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รายงานการประชุมประจ าเดือน มีนาคม  2565 
ครั้งที่ 3/2564 วันที่  3  มีนาคม  2565 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  1.  แจ้งเรื่องจากการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  ดังนี้ 
   - การมอบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงานต่าง ๆ 
   -  เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั้น 5  นายวิรัด ลายเพชร อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ เทศบาลต าบลชะรัด 
   -  หารือเรื่องการย้ายข้าราชการประจ ารพ.สต.บ้านหัวหรั่ง  มติที่ประชุม สาธารณสุขอ าเภอ    
กงหรา มีค าสั่งให้   1. นายวสันต์ ข านุรักษ์ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านคู  2. นางสาวไซฝะฮ์     โต๊ะรา
หน ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านชะรัด  3. นางเญาฮาเราะห์  ยะดี จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.
บ้านหวัง ปฎิบัติราชการที่รพ.สต.บ้านหัวหรั่งชั่วคราว  

   -  แจ้งเรื่องงบค่าเสื่อม  รายละเอียดตามคิวอาร์โค๊ดท่ีส่งมาด้วยพร้อมนี้*1 
   -  แจ้งก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง 
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565  ทีมที่ 1 : ผู้ตรวจราชการ
ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยม คปสอ.เขาชัยสน / รพ.สต.บ้านนาหยา  อ.เขาชัยสน  ทีมที่ 2 : สาธารณสุขนิเทศก์และคณะ 
ตรวจเยี่ยม คปสอ.ตะโหมด / รพ.สต.บ้านเกาะเรียน  อ.ตะโหมด 
  2.  ขอความอนุเคราะห์หน่วยบริการให้รับรองผลการตรวจโควิด -19 ในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6  เพื่อใช้ในการเข้าสอบแข่งขันศึกษาต่อมัยธยมปีที่ 1 โดยให้นักเรียนแต่ละคนน าชุดตรวจมาเอง 

  3.  แจ้งเรื่องจากการประชุม ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
   -  แจ้งรับบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30 – 12.00 น.      
ณ  หอประชุมอ าเภอกงหรา 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

  วาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั่งที่ 2/2565 
  -  มติที่ประชุมรับรอง 

 วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  -  ไม่มี 

  

 วาระท่ี  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 คุณชาคริต  ด าชื่น  แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
  1.  แจ้งจ าหน่ายและรื้อถอน  ให้หน่วยบริการด าเนินการรื้อถอนตามระเบียบงานพัสดุ 
  2.  แจ้งจากประชุมผู้ช่วยสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง  ดังนี้ 
   -  แจ้งจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ ดังนี้ 
   -  การยกระดับบัตรทอง 30 บาท ให้เป็น 30 บาทรักษาทุกที่  จะมีการขยายให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ  หากประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจ าที่ลงทะเบียนไว้ แล้วเกิดการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่กรณี
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ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้
กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต  
   -   แนะน าการตรวจ ATK ให้กับเด็กนักเรียน  โดยโรงเรียนสามารถเขียนโครงการเพ่ือจัดซื้อ 
ชุดตรวจ  ATK เองได้ ทั้งนี้งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท รายละเอียดดังที่แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น 
   -  แจ้งจากงานควบคุมโรค ดังนี้ 
    -  จากนโยบายของจังหวัดพัทลุงเรื่อง สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันนั้น ตอนนี้หาก 
ตรวจ  ATK แล้วปรากฏว่าพบเชื้อโควิด - 19 ให้หน่วยบริการจ่ายยาและให้ผู้ป่วยรักษาแบบ HI.  
    -  แจ้งสุ่มรพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ ร่วมโครงการวิจัยโควิด – 19  
   -  แจ้งจากงานคุ้มครอง  ดังนี้ 
    -  หน่วยบริการส ารวจรายชื่อ 5-11ปี เพื่อรับวัคซีนโควิด – 19  รายละเอียดดังที่แจ้งเพ่ือ
ทราบแล้วนั้น 
    -  ชุดตรวจ ATK ที่ได้จัดสรรให้ทุกรพ.สต. ต้องบันทึกข้อมูลการใช้ด้วย รายละเอียดดังที่
แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น 
   -  แจ้งจากงานตรวจสอบภายใน ปี 2565 
    -  การจัดท าแผนเงินบ ารุง ปี 65 ของอ าเภอกงหรา พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ล าดับ
ต่อไปให้รพ.สต.ทุกแห่งด าเนินการท าแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
   -  แจ้งจากงานบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
    -  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้บันทึกข้อมูล Happy normiter ในกลุ่มบุคลากร 
  3.  แจ้งการอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม.สู่การเป็น สมาร์ท อสม. และอสม. หมอประจ าบ้าน 
เขต 12 ปี 2565 ณ รพ.สต.กงหราใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565   
  4.  แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 
อ าเภอกงหราจ านวน 2 ราย 1. นายไสว  จันวนา  และ 2. นายคอง พุมนวน  
  5.  แจ้งได้รับหนังสือแจ้งเวียน ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าการพลเรือน
สามัญและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้หน่วยบริการทุกหน่วยถือ
ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ   

 คุณอาภรณ์  จันวนา  แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
  1.  แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อคัดกรองโลหิตจาง 
   -  บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  โดยการเจาะเลือดดูความเข็มข้นของเม็ด
เลือดแดง เด็กอายุ 6 – 12 เดือน และอายุ 3 -5 ปี 
   -  บริการยาน้ าเสริมธาตุเหล็กเพ่ือปกกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
แก่เด็กปฐมวัยอายุ 6 เดือน – 5ปี 11 เดือน 29 วัน 
  2.  แจ้ง ส.ค.ส. ประราชทาน รายละเอียดดังที่แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น    
  มติที่ประชุม รับทราบ   

  
 คุณปรีชารีฟ  ยีหรีม  แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
  1.  ขอความร่วมมือค้นหา  คัดกรองภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565 โดยคัด
กรองผ่าน Application Mental Health Check In ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2565 
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  2.  แจ้งการส ารวจสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้วยแอปพลิเคชั่น H4U ตอนนี้อ าเภอกงหราด าเนินการ
ได้ 177 ราย ที่ยังไม่ด าเนินการ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ศ 2565 
  3.  แจ้งการขับเคลื่อนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย รายละเอียดดังที่แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น     
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 คุณดวงพร  ถวัลย์ชัยวัฒน์  แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
  1.  แจ้งผลความครอบคลุมการรับวัคซีนในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี รายละเอียดดังที่แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น 
  2.  แจ้งขอรับเงินอุดหนุนประเภทเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว รายละเอียดดังที่
แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 คุณพรภรัตน์ชา  หอยสกุล  แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 

  1.  เร่งรัดการบันทึกข้อมูล  Happy normiter  ครั้งนี้ก่อนการบันทึกข้อมูลต้องสร้างรหัสใหม่
ทุกคน และตอบค าถามให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
  2.  แจ้งผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  เข้าประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 
2565 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.00น. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.เข้าร่วมด้วย 3 ท่าน 
คือผู้รับผิดชอบประจ ารพ.สต.บ้านคู ,บ้านกงหราใหม่ ,บ้านหวัง ตามวันเวลาดังกล่าว 
  3.  แจ้งการบันทึกข้อมูลคัดกรอง ADL รายละเอียดดังที่แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น 
  4.  แจ้งการบันทึกข้อมูลโภชนาการ ไตรมาสที่ 2  
  5.  เร่งรัดการขอรับสนับสนุนหน่วยบริการ จากโรงพยาบาลกงหรา  ให้รพ.สต.ส่งมายังสสอ. 
เพ่ือรวบรวมส่งรพ.กงหราต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

   คุณกฤษณัฎฐ์  นนทแก้ว  แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
    1.  รายงานสถานการณ์โรค 
   -  10  อันดับโรค สูงสุด รายละเอียดตาม QR Code 2 
   -  รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 
    สถานการณ์โรค COVID-19ในประเทศไทย(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565) พบ
ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด จ านวน 2,407,022 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด จ านวน 2,302,164 ราย เสียชีวิต
สะสมทั้งหมดจ านวน 22,098 ราย และก าลังรักษาทั้งหมด จ านวน 82,760 ราย สถานการณ์โรค COVID-19
จังหวัดพัทลุง(ระลอกมกราคม 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จ านวน 111 ราย 
ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด จ านวน 2,410 ราย หายป่วย จ านวน 51 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด จ านวน 8 ราย 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดพัทลุง จ าแนกรายอ าเภอ จ านวน 1,674 ราย อัตรา
ป่วย 320.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งอ าเภอ ป่าบอน มีอัตราป่วยสูงที่สุด และอัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วย
สูงสุด คือช่วงอายุ 20-29 ปี 
   2.  แจ้งก าหนดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศฯ  กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล รพ.สต.ละ 2 คน ในวันที่ 11 ก.พ.65ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา    
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
        -   ไม่มี 

เอกสารประกอบการชุม 
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1.)     2.    2.   

 ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 

        ประจวบ  รามณีย์ 

   (น.ส.อมลรดา  คงสุทธิ์)     (นายประจวบ  รามณีย์) 
   เจ้าหน้าที่ธุรการ                        สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
    ผู้บันทึกการประชุม                     ผู้ตรวจการประชุม     
             
   

   

   


