นนทบุรี,  
    นครปฐม, อ่างทอง และปทุมธานี  (ต้องมีการกักตัว) 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (9/2563) 
               ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่ 3  เมื่อ
วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com 
ที่ menu download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมต่อไป 

- รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                          - 
ระเบียบวาระท่ี 4  การติดตามความก้าวหน้างาน 

   1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
1.1 งานควบคมุป้องกนัโรคไมต่ดิต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ตดิดาว  

                   (กุลธิดา) 
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       DM / HT   

 คัดกรอง  
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 การติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง (สงสัย)  
                     HT  ทำ Home BP 
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                      DM ทำ FPG 

 
 
*** มีข้อมูล DATA Exchange ให้ไปตรวจสอบ ว่า  มี เคสที่ส่งแล้ว แต่  รพ.ไม่ได้ตรวจ / คีย์ 
FPG หรือไม ่
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รพ.สต.คลองหอยโขง่ 

 
 
รพ.สต.ทุ่งเลียบ 

 
 
รพ.สต.ทุ่งลาน 

 



  
หน้า 9 

 
  

รพ.สต.โคกม่วง 

 
 
ศสช.รพ. 
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KPI ท่ีเป็น ตัววัดงาน NCD ปี 2564 

 
 

1. CA  

 มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
 

รพ.สต. เป้า ผลงาน  ร้อยละ 
Fit 
pos 

Refer 

UC Non UC รวม     
คลองหอยโข่ง 83 21 104     
ทุ่งเลียบ 41 11 52     
ทุ่งลาน 115 30 145     
โคกม่วง 97 25 122     
PCU รพ.คลองหอยโข่งฯ 40 11 51     
รวม  (เงิน 16,590) 376 98 474     

 
- รอขวด FIT ถามทาง Lab แล้ว รอคำตอบ 
- ผลการทำ Colono case positive เมื่อ 4-5 ธค.63  ท่ีผ่านมา ส่งข้อมูลให้แล้ว  

               ตอนนี้กำลังติดตามไปท่ี รพ.หาดใหญ่ ยังไม่ไดค้ำตอบ 
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 มะเร็งเต้านม 
1. การสอนการใช้ BSE APP  
สอน + ส่งภาพมาแล้ว   - ทุ่งเลียบ  21/12/63 
    - คลองหอยโข่ง 23/12/63 
กำหนดแผนสอน  - โคกม่วง  20/01/64 
ยังไม่ได้รับข้อมลู  - ทุ่งลาน  

     - ศสช.รพ. 
 
 

 มะเร็งปากมดลกู 

รพ.สต. เป้า ผลงาน  

สะสม ร้อยละ 2564 ร้อยละ นอกเป้า ซ้ำซ้อน 
คลองหอยโข่ง 1,105 139 12.58 8 0.72 2 3 
ทุ่งเลียบ 572 106 18.53 54 9.44 2 3 
ทุ่งลาน 1,460 108 7.4 73 5.00 7 4 
โคกม่วง 1,191 192 16.12 19 1.60 2 1 
PCU รพ.คลองหอยโข่งฯ 492 92 18.70 3 0.61 2 0 
รวม   4,820 637 13.22 157 3.26 15 11 

1. ทำ PAP ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 
2. สสอ. + จนท.บันทึกข้อมลูจะไปประชุมเตรียมการ ทำ HPV DNA Test  

           วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64 
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 งานหน่วยแพทย์-พยาบาล 
1. ขอบคุณหน่วยปฐมพยาบาล+คดักรอง เดือนธันวาคม 2563  
หน่วยปฐมพยาบาลเดือนธันวาคม 2563  มี 2 หน่วย 
 

a. วันท่ี 7 ธค. 63 รับ-ส่งเสดจ็ฯ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
คุณโสลดา  โดบีมอ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
คุณวลัยภรณ์ เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
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b. หน่วย รับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน ี
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563   
คุณกุลธิดา พิชญ์พนัส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คุณวลัยภรณ์ เข็มทอง  นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คุณทยิดา ชูเชิด  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านทุ่งเลียบ 
คุณณัฏฐสิริ โอภาสศุภพิชยะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.โคกม่วง 
คุณปรียานุช กัลยาศิริ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
คุณโสลดา โดบีมอ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
คุณอารีฟา เบญญาวุฒิกร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
คุณจุรีรัตน์ จันทคาร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.ทุ่งลาน 
คุณชุติมา ทวะกาญจน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.ทุ่งลาน 
คุณเกียรติศักดิ์ รัตนะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  รพ.สต.ทุ่งลาน 
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ระบบบริการปฐมภูมิ  (NPCU)   

1. แจกหนังสือ พรบ.ปฐมภูมิ 2562 ให้ รพ.สต./ศสช. ศึกษา 
2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ทีมเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ NPCU น่าจะ     
   ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน รอโครงการอนุมัติ 

3. สสจ. ติดตามแผนพัฒนา NPCU งบ 15,000 บาท 
เรียน ผอ.รพ.สต. NPCU ทั้ง 2 ทีม  ปีนี้ทั้ง  2 ทีม ได้รับงบพัฒนามาทีมละ 15,000 บาท  
ให้จัดทำแผน  ด่วนที่สุด  ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้านล่างนะคะ  กำหนดส่งแผนวันศุกร์นี้ 
ก่อนเที่ยง  เพ่ือส่งสสจ.  ให้ ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน  และ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง  ปรึกษากับ
เครือข่ายตนเอง  ว่าจะทำอะไรบ้างกับงบ 15,000 บาท (ทุ่งลาน ,โคกม่วง และคลองหลา ,   
ทุ่งเลียบ, PCU) 
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เงื่อนไขการใช้เงิน 
     หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบดำเนินงานสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 
๑. การทำงานเชิงรุกในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข เช่นเยี่ยมบ้าน
ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ระยะกึ่งเฉียบพลัน (intermediate Care), ระยะท้าย (Palliative Care) 
และกลุ่มเปราะบาง 
๒. การจัดทำโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังโรค 
เป็นต้น 
๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน 

*** งบประมาณห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ค่ะ*** 
 

          “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”  3 หมอ   
             

            สรุปสิ่งที่ให้ดำเนินการ  
1. คีย์ข้อมูล 3 หมอ  ครบทุกหลังคาเรือน (ช่วงแรกเราเร่งรัดในกลุ่ม ผป.ติดบ้านติดเตียง DMHT) 
2. เริ่มลงเยี่ยมบ้าน ได้ตั้งแต่ 18 ธค.63   โดย พริ้นท์ การ์ด 3 หมอ  
3. รายงานกิจกรรมเป็น one page (ให้ทุกท่ีทำและส่งมาในกลุ่ม สสอ. เพ่ือส่งต่อให้ สสจ.) 
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ต้องการทราบยอด ที่ถูกต้อง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  และขอบคุณ  
คุณจีรวรรณ  สุวรรณชาตรี , คุณเสาวนีย์  ยาบา , คุณธัญญาภรณ์  กว้นเผ่า  ที่มาช่วย pack ของขวัญ 3 หมอ 
เพ่ือส่งมอบให้ทุก รพ.สต. ได้ทันวันนี้  มีทั้งหมด 100 ชุด เป้าหมาย  มอบให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
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รพ.สต.ติดดาว 
1. ร่างเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564  ตามเอกสารที่ส่งไปให้ทั้งหมดในไลน์กลุ่มแล้ว  
2. รพ.สต.โคกม่วง  - ทุ่งลาน  ทำแบบประเมินตนเองลงในไฟล์ Excel ส่งกลับมา                      

        พฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564  
3. รายชื่อ ครู ค พร้อม ความรับผิดชอบ รายหมวด   
4. เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 1 

 

หมวด เรื่อง พี่เลี้ยงผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 อำนวยการและสนับสนุน 1. นายแพทย์สมศักดิ ์ปริชาตินนท์ 

2. นายวีระพงศ ์ จินะดิษฐ 
 

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี  
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล 1. นางชัชชญา สาระอาภรณ์ 

2. นายสมโภช  ยอดด ี
 

1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 1. นางชัชชญา สาระอาภรณ์ 
2. นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา 

 

1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 1. นางสายสวาท  เฉียบแหลม 
3. นายสิน กลับกลาย 

 

1.3.2 การจัดการทรัพยากร 1. นางชัชชญา สาระอาภรณ์ 
2. นางสาวปัทมา  ไชยวงศ ์

 

1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 1. น.ส.อรณิชา เขียวจู 
2. นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า 

 

1.4 การสนับสนุนทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาตาม
เกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว 

1. นางชัชชญา สาระอาภรณ์ 
2. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส 

 

หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายฯ 
2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย 

ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นางชัชชญา สาระอาภรณ์ 
2. นางจรินทร์ทิพย์ บุญชด 
3. นางมนิทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา 

 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 1. น.ส.อลิสา แก้วอรุณ 

2. นายสมโภช ยอดด ี
 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
4.1 การจัดบริการตามปัญหา  OTOP 1.  

2. นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา 
3.  

ภาพรวมทั้ง
หมวด  4 

4.2.1 OPD 1. นางอัจฉรา กลับกลาย 
2. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส 

นางกุลธิดา 
พิชญ์พนัส 
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4.2.2 ER 1. น.ส.พิกุลวรรณ สุคนธรัตน์ 
2. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส 

 

4.2.3 ANC 1. นางสาวสุนทรี  นวลแก้ว 
2. นางธฤษวรรณ  คุณสงค์ 

 

4.2.4 WCC 1. นางกาญจนา หวังปัญญา 
2. นางธฤษวรรณ  คุณสงค์ 

 

4.2.5 NCD 1. นางสาวสารภี  หนูพุ่ม 
2. นางธฤษวรรณ  คุณสงค์ 

 

 

หมวด เรื่อง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ฟอร์มแบบบันทึก Family folder ตาม

เกณฑ์ 
1. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส  

4.2.6 งานบริการให้คำปรึกษาดา้นสุขภาพ 
-ปัญหาสุขภาพทั่วไป/ สุขภาพจติ/ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์/ วางแผนครอบครัว/ การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม/ OSCC 

1. นางกศิณ์การ ์ชูศรี 
2. นางรินนภา แก้วกันหา 
3. นางพรพรหม  ชุมประยูร 

 

4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 1. น.ส.ผกามาส จางวลัยกิจ 
2. นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า 

 

4.4.1 การจัดบริการแพทย์แผนไทย 1. นายจิระวัฒน์  สวสัดิ์ 
2. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ 

 

4.4.2 การจัดบริการกายภาพบำบัด 1. น.ส.วนิดา  จังกินา 
2. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส 

 

4.5.1 COC/LTC   ผู้สงูอายุติดเตียง/ ผู้พิการที่ต้อง
ดูแลพิเศษ/  พัฒนาการลา่ชา้/  Palliative 
care 

1. นางจรัสศรี ถิรโสภ ี
2. นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา 
3. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ 

 

4.5.2 การเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมและสอบสวนโรค 
SRRT 

1. น.ส.ศุภานิช ธรรมทินโน 
2. น.ส.วลัยภรณ์ เข็มทอง 

 

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 1. นางดรัลรัตน์ สุขสำราญ 
2. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ 

 

4.6.2 งานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ 1. น.ส.สุมาลิน มูลติชัย 
2. นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า 

 

4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ 1. นายเอกชัย ขวัญรัตน์ 
2. น.ส.วิลาวลัย์ จันวด ี

 

4.7.2 IC 1. นางพุฒิตาล วงศ์บำรุงเทวี 
2. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส 

 

4.7.3 LAB 1. นางมารีนา อับดุลหล่ะ 
2. นายมูฮำมะรุสดี มามะ 
3. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส 
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หมวด 5 ผลลัพธ์ 
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแล

ตนเอง (Self care) 
1. นางจรินทร์ทิพย์ บุญชด 
2. นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา 

 

5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI 1. นายเอกชัย ขวัญรัตน์ 
2. น.ส.วิลาวลัย์ จันวด ี

 

5.3 นวัตกรรม งานวิจยั และการจัดการองค์ความรู้ 1.นางอัจฉรา  กลับกลาย 
2.นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา 

 

 

   พชอ. 
1. อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าประกวดอำเภอสะอาด โดยคณะกรรมการ เข้ามาประเมินไปเมื่อ                      
วันที่ 14 มกราคม 2564 มีการจัด บู๊ท รวมผลงานในอำเภอ จำนวน 8 บู๊ท ผลงานเหลา่นี้เป็นผลงาน
ที่ พชอ.และทีมเครือข่ายทั้งหมด เข้าไปกระตุ้นการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ กลางปี 2561 
วันนี้ จะมีการเปิดให้ชมอีกครั้ง มีหนังสือเชิญชวนมาแล้ว ถ้าพอมีเวลาอยากจะเชิญทุกคนเข้าไปดู จะได้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับงาน พชอ.ในตำบลตนเอง อนาคตใกล้ๆ อาจจะมีการบริหารจัดการเรื่อง พชอ.
ใหม่ ระดับตำบล อาจจะมี พชต. เหมือนอำเภออ่ืนๆ  
2. ปีนี้ อำเภอคลองหอยโข่ง เป็น 1 ใน 5 อำเภอ ที่ได้รับคัดเลือกให้ขับเคลื่อนเรื่อง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งาน พชอ. ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรก วันที่  27 มกราคม นี้  
3. สไลด์ พชอ. 

 

   งานหลักประกันสุขภาพ   

1. งบค่าเสื่อม   

หน่วยบริการ 
จำนวน
รายการ 

จำนวนเงิน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ ระหว่าง ยังไมท่ำ 

รพ.สต.ทุ่งลาน 7 1,605,190 0 0 7  
รพ.สต.โคกม่วง 15 1,377,700 1 3* 11 *รอเทศบาลตอบ 
รพ.สต.ทุ่งเลียบ 5 120,618 0 0 5  

 

2. กองทุนฯตำบล 
ไฟล์โครงการที่ของบกองทุนที่ส่งมาแล้ว มี 
1. ทุ่งเลียบ  
2. โคกม่วง  
3. ............ 
4. ............ 
5. ............ 
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3. งบ FS 

- PAP ได้รับชดเชย 250 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 

4. การจัดสรรปลายปีงบประมาณ  
- ระดับ CUP ยังไม่เรียบร้อย 

- ในส่วนของ งบ PP ส่วนที่ไม่ใช่โครงการ กำลังตรวจสอบยอดเงินที่เหลือจากการที่ รพ.โอนเข้ามาท่ี
สสอ.อาจจะมียอดจัดสรรเพ่ิมเติมส่วนปี 2564 มียอดท่ีเตรียมไว้จัดสรร ประมาณ 150,000 บาท 

    งานรักษาพยาบาล (รักษา / IC / LAB / เครื่องมือ ฯลฯ) 
1. การสอบเทียบ BP อสม. กำลังจะส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ ไปศูนย์วิทย์ ได้ประสานด้วยวาจา

ไว้แล้ว  
     งานอุบัติเหตุและสาธารณภัย 

1. สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่  29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 
ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 

         *ข้อมูลปกครอง  นับอุบัติเหตุเฉพาะที่บาดเจ็บแล้ว Admitted หรือ Dead 
บาดเจ็บ  4 คน (รพ.3 + ปภ.1)   อันดับ 6 ของจังหวัด 
เสียชีวิต 1 คน (โคกม่วง) (ท้ัง จ. 6 คน ควนเนียง เทพา บางกล่ำ เมือง หาดใหญ่) 

         *ข้อมูลสาธารณสุข (จากรายงาน PHER รพ.คลองหอยโข่ง) 
เกิดเหตุทั้งหมด จำนวน  17 ราย 
OPD  จำนวน  12 ราย 
Admitted จำนวน    3 ราย** (Refer ไป admitted ต่อ ที่ รพ.หาดใหญ่ 1 / ไปเอง 1) 
Dead  จำนวน    1 ราย 
Refer  จำนวน    4 ราย 

 
88%  เป็นรถจักรยานยนต์ 
87% ไม่สวมหมวก  

 
      1.2 งานดแูลสุขภาพตามกลุม่วัย ดแูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสขุภาพภาคประชาชน   

                    (มินทร์ลดา) 
            งานสุขภาพภาคประชาชน 
             ประชุมขับเคลื่อนการดำเนนิงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564 

- ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตทัง้ 3 ทา่น 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ นโยบาย 
 
 



  หน้า 
21 

 
  

เป้าหมายของการดำเนินงานปี 2564 
/การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน   
(เน้นเรื่องการคีย์ข้อมลูในฐาน PHP) 

            /การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 
            /ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุข“ตำบลวิถีชีวิตใหมป่ลอดภัยจากโควิด19” 
            /การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลงั     

                     การบำบดัรักษาเพื่อคืนคนดสีู่สงัคม 
            /การพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
            /การสง่เสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ  

                     อสม. 
- แบบฟอร์มการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึง่ไดส้ง่ให้ผู้รับผิดชอบงานไปแล้ว 
- เร่ืองตำบลจัดการคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุข“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควดิ  

                    19” ขอเลอืกตำบลทุง่ลานเปน็ตำบลตน้แบบ  1 อำเภอ/1 ตำบล ปี 2564  ตาม 
                    คุณสมบัติดงักลา่ว 

          - การคีย์ข้อมลูต่างๆ เช่น การจดัการขยะ  บ้านเรือนน่าอยู่ อยา่งนี้เป็นตน้  ให้คีย์เข้า 
                              ระบบตำบลจดัการคุณภาพชีวิตด้วย 

- เร่ืองการให้ อสม. ไปยืนสแกนของตลาดนดั หรือสถานประกอบการต่างๆ  
                              (ซึง่อาจจะไม่เหมาะสม) 

- ขอบคุณพี่เลีย้งทุกตำบลที่คอยดูแล อสม. ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ  และอย่าง  
                              เหมาะสม 

- การให้ อสม. เป็น อสม.บัดดี้ ร่วมทีมกับงานยาเสพติด  เข้าร่วมอบรมนัน้  ใหพ้ื่นที ่
                              ส่งรายช่ือเข้ามาด้วย 

- ปี 2564 เน้นการทำงานของอสม.ช่วยดูแลผูสู้งอายุแบบบูรณาการ 
- การพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยวิธีการคือเปิดโลกการเรียนรู้ต่างพื้นที่ ซึง่ปีนี้กไ็ด ้

                              ตัง้งบประมาณไว้เพื่อพัฒนา 
- ปี 2564 เร่ิมการพัฒนา อสม. โดยให้พี่เลี้ยงพืน้ที่คัดเลอืก อสม. เพื่อประกวดใน  

                              12 สาขา  ว่าทา่นใดมีความสามารถก็ให้สนับสนุนใหต้รงสาขา 
                  การดำเนินงานจดการคุณภาพชีวติ 

- เน้นการดำเนนิงาน สุขกาย สุขใจ สุขสามัคคี  ฝากพืน้ทีล่งไปบันทึก 
(ทบทวนตนเอง/พัฒนาศักยภาพและกลไกทำงานตำบล/จัดทำแผนขับเคลื่อน/ดำเนิน 

                            กจิกรรมตามแผน/ประเมินผลการดำเนินงาน) 
- การพัฒนา อสม.นวัตกรสงัคม 
1) ใหข้้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและอบรมตามหลักสูตร 
2) อบรมประธาน อำเภอ เพือ่ต่อยอดระดับตำบล 
3) ติดตาม อสม.ตำบล และแกนนำ Gate keeper 
4) ประเมินผล และบันทึกข้อมูล 
- บูรณาการการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. หรือ พชต. 
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- การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น 2T-5,2Q,9Q 
                           ข้อร้องเรียน (งาน อสม.) 

- มีการยกประเด็นเร่ือง อสม.ไม่ได้ค่าตอบแทนเสีย่งภัย อสม. 
- โดนหัก เงินเดือนบางส่วน แล้วเงนิส่วนนั้นหายไปไหน 
- ทีมพี่เลี้ยงตำบลหรืออำเภอไม่ดูแล อสม. 
- เจา้หนา้ที่กลา่ว...ถ้าไม่ทำงานก็ออกไป!! (เสยีงสะท้อนของพื้นที)่ 
อธิบายเพิ่มเติม 

 - เร่ืองเงื่อนไขการปฏิบัตงิานของ อสม. 
 - การปฏบิัติของเจ้าหน้าที ่() 

                           ประชุมประจำเดือน อสม. เดือน มกราคม 2564 เปน็วันท่ี 20 มกราคม 2564 
เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 

                 งานแผนยุทธศาสตร ์
                   จากการนัดวนัที่ 21-22 มกราคม 2564 เพื่อจดัทำแผนยุทธศาสตร์  ขอยกเลิก 

และเปลี่ยนเปน็สง่ไฟล์ใหพ้ื้นที่ไปทำมาก่อน  และขอนดัเป็นวันท่ี  25 มกราคม 2564 แทน  โดยให้แตล่ะ
พื้นที่พจิารณาจดุเน้นของตนเองว่าตัวเองมีจุดเน้นเรื่องอะไร  แล้วเราได้มากำหนดพันธกิจกัน 

                  งานผู้สูงอายุ 
                   ตอนนี้ได้สง่โครงการแล้ว  และจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

             1.3 งานส่งเสรมิสุขภาพดแูลสุขภาพตามกลุม่วัย 4 กลุม่/ยาเสพติด/พัสดุ   
                   (พรพรหม) 

            งานพัสด ุ
-ทะเบียนครุภณัฑ์ ………………………………………………………………. 
-เร่ืองขออนุมัติเบิกจา่ยคอมพิวเตอร์ 3 in 1 แนบเอกสารการจัดซื้อจัดจา้งทุกคร้ัง  
แต่ไม่ต้องตรวจรับ 
-เร่ืองขออนุมัติเบิกจา่ยลูกจา้ง  ต้องมีการส่งมอบงานก่อนทุกคร้ัง  ถึงจะจา่ย
ค่าตอบแทน  พร้อมกับแนบเอกสารการจดัซื้อจัดจ้างทุกคร้ัง  และต้องมีการตรวจรับ
ทุกคร้ัง 
งานวัยเจริญพันธุ ์
-วันวาเลนไทน ์ เราจะจดับูท ณ โรงเรียนรัตนพลวิทยา  และโรงเรียนบ้านหนา้วัดโพธิ์  
จะเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต  และผู้รับผิดชอบงานวัยเจริญพันธุ ์
งานสุขภาพจิต   
-การเยี่ยมเคส  ผู้ป่วยจติเวชในเขตพื้นที ่ มีการโทรแจ้งเจา้หนา้ที่ตำรวจ 1 ราย  
เนื่องจากมีการควงมดีตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลรอบข้างได ้
-อีกราย คือหากไม่ได้ดั่งใจกอ็าละวาด  ทำร้ายขา้วของ  จึงอาจจะเป็นอันตรายกับคน
รอบข้างได ้
หมายเหตุ  จากการลงเคสเกอืบทุกราย  มีอาการเนื่องจากการขาดยาทั้งหมด  จงึคิด
ว่าจะทำอย่างไร       ใหผู้้ป่วยได้รับยาตลอดโดยไม่ขาดตอน  ปัญหาจะไดไ้ม่เกิดขึ้น  
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งานยาเสพติด 
-การร่วมทำกจิกรรมกับเด็กโดยการทำคา่ย  เพื่อเปน็การทำความเขา้ใจและได้คลุกคลี
กับเด็ก  โอกาสที่เค้าจะไว้วางใจเรา  และให้ความร่วมมือมีมาก  และหาก อสม.จะเขา้
มาร่วมก็ยินดี  จะได้ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลเด็ก 

   1.4 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค   
                   งานวัคซีน (ธัญญาภรณ์/ธฤษวรรณ) 

                        งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  งานคุ้มครองผู้บริโภค 
- ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. ทั้ง 4 แห่ง  ที่ได้ร่วมกันลงตรวจตลาดในทุกพื้นที่ในเขต 

                     อำเภอคลองหอยโข่ง 
- การตรวจเยี่ยมร้านชำ  ของเราตอนนี้ได้ตรวจของตำบลทุ่งลานแค่ 1 หมู่บ้าน   

                     ทางผู้รับผิดชอบงานจะทำแผนเพื่อลงตรวจร้านชำแล้วส่งไปอีกคร้ัง 
                         งานสุขศึกษา 

- รพ.สต. ส่ง 1 โรงเรียน/1 ตำบล 
                         ข้อเสนอแนะ 
                          ตอนนี้ที่จังหวัดพัทลุง  ร้านคาราโอเกะมีการระบาดอย่างหนัก  จึงให้ผู้รับผิดชอบ 
                          งานลงเยี่ยมในส่วนของอำเภอคลองหอยโข่งด้วย 
                         งานวัคซีน (น้องชะเอม) 

- เร่ืองเป้าหมาย 5% ของจำนวนผู้ป่วยใน 13 กลุ่มโรค  เพื่อให้ตอบสนอง PPA 
- เร่ิมจองวัคซีน  ภายในเดือน  
- วันที่ 21 มค. 64 ประชุมทางไกล งานวัคซีน เพื่อรองรับการจองวัคซีนผ่าน 

                            ระบบ  โดย AIS 
- รายช่ือบุคลากร  ที่จะฉีดวัคซีน Covid-19  ให้ส่งภายในวันที่ 23 มกราคม  

                            2564  
                          งาน ANC  

- การสมัครแอพพลิเคช่ัน 9 ย่าง  ของหญิงตั้งครรภ์  
- การรายงานครรภ์เสี่ยง 

1.5 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ สถานการณ์โรคโควิด-19 / โรคไข้เลือดออก  
         (ธฤษวรรณ/วลยัภรณ์) 

                            สถานการณ์โรคโควิด-19 
- ประเทศมาเลเซีย อยูล่ำดับที่ 11 ของโลก 
- คำสั่งอำเภอคลองหอยโข่ง 5/2564 เป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ด่านตรวจ 
- พรก.ฉุกเฉนิ (ฉบับที่ 17) 
- หาก รพ.สนาม มีจำนวนเตียงไม่พอ  >> รพ.คลองหอยโข่ง มีรับได้ 6 เตียง 
- ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆ กิจกรรม  
- ข่าวปลอม ยาแอสไพริน (เร่ืองจริงไม่สามารถรักษา Covid-19 ได้) 
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                             สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
- สถานการณ์ ณ เดือน มกราคม 2564  
ประเทศ   ป่วย 70,821 คน  เสียชีวิต 51 คน 
จังหวัด  สงขลา 1,252  คน  เสียชีวิต 1 คน (อำเภอหาดใหญ่) 
อำเภอ  ลำดับที่ 2 ของจังหวัด  จำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุด อยู่ที่ตำบลคลองหอยโข่ง 
KICK OFF  เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2564  ณ รร.บ้านหน้าวัดโพธิ์ 

 
2.กลุ่มงานบริหาร 
2.1 การเงิน   19,699  บาท  (วงศ์ตะวัน) 
2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

                (งานข้อมูล,แอพหมอชนะ,แอพสงขลาแคร์)......................(วิลาวัลย์) 
1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  ( ปี 2562 และ ปี 2563 ) 
ได้ส่งแบบฟอร์มให้ทั้งปี 2562 และ ปี 2563  ผ่านทาง Line และ E-mail   
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 
2. เรื่องการเคลียร์ข้อมูลประชากรซ้ำซ้อน  
จากที่ประชุมงานข้อมูลสารสนเทศ ณ สสจ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
ให้มีการปรับโปรแกรมส่งข้อมูล Ranod Export เป็นเวอร์ชันวันที่ 12 กันยายน 2563 
วิธีที่ 1 ปล่อยให้ระบบเคลียร์เอง  โดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไร  ให้ HDC จัดการเอง 
วิธีที่ 2 ให้เข้าไปทำการยืนยันก่อน  ข้อมูลประชากรถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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3. เรื่องการใช้งานโปรแกรม  SongkhlaCovid-19 Tracker 
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จากการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ท่านนายแพทย์ สสจ.สงขลา  มีข้อสั่งการ  ให้ทุกอำเภอนำโปรแกรม  
SongkhlaCovid-19 Tracker  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และจากการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ประธาน (นายแพทย์ สสจ.สงขลา)  ได้มีข้อสั่งการอีกครั้ง  
ให้งาน IT สสจ.สงขลาติดตามความก้าวหน้าภายใน 2 เดือน  ให้ทุกอำเภอ มีการนำโปรแกรม COVID-19 
Tracker ไปใช้งาน 

4. เรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ 3 หมอ  จากที่ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันที่  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
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ปล. สบส. หมายถึง  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 
5. โปรแกรมหมอชนะ 

        จากที่ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่14 มกราคม  2564 
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- เร่ืองจากผู้นำชุมชน  ถามรายละเอียดวา่หากคนในพืน้ที่มาจากต่างประเทศ  แต่ผา่นการ 
                        กักตัว 14 วันของรัฐแล้ว  เมื่อเข้ามาในชุมชน  เราต้องมีการกักตวัอีกหรือไม่  ก็ได้ให ้
                        คำตอบไปว่าหากมีการกักตัว 14 วันของรัฐแล้ว  กไ็ม่ต้องกักตัวทีเ่ราแล้ว 

- เร่ืองการปรับวงเงินประจำเดอืน จาก 50 บาท เป็น 100 บาท  
  (มติท่ีประชุม ให้ปรับคือ ข้าราชการ 100 บาท  ส่วนลกูจ้าง 50 บาท เริ่มใช้เดือน  

                        กุมภาพนัธ์ 2564) 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
- งบค่าเสื่อม ที่ต้องรีบดำเนนิการในทุก รพ.สต. 
- ลงตรวจสอบภายใน สสจ.สงขลา ลงมาวันที ่28 มกราคม 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ   

- เจ้าภาพครั้งถัดไป คือ รพ.สต.โคกม่วง  เปน็เจา้ภาพ  
- เร่ืองการลงตรวจติดตามสถานประกอบ  แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ 

1. สถานประกอบการท่ัวไป (ตลาดนัด ร้านเสริมสวย) 
2. สถานประกอบการท่ีเข้าข่ายการให้บริการ 

                  ซึ่งตอนนี้ในเขตพื้นที่ อำเภอคลองหอยโข่ง ก็ได้มีแผนลงตรวจตามมาตรการ 
                                ปอ้งกัน Covid-19 

- เร่ืองการประสานงานของหนว่ยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่และ อสม. 
1. ใหด้ำเนินการตามสายงานและสายการบังคบับัญชา  
2. ให้มีการแจ้งให้ชัดเจนในทุกๆงาน  ว่ารายละเอียดเปน็อย่างไร  ขอแค ่อสม. หรือ  

                 อุปกรณ์ด้วย  ต้องแจง้ให้ชัดเจน  เพื่อเจา้หน้าที่จะได้จดัสรรได้ถูกต้องตาม 
                 วัตถุประสงค ์

- เร่ืองการขอเจ้าหน้าที่ของตำบลคลองหอยโข่ง  ในพืน้ที่หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 2 และหมู่ที ่3 ซึง่ 
                อยู่ในเขตพื้นทีข่อง PCU หลงัจากนี้เราจะไม่ประสาน PCU แต่เราจะใหคุ้ณมินทร์ลดา   
                ประสานชมรม อสม.โดยตรง  เพื่อลดปัญหาการประสานงานที่ซับซ้อน   

- สถานประกอบการต่างๆ เช่น ตลาด หรืออื่นๆ  ใหผู้้จัดการสถานประกอบการเป็น 
                ผูบ้ริหารหรือจดัการเอง 

- ผอ.รพ.สต. ทั้ง 4 แห่ง ชีแ้จงรายละเอียดการจัดสรร อสม. ในกิจกรรมต่างๆ 
1)  รพ.สต.คลองหอยโข่ง   
ประธาน อสม.ของแต่ละตำบล  หรือหมู่บา้น  รวมถึงผู้นำชุมชน  
(นายกดุรงค์  ขาวจันทร์  นายกอบต.คลองหลา) มีการจัดการและตกลงกันเอง      

              ซึง่อสม.จะเน้นทำด้วยจติอาสาทีจ่ะทำเอง  เพือ่ชุมชนของตัวเอง 
2)  รพ.สต.โคกม่วง   

          ประธาน อสม.ของแต่ละตำบล  หรือหมู่บา้นมีการจัดสรรกันเอง  โดยอุปกรณต์่างๆ  
                        เช่น เจลล์ลา้งมือ  แมส  หรืออ่ืนๆ มกีารตกลงและเตรียมกันเอง 

3)  รพ.สต.บ้านทุ่งเลียบ 
ประธาน อสม.ของแต่ละตำบล  หรือหมู่บา้นมีการจัดสรรกันเอง  โดยอุปกรณ์ตา่งๆ    

              เช่น เจลลล์า้งมือ  แมส  หรืออ่ืนๆ มีการตกลงและเตรียมกันเอง 
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เลิกประชุม เวลา 15.26 น. 
 
 
                                                                                            ....................................... 
                                                                                           (นางสาววิลาวลัย์   จนัวด)ี 
                                                                                                เจา้พนักงานธุรการ 
                                                                                                 ผู้บันทึกการประชุม 


