
  
หนา 1 

 
  

รายงานการประชุมประจําเดือนของเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง 
ครั้งที่ 1/๒๕65 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมขุนคลอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง 

  อําเภอคลองหอยโขง  จงัหวัดสงขลา   
 

รายชื่อผูเขาประชุม 
1. นายวีระพงศ              จินะดิษฐ สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง สสอ.คลองหอยโขง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอฯ สสอ.คลองหอยโขง 
3. นางมินทรลดา   เก้ือพิทักษธนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.คลองหอยโขง 
4. นางพรพรหม ชุมประยูร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.คลองหอยโขง 
5. นางสาววิลาวัลย  จันวดี เจาพนักงานธรุการ สสอ.คลองหอยโขง 
6. นางสาววลัยภรณ เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโขง 
7. นางธฤษวรรณ คุณสงค พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ สสอ.คลองหอยโขง 
8. นายณัฐวุฒ ิ เอียดฤทธิ์ นักวิชาการการเงนิและบัญช ี สสอ.คลองหอยโขง 
9. นายทัยรงค ปนทองพันธุ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโขง รพ.สต.คลองหอยโขง 
10. นางปรียานชุ กัลยาศิริ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ รพ.สต.คลองหอยโขง 
11. นายจาํรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุงเลียบ รพ.สต.ทุงเลียบ 
12. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุงลาน รพ.สต.ทุงลาน 
13. นายอนุชา     ตันปติกร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.โคกมวง 
14. นางสาวซาลีฮะ โดยหมะ เจาพนักงานสาธารณสขุปฏิบัติงาน PCU 

 
   เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. นายวีระพงศ  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง  ทําหนาที่

ประธานการประชุม 
 

กอนวาระการประชุม 
 -  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (การรักษาสัญญาของตนเอง) 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
1.1   เรื่องจากประชุม สสจ.สงขลา 

                               เรือ่ง COVID Free Setting  ใหมีการลงแอป  ทาํการเบิกใหเรยีบรอย  ฝากพื้นที่ 
วิเคราะหวาที่ไหนสมควรที่จะตองทํา COVID Free Setting   

1.2   เรื่องจากประชุมกํานัน - ผูใหญบาน 
 1.2.1 เรื่องการรบัวัคซีน Covid-19 ของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอคลองหอยโขง 

           วันที ่ 7 (เข็ม 2)  ณ สนามหญาเทียม คายรัตนพล 
           วันที ่ 8 (เข็ม 2)  ณ สนามหญาเทียม คายรัตนพล 
           วันที ่ 9 (เข็ม 1)  ณ เทศบาลตําบลโคกมวง 
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           วันที่  15 (เข็ม 1)  ณ โรงเรยีนบานโคกพยอม 
           วันที ่ 16 (เข็ม 2)  ณ  สนามหญาเทียม  คายรตันพล 
ซึ่งในแตละวันหากมีเข็ม 1 มาเพิ่ม ก็จะไดจํานวนเพิ่มอีก ดังน้ัน ก็จะทําคิวเพิ่มไวที่ สสอ. หาก 

ทานใดตองการ  สามารถมารับไดที่ สสอ. (โดยเข็ม 1 จะใหเปน Pfizer และ AstraZeneca เทานั้น)  ให  
รพ.สต. หรือผูนําชุมชน เปนผูประสานมา 

        1.2.2 วันที ่3 ธันวาคม 2564 มีกิจกรรมปลอยปลานํ้าจืด เวลา 14.00 น. ณ อาง 
เก็บน้ําคลองหลา เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ  5 ธันวาคม 2564 (แตงกายชุดจิตอาสา)   

1.2.3 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 พิธีทําบุญตักบาตร ณ วัดโคกเหรียง  ตําบลโคกมวง 
เวลา 07.30 น. และเวลา 09.00 น. จะมีพิธีวางพานพุม  ณ ศาลาประชาคม (ขอตัวแทน 2 ทาน)   

1.2.4 วันที่ 18 มกราคม 2565  กําหนดการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมอําเภอรัตภูมิ  ทรงประทับเรือนรับรองที่
ประทับ ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คลองหอยโขง บานเหนือ หมูที่ 3 ตําบล
คลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา (รายละเอียดจะแจงอีกครั้ง) 

1.2.5 ประกาศจังหวัดสงขลา ไมมีเคอรฟวแลว  แตในสวนของการจัดงานในเขต 
พื้นที่ งานแตงตองไมเกิน 50 คน/งาน  งานศพตองไมเกิน 80 คน/งาน  และยังตองขออนุญาตเหมือนเดมิ 

1.2.6 การเปดโรงเรียนแบบออนไซน  ประเมินรอบที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม  
2564  ชวงเชาโรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์  ชวงบายโรงเรยีนรัตนพลวิทยา 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว (1/2565) 
     ตามที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขงได  ประชุมประจําเดือน  ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่  2 ธันวาคม 2564 และรายงานการประชุมบรรจุ ไวใน https://www.sasukklonghoykhong.com 
ที่ menu download//รายงานการประชุมฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                      - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามความกาวหนางาน 
  4.1 กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
        4.1.1 งานควบคุมปองกันโรคไมติดตอ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว     

          4.1.2  งานยุทธศาสตร   
                  - การดูแลสุขภาพตามกลุมวัย ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ งานสุขภาพภาคประชาชน   

           - การบันทึกแบบประเมินความสุขดวยตนเอง (Happinometer)  สําหรับบคุลากร 
กระทรวงสาธารณสุข 

           - ชี้แจงนโยบายและแนวทางการทาํงาน ป 2565   
       1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง 
  2. เศรษฐกิจสุขภาพ 



  
หนา 3 

 
  

  -3. สมุนไพร กัญชา กัญชง 
   4. สุขภาพดีวิถีไทย 
   5. Covid-19 
   6. ระบบบรกิารกาวหนา 
   7. ดแูลสขุภาพแบบองครวม 
   8. ธรรมาภิบาล 
   9. องคกรแหงความสุข 

 

                  ปญหาสาธารณสขุที่สําคัญ 
1. โรคตดิตออุบัติใหม และโรคติดตอประจําถิ่น  ที่สําคัญ เชน COVID-19 ไขเลือดออก 
2. โรคไมตดิตอ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฆาตัวตาย 
3. ปญหาสุขภาพมารดาและทารก เชน หญิงตั้งครรภมีภาวะแทรกซอน มารดาตาย การ

ตั้งครรภในวัยรุน 
4. ปญหาการเผชิญภาวะวิกฤตฉุกเฉิน  เหตกุารณความไมสงบ 
5. การใช การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนอันตราย การโฆษณาเกินจริง 
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ติดตามผลงานวัคซีน Covid-19 ของอําเภอคลองหอยโขง  แจงทุก รพ.สต. ทราบ...ใหยึด
ตามจํานวนประชากรจากทะเบียนราษฎร  และประชากรแฝง  โดยหามทําการเอาออกใดๆ ทั้งส้ิน 

ติดตามการตรวจ ATK หากพบเคสบวก  ใหทําการคนหา  1 : 20  เพ่ือเปนการควบคุมการ 
แพรระบาดในการสุมตรวจ 1%  หากพบเคสบวก 10%  ใหทําการคนหาเพิ่มเปน  2%  

ติดตามรอยละของหมูบานหรือชุมชนหรือกลุมเปาหมาย  ที่มีการติดเช้ือหรือสัมผสัเชื้อโดย 
มีทีมปฏิบัติการ คือ CCRT (Centre for Cultural Resources and Training)  

ติดตามรอยละของการติดตาม COVID Free Setting  การกําหนดพื้นที่นํารองดานการ 
ทองเที่ยว, การกําหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่นํารองดานการทองเที่ยว, การยกเลิกการหาม
ออกนอกเคหสถาน, การหามจัดกิจกรรมที่มีความเส่ียงตอการแพรโรคในพ้ืนที่นํารองดานการทองเที่ยว, การ
เตรียมความพรอมของสถานบริการหรือสถานที่เส่ียงตอการแพรโรคในพื้นที่นํารองดานการทองเที่ยว, การ
ปรับระดับพื้นที่สถานการณยอยภายในเขตพื้นที่นํารองดานการทองเที่ยว และการกําหนดมาตรการเพิ่มเติม
ของแตละจังหวัด, การกําหนดผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม, มาตรการปองกันโรคสําหรับผูเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักร 

ติดตามผลการประเมิน Thai Stop Covid และ Covid Free Setting  ทั้ง 4 ตําบล  ในเขต 
พื้นที่อําเภอคลองหอยโขง  ซึ่งประกอบดวย  ตลาด  รานอาหาร  แผงลอย  โรงแรม/รีสอรท  โรงงาน  วัด   
สํานักสงฆ  มัสยิด  บาลาเซาะห  โรงเรียน และ กศน.  

        4.1.3 งานสงเสริมสุขภาพดูแลสขุภาพตามกลุมวัย 4 กลุม/ยาเสพติด/พัสดุ  
- กรณีปญหาสุขภาพจิต ผูปวยมีภาวะคุมคลั่ง ใหโทรประสาน  1669 ไดเลย 
- ในป 2565 เรามีแผนในการดูแลผูปวยแบบวิกฤตคุมคล่ัง 
- การรายงานครุภัณฑคงเหลือใหสงมาไมเกิน วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
- เรื่องการใหบุคลากรเขาอบรม มีประมาณ 5-6 หลกัสูตร ใหมาติดตอได เบิกได 

จากหนวยงานตนสังกัด 
- เรื่องตรวจสอบภายใน  นายแพทย สสจ.สงขลา มีนโยบายใหดําเนินการแบบไขว 
  ในวันที่  10 ธันวาคม 2564  รพ.สต.คลองหลา กับ  รพ.สต.ทุงเลยีบ 

            วันที่  11  ธันวาคม  2564  รพ.สต.โคกมวง  กับ  รพ.สต.ทุงลาน 
            และ นาหมอม จะมาประเมินที่เรา (สสอ. กับ รพ.สต.ทุงลาน) 
        4.1.4 งานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย งานสขุศกึษา งานคุมครองผูบริโภค  

งานวัคซนี   
        4.1.5 การควบคุมปองกันโรคตดิตอ สถานการณโรคโควิด-19/โรคไขเลือดออก   

- สงผลการดําเนินงาน CCRT (ATK / วัคซีน) สงทุกวันพุธและวันอาทิตย 
 - เรื่องการรับวัคซนี Covid-19 ของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอคลองหอยโขง 

  - วันที่  7 ธันวาคม 2564 (เข็ม 2)  ณ สนามหญาเทียม คายรัตนพล 
  - วันที่  8 ธันวาคม 2564 (เข็ม 2)  ณ สนามหญาเทียม คายรัตนพล 
  - วันที่  9 ธันวาคม 2564 (เข็ม 1)  ณ เทศบาลตําบลโคกมวง 
  - วันที่  15 ธันวาคม 2564 (เข็ม 1)  ณ โรงเรียนบานโคกพะยอม 
  - วันที่  16 ธันวาคม 2564 (เข็ม 2)  ณ สนามหญาเทียม คายรัตนพล 
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ประเด็นติดตามจากที่ประชุม EOC จังหวัดสงขลา 
1. ขอความรวมมือทุก รพ.สต. สงรายชื่อผูที่ยังไมไดฉีดวัคซีนปองกันโควิด -19  
     ใหผูรบัผิดชอบงานวัคซนี ในกลุม สสอ.KHKเพียวๆๆๆ หรือ กลุม รพ.สต. EPI  
     ภายในวันที่  4 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. 
2.  ขอความรวมมือทุก รพ.สต. ดําเนินการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ  ตามทีไ่ดรับ    
     จัดสรรควัคซีนไปแลว จาก รพ.คลองหอยโขง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
 

กลุมภารกิจ SAT รายวัน 
 1. รายงานสถานการณโรค/สาธารณภัย /โลก/ประเทศ/เขต/จังหวัด/อําเภอ/หมูบาน  
 2. รวบรวมรายงานสถานการณการตรวจเชิงรุก /การสอบสวนโรค   
     (สรุปคัตเตอรรายเคส/สรปุกลุมเสี่ยงรายเคส) จากกลุมภารกิจ  Operation 
     /การใหบริการวัคซีน ไมเกินเวลา 20.00 น. ของทุกวัน 
 

เรื่องการเบกิชุด ATK 
                      เบิกจาก รพ.คลองหอยโขง เบิก 1,000  test 
                      รพ.สต.โคกมวง   เบิก    200  test 
                      รพ.สต.ทุงลาน   เบิก    200  test 
                      รพ.สต.คลองหอยโขง  เบิก    100  test 
                      รพ.กองบิน 56   เบิก     400 test 
คงเหลือ 100 test  (กําลังขอสนับสนุน จาก รพ.คลองหอยโขง  เพิ่ม 2,000 ชุด) 

 
   4.2 กลุมงานบรหิาร 
        4.2.1 การเงนิ   45,999  บาท  ( ฝากเนนเรื่องการจายรายเดือน) 
ฉ.11 กันยายน 2564  เขาแลว ( ใหสงของเดือน พฤศจิกายน 2564) 
 

หลักเกณฑการสงเอกสาร   
เอกสารวันที่ 1-15  สงภายในวันที่ 20 ของเดอืนน้ันๆ 
เอกสารวันที่  15 เปนตนไป  ใหสงภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

          (หากตรงกับวันหยุดใหสงกอน) 
และเอกสารที่สงไปแลวของเดอืน กรกฎาคม และ สิงหาคม กําลังรอจาย  
       4.2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

                 4.2.3 งานบรหิาร 
 

   4.3  กลุมงานสนับสนนุวชิาการและบริการ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ฝากติดตามและพิจารณาเรื่องการสง CO – Lab (ATK) 



  
หนา 8 

 
  

5.2 ฝากติดตามเรื่องการคีย และการดึง รวมถึงความสะดวกในการใชงานโปรแกรมและ
การเขาถึงขอมูลจากโปรแกรม PUI Info  และ โปรแกรมบางกล่ํา ซึ่งโปรแกรมบางกล่ํา
จะใหความสะดวกกับพื้นที่ไดมากกวา 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจงเพื่อทราบ/ขอส่ังการ 
      - 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากพืน้ที่/เรื่องอืน่ๆ  
   วันที่ 14 ธันวาคม 2564  ขอเชิญประชุม EOC ตามภารกจิกลองงานตางๆ  

ณ โรงพยาบาลคลองหอยโขง  
    อธิบายการใชงาน Thai Stop Covid  โดยผานทางเว็บไซน 

- ลงทะเบียนสถานประกอบการ 
- เลือกประเภท 
- ใสรายละเอียดตางๆ 
- ทําแบบประเมินใหครบในทุกๆ ขอ 
- หากเปนรีสอรท ใหทําทั้ง  Thai Stop Covid และ Covid Free Setting  

ปล. เม่ือทําการประเมินผาน  ใบรับรองจะสงเขา Mail ที่ระบุไวในตอนตน ของผูทําการประเมินผานระบบ 
ซึ่งจะใชเปนตัวชี้วัด  และประเมินผลงานหลักในรอบ 6 เดือน  และในการตรวจเราจะสุมมาแค 10% 
สสอ. จะรับมาในสวนของ ศาสนสถาน  และสนามบิน 
                       
 
 
ปดการประชุม  12.00 น. 
 
 
                                       
                                                                                                 (นางสาววิลาวัลย  จันวดี) 
                                                                                                            ผูบันทึก 
 
 
 
 
                                                                                                     (นายสมโภช  ยอดดี) 
                                                                                                           ผูตรวจสอบ 
 


