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รายงานการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 
คร้ังที่ 9/๒๕64 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. (ประชุมสิงหาคม) 
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 

  อำเภอคลองหอยโข่ง  จงัหวัดสงขลา   
 

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. 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 
13. นายจำรูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
14. นางสาวทยิดา ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
14. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นางสาวชุติมา ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
18. นางจีรวรรณ       สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกม่วง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง  ทำหน้าที่

ประธานการประชุม 
 

ก่อนวาระการประชุม 
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
  บรมนาถบพิตร  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                        1.1 เร่ืองหนังสือการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ Covid - 19 ซึ่งจะมี 3 ระดับ  
                              (ระดับอำเภอ,ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน) เป็นผู้มีอำนาจในการกักตัวผู้สัมผัส   
                              เสี่ยงสูง (คำสั่ง 45/2563)  
                        1.2 เร่ืองการกักตัวของกลุ่มเสี่ยง  เน้นย้ำให้ผู้มีอำนาจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
 
 



  
หน้า 2 

 
  

ระเบยีบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (7/2564) 
               ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งได้ประชุมประจำเดือนคร้ังที่ 8 เมื่อวันท่ี 
6 กรกฎาคม 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 งานควบคุมปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ 
            รพ.สต.ตดิดาว  
            - เร่ืองเอกสารการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  
            - เร่ือง รพ.สต.ตดิดาว  ใหพ้ื้นที่ประเมินตนเองผ่านระบบ ภายในวันท่ี  

                      13 สงิหาคม 2564 
            - เร่ือง พชอ. การจัดหาวัสดุต่างๆ 
            - เร่ืองงานหลักประกันคุณภาพ  ให้คีย์ข้อมูลเข้าระบบ (โดย รพ.และรพ.สต.) 

                        จัดทำแผนงบค่าเสื่อม  และอ้างอิงราคากลาง 
            - เร่ือง การจัดบริการวัคซีน  อาจจะต้องมีการกระจายบุคลากรใหม่ 
            - จุดบริการวัคซีน Covid - 19 รบกวนทวนข้อมูลทุกคร้ังก่อนฉีด 
   4.1.2 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย/ ดูแลผู้สงูอายุ/ ผูพ้กิาร/ งานสุขภาพภาค 

                      ประชาชน (มินทร์ลดา) 
   4.1.3 งานสง่เสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พสัด ุ(พรพรหม) 
            - เร่ืองการเข้าร่วมกิจกรรม CBTx  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
            - เร่ืองการจา่ยยาให้กับกลุ่ม CBTx พืน้ที่นำร่อง  บ้านสายแซะ ตำบลคลองหลา   

                        อำเภอคลองหอยโข่ง 
   4.1.4 งานอนามยัสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัย/ งานสุขศึกษา/ งานคุ้มครองผู้บริโภค/  

                      งานวัคซีน (ธัญญาภรณ์/ธฤษวรรณ) 
   4.1.5 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  สถานการณโ์รคโควิด-19/ โรคไข้เลือดออก                    

                      (ธฤษวรรณ/วลัยภรณ์) 
            สถานการณ์ Covid-19 
            - เร่ืองมาตรการ 1-3-1 (แจง้หน่วยบริการภายใน 1 ช่ัวโมงหลงัรับแจ้ง/ ควบคุม 

                      โรคระดับตำบล ประสานผู้ใหญ่บา้น เทศบาล อบต. อสม. ปลัดตำบล ตำรวจ  
                      ภายใน 3 ช่ัวโมง/ ลงควบคุมโรคในพื้นที่ ออกใบกักตัว ให้คำแนะนำ สง่เอกสาร 
                      สอบสวนโรค บันทึกในระบบภายใน 1 วัน)  
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            - เร่ืองการกระจายกำลงัของเจ้าหน้าที่บน สสอ. ไปช่วย รพ.สต. กรณีมผีู้เสีย่งสงู  
                      หรือมีเคส  เพื่อใหส้ามารถควบคุมโรค  ควบคุมการระบาดได้ทันเวลา 

            - เร่ืองการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ SongkhlaCovid - 19 Tracker  ซึ่งตามเกณฑ์ 
                      จะต้องคีย์ให้เสร็จภายในวัน   

            - ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 คร้ังตามเกณฑ์ (ฝาก PCU)   
            - ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (อำเภอคลองหอยโข่งยังไม่ขึ้น) 
            สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
            - ไข้เลือดออกอำเภอคลองหอยโข่ง ผู้ป่วยจำนวน  5  ราย   ไม่มีผู้เสียชีวิต 
            - เร่ืองการเบิก OT สอบสวนโควิดโคกม่วง/ ทุง่ลาน/ คลองหลา/ เตรยีมรายช่ือผู้ 

                      ประสงค์รับวัคซีน และเตรียมสถานทีโ่รงพยาบาลสนาม  ตอนนี้ไดผ้่านการอนุมัติ      
                      แล้วรอเร่ืองการเบิก - จา่ย  ส่วนหลงัจากนีจ้ะต้องมภีาพถ่าย  ใบประเมิน  และ  
                      เอกสารต่างๆ ประกอบด้วย (ช้ีแจงเพิม่ รายละเอียดส่งในไลน์กลุ่มงานรวมแล้ว   
                      รบกวนพืน้ที่เช็คหากมีปัญหารบกวนแจ้งกลับมา สสอ.)  รวมถงึเร่ืองแบ่งหนา้ที่ 
                      ในการติดตามของแต่ละตำบล  จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

   4.2. กลุ่มงานบริหาร 
   4.2.1 การเงินยอดคงเหลอืเดือน กรกฎาคม 2564 คอื 38,949 บาท   (วงศ์ตะวนั) 
            - เงิน พตส. เข้าเดอืน พฤษภาคม 2564 และ ฉ.11 เข้าเดือน พฤษภาคม  

                      2564 เงนิเข้าเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แล้ว 
   4.2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วิลาวัลย์)   
   4.2.3 งานบริหาร (สมโภช) 
            - เร่ืองการจัดทำแผนงบลงทุน (รายละเอียดต่างๆ ส่งให้อีกคร้ัง) 
            - เดือน สงิหาคม จะมีบุคลากรเข้ารับการอบรม 2 ท่าน คือ นายสมโภช ยอดดี 

                      และนายทยัรงค์  ปิน่ทองพนัธุ ์
                       4.3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
                       5.1  กรณีมีการกักตัว  หากเกิน 14 วัน  มีคนร้องเรียน  ให้ปฏิบตัิตัวอย่างไร 
                       5.2  กรณีมีการกักตัว  ใบเดยีวใช้ทั้งบ้านได้หรือไม่  และใหแ้ยกวงที่ 2 ออกจาก 
                              กลุม่เสี่ยงสงู 
                       5.3  เรื่องข้อมูล Timeline และ LQ ผู้ป่วย Covid - 19 จะมีกลุม่ไลน์ของผู้บริหารอยู่ 
                              เพือ่ให้แต่ละพื้นที่รับทราบ  (เปน็ข้อมูลที่ไมส่ามารถสง่ในไลน์เพียวๆ ได้เนื่องจาก 
                              เปน็ข้อมูลที่ไมส่ามารถเปิดเผยได้ในขณะนั้น)  จงึควรพิจารณาว่าจะให้ทำอยา่งไร  
                              ใหส้ามารถเข้าถงึข้อมูลได้อยา่งรวดเร็วท่ีสุด  หรือควรจะเพิม่ใครเข้าไปเพื่อความ 
                              สะดวก 
                       5.4  เรื่องเคสขา้มตำบล  กรณีมผีู้สัมผัสเสี่ยงสูงขา้มตำบลรบกวนแจ้งทันที  เพราะจะ 
                              ได้ไม่หลุด 
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                       5.5  เรื่องเบอร์โทรหมอครอบครัว  หากประชาชนมีปัญหา/ข้อสงสัย/รบกวนให้ใสไ่ปใน 
                              ใบกักตัวด้วย  เพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือหากมีปัญหา 
                       5.6  เรื่องการแจง้ Timeline ให้อำเภอเป็นคนแจง้  และให้ระบุไวว้่าหากใครอยู่ตำบล 
                              ไหน  ให้ประสานหน่วยบริการของตำบลนั้นๆ 
                       5.7  ท่านสาธารณสุขอำเภอ  เนน้ใหต้ำบลพจิารณาว่า  เคสไหนจะให้อำเภอช่วยแจง้หรือ                   
                              ค้นหา Timeline ผา่นทาง Facebook สำนักงานสาธารณสขุอำเภอ  ก็ให้แจง้ความ  
                              ประสงค์มา 
                       5.8  อบต.คลองหอยโข่ง  ประสานมาเรื่องจะมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามยั   
                              โดยให้เจา้หนา้ที่สาธารณสุขเปน็ผู้ช่วยจัดหา  เพื่อให้ได้คณุภาพตามมาตรฐาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
                       มาตรการ 1-3-1 (แจ้งหน่วยบริการภายใน 1 ช่ัวโมงหลงัรับแจง้/ ควบคุมโรคระดับตำบล 
ประสานผู้ใหญบ่้าน เทศบาล อบต. อสม. ปลัดตำบล ตำรวจ ภายใน 3 ช่ัวโมง/ ลงควบคุมโรคในพื้นที่ ออก
ใบกักตัว ให้คำแนะนำ ส่งเอกสารสอบสวนโรค บันทึกในระบบภายใน 1 วัน)                   
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอืน่ๆ 

-  เร่ืองการจัดสรรวัคซีน Covid - 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสีย่ง  และบุคลากรด่านหน้า  
และประชาชนทั่วไปสำหรับคนท่ีจองไวแ้ล้ว 

                        -  เร่ืองให้เจา้หนา้ที่สุ่มข้อมลูการจองมาเช็คดู  จากการสง่ให้จังหวัดไปเป็นก้อนใหญ่   
                        วา่มีในระบบแล้วยงัเพื่อป้องกันการตกหล่นของรายช่ือ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
                                                                                        
       
 
                                                                                            นางสาววิลาวลัย์  จันวด ี
                                                                                               เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                       ผู้บันทึก 
 
 
 
                                                                                               นายสมโภช  ยอดด ี
                                                                                             ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 
                                                                                                     ผู้ตรวจสอบ 


