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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 8/๒๕64 

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 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. นางกุลธิดา พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
5. นางวงศ์ตะวัน             บุญต่อ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3 สสอ.คลองหอยโข่ง 
6. นางสาววิลาวัลย์  จันวดี เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
7. นางสาววลัยภรณ์ เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง 
8. นางธฤษวรรณ คุณสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
9. นายทัยรงค ์ ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
10. นางโสลดา โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
11. นางสาวซอบารียะห์ มะโน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
12. นางสาวอารีฟา เบญญาวุฒิกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
13. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
14. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นางสาวชุติมา ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
16. นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งลาน 
17. นายอนุชา  ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
18. นางจีรวรรณ       สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 
19. นางสาวธันวา ชุมภูประวิโร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

 

ก่อนวาระการประชุม 
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
  บรมนาถบพิตร (ความรับผิดชอบ) 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                        ขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยกัน ณ จุดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้
ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาเป็นระยะเวลานาน  และหากได้รับวัคซีนมาจะให้กับ อสม. 100% ในเดือน 
กรกฎาคม 2564 

เรื่องจากท่ีประชุม คปสจ. (สสจ.สงขลา)  
- มาตรการที่ใช้อยา่งจริงจัง ตอนนี้ใช้การกักตัว LQ (สถานที่กักตัวของรัฐ) 

สาธารณสุขเป็นผู้แนะนำด้านกติกา  แต่อำนาจในการกักตวัจะให้อำนาจแก ่
นายกเทศบาล, นายก อบต., กำนัน และผู้ใหญบ่้าน มีอำนาจในการกักตัว 
- เร่ืองโรงพยาบาลสนาม ซึ่งไดม้ีข้อสั่งการเร่ืองการเปิดโรงพยาบาลสนาม 

ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ณ ค่ายรัตนพล  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด - 19 
 

ระเบยีบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (7/2564) 
             ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่ 7 เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2564 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที่ 
menu download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป 

- รับรองรายงานการประชุม – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
     
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามความก้าวหน้างาน 

4.1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.1.1 งานควบคมุปอ้งกันโรคไมต่ิดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว  
      - เร่ืองการทำ Home BP ตอนนีเ้ป็นสีเขียวแล้ว 2 แห่ง 
      - เร่ืองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ให้เราเก็บอุจจาระเหมือนเดิม และพยายามสะสมเคส 
      - เร่ืองมะเร็งปากมดลูก ให้เราทำ kick off วันที่ 12 สิงหาคม 2564 หน่วยที่ตรวจ  

                  มอ./หาดใหญ่  และใหบ้ันทึกผ่านหน้าเว็บไซน์  ซึ่งของเราจะข้ึนกับ รพ.หาดใหญ่ 
      - หน่วยแพทย์พยาบาล  หากพื้นที่เรายังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอยู่ต้องรอดูอีกคร้ัง 
      - เร่ืองเบิกเวร OT ตั้งงบไว้ 135,000 บาท สำหรับปีงบนี้  
        (ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง เสนอหากงานไหนมีงบเบิก OT ขอให้แจ้งพื้นที่ทราบด้วย  

                  เพื่อจะได้ทำงานคู่ขนานไม่ต้องย้อนกลับมาทำย้อนหลัง ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลเกิด 
                  ความคลาดเคลื่อน  และขอให้ทบทวนกรณีน้องบันทึกข้อมูลมาช่วยงานในส่วนนี้ด้วย   
                  อยากให้ได้รับค่าตอบแทนตรงส่วนนี้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และเร่ือง  
                  หลักฐานการเบิกพร้อมขั้นตอน  รบกวนชี้แจงพื้นที่เพื่อความเข้าใจร่วมกันและปฏิบัติ 
                  ไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์) 

       - งบค่าเสื่อม (ข้อแม้คือต้องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน) ตอนนี้ที่ส่งมาแล้วคือ  
                  รพ.สต.ทุ่งลาน ซึ่งได้ส่งให้ รพ.แล้ว ส่วนของ รพ.สต.บ้านทุ่งเลียบขอตรวจสอบก่อน 
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      - โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นเร่ืองเร่งด่วนทีจ่ะต้องเตรียมการและพร้อมเปิดรับผู้ป่วย    
                  โควดิ – 19 ส่งผลใหต้ารางเวรออกช้า เพราะยังไม่สามารถคาดการณไ์ด้กับอาการ 
                  ของผู้ป่วยเบ้ืองต้น 

      - เร่ืองการบริหารจัดการกำลังคนโรงพยาบาลสนาม  และจุดบริการวัคซีนโควิด – 19  
                  ใหบ้ริหารตามความเหมาะสม และพจิารณาการกระจายกำลงัคนใหม่  และกรณจีุด 
                  รับบริกาวัคซนีโควิด – 19 อยากจะใหม้ีมอื 1 และมือ 2 หากมีกรณีฉกุเฉินสามารถ 
                  ปฏิบัตงิานแทนกันได้  

  4.1.2 งานดแูลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ งานสขุภาพภาคประชาชน  
        - งานผูสู้งอายุแบบบูรณาการ ขอเลื่อนออกไปก่อนอาจจะมีการจัดอีกคร้ังปงีบ 2565 
        - ผลการประกวด ชมรมผู้สงูอายุทุง่ลาน ของเรายกเลิกหมด  
        - สสจ.สงขลา ตดิตามแผนรายบุคคล  ขอยกเลิกก่อน 
        - เร่ืองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประสาน อสม. ในพื้นที่ช่วยแก้ข่าวรา้ยกระจายข่าวดีแก ่

                  ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากวัคซีน   
        - เร่ืองจัดการตำบลคณุภาพชีวิต 15 มิถุนายน 2564 ขอยกเลิก แต่ให้พื้นที่บนัทกึผ่าน    

                  THAI PHC.NET 
        - แผนพัฒนาคุณภาพ อสม. สืบเนื่องจากการอบรมการให้ความรู้จากวิทยากรภายนอก   

                  ณ ภูต้นนำ้รีสอร์ท จ.สตูล ขั้นท่ี 2 เป็นการพัฒนาต่อยอดจำนวนบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  
                  40 คน จัดประชุมวันที่ 20 - 21 โดยจัดประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

        - สรุปการรับวัคซีนโควิด – 19 ของ อสม. ทั้งอำเภอที่ผ่านมา เนื่องจาก อสม. ถือเป็น  
                  บุคลากรด่านหน้า 

        - การประกวดผลงานวิชาการ  ซึง่เป็นตัวแทนสง่ผลงานไประดับเขตใหส้่งผลงานตาม 
                  กำหนดเวลา 

        - PMQA ได้สง่ไปทุกหมวดแล้ว  โดยยงัมีบางหัวข้อที่ยังไมไ่ด้ดำเนินการของระบบงาน 
4.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุม่วัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ  
4.1.4 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค  
      งานวัคซีน  

          - เร่ืองการสอบใบเซอร์ Certificate ของผู้ประกอบการโรงนำ้ ต่อไปอาจจะตอ้งปรับ      
            วิธีการสอบ 
          - เร่ืองของงานสุขศึกษา เร่ืองชุมชนรอบรู้ให้พื้นที่เปรียบเทียบรายงานปีปัจจุบัน กับ  
            ปี 2563 ว่าผลแตกต่างกันอย่างไร 

4.1.5 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ สถานการณ์โรคโควิด-19 /โรคไข้เลือดออก  
          - สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอคลองหอยโข่งมีผู้ป่วยจำนวน 4 ราย/ ไม่ม ี
            ผู้เสียชีวิต (รพ.สต.คลองหอยโข่ง 2,รพ.สต.โคกม่วง 1,รพ.สต.ทุ่งลาน 1) 
          - สถานการณ์โรคโควิด-19  
            *เร่ืองแบบฟอร์มใบกักตัว จากพื้นที่เสี่ยง 
            *เร่ืองการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (พื้นที่ของรัฐตาม LQ ตอนนีเ้ป็น  
             วัดปรางแก้ว และ โรงแรม สาธติ แกรนด์ ฮิว) 
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            *ฝากพื้นที่ช้ีแจงกับทีม อสม. ในการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มีการกักตัว 
            *ผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง  ให้ติดตามรอดูอาการและให้วางมาตรการตามการป้องกัน 
             โควิด-19 
            *ในส่วนของการตรวจ swab รอบ 2 ให้นัดไปได้เลย วางรูปแบบให้สะดวกลดความ  
             ซำ้ซ้อน 
            *กรณีมีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต  ให้ดำเนินการอย่างไร 
            *กรณีไปรับศพ และผู้เสยีชีวิตเป็นมสุลิม หากจะขอเป็นรถของโรงพยาบาลได้มั้ย    
             เพราะถ้ารถธรรมดา  เมื่อผ่านชุมชนอาจจะเกดิภาวะเสี่ยงได ้
            *กรณีการแจ้งผลตรวจให้ ผู้รับผิดชอบของ รพ. โทรแจ้งประสานกับผู้มารับการตรวจ 
             ได้เลย 
            *ตารางการฉีดวัคซีนของเดือน สิงหาคม 2564 ตอนนีย้ังไม่ทราบชัดเจน 
            *กรณีของผูส้ัมผัสเสี่ยงสงู ต้องดลูักษณะสัมผัส และระยะเวลาที่สัมผสั  โดยปกติจะ   
             swab 2 คร้ัง แตท่ั้งนี้ต้องดูเป็นรายบุคคลไป  เพราะทุกเคสจะให้แพทย์เปน็ผู ้
             พจิารณาวา่จะต้องสง่ตรวจกี่คร้ังบางรายต้องตรวจถึง 3 คร้ัง ส่วนบางรายอาจจะ 
             ตรวจแค่คร้ังเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการสัมผัสและการพจิารณาของแพทย ์และกรณี 
             ของผู้ที่รักษาหายแล้ว ให้มีการกักตัว 14 วนั ให้ปฏิบัตติัวคือ Home หรือ LQ   
             แล้วแต่ท้องถิ่นเปน็ผู้จดัการ (แตโ่ดยหลักแล้วทาง รพ.สนามจะช้ีแจงก่อนกลับมาวา่ 
             ต้องปฏิบตัิตัวอย่างไรต่อ)  
  
            วัคซีน ระบบการจอง ณ ตอนนี้คือให้คียผ์า่นระบบสงขลาวัคซีน  แล้วข้อมูลจะถูก 
             กวาดไปเขา้สู่ระบบโดยประชาชนทั่วไปต้องโหลดแอฟหมอพร้อม เพื่อเช็คสถานะอีก 
             คร้ังซึง่ตอนนี้มี 3 สถานะ (จองแล้ว,  รอคิว หรอืมีวัน เวลาแล้ว)  
            พัฒนาการ จากท่ีได้ประชุมผ่าน Zoom เมื่อวนัก่อนให้ปฏิบัตติามทีผู่้รับผิดชอบ  
             สสจ.สงขลา ช้ีแจง 
            ยาเสพติด  ตอนนี้พื้นที่นำร่องโครงการชุมชนยั่งยืน CBTx ของอำเภอคลองหอยโข่ง  
             คือ พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสายแซะ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

 
4.2. กลุ่มงานบริหาร 
4.2.1 การเงิน  
ยอดเงิน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ยอด 37,649 บาท 
เงิน พตส. เข้าแล้วของเดือน มีนาคม/ เมษายน  
เงิน ฉ.11 เข้าแล้วของเดือน เมษายน 
และให้เขียนเบิก ฉ.11 พฤษภาคม มาได้เลย 
4.2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (งานข้อมูล, แอพหมอชนะ, แอพสงขลาแคร์)    
4.2.3 งานบริหาร  
ได้แจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด...เร่ืองการย้าย) 

                    4.3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
                   6.1  พรุ่งนี้ (7 กรกฎาคม 2564) มีการประชุมเจ้าของตลาด ณ ห้องประชุมช้ัน 2  
                          ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโขง่  พื้นทีฝ่ากประเด็นใหเ้จา้ของตลาดทำทะเบียนประวัต ิ
                          แม่ค้า (ช่ือ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร) มาดว้ย 
                   6.2  ให้เตรยีมรายชื่อ อสม. ไว้  สำหรับเตรียมพร้อมที่จะฉีด ให ้100% (แบบสมัครใจ)  
                          เนื่องจากเป็นบุคลากรดา่นหนา้ 
                   6.3  เร่ืองความพร้อมของเจ้าหน้าที่  เมือ่ถึงเวลาแล้วเจ้าหนา้ที่ยังไมพ่ร้อม  ไมส่ามารถ  
                          ปฏบิัตงิานได้ ยกตัวอยา่งเช่น ผู้บนัทึกข้อมูลมาช้ามากและกว่าระบบจะพร้อมใช้งาน                 
                   6.4  เร่ืองการขอกำลงัเจา้หนา้ที่มาช่วยในจุดให้บริการวัคซีนโควิด - 19 จากเทศบาลและ 
                          อบต. ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลโคกม่วง 2 ท่าน และจากองค์การบริหารส่วน 
                          ตำบลคลองหอยโข่ง 2 ทา่น 
          6.5  อสม., ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ, ครู และญาติทีดู่แลผู้ป่วยตดิเตียง  ให้สง่รายชื่อมาได้เลย 
                   6.6  จะมีขา้ราชการย้ายมาใหม่ จาก รพ.รัตภูมิ  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 
                   6.7  เร่ืองการจัดเตรยีมพื้นทีส่ำหรับทำ LQ ซึง่ตอนนี้ทาง อบต.คลองหอยโขง่  ได้ขอบ้านพัก 
                          ของรพ.สต.บ้านทุ่งเลียบ เพื่อทำ LQ ซึ่งตอนนี้ทาง สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต. ได ้
                          อนุมัตแิล้ว 
                   6.8  วนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 นี้ อสม.ทุกท่านจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 100%  และ 
                          รายช่ือจะต้องถงึน้องธันวาก่อนวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
                   6.9  หนงัสอืแจ้ง...อบรมเวชฟื้นฟฯู  ใครสนใจประสานมายงัคุณกุลธดิา  พิชญพ์นสั 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ 
                   เจา้ภาพคร้ังถัดไป  คือ  รพ.สต.ทุ่งลาน  
                   7.1  เร่ืองกล้องวงจรปิด ในสถานบริการให้รีบจัดการ 
                   7.2  เร่ืองของบริจาค ยกตัวอยา่งเช่น นำ้ดื่ม เราจะหมดไปพร้อมกัน (สสอ. และ รพ.สต.)  
                          หากที่ไหนหมดให้มาขนไปได้เลย 
                   7.3  เร่ืองพดัลมท่ีไดจ้ากการบริจาค  เมือ่เสร็จสิน้ภารกิจ จะกระจายให้ รพ.สต.ท้ัง 4 แห่ง  
                          และ สสอ. 1  
 
 
เลิกประชุมเวลา 14.36 น. 
                                                                                               
 
             (นางสาววิลาวลัย ์ จันวดี)                                        (นายสมโภช  ยอดดี)                                                                                                                                                    
                 เจ้าพนักงานธรุการ                                          ผู้ช่วยสาธารณสขุอำเภอ 
                 ผู้บันทึกการประชุม                                      ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม                                                                                                  


