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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 6/๒๕64 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 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. 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. นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง 
9. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
10. นายทัยรงค ์ ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
11. นางปรียานุช  กัลยาศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
12. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
13. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
14. นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นายอนุชา  ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
16. นางจีรวรรณ           สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

ก่อนวาระการประชุม 
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

  บรมนาถบพิตร 
-  ผู้เข้ารบัการประชุม เน้นจำนวนน้อยๆ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1   เรื่องจากท่ีประชุมคปสจ.(สสจ.สงขลา) 
-   ดีเดย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๔  ณ โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหาดใหญ่  
-   ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คป.สจ.) สัญจร  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลควนเนียง  
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-   โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยในระบบคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
ข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  
-   ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน 
๒๕๖๔  
-   การประชุมเตรียมความพร้อมด้านรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ 
ของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา  
-   จัดทำพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔       
ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์โรงพยาบาลสงขลา  
-   พิธีเปิดอาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่  
-   ผู้บริหารสาธารณสุขสงขลาและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ลงพ้ืนที่เยี่ยมมัสยิด ต.หัวเขาแดง เมื่อวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๔, ผู้บริหารสาธารณสุขสงขลา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในอำเภอ
สะเดา เมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔  
-   เยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ และการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 แก่บุคลากรสาธารณสุข ในอำเภอนาหม่อมและอำเภอจะนะ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาล หาดใหญ่และโรงพยาบาลจะนะ  
-   การเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ร.๕ พัน ๓ อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  
-   พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศและระดับ จังหวัด 
ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  
-   ประชุมทางไกลเรื่องการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ระยะที่ ๒ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื่อรัง ๗ โรค ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมชบาแดง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
-   การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ครั้งที่         
๑๘/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ , ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ , ครั้งที่         
๒๐/๒๕๖๔ วันที่  ๑๓ เมษายน  ๒๕๖๔ , ครั้งที่  ๒๓/๒๕๖๔ วันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ , ครั้งที่           
๒๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔, ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  
-   การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี COVID-19 (EOC) เมื่อ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชบาแดง, วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร, 
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชบาแดง  
-   SCB และ ศอ.บต.มอบเงินสนับสนุนจังหวัดสงขลา ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด -๑๙ ในโรงพยาบาลสนาม 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔4  
-   สาธารณสุขสงขลา ขอขอบคุณนายวิชัย กุหลาบวรรณ สมาชิกสภาจังหวัดสงขลา ตัวแทนร้านเบียร์ 
หมิะ ประชาชื่น, ร้านเบียร์หิมะ&ปัญญาซีฟู้ด, เกษตร-นวมินทร์กทม., บริษัทบำรุงธกิจ จำกัด          
(ในเครือบริษัทยะลานำรุ่ง จำกัด) ร่วมต้านภัย COVID-19 มอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น       
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(๖๐๐ กล่อง), แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๔๕๐ ml จำนวน ๑๐๐ ขวด น้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ โหล เมื่อ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
- วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 จะเป็นกลุ่มใหญ่ในการฉีดวคัซนี Covid-19 คือกลุ่มผูสู้งอายแุละอีก        

7 กลุ่ม 
- นายแพทย ์สสจ.สงขลา ยำ้ให้เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขป้องกนัตัวเองให้ครอบคลุม  เพื่อความ 
ปลอดภยัในการออกปฏิบตัิงาน 
 
1.2   เรื่องจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ 
- ขอบคณุเร่ืองจัดกจิกรรมจิตอาสา ณ ตำบลทุง่ลาน 
- การติดตามผลงานขับเคลื่อน พชอ. >> พชต.นำเสนอในประเด็นช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส(เปราะบาง) 
- เลื่อนงานกาชาดออกไปจนกว่าสถานการณจ์ะคลี่คลาย  โดยมีการแจ้งผลสลากเรียบรอ้ยแล้ว 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ช้ีแจงสถานการณ์เร่ืองไข้เลือดออกและCovid-19  
- เร่ืองการสมัครเรียน  และการเรียน (ออนไลน์) ของ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง 
- นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน  ออกมาพูดคยุพร้อมเสนอในที่ประชุม > ตำบลทุง่ลานมมีาตรการใน 
การป้องกันอยา่งไร  เช่น  การมาติดต่อเจ้าหนา้ที่ , การปฏิบัติกรณีมีการกักตัว 
- แจ้งมีการลักลอบชนโค  ของตำบลทุ่งลาน 
- เร่ืองความพร้อม Local quarantine ซึง่ทางสาธารณสุขก็ได้แจง้ว่าพร้อมตลอด  โดยเน้นเรื่อง 

          การใส่แมสยังงัย  ไมใ่ห้เกิดการเสีย่งสูงอีก 
- หากมีการจดังานต้องขออนญุาตก่อนล่วงหนา้ 7 วัน 
1.3   เรื่องจากท่ีประชุมกำนนัผูใ้หญ่บ้าน 
1.4   อื่นๆ.....ประชุมคณะสงฆ์....... 
- มีการประชุม คณะสงฆ์อำเภอคลองหอยโข่ง ณ วัดเลียบ โดยมีเจ้าคณะอำเภอฯ, เจา้อาวาส และ 
พระภิกษุสงฆ์ในเขตพืน้ทีพ่รอ้มกับเร่ืองใบรับรองให้ ผอ.รพ.สต.เซ็นรับรอง ลงมติเมือ่วันที่ 3/4/64 
เกี่ยวกับมาตรการ  Covid-19  
- กรณีมีการจัดงานศพ  มีมติขอ้ตกลงวา่ให้นิมนตไ์ด้ไมเ่กิน 8 รูป 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (5/2564) 
 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที ่5 เมื่อวนัที่ 14 
เมษายน 2564 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที ่menu 
download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลา่ว เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามความก้าวหน้างาน 

4.1 กลุ่มงานสง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
      4.1.1 งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว (กุลธดิา)  
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DM / HT   

 การติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง (สงสัย)  
              HT ทำ Home BP 
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             DM ทำ FPG 

 

 
KPI ที่เป็น ตัววัดงาน NCD ปี 2564 
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 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     

 
แนวทางการดำเนินงานปี 2564 
- ส่งมอบขวด FIT ให้ทุก  รพ.สต.  
- ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง UC / Non UC โดย  

1) รพ.สต.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขไม่ซ้ำกับปีก่อน  
2) แนะนำวิธีการเก็บโดยละเอียด เพื่อลดการสูญเสียขวด FIT 
3) รวบรวม Specimen ส่ง LAB รพ.คลองหอยโข่งฯ เพื่อดำเนินการตรวจ 
4) ติดตามผลการตรวจ และลงบันทึกตามแนวทางเดิม 
5) ขอเบอร์โทรศัพท์ทุกราย เพื่อการติดตาม ทั้งกรณี ขวด fit หายเงียบไป  การแจ้งผล และ 

การนัดหมายหากพบภาวะผิดปกติ 
- กรณีผล +ve  ยังไม่ต้อง Refer ไป  รพ.คลองหอยโข่งฯ  ให้แจ้งผล  (ชื่อ/ ที่อยู่/ เบอร์โทร/ รพ.สต. )       

มาที่ สสอ. เพ่ือรวบรวมเป็นทะเบียนผู้ป่วยให้ได้ประมาณ 10 ราย แล้ว สสอ. จะทำการประสานไปยัง            
รพ .นาหม่อม  ให้ ลงมาเตรียม Bowel ให้  ที่  รพ .คลองหอยโข่ งฯ  ก่อนส่ งไปทำ Colono ที่                   
รพ.นาหม่อม จะช่วยลดการเดินทางให้ผู้ป่วยได้ 

- กรณีผล Colono ผิดปกติ จะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามสิทธิ 
 
หมายเหตุ  ทั้งนี้การคัดกรอง ให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาด COVID-19 หากแนวโน้มการระบาดลดลง ควรเร่ง
ดำเนินการโดยเร็ว  
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 มะเร็งปากมดลกู 
 

รพ.สต. เป้า 
ผลงาน  

สะสม ร้อยละ 2564 ร้อยละ นอกเป้า ซ้ำซ้อน 

คลองหอยโขง่ 1,094 139 12.71 15 1.37 10 8 

ทุ่งเลียบ 554 124 22.38 73 13.18 4 3 

ทุ่งลาน 1,457 180 12.35 147 10.09 12 7 

โคกม่วง 1,166 195 16.72 23 1.97 4 2 

PCU รพ.คลองหอยโข่งฯ 470 122 25.96 34 7.23 3 1 

รวม   4,741 760 16.03 292 6.16 33 21 

 
- ยังไม่มีการยืนยัน การเริ่มดำเนินการ HPV DNA Test  
- หากมีผู้รับบริการมาขอรับบริการ PAP ให้ดำเนินการ ทำ PAP ไปก่อนจนกว่าจะได้รับการแจ้ง เรื่อง 

HPV DNA Test ภายใต้การจัดบริการที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 
• งานหน่วยแพทย์-พยาบาล 

        การเบกิจ่าย OT ของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ดำเนินการส่งเบิกไปแล้ว  เป็น
หน่วยสงกรานต์  รอการเงินโอนเงินเข้าบัญชี  ส่วนรายการออกปฏิบัติงานตามมาตรการ COVID-19   
ซึ่งท่าน สาธารณสุขอำเภอได้มอบหมายให้ช่วยดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายนั้น  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนให้ 
น้องธัญญาภรณ์ และ น้องธฤษวรรณ สรุปข้อมูลการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรวบรวมคำสั่ง 
ส่งมาให้พ่ีกุลธิดาเพ่ือดำเนินการเรื่องจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายให้ต่อไป 

• ระบบบริการปฐมภูมิ  (NPCU)   
1)   สปสช. รับสมัครหน่วยงานที่สนใจ Telemedicine ทาง รพ.คลองหอยโข่งฯ  แจ้งไม่พร้อมในการ
สมัคร 
๒)   การเข้าอบรม พยาบาลเวชฯ หลักสูตรต่อเนื่อง สำหรับบุคลากรใน NPCU  
๓)   รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบ NPCU งบ 15,000 บาท/ทีม 
๔)   แจ้งให้ NPCU ทั้ง 2 แห่ง ทำแผนหน้าเดียว วงเงิน 25,000 บาท/ทีม ใช้จ่ายแบบเดียวกันกับครั้ง
ก่อน ส่งภายใน สัปดาห์หน้า เพ่ือนำมาเขียนโครงการส่ง สสจ.เพ่ือขออนุมัติ 
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• รพ.สต.ติดดาว 
ยังไม่ได้รับ คะแนน  รพ.สต.ติดดาว ทุกแห่ง  

• พชอ. 
นำเสนอความก้าวหน้า การดูแลกลุ่มเปราะบาง ในการประชุมประชุมหัวหน้าส่วน เมื่อ 05/05/64 
จำนวน 7 กลุ่ม 

- ติดบ้านติดเตียง 
- พิการ  
- ผู้สูงอายุทีล่ำบากควรดูแลช่วยเหลือ 
- คนไร้สัญชาติ / ไม่มีเลข 13 หลัก  
- คนเร่ร่อน ไร้บ้าน  
- กลุ่มที่มฐีานะลำบากควรดูแลช่วยเหลือ 
- เด็กนักเรียนฐานะลำบากควรดูแลช่วยเหลือ 

      จะส่งไฟล์ให้ทุก  รพ.สต. เก็บข้อมูลไว้  
 

• งานหลักประกันสุขภาพ   

1. 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) รายการ กล้องวงจรปิด รพ.สต.โคกม่วง ให้เร่งดำเนินการได้เลย ทาง  รพ.ขอให้ทำแผนจัดจ้าง
ภายใน wk นี้ (กำลังขอต่อรองเป็น wk หน้าให้)  

2) รายการ IT ให้เร่งดำเนินการประสานงาน และเตรียมเอกสาร หลักฐานการจัดซื้อไว้ให้พร้อมตอนนี้
เลย  หนังสือมาต้องพร้อมดำเนินการทันที  

3) การจัดสรรงบค่าเสื่อม ปี 2565 ใช้ยอดเงิน ปี 2564 ไปพลางก่อน  342,472.12  
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การจัดสรรงบค่าเสื่อมมาเป็นเงินบำรุงให้ รพ.สต. 

ปี งบฯ คลองหอยโข่ง ทุ่งเลียบ ทุ่งลาน โคกม่วง รวม 
 

2557 68,952.00 39,300.00 88,618.00 88,618.00 285,488.00  

2558 66,000.00 49,549.55 90,395.00 70,000.00 275,944.55  

2559 0 137,972.00 137,972.00 0 275,944.00  

2560 164,474.26 0 0 0 316,474.26  

2561 33,252.64 33,252.64 33,252.64 153,252.64 253,010.56  

2562 0 126,505.27 126,505.28 0 253,010.55  

2563 179,391.40 0 0 179,391.40 358,782.80  

2564 0 85618 85818 171,036 342,472.00  

2565 171236.06 85618.03 85618.03 0 342,472.12  

2566            

รวม 548,354.36 468,965.94 469,165.95 503,680.04    

 

2. กองทุนฯตำบล 
- ยังไม่ได้รับไฟล์โครงการที่ของบกองทุนของ คลองหอยโข่ง/ ทุ่งลาน /ศสช.  
3. PPA + QOF งานวัคซีน FLU และ COPD 
- แจ้งเตือน QOF งานวัคซีน FLU และ COPD หมดเขต  30  มิถุนายน 2564  
4. การจัดสรรปลายปีงบประมาณ  
- รายการจัดสรร ปี 2563  ถ้าผู้บริหารทุกท่านเห็นชอบแล้ว สรุปว่า CUP จะเป็นหนี้ รพ. อีก 

600,000 บาท  ซึ่งอาจจะต้องใช้งบปี 2565 มาชดเชยให้ รพ. 
- ส่งหลักฐานการจ่าย  ฉ.11 ของน้องลูกจ้าง  6 เดือน (ตค.63 - มีค.64)  เพ่ือส่งขอเบิกจ่ายจาก CUP 

(ทุ่งเลียบ  ส่งแล้ว) 
 

• งานรักษาพยาบาล (รักษา / IC / LAB / เครื่องมือ ฯลฯ) 
1. ขอบคุณ ทีมบริการพิเศษ  “ฉีดวัคซีน COVID-19”  ทุกท่าน 
2. แผนการฉีดรอบประชาชน 7 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป ยังไม่สรุป แต่ มีการวางโครงร่างคร่าวๆ 

เพ่ือเสนอผู้บริหาร ทั้ง 2 ฝั่ง และประชุมร่วมกันอีกครั้ง โดยเบื้องต้น เราต้องเตรียมการเรื่อง 
▪ ทีมคัดกรอง 
▪ ทีมฉีด 
▪ ทีม Observe 
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▪ ทีมอำนวยความสะดวก 
▪ อุปกรณ์ (ระดม) 

3. ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564  

4. ขอนัดหมาย ICN ทั้ง 4 รพ.สต. มาคุยเรื่อง แนวทางการจัดบริการในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
การฝึก-ทดสอบ การใช้ PPE ของบุคลากรทุกระดับ  วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ช่วงบ่าย 

• งานจิตอาสา 
        รับสมัครจิตอาสาทางการแพทย์เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม  หากเจ้าหน้าที่ท่านใดมี 

           ความประสงคใ์ห้ติดต่อพ่ีกุลธิดาได้เลย  สามารถสมัครได้โดยให้  ผอ.รพ..สต. เห็นชอบมา   
 
                 4.1.2 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั/ผูสู้งอายุ/ผู้พกิาร/งานสขุภาพภาคประชาชน (มินทร์ลดา) 

-  เร่ืองการจัดทีม อสม. มาชว่ยในจดุคัดกรอง Covid-19 ให้แจง้ล่วงหนา้เพื่อจัดทีมท่ีชัดเจน 
-  การเชิญชวนพี่น้อง อสม. รับวคัซีน Covid-19 
-  มลูนิธิธงเซยีเซีย่งตงึ มอบของ 60 ชุด สสอ. เป็นผู้แทนรอบมอบของ 
-  ฝากเจ้าหน้าที่ดูแล พี่น้อง อสม.ในด้านความปลอดภัยดว้ย 
-  ขอบคุณทาง อบจ. มอบของสนับสนุน รพ.สต. 
-  การสนับสนุนการระบาดระลอกใหม่  ผา่นระบบมือถอื เปิดสิทธิให้ อสม.ร้องขอผ่าน   

           Application ชุดทานนำ้ใจ 
-  ขอขอบคุณทีมพี่เลี้ยงที่เป็นแหลง่ฝึกให้กับน้อง นศ. มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่ที่ผา่นมา       

           ทางมหาวิทยาลยัก็ได้ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
-  เร่ืองการเซฟ CG ในการลงไปดแูลผู้ป่วยติดเตยีง 
-  ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านฝากกดไลน์กดแชร์ ผลงานของ อสม.อำเภอคลองหอยโขง่ 
 

                  4.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ  (พรพรหม) 
                  -  เร่ืองการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ (วัดโคกเหรียง/วัดปรางแก้ว)  แบบฟอร์มมีพระสงฆ์ตั้งแต่   
                     18-60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป  เมื่อตรวจเสร็จให้รายงานมาที่ สสอ. เพื่อทำการรายงาน สสจ.  
                  -  การจำหน่ายพสัดตุอนนี้เอกสารได้สง่ให้ รพ.สต.เรียบร้อยแล้ว  และในปี 2564 หากมีพัสดุ 
                     ไหนชำรุดให้แจ้งชำรุดมาได้เลย  หากพัสดุไหนที่ดูแล้วว่ายังสามารถซ่อมแซมได้  ไม่ต้องแจ้ง 
                     ชำรุดมา 
                  -  เร่ืองการขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงรถป้ายแดง  สามารถอนุมัติได้ 
 

        4.1.4 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย/งานสุขศึกษา/งานคุ้มครองผู้บริโภค/งาน 
                 วัคซีน (ธัญญาภรณ์/ธฤษวรรณ) 
        -  เร่ืองประชาสัมพันธ์ โครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3” หากพื้นที่ใดต้องการให้ลงไปช่วย   
           รบกวนแจ้ง สสอ. 

                  -  ผลงานรายอำเภอ  1,234  ราย/เป้าหมาย  2,292 คิดเป็นร้อยละ 53.83 
                  -  กำชับเร่ืองมาตรการการตรวจตลาดของแต่ละพื้นที่ 
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-  แบบฟอร์มการตรวจตลาด  หากเรียบร้อยแล้วจะแจกจ่ายให้ แต่ละ รพ.สต. 
 
4.1.5 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  สถานการณ์ โรคโควิด -19/โรคไข้ เลือดออก  

                   (ธฤษวรรณ/วลัยภรณ์) 
-  วัคซีน Covid-19 
-  สถานการณ์ Covid-19  
-  สถานการณ์ไข้เลือดออก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (ผู้ป่วย 2 ราย/ไม่มีผู้เสียชีวิต)   
 

             4.2 กลุ่มงานบริหาร 
4.2.1 การเงิน (วงศ์ตะวัน) 
-  ยอดเงินปัจจุบัน  25,849  บาท 
-  เงิน  พตส. ล่าสุดเดือน มกราคม ค้าง กพ./มีค./เมย. 
-  เงิน  ฉ.11 ล่าสุดเดือน มกราคม ค้าง กพ./มีค./เมย. 
-  หากใครจะสมัครใหม่  รายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายการเงิน 
-  กติกาใหม่ในที่ประชุมวันนี้ (7 พฤษภาคม 2564)  เรื่องการเก็บเงินกองกลาง  มติที่ประชุม 

             สรุปได้ว่า 
   1)  กลุ่มข้าราชการ  100  บาท 
   2)  กลุ่มลูกจ้างประจำ/พกส./ลูกจ้าง  50  บาท 
** ปล.ที่ผ่านมาให้ใช้ตามกติกาเดิม  ส่วนกติกาใหม่ให้เริ่มใช้เดือน พฤษภาคม 2564 
- กติกาใหม่ระเบียบการจ่าย (7 พฤษภาคม 2564)   

1) เลี้ยงส่งบุคลากรรับ- ส่ง  ตามจำนวนที่ไป  แล้วหารกัน 
2) เยี่ยมป่วย 500 บาท 

      3)  งานศพค่าพวงหรีด 1,000 บาท (ตัวเอง/บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร)  และพ่ีน้อง 
                         ศาสนาอิสลามไม่มีพวงหรีด  ใส่ซองให้ 1,000 บาท 

4.2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (งานข้อมูล,แอพหมอชนะ,แอพสงขลแคร์)(วิลาวลัย์)   
-  เร่ืองพิกัดบ้าน ทั้งอำเภอยงัไมผ่่านเกณฑ ์
4.2.3 งานบริหาร (สมโภช) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  มีการประชุม คณะสงฆอ์ำเภอคลองหอยโข่ง ณ วัดเลียบ โดยมีเจา้คณะอำเภอฯ,     
เจ้าอาวาส และพระภิกษสุงฆใ์นเขตพื้นที่พร้อมกับเร่ืองใบรับรองให้ ผอ.รพ.สต.เซ็นรับรอง  ลงมติเมื่อวันท่ี 
3/4/64 เกีย่วกับมาตรการ  Covid-19 (เสนอว่า..น่าจะมีการตรวจร่างกายมาก่อน  หรือมีใบรับรองการ   
กักตัวจากผู้นำชุมชน  เพื่อความชัดเจน) 

          5.2  เร่ืองการกักตัวกลุ่มเสีย่ง (อยากจะเน้นย้ำวา่ ให้มีการกักตัวจริงๆ และครบ 14 วัน)  
และเมื่อครบแล้วก็ใหม้ีใบรับรองชัดเจน 

          5.3  เร่ืองการกักตัว อำนาจในการสั่งการ และเร่ืองระยะเวลาที่จะทำให้รวดเร็วท่ีสุด  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
- คำสัง่จงัหวัดสงขลา  เร่ืองการเดินทางออกนอกจงัหวัดของเจา้หนา้ที ่
- แจ้งเร่ืองจำนวนผู้ป่วย  อำเภอคลองหอยโข่งม ี3 ราย 

1)  วันท่ี 13 เมษายน 2564 ทำงานที่หาดใหญ ่สัมผัสเจา้นายเลี้ยงรุ่นที่แสงทอง ม.1 
คลองหอยโข่ง 1 ราย 

2)  วันท่ี 25 เมษายน 2564 ผลออก 27 จำนวน 2 ราย ตำบลคลองหลา 
- เร่ืองการจองวัคซนี โดยเจ้าหน้าที่ รพ.และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
- เร่ืองแบบฟอร์มการกักตัว  ตอนนี้ฝากไว้ที่ อส. สามารถเขา้มารับได้ตลอด 24 ชม. 
- หนังสือด่วนที่สดุ  เจ้าพนักงานออกนอกพื้นที่  

1) ห้ามออกนอกเขตพื้นทีโ่ดยไมจ่ำเปน็, ได้รับอนญุาต, มีเหตจุำเป็นและได้รับอนุญาต 
ตามแบบ อสข.1  กรณีพนักงานราชการ/ลูกจ้าง  ให้ขออนุญาตตาม อสข.2 
2) ผู้บริหารท้องถิน่ขออนุญาตนายอำเภอ 
3) และเมื่อกลับมาแล้ว  ให้รายงานตัวต่อเจา้หนา้ที่สาธารณสุข 

 
                    การกำหนดเขตพื้นทีส่ถานการณ์ (เร่ิม 1 พฤษภาคม 2564) 

- กรุงเทพ/ชลบุรี/เชียงใหม่/นนทบรีุ/ปทุมธานี/สมุทรปราการ  = กักตัว 14 วัน 
- พื้นที่ควบคุมสงูสดุ 45 จงัหวัด 

                    - พื้นที่ควบคุม 26 จังหวดั 
                    *** case สงขลา ระลอกใหม่เร่ิมเมื่อเดือน เมษายน งานเช่งเม้ง  ต่อมาคือคนที่กลับมา 
                         จากสถานบันเทงิ กทม.  
                    *** เร่ืองแบบขออนุญาต  ให้ระบุเหตผุลชัดเจนว่าเพราะอะไร 
                    *** ใหร้ะบุ Time line ของเจ้าหน้าที่วา่เราไปที่ไหนมาบา้ง  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ 
                         ประชาชน 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอื่นๆ   

-  กรณีมีศพติด Covid-19  หากตั้งงานที่วัดไหนให้ฌาปนกจิที่วัดนั้น 
-  กรณีมีศพติด Covid-19  ใหเ้ผาภายใน 24 ช่ัวโมง 
-  เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข  จะตอ้งเตรียมการให้ความรู้กรณฌีาปนกิจศพ Covid-19 
 

 
เลิกประชุม เวลา 15.26 น. 
 
 
                                                                                            ....................................... 
                                                                                           (นางสาววิลาวลัย์   จนัวด)ี 
                                                                                                เจา้พนักงานธุรการ 
                                                                                                 ผู้บันทึกการประชุม 


