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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 7/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที ่10 มิถุนายน 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. 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 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
12. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
13. นางสาวทยิดา ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
14. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นางจุรีรัตน ์ ถาวรเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
16. นางสาวเสาวณีย์  ยาบา เจ้าพนกังานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งลาน 
17. นายอนุชา  ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
18. นางณัฐสิริ          โอภาสศุภพิชยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 
19. นางสาวธันวา ชุมภูประวิโร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

 

ก่อนวาระการประชุม 
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

  บรมนาถบพิตร 
-  ผู้เข้ารบัการประชุม เน้นจำนวนน้อยๆ  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                        - ขอบคุณทุกท่านเร่ือง วัคซีน (เป้าหมายรอบแรกคือ ผู้สูงอายุ/กลุ่ม 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง) 
 

1.1 เรื่องจากท่ีประชุม คปสจ. (สสจ.สงขลา) 
- Astrazeneca กำหนดให ้1 โดส 12 คน 
- เร่ืองการพิจารณาจากทางสาธารณสุข เสนอผู้ว่าราชการจงัหวัด 
- เร่ืองพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืน   
- เร่ืองวัคซีน  มอบให้ ผอ.รพ./สาธารณสุขอำเภอ   
- เร่ืองการเผยแพรส่ื่อประชาสมัพันธ์ time line ของผู้ป่วย Covid-19 
- เร่ืองการฉีดวัคซีนผู้ที่มาจากที่อ่ืน 
- ขอบคุณทุกหน่วยงานทีใ่ห้ความร่วมมือกับสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน  

              Covid-19 
- เร่ืองของเยี่ยมผู้กักตัว(บางรายกักตัวทั้งบา้น) ได้ฝาก ป.โส เพื่อพจิารณา 
- เร่ืองให้ตำรวจพื้นที่ตรวจตรา ตลอดการกักตัว 
- เร่ืองการรับตัวกลับสำหรับผูป้่วย Covid-19 เพื่อป้องกันก่อนครบ 14 วัน 
- เจ้าหน้าที่การเงิน  เรื่องสิ่งกอ่สร้าง พร้อมแผน (รพ.สต.คลองหลา) 

 

1.2 เรื่องจากท่ีประชุมหัวหน้าสว่นราชการอำเภอ 
- เมื่อ 1 มิถุนายน 2564 (ข้าราชการย้ายมา 3 ท่าน/นายอำเภอ 1 ท่าน และ 

              ปลัดอำเภอ 2 ทา่น/ข้าราชการย้ายออกปลัดอำเภอ 1 ท่าน) 
- ทางสถานศึกษาสง่รายชื่อผู้สมัครใจฉีดวัคซีนของสถานศึกษาแล้ว  และ 

              สาธารณสุขก็ไดจ้ดัส่งใหพ้ื้นที่คีย์ข้อมลูตามช่วงเวลา  
 

    1.3 เรื่องจากท่ีประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน 
- ปลัดอำเภอกฤษศักดา รับงานสำนักงาน 
- ปลัดอำเภอธเนศ  รับงานศูนย์ดำรงธรรม 
- เร่ืองสถานการณไ์ข้เลือดออก 
- เร่ือง พชอ. > พชต. (มุ่งประเด็นผู้ถูกกักตัว) 
- เร่ืองห้ามเคลื่อนยา้ยสัตว์  โดยเฉพาะวัว ช่วงสถานการณร์ะบาดโควิด - 19 
- ข้อกฎหมาย ในส่วนของการดูแลผู้ต้องถูกกักตัว 
- ผญ.บา้นอรุณ ต้องการหนา้กากอนามัยสำหรับลงเยีย่มผู้ถกูกักตัว 14 วัน 
- ผญ.บา้นไมตร ีการมอบของ> ขอให้ลดการขอเอกสารหรอืลดการถ่ายรูป เพื่อ 

              ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 
- กำนันทนง กำนนัตำบลคลองหอยโข่ง เร่ืองยาเสพติด ซึง่ไม่ได้ลดลงเลย อยาก 

              ให้มีการแก้ปัญหาที่จริงจัง  
 
 
 



  
หน้า 3 

 
  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (5/2564) 
               ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ ประชุมประจำเดือนคร้ังที่ 6 เมื่อ
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และรายงานการประชุมบรรจุไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com 
ที ่menu download//รายงานการประชุมฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลา่ว เพื่อรับรอง 
รายงานการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม 
      - 
ระเบียบวาระท่ี 4  การติดตามความก้าวหน้างาน 

             4.1 กลุ่มงานสง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
          4.1.1  งานควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ 
                    ติดดาว (กุลธิดา)   

            4.1.2 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สงูอายุ ผูพ้ิการ งานสุขภาพภาค 
                              ประชาชน  (มินทร์ลดา) 

- ขอบคุณพืน้ที่สนับสนนุ อสม. มาช่วยในการคัดกรองกิจกรรมต่างๆ 
- งานสุขภาพภาคประชาชน (จะติดตามตัวช้ีวัดในวนัที่ 15 มิถุนายน 64)  
- การบันทึกผลงาน  และการถ่ายภาพผลงานผ่านทาง Thai phc.net   

                                ขอให้ทกุแห่งเข้าไปทบทวนผลงานตัวเองว่าเป็นปจัจุบนัหรอืไม ่>> เน้น 
                                ตำบลจัดการตำบลคุณภาพชีวิต  
                                (ตำบลเป้าหมายของอำเภอ คอื ตำบลทุ่งลาน) 

- การประกวดผลงานวิชาการ  สสอ.ส่งคณุธฤษวรรณ คุณสงค์ 3 ผลงาน 
- Oral presentation หมดเขตส่งผลงานวันท่ี 16 - 17 มิถุนายน 2564 

          4.1.3  งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ   
                               (พรพรหม) 

- เร่ืองแบบฟอร์มตรวจสุขภาพพระ 
- เร่ืองการคีย์ผ่านระบบ EGPกำหนดใหทุ้กโครงการต้องคีย์แม้ไม่ถึง 5,000 
- เร่ืองการจ้างเหมา ของเจ้าหน้าทีจ่า้งเหมา 2 ท่าน   
- เร่ืองการปฏิบัตงิานนอกเวลาของเจเหน้าที ่(เรทการเบิกต้องดูตาม 

                                ระเบียบอีกคร้ัง) 
          4.1.4  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, งานสุขศึกษา, งานคุ้มครอผู้บริโภค  

                              และงานวัคซนี (ธัญญาภรณ์/ธฤษวรรณ) 
          4.1.5  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ สถานการณ์โรคโควิด-19/ โรคไข้เลือดออก  

                              (ธฤษวรรณ/วลัยภรณ์) 
                    สถานการณ์ Covid-19  

- มาตรการตามคำสั่ง 33/2564  
- เร่ืองการเขา้มาของแรงงานต่างชาติ  เข้ามาในเขตพื้นที่  ให้พื้นที่วาง 

                                มาตรการในการป้องกนัโรคติดเช้ือโควิด – 19 อยา่งเข้มงวด 

https://www.sasukklonghoykhong.com/
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- เร่ืองวัคซีน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
- เร่ืองยาเสพติด จดัให้มีการทำ KICK OFF ร่วมกับกิจกรรม To Be  

                                Number One ในวันที่ 26 มถิุนายน 2564 ไปพร้อมกัน   
- เร่ืองครรภ์เสีย่ง/พัฒนาการ  ให้พื้นทีส่ำรวจข้อมูล  หากข้อมูลมีปัญหาให ้

                                แจ้งมายงัผู้รับผิดชอบ สสอ. จะได้ดำเนินการในข้ันตอนต่อไป 
- กัญชา/แพทย์แผนไทย เราจะต้องเปิดคลินิกให้คำปรึกษา 

รพ.สต.ทุ่งลาน  นายสิน กลับกลาย  
รพ.สต.คลองหอยโขง่ นางสาวอารีฟา เบญญาวุฒิกร 
รพ.สต.บ้านทุง่เลียบ นายจำรูญ คงมาก 
รพ.สต.โคกม่วง  นางจีรวรรณ สุวรรณชาตร ี
Pcu   ...........................   (รอคำตอบ) 

                                       สถานการณไ์ข้เลือดออก 
                   - เทยีบจากปีก่อนๆ ลดลง (อำเภอคลองหอยโขง่มผีู้ป่วยจำนวน 4 ราย/ไม่ม ี
                     ผู้เสียชีวิต > อำเภอที่มีผู้ป่วยมากท่ีสดุคอื อำเภอเมือง  รองลงมาคือ  
                     อำเภอหาดใหญ่) 
                   - เชิญชวนรณรงค์ไข้เลือดออก 25 มิถนุายน ของทุกปี  เป็นวันไข้เลอืดออก 
                     อาเซียน 

                                       - การทำเบิก สสอ.จะรวบรวมเฉพาะท่ีส่งมาเท่านัน้ 
 

    4.2  กลุ่มงานบริหาร 
           4.2.1 การเงิน (วงศ์ตะวัน) 

- เดือนที่แล้ว 25,849 บาท/ส่วนเดือนนี้ 34,149 บาท 
- เงินพตส. เข้าเดือน กุมภาพันธ์ และให้เขียนมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน   

                               ส่งมาได้เลย    
- เงิน ฉ.11  เข้าเดือน กุมภาพนัธ์/มีนาคม 

           4.2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (งานข้อมูล,แอพหมอชนะ,แอพสงขลา แคร์)  
                              (วิลาวัลย์)   

           4.2.3 งานบริหาร (สมโภช) 
- การทำบตัรเจ้าพนักงานบุหร่ี/สุรา (รายละเอียดตามท่ีแจง้) เพื่อลงไป 

                              ตรวจสอบติดตาม 
- พตส. เร่ืองรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม 
 

    4.3 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    - 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจง้เพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 

- เร่ืองการจัดสรรวัคซีน Covid-19 เพื่อป้องกันการสูญเสยีวัคซีน ให้พื้นที่ช่วยกนัเช็ค 
      รายช่ือที่แนน่อน (ประสานชมรมผู้สงูอายุทุกตำบล/ชมรมสัจธรรม/พระสงฆ์/โรงเรยีน/ 
      บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม) 

- วัคซีนรอบนี้ 7,8 และ 11 มิถุนายน 2564 ส่วนรอบถัดไปคือ วันท่ี 17 มิถุนายน 2564  
      (รบกวนพื้นที่ช่วยกนัเช็คช่วยกันหา ประชากรตามกลุ่มเป้าหมาย/บอกกลุ่มอายุเพื่อเช็ค 
      วัคซีนตามกลุ่มนั้นๆ) 

- เร่ืองการปฏิบัตงิาน น้องวลยัภรณ์/ธัญญาภรณ์/ธันวา  
- เร่ืองการคีย์ข้อมูลผู้รับวัคซีน Covid-19 เป็นด่านหน้า (ของบางองค์กร) 
- CG ให้ถือเป็น อสม. ให้ถือเปน็ด่านหน้าในการรับวัคซีน Covid-19 
- เร่ืองการจัดพิธีงานศพในเขตพื้นที่  ให้นิมนตพ์ระได้ไม่เกนิ 8 รูป 
- ให้ รพ.สต. ร่วมกับ อสม. ใหค้ำแนะนำเรื่องมาตรการในการป้องกัน Covid-19 สำหรับ 

      กรณีการจดังาน เช่น งานศพ ในเขตพื้นที่  ส่วนในเรือ่งการคัดกรองให้เป็นหน้าทีข่อง 
      เจา้ภาพในการจดัการ หรือข้อตกลงแตล่ะพืน้ที่ (มีขอ้เสนอจาก รพ.สต. ให้มีมาตรการ 
      ที่ชัดเจนและปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด) 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอื่นๆ   
- ขอบคุณผู้ใหญบ่้าน หมู่ท่ี 6 ตำบลโคกม่วง เร่ืองเต้นใหบ้ริการวัคซีนจำนวน 2 หลัง 
- ได้รับน้ำจาก สสจ.สงขลา จำนวน 50 โหล ท่านสาธารณสขุอำเภอเฉลี่ยใหพ้ื้นที่ทั้ง  

      5 แห่ง แหง่ละ 13 โหล 
- เจ้าภาพครั้งถัดไป คือ รพ.สต.บ้านทุ่งเลียบ  จัดที่ สสอ.คลองหอยโขง่ 

 
เลิกประชุม เวลา 11.55 น. 
 
 
                                                                                            ....................................... 
                                                                                           (นางสาววิลาวลัย์   จนัวด)ี 
                                                                                                เจา้พนักงานธุรการ 
                                                                                                 ผู้บันทึกการประชุม 


