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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 5/๒๕64 

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 

อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา   
และผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting) 

 
         ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. รพ.สต.คลองหอยโขง่ 
2. รพ.สต.บ้านทุง่เลียบ 
3. รพ.สต.ทุ่งลาน 
4. รพ.สต.โคกม่วง 
5. สสอ.คลองหอยโข่ง 

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่
ประธานการประชุม 

 
 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรือ่งจากท่ีประชุม สสจ.สงขลา  
-  จังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดีแก่ อสม. ทีไ่ด้รับรางวลั อสม.ดีเด่น

ระดับชาติ ระดับภาค และระดับเขต จำนวน 6 คน เพื่อเปน็การเชิดชูเกียรติ สร้างขวญักำลงัใจ ในการทำงาน
เพื่อส่วนรวม หวงัเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิก อสม. ตอ่ไป 

1. อสม.ปิยานุช เฉิดฉิ้ม อำเภอเทพา รางวลั อสม.ดีเด่นระดบัชาติ  
สาขาการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน 

2. อสม.สารภี อิสโร อำเภอสะเดา รางวัล อสม.ดีเดน่ระดับชาติ  
สาขาคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพ 

3. อสม.มารีน๊ะ จาโรจน์หยา อำเภอเทพา รางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ  
สาขาการจดัการสขุภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต ้

4. อสม.สุธิดา ช่วยบญุญะ อำเภอหาดใหญ ่รางวัล อสม.ดีเดน่ระดับภาค  
สาขาการป้องกนัและแก้ไขปญัหาเอดส์ในชุมชน 

5. อสม.เสาวณีย์ เครืออักษร อำเภอสะเดา รางวัล อสม.ดีเดน่ระดับภาค สาขาภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

6.  อสม.ดวงพร รอดเซ็น อำเภอเทพา รางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขต  
     สาขาสุขภาพจิตในชุมชน 

-  สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัสงขา  ได้ใหโ้อกาสในการสนับสนุน อสม. ในทุกสาขา 
-  ขอบคุณหน่วยงานพิธีเปิดตวั(Kick off) กจิกรรม“ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 

100 กิโลเมตร” จงัหวัดสงขลา  ณ สนามหนา้ที่ว่าการอำเภอสะเดา อำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
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-  ขอบคุณหน่วยงานประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนายกระดับการดำเนนิงานชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ  ตามประเด็นเนน้ยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง จ.สงขลา ณ ห้องประชุมฑิฆมัพร สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

-  ขอบคุณหน่วยงานประชุมเชิงปฏิบตัิการขับเคลื่อน” ตำบลมหัศจรรย ์1000 วัน ณ 
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ ์ 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงานสำหรับการเตรียมนิเทศน์  และการออกนิเทศน์ คปสอ. 
-  ขอบคุณหน่วยงานเยีย่มผูส้งูอายุและผูพ้ิการ พร้อมมอบถุงยงัชีพ ในเขตพื้นที ่รพ.สต.

คลองเปยีะ อ.จะนะ จ.สงขลา  วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2564 
-  ขอบคุณหน่วยงานรับตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

2564  ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2564 
-  ขอบคุณหน่วยงาน  พิธีเปิดงานใหบ้ริการรังสีรักษา รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม              

ณ รพ.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา  วันท่ี 9 มีนาคม 2564 
-  ขอบคุณหน่วยงาน  ร่วมพิธีเปิดงานวันสงขลา เมื่อเย็นวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 

18.30 น. ณ พพิิธภัณฑส์ถานแหง่ชาตจิังหวัดสงขลา 
-  ขอบคุณหน่วยงาน  รับโล่เชิดชูเกียรติในงานวิชาการยกระดับสุขภาพแม่และเด็ก     

เขตสุขภาพ 12 การประชุมวิชาการ “ วิถีใหม่ สู่การยกระดับสุขภาพแม่และเด็กเขต 12 ณ โรงแรมลีการ ์  
เด้นสพ์ลาซา่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา วันท่ี 11 มีนาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน  การประชุมพัฒนาศักยภาพดา้นการสื่อสารประชาสัมพนัธ์ในระดบั
จังหวดั และอำเภอ ปี 2564 ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา วนัที่ 16 มีนาคม 
2564  

-  ขอบคุณหน่วยงาน ร่วมงานวันอสม.แห่งชาติ ป ี2564 ณ ตึกสนัติไมตรี  ทำเนียบ
รัฐบาล วันท่ี 17 มนีาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน  ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น จงัหวัดสงขลา  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา  วันที่ 19 มีนาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน  เยี่ยมใหก้ำลงัใจเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน 
จากไฟฟ้าลัดวงจร (19 มีนาคม 2564)  วันท่ี 23 มีนาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน การประชุมคณะทำงานดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 
ของจังหวัดสงขลา  ณ ห้องฑฆิัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัสงขลา วันท่ี 24 มนีาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน  ประกวดเยาวชนตน้แบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE IDOL 
รุ่นที่ 11 ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมเดอะพาโก้ดไีซน์ จ.ภูเกต็ วันที ่27 มีนาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน  ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ จังหวดัสงขลา คร้ัง
ที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสขุจังหวดั วันท่ี 29 มีนาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน  ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้วัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-
19 และประชุม EOC การให้วัคซีน ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน webex ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
สมเดจ็  พระบรมราชินีนาถฯ  ณ อำเภอนาทว ีวันท่ี 30 มีนาคม 2564 

-  ขอบคุณหน่วยงาน  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา 
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      เรื่องจากท่ีประชุมหวัหน้าส่วนราชการอำเภอ  
- เร่ืองสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  และสถานการณ์โรค Covid-19 
- งบค่าเสื่อม 
- การฉีดวัคซีน Covid-19 (ให้แจ้งรายช่ือผู้ขอรับวัคซีน) 
- เร่ืองการขออนุญาตจัดงาน  ขอประเด็นท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- เร่ืองแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (9/2563) 
               ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่ 4  เมื่อ  
วันจันทรท์ี่ 19 มกราคม  2564  และรายงานการประชุมบรรจุไว้ใน 
https://www.sasukklonghoykhong.com ที ่menu download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ท่ีประชุม
พิจารณารายงานการประชุมดังกลา่ว เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

- รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                          - 
ระเบียบวาระท่ี 4  การติดตามความก้าวหน้างาน 

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

                   (กุลธิดา)  
   

 คัดกรอง  DM  
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คัดกรอง  HT 
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 การติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง (สงสัย)  
     HT ทำ Home BP 
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DM ทำ FPG 
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KPI ท่ีเป็น ตัววัดงาน NCD ปี 2564 

 
 

 มะเร็งลำไส้ใหญแ่ละไสต้รง 

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     
- ส่งมอบขวด FIT ให้ทุก รพ.สต. แล้ว 
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 มะเร็งปากมดลกู 

รพ.สต. เป้า 
ผลงาน  

สะสม ร้อยละ 2564 ร้อยละ นอกเป้า ซ้ำซ้อน 
คลองหอยโข่ง 1,095 138 12.60 11 1.00 5 5 
ทุ่งเลียบ 551 124 22.50 73 13.25 4 3 
ทุ่งลาน 1,458 155 10.63 122 8.37 11 7 
โคกม่วง 1,164 195 16.75 23 1.98 4 2 
PCU รพ.คลองหอยโข่งฯ 469 121 25.80 34 7.25 3 1 
รวม   4,737 733 15.47 263 5.55 27 18 

1. ทำ PAP ได้จนถึง 30 เมษายน 2564  ***  
2. เริ่ม HPV DNA Test วันที่ 1 พฤษภาคม 64  *** 

 
งานหน่วยแพทย-์พยาบาล 

- ขอบคุณ  หน่วยปฐมพยาบาล+คัดกรอง  
a. หน่วย 7 วันอันตราย ปีใหม่  
b. หน่วยคัดเลือกทหาร 
c. หน่วย 7 วันอันตราย สงกรานต์  

- คัดเลือกหน่วย พอ.สว. ปี 2565 *** ตำบลทุ่งลาน*** 
 

ระบบบริการปฐมภูมิ  (NPCU)   

1. รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบ NPCU งบ 15,000 บาท/ทีม 
ทีม 1 ทุ่งลาน-โคกม่วง  ส่งเบิก สสจ.แล้ว 
ทีม 2 คลองหอยโข่ง-ทุ่งเลียบ-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่งรอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2.  “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”  3 หมอ   
1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2) ส่งมอบการ์ดติดต่อ 3 หมอ  
 

รพ.สต.ติดดาว 

วันนี้ขอคะแนน  รพ.สต.ติดดาว ทุกแห่ง ช่วงบ่าย (19 เมษายน 2564) 
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พชอ. 

1. อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าประกวดอำเภอสะอาด โดย ผลงานที่ใช้ในการประกวด เป็นผลงานที่ พชอ. 
และทีมเครือข่ายทั้งหมด เข้าไปกระตุ้นการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ผลออกแล้ว                                 
อำเภอคลองหอยโข่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 

2. ให้ทุกรพ.สต. เตรียมข้อมูล  เป้าหมายกลุ่มเปราะบาง เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมหัวหน้าส่วน  
•  ติดบ้านติดเตียง 
•  พิการ  
•  ผู้สูงอายุทีล่ำบากควรดูแลช่วยเหลือ 
•  คนไร้สัญชาติ / ไม่มีเลข 13 หลัก  
•  คนเร่ร่อน ไร้บ้าน  
•  กลุ่มที่มฐีานะลำบากควรดูแลช่วยเหลือ 
•  เด็กนักเรียนฐานะลำบากควรดูแลช่วยเหลือ 

 
งานหลกัประกันสุขภาพ   

งบค่าเสื่อม   

หน่วยบริการ 
จำนวน
รายการ 

จำนวนเงิน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ ระหว่าง ยังไมท่ำ 

รพ.สต.ทุ่งลาน 7 1,605,190 4 1 2  
รพ.สต.โคกม่วง 15 1,377,700 5 4* 6 **ทต.โคกม่วง 
รพ.สต.ทุ่งเลียบ 5 120,618 5 0 0  
 

1. กองทุนฯ ตำบล 
- ตามไฟล์โครงการที่ของบกองทุน คลองหอยโข่ง ทุ่งลาน ศสช. ทุกโครง นะคะ ส่วนโคกม่วง และ ทุ่ง
เลียบ ส่งมาแล้ว 
- กองทุนฯ เปิดช่องทางในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา COVID สามารถคุยวางแผนร่วมกับ 
เทศบาล/อบต. ได้เลย 

2. PPA + QOF งานวัคซีน FLU และ COPD 
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การจัดสรรปลายปีงบประมาณ  
- ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หากจะให้ชี้แจง สามารถนัดหมายได้เลย 

งานรักษาพยาบาล (รักษา / IC / LAB / เครื่องมือ ฯลฯ) 
- ย้ำเรื่อง  ARI Clinic  ทุก รพ.สต. ขอภาพการเตรียมความพร้อม และการจัดบริการเพ่ือนำมา

ทำเอกสารเผยแพร่ 
 

งานอุบัติเหตแุละสาธารณภยั 
- สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำลังรวบรวมข้อมูล 

 
      1.2 งานดแูลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ งานสขุภาพภาคประชาชน  
            งานผู้สูงอายุ 

- การพัฒนางานผู้สูงอายุ 
- โรงเรียนผู้สูงอายุคลองหลา 
 งานสุขภาพภาคประชาชน 
- อสม. เรื่องการตอบคำถาม/และปฏิบตัิตาม มาตรการป้องกัน Covid-19  
- งานสุขภาพภาคประชาชน  เร่ืองการคีย์ข้อมูล 363 คน คนท่ีปฏิบัตงิานภายใต้

สถานการณ์ Covid-19 
- เร่ืองการคีย์ข้อมูล PHC.NET เดือนละ 2 คร้ัง และเร่ืองการปฏิบัตงินของ อสม. 
 

             1.3 งานส่งเสรมิสุขภาพดแูลสุขภาพตามกลุม่วัย 4 กลุม่/ยาเสพติด/พัสดุ   
                   (พรพรหม) 

              งานพัสด ุ
 - เร่ืองการจำหน่ายพสัด ุจาก สสอ. จะสง่ให้ รพ.สต.เก็บไว้ เพื่อเปน็หลักฐานตอน  

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดนิมาตรวจ  
  - กรณีพสัดุมีการชำรุด ทาง สสอ. จะดำเนินการจำหน่ายให้ และจะไม่มีพสัดุที่ชำรุด 
ติดต่อกันหลายๆปี แตต่้องมหีนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนก่อน  แต่ปีถัดไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง 
ชัดเจน  ส่วนเงินที่เป็นของ รพ.สต. ทาง สสอ.จะทำและนำสง่ รพ.สต. เพื่อเขา้เงินบำรุง 

 งานวัยเจริญพันธุ ์
- การจัดกิจกรรมวัยรุ่น (เลื่อนออกไปก่อน) 

 
   1.4 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค   

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

                            สถานการณ์โรคโควดิ-19 (ท่ัวโลก ณ 8/4/2564 และประเทศ ณ 7/4/2564) 
- จำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 132,768,361 ราย 
  ผู้เสียชีวิตทัว่โลก 2,880,566 ราย (CFR =2.17%) 
  หายแล้วทั่วโลก 75,408,946  
- จำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย  29,905 ราย 
- ผู้เสียชีวิตในประเทศ 0 ราย  
- หายแล้วในประเทศ  28,069 ราย 

                             สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
- สถานการณ์ในประเทศ (ณ 24 มีนาคม 2564) 
* ผู้ป่วยไข้เลือดออก  2,001  ราย   
* อัตราป่วย 3.01 ต่อประชากรแสนคน 
* เสียชีวิต 2 ราย 
* อัตราป่วยตายร้อยละ 0.10 

                                * จังหวัดสงขลา ลำดับที่ 26 ของประเทศ 
- สถานการณ์ในจังหวัดสงขลา (ณ 23 มีนาคม 2564) 
* ผู้ป่วยไข้เลือดออก  36 ราย   
* อัตราป่วย 2.56 ต่อประชากรแสนคน 
* ไม่พบผู้เสียชีวิต 

- สถานการณ์ในอำเภอคลองหอยโข่ง (ณ 31 มีนาคม 2564) 
  * ผู้ป่วยไข้เลือดออก  2 ราย   
  * อัตราป่วย 7.95 ต่อประชากรแสนคน 
  * ไม่พบผู้เสียชีวิต 

 
2.กลุ่มงานบริหาร 
2.1 การเงิน   
      - ยอดปัจจุบัน  23,799  บาท 
      - งานกาชาดไม่มีดารจัดงาน  แต่ขายสลากกาชาดปกติ 
        ขอความอนุเคราะห์สถานบริการละ 4 ใบ  
2.2 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

                 (งานข้อมลู,แอพหมอชนะ,แอพสงขลาแคร์) 
     - คุณภาพ 5 ดา้นทั้งอำเภอยังไม่ผา่นเกณฑ ์
       (เนน้ยำ้ รพ.สต.โคกม่วงเร่งพิกดับ้าน) 
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ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ   

- เร่ืองการประชาสัมพันธ์โครงการ ก้าวท้าใจ Season 3  
 
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 
 
                                                                                            ....................................... 
                                                                                           (นางสาววิลาวลัย์   จนัวด)ี 
                                                                                                เจา้พนักงานธุรการ 
                                                                                                 ผู้บันทึกการประชุม 


