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รายงานการประชุมประจําเดือนของเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง 
ครั้งที่ 2/๒๕65 

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชุมขุนคลอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง 

  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา   
 

รายชื่อผูเขาประชุม 
1. นายวีระพงศ              จินะดิษฐ สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง สสอ.คลองหอยโขง 
2. นายณัฐพงศ ดวนมี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอฯ สสอ.คลองหอยโขง 
3. นางมินทรลดา   เก้ือพิทักษธนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.คลองหอยโขง 
4. นางสาวณฐวรรณ ขวัญรัตน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ สสอ.คลองหอยโขง 
5. นางธฤษวรรณ คุณสงค พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ สสอ.คลองหอยโขง 
6. นางสาววลัยภรณ เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโขง 
7. นางสาวธันวา ชุมภูประวิโร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโขง 
8. นายณัฐวุฒ ิ เอียดฤทธิ์ นักวิชาการการเงนิและบัญช ี สสอ.คลองหอยโขง 
9. นางสาววิลาวัลย  จันวดี เจาพนักงานธุรการ สสอ.คลองหอยโขง 
10. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุงลาน รพ.สต.ทุงลาน 
11. นางสาวชุติมา ทวะกาญจน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ รพ.สต.ทุงลาน 
12. นายจํารูญ           คงมาก ผอ.รพ.สต.บานทุงเลียบ รพ.สต.ทุงเลียบ 
13. นายทัยรงค ปนทองพันธุ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโขง รพ.สต.คลองหอยโขง 
14. นายอนุชา     ตันปติกร ผอ.รพ.สต.โคกมวง รพ.สต.โคกมวง 
15. นางณัฏฐสิริ โอภาสศุภพิชยะ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ รพ.สต.โคกมวง 

 
   เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ  จินะดิษฐ  สาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง  ทําหนาที่

ประธานการประชุม 
 

กอนวาระการประชุม 
 - เคารพเพลงชาติไทย 

- อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
  บรมนาถบพิตร (ความสามัคคี) ความสามัคคีนี้ เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมูชนอยูรวมกัน

จําเปนตองมี ตองถนอมรักษาและตองนํามาใชอยูสม่ําเสมอ ถาแตละฝายเขามารวมกันทํางานดวยความตั้งใจดี 
ดวยความสามัคคี ความรู ความสามารถ และดวยความคิดที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงดงามตามประสงค
ทุกอยาง 

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องจากที่ประชุม คปสจ. (สสจ.สงขลา) 

- เรื่อง ITA 
- เรื่องคุณภาพขอมูล 
- เรื่องการรับผูปวย CI 

1.2  เรื่องจากที่ประชุมหัวหนาสวน – กํานัน ผูใหญบาน 
- มีประชาชนรองเรียนเรื่องขยะ  โดยศูนยดํารงธรรมไดเชิญหนวยงานสวนทองถ่ินเขารวมประชุม

เพื่อปรึกษาหารอืเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา 
- เรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ตรงสี่แยกวัดโพธ์ิ (ตลาดนดัวันพฤหัสบดี) โดยกํานันเสนอวาใหมีการติด

ไฟสัญญานจราจร  แตทั้งนี้ตองศึกษาและปรกึษาหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของกอน 
- การดําเนินงาน พชอ. อําเภอคลองหอยโขง  ปญหาของอําเภอคลองหอยโขง  ประเด็นแรก คือ 

การจัดการขยะ/  การดูแลกลุมเปราะบาง (ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตยีง หรือผูปวยโควิด) 
ถา รพ.สต. ไดดําเนินการเรือ่งอะไร  ใหแจงการมีสวนรวมมาดวย/ รวมถึงการปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19  

- การออกโฉนดที่ดินในพื้นท่ีอําเภอคลองหอยโขง ตอนนี้ยังไมมีแผนออกโฉนดท่ีดิน แตจะมี  
APP Smart lan (บอกดิน) กอนที่จะออกโฉนด โดยตองไปยืนอยูตรงกลางที่ดินกอนและใส
รายละเอียดวาเรามีหลักฐานอะไรบาง เชน โฉนดที่ดิน หรือใบรับรองตางๆ (กําหนดระยะเวลา
ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

- นายอําเภอฝากการประชุมทุกครั้งจะตองมี 5 ปรเด็น ติดตามในทุกๆ เดอืน 
1) เรื่องขยะ (การจัดการขยะ) 
2) เรื่องที่ดิน (การออกโฉนด) 
3) เรื่องความปลอดภัยทางถนน 
4) เรื่องขอรองเรียนเก่ียวกับสายไฟโดนลักขโมย 
5) เรื่อง พชอ. 

- งานกาชาด  จะมีตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  และจะมี
การจําหนายสลากกาชาด เพ่ือใหประชาชนรวมทําบุญกัน  (ทานสาธารณสุขอําเภอฯ รวม
บริจาคพัดลมเพื่อเปนการรวมทําบุญในครั้งนี้) 

1.3  นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ  มาฝกประสบการณวิชาชีพฯ โดยมีกําหนดจนถึงวันที่ 7 เมษายน   
 2565  และจะมีการ present ผลการฝกประสบการณวิชาชีพฯ ณ หองประชุมขุนคลอง   
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง  ในวันที่ 7 เมษายน 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (2/2565) 
 ตามที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขงได ประชุมประจําเดือนครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2565 และรายงานการประชุมบรรจุ ไวใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที่ menu 
download//รายงานการประชุมฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                          - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามความกาวหนางาน 
1. กลุมงานบริหาร 
1.1 การดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  
จุดอยูเวรฯ คือ สามแยกทาหรั่ง  มีคาตอบแทนในการปฏิบัติงานในการอยูเวรฯ นอกสถานที่  

           หรือนอกเวลา   
  1.2 แนวทางการปรับคาจางของลูกจางชั่วคราว และ พกส. เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  

          2565  โดยปรับขึ้นในอัตรารอยละ 5 และตองไมเกินข้ันสูงที่กําหนด ถาเศษไมถึง 10  
          ก็ปรับเปน 10 สงเอกสารให รพ.สต. อีกครั้ง  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ลูกจาง และ พกส.  
          หากเงินเดือนยังไมถึงข้ันต้ํา  ใหปรับใหมตามประกาศดังกลาว  

  (บัญชีใหม ณ วันที่ 1 เมษายน 2565) บัญชีคาจาง พกส. 
1.3 แจงการแบงงานในหนาที่รับผิดชอบ ของ เจาหนาที่ สสอ.คลองหอยโขง 
- มีการยายขาราชการ 2 ทาน คอื ผูชวยสาธารณสขุอําเภอฯ 
  คือ นายสมโภช  ยอดด ี ไปปฏิบัติราชการ  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ 
       นายณัฐพงศ  ดวนมี  มาปฏิบัติราชการ  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง   
- หนาที่รบัผิดชอบของเจาหนาที่ บนสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง รับผิดชอบ 
  รพ.สต. ดังนี้ 

1) นายณัฐพงศ  ดวนมี  รับผิดชอบ  รพ.สต.ทุกแหง 
2) นางมินทรลดา  เกื้อพิทักษธนา  รับผิดชอบ  รพ.สต.ทุงลาน 
3) นางสาวณฐวรรณ  ขวัญรัตน  รับผิดชอบ  รพ.สต.โคกมวง 
4) นางพรพรหม  ชุมประยูร  รับผิดชอบ  รพ.สต.ทุงลาน 
5) นางธฤษวรรณ  คุณสงค  รับผิดชอบ  รพ.สต.คลองหอยโขง 
6) นางสาววิลาวัลย  จันวดี  รบัผิดชอบ  รพ.สต.ทุกแหง 
7) นางสาววลัยภรณ  เข็มทอง  รับผิดชอบ  รพ.สต.โคกมวง 
8) นางวงศตะวัน  บุญตอ  รับผิดชอบ  รพ.สต.ทุกแหง 
9) นางสาวธันวา  ชุมภูประวิโร  รับผิดชอบ  รพ.สต.ทุงเลียบ 
10)  นายณัฐวุฒ ิ เอียดฤทธ์ิ  รบัผิดชอบ  รพ.สต.ทุกแหง 
11)  นางสาวบวับูชา  หยดยอย  รับผิดชอบ  รพ.สต.ทุกแหง 

 

1.4 กลุมงานการเงนิและบัญชี 
     - แจงทุก รพ.สต. สงไฟลแผนเงินบํารุงมายังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง เพื่อ 
     เผยแพร หนาเว็บ สสอ. 
     - วันท่ี 19 เมษายน 2565 และ วันที่ 20 เมษายน 2565 เจาหนาที่จากอําเภอนาหมอม  
     จะลงตรวจสอบภายใน ใหทุกกับ รพ.สต. ในเขตพื้นท่ีอําเภอคลองหอยโขงโดยใหพื้นท่ีเตรียม 
     ขอมูลสําหรับการลงตรวจสอบภายใน 
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2.กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
2.1 สถานการณโรค COVID 19  
- การรายงานสถานการณของโรคโควิด 19 จะติดตามรายงานเปนรายวัน ผูปวยของอําเภอ 

           คลองหอยโขง  สวนใหญจะเปนผูไมประสงครับวัคซีนหรือยังไมไดรับวัคซีน  หรือเปนผูปวยติด 
           เตียง 

- ถุงพระราชทาน 10 ถุง  ทานนายอําเภอคลองหอยโขงลงมอบใหกับผูปวย ณ บานผูปวย   
- เรื่องวัคซีนโควิด 19 กระทรวงมีนโยบายใหประชาชนไดรับวัคซีนอยางทั่วถึง  โดยให 

           เจาหนาที่สาธารณสุขเรงใหได 60% เพราะหลังจากนี้  โรคโควิด 19 จะเปนโรคประจําถ่ิน 
           (ซึ่งเจาหนาที่ควบคุมโรคสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง  มีการมอรายชื่อผูที่ยัง     
           ไมไดรับวัคซีนใหกับท่ีประชุมกํานัน – ผูใหญบาน)  และผูที่ยังไมรบัเข็ม 2,3 ใหกับทุก รพ.สต. 

 โดยจะมีการ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 12 เมษายน 2565  ณ วัดโคกกอ ตําบล 
           คลองหลา  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.คลองหอยโขง 

2.2 ติดตามงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
- ใหติดตามขอมูล HDC หลังจากมีการใหบริการและคียขอมูลเขาระบบ 
- สงแผนการลงพื้นที่ติดตามกลุม 608 และติดเตียง ที่ยังไมไดรับวัคซีนโควิด 19 
- ให รพ.สต. ติดตามและสํารวจการไดรับวัคซีนโควิด เข็ม 1/2/3 ประชาชนในเขตพื้นที่ 
2.3 งานแมและเด็ก 
- ติดตามผลงาน HDC หลังจากมีการใหบริการและคียขอมูลเขาระบบ 
- จังหวัดติดตามประเด็น งานพัฒนาการเด็ก 
- ใหมีการสงรายงานครรภเสี่ยง ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนในกลุมไลน ผูรับผิดชอบงาน 
2.4 แพทยแผนไทย 
- ประเด็นการจายยาที่เปนสวนประกอบของกัญชา (ขอกําหนดตางๆ) 
- การปลูกพืชกระทอม ปลูกตนกระทอมมากกวา 20 ตน ในพื้นที่ 1 งานขึ้นไป  โดยตองข้ึน 

          ทะเบียนกับเกษตรอําเภอนั้นๆ 
2.5 ประเมินมาตรฐานการจดับริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม  
- ประเมิน 3 รพ.สต. (ทุงเลียบ/ทุงลาน/โคกมวง) สวนของ รพ.สต.คลองหลองหอยโขง   

          ผอ.รพ.สต. จะทําการประเมินเอง 
- โรงเรยีนสงเสริมสุขภาพบัญญัติ  3 แหง คือ โรงเรียนบานตนสาน/บานควนกบ/บาน  

          คลองหอยโขง 
- เรื่องการใหยาเสริมธาตุเหล็ก  แกเด็กในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ (ตอนนี้ยังนอยมาก) 
- เรื่องภาวะโลหิตจางของอําเภอคลองหอยโขงมี 9 เคส  อยูที่ 12.86% 
2.6 การดําเนินงานชุมชนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพ 
2.7 งานโภชนาการ 
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2.8 สถานการณโรคไขเลือดออก/R506 
รานงานเฝาระวังสถานการณโรคไขเลือดออกเขต 12 (ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565  
ถึง วันท่ี 30 มีนาคม 2565) 

 
 
จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดสงขลา รายอําเภอ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565) 

 
 
จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกอําเภอคลองหอยโขง ตั้งแตป  2556-2565 
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เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 
1. การสง HI CI  สํารวจลูกน้ํายุงลาย ทุกวันที่ 20 ของเดอืน 
2. การสงรายงาน R506 ขอใหทุกสถานบริการดึงขอมูลโรคระบาด สงภายในทุกวันศุกร โดย

ถาไมพบผูปวยที่จะตองรายงานขอใหจัดทํา Zero Report สงมายัง สสอ.  
3. เพิ่มรหัส U07.1-U07.3 ใน รหัส R506 บน JHCIS และใหมีการรายงานผลผูปวยท่ี

หนวยบริการตรวจ ATK เขาระบบ R506 ของหนวยบริการ และสงขอมูลมายัง  
ศูนยระบาดอําเภอและ ศูนยระบาดจังหวัดตอไป (โดยสสจ.ใหคียขอมูลยอนหลังตั้งแต 1 
มกราคม 2565) 

4. งานคุมครองผูบริโภค การทดสอบ alc gel ชุดทดสอบใหกับทุกรพ.สต.ที่ละ 10 test เนน
ย้ําการกรอกขอมูลใน google form ในกลุมไลน คบส.คลองหอยโขง เพื่อปองกันการ
ซ้ําซอนในการทดสอบ 

5. งานอนามัยโรงเรียน สสจ.ขอใหทุกที่ ท่ีตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนคียในระบบ 
vission 2020 กรณีคยีใน J แลว 

6. วันที่ 12 มีนาคม 2565 การประกวด 1 อําเภอ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบการ
บริหารจัดการที่ ดี  ร วม กับทอง ถ่ินอํ า เภอ และประธาน เครือข ายสถานศึกษา 
คลองหอยโขงกาวหนา  โดยมีการเขาประกวด 2 แหง 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสักออก (ไดรับการคดัเลือกไปประกวดระดับจังหวัด)  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงลาน  

2.9 งานคุมครองผูบริโภค 
- งานอาชีวอนามัย  ประเมินมาตรฐานการจัดบรกิารอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 

 
 

- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 
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- งานโภชนาการ  
                    รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน-5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก จังหวัดสงขลา 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
- รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน-5 ป ไดรับยาน้าํเสริมธาตุเหล็ก อําเภอคลองหอยโขง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รอยละของเด็กไทยอายุ 6 -12 เดือน ที่ตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

B A รอยละ B A รอยละ B A รอยละ

09600 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลอง 68 19 27.94 40 0 0 37 19 51.35

09601 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงเลียบ 51 12 23.53 20 0 0 35 12 34.29

09602 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงลาน 88 18 20.45 40 0 0 57 18 31.58

09603 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกมวง 55 26 47.27 25 16 64 33 12 36.36

11401 โรงพยาบาลคลองหอยโขง 157 60 38.22 93 35 37.63 78 26 33.33

99768 ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 419 135 32.22 218 51 23.39 240 87 36.25

หนวยบริการ
รวม(คนตอป) ไตรมาส 1(คนตอไตรมาส) ไตรมาส 2(คนตอไตรมาส)
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3. กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
3.1 งานพัฒนา PMQA 
แผนพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
1. งาน PMQA  

                    การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award :     
                    PMQA) เปนกรอบการประเมินองคการดวยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโดย 
                    มุงเนนใหปรับปรุงองคการอยางรอบดานและอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 หมวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ผลการดาํเนินงาน รอบ 6 เดือน 
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                   แผนพัฒนาองคกรที่ยังไมไดดําเนินการ 
         หมวด 1 การนําองคการ(งานITA) 

- การกําหนด PA งาน ITA 

- การจัดอบรม -ประเมนิผล  

- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  

                    การสื่อสารและการสรางความผูกพันกับบุคลากร (งานบุคลากร) 
- ประเมินผลความผูกพันของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ และคัดเลือกองคกรแหง ความสุข 

          ประจําป 

                    หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (งานวิชาการ) 
                     - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาผลงานวชิาการ 
                     - จัดประกวดผลงานวิชาการระดับอําเภอกับCUP 
                     - ติดตามผลการดําเนินงานวิชาการ/นวัตกรรม 
                     - ใหรางวัล/ความดีความชอบแกผูมีผลงานวิชาการชนะระดับอําเภอ/จังหวัด/สูงขึ้นไป 
                    หมวด 3  การมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (งานพัฒนาคุณภาพบริการ) 

- ประเมินความพึงพอใจ ความมั่นใจและความผูกพันตอบริการของกลุมตางๆ  

- การออกแบบเครื่องมือและวิธีการดําเนินการ งบประมาณ 

- สํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและสรุปผลอยาง นอยปละ 2 ครั้ง 

          (เดอืน มีนาคม และเดือน สิงหาคม) 

                   หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู (งานพัฒนาวิชาการและงาน IT)                    
                    - แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูและการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและงานวิชาการ 
                     ของหนวยงานและจัดทาํแผนพัฒนา 

- จัดทําคลังผลงานวิชาการและผลงานนวัตกรรมของหนวยงานใหบุคลากรสามารถเขาถึงไดงาย 
                    หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร(งานบุคลากร) 
                    -  ดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมใหบุคลากรมีความสุข 
                    3.1) Happy body (สุขภาพดี แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ)      
                    3.2) Happy Heart (น้ําใจงาม)      
                    3.3) Happy Society (สังคมดี)      
                    3.4) Happy Relax (ผอนคลาย)      
                    3.5) Happy Brain (หาความรู)      
                    3.6) Happy Soul (ทางสงบ)      
                    3.7) Happy Money (ปลอดหนี้)      
                    3.8) Happy Family (ครอบครัวดี) 
                    -  ประเมินความผูกพันตอองคกร 
                   หมวด 6 การปฏิบัติการ(งานพฒันาคุณภาพบริการ และหนางานที่สําคัญ) 

-  การปรับปรุงข้ันตอนดําเนินการ/ Flowchart ของกระบวนการหลัก (7 กระบวนการ) และ 

          กระบวนการสนับสนุน (5 กระบวนการ) ใหครบทุกกระบวนงาน 
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- การสรปุและจัดทําการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการ

หลักและกระบวนการสนับสนุน 

- การคนหานวัตกรรมจาการปฏิบัติที่ดี จากกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อ

พัฒนาตอยอดนวัตกรรม 

                    2.งานผูสูงอายุ (20663/ 4,126/ 19.97) 

ตําบล 
จํานวน
ผูสูงอายุ
ทั้งหมด 

จํานวนผูสูงอายุไดรับการคัดกรองADL 
ยังไมไดรบัการ

คดักรอง 
ติดสังคม 

(ADL 12-20) 
ติดบาน 

(ADL 5-11) 
ติดเตียง 

(ADL 0-4) 
รวม รอยละ 

คลองหอยโขง 844 326 7 3 336 39.81 508 
ทุงลาน 1,262 607 9 6 622 49.29 640 
โคกมวง 1,164 617 4 4 625 53.69 539 
คลองหลา 867 227 0 0 227 26.18 640 
รวม 4,137 1,777 20 13 1,810 43.75 2,327 

                     การคัดกรองผูสูงอายุ 10 เรื่อง 
ขอเขา 

คัดกรอง รอยละ ปกต ิ ผิดปกต ิ ไมระบ ุ

คลองหอยโขง333 39.45 91 242 0 

ทุงลาน               674 53.41 636 38 0 

โคกมวง    629 54.04 614 15 0 

คลองหลา            225 25.95 224 1 0 

รวม                1861 44.98 1,565 296 0 
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                    3. งานผูพิการ 
                การสาํรวจขอมูลและจัดทําทะเบียน แยกรายหมูใหเปนปจจุบัน และมีระบบสงตอขอมูล 
                     เพื่อการดูแลทุกมิติ ตามนโยบาย 3 หมอ ตลอดจนประสานสงตอขอมูล ผูพิการที่ตองไดรบัการ 
                     ชวยเหลือเขาสูกลุมเปราะบาง  ตามประเด็น พชอ. และลงแอปพนภัย 
                    4. งานสุขภาพภาคประชาชน 
           - การบันทึก อสม.ใหม ในระบบ ฯ เพื่อรอรับคาปวยการ 
           - การบันทึกขอมูล อสม.ผานการ อบรม สมารท อสม.และ อสม.หมอประจําบาน ป 2565  
                     ในระบบฯ และดําเนินการออกเกียรติบัตร ให นพ.สสจ. ลงนามตอไป 
                    - ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตร อยางตอเนื่อง  
           - ให อสม. สงรายงาน อสม. ผานสมารท อสม. 

- ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตร อยางตอเนื่อง ตามจํานวนหมู  วันที่ 12 - 13 
พฤษภาคม 2565  รพ.สต.คลองหอยโขง 7 ทาน, รพ.สต.โคกมวง 9 ทาน, ทุงลาน 9 ทาน, 
ทุงเลียบ 4 ทาน  และ pcu 3 ทาน 
- บุคลากร อสม. หากเปนผูนําชุมชนดวย  จะไมไดรับในสวนของเงินเยียวยาฝายปกครอง 
แตจะไดในสวนของ อสม. เพียงอยางเดียว  เพื่อไมเกิดความซ้ําซอนในเรื่องเงินเยียวยา 
3.2 งานรักษาพยาบาล  
- ระบบการบริการปฐมภูมิ รายงานความกาวหนา การเบิกจายเงนิงบประมาณ 
- รพ.สต.ติดดาว  รอทีมจังหวัดลงประเมินอีกรอบ 
- การออกหนวยปฐมพยาบาล  ฝากเช็คยาหมดอายุและการอยูเวรใหเซ็นชื่อทุกครั้ง กรณีมี  

          การแลกเวรใหมีใบเซ็นชื่อแลกเวรทุกครั้ง 
- ฝากย้ําเรื่องความสะอาด ในพื้นที่ CI 
- ยา Favipiravir  สําหรับเจาหนาที่มีเชื้อโควิด 19 สามารถเบิกไดเลย 
- การคียขอมูลผูปวยโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่  ฝากเรื่องความทันเวลา ในการลงขอมลู 
- เรื่องการวัดไข สง (อุปกรณตองมสีงขอมูลได)  ของผูปวยโควิด 19  
3.5 งานคุณภาพขอมูล  
- รอยละของหนวยบริการในสังกัด สป. ที่มีคาเฉลี่ยขอมูลคุณภาพ 5 ดาน  

          (ทันเวลา, ถูกตอง, เชื่อมโยง, คุณภาพแฟม PERSON, ครบถวน) ทีร่อยละ 95 รายสปัดาห  
          (รอยละ 90) 
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- คุณภาพ 43 แฟม รายอาํเภอ  
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- ปรับปรุง JHCIS เปนเวอรชันเปน 3 มีนาคม 2565  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- เรื่องการเก็บขอมูล เมื่อ รพ.สต.สงขอมูลขึ้นมา  ใหเก็บเพื่อใชประโยชนรวมกันไปในทิศทาง

เดียวกัน 
- เรื่องคาใชจายของ CI  ใหมีการแจงทุกครั้งในที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจงเพื่อทราบ/ขอสั่งการ 
- ประบาด 1 มกราคม 2565 งานควบคุมโรคโควิด 19 ให รพ.สต. เก็บขอมลูการรักษาผูปวย

ทุกคนในเขตพื้นที่  เพื่อใหขอมูลทุกกลุมทุกกอนออกมาเทากันตามความเปนจริง  เพื่อการ
พัฒนาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากพื้นท่ี/เรื่องอื่นๆ   
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการคดิผลประโยชนทับซอน  
 การปองกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 โครงการจิตพอเพียงตานทุจรติ และ ชมรม STRONG 
 

 
ปดการประชุม  12.00 น. 
 
 
                                       
                                                                                                 (นางสาววิลาวัลย  จันวดี) 
                                                                                                            ผูบันทึก 
 
 
 
 
                                                                                                     (นายณัฐพงศ  ดวนมี) 
                                                                                                   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอฯ 
                                                                                                            ผูตรวจสอบ 
 


