
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเทพา ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑3.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา และระบบ ZOOM 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเดชา  แซ่หลี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา 
2. นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี  สาธารณสุขอ าเภอเทพา 
3. นายส่อแหล๊ะ  หมัดยูโส๊ะ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
4. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง  หัวหน้าพยาบาล 
5. นายยศพงศ์  ถิระวุฒิ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
6. นางพัชรี  รัตนจินดา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางบุญประสม  นิลกาฬ  ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ 
8. นางอรสา   ชูศร ี   ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า 
9. นางดวงฤดี  หลังนุ้ย  ผอ.รพ.สต.ตูหยง 
10. นายชารีฟ  นิภิรมย์  ผอ.รพ.สต.สะกอม 
11. นางพรเพ็ญ  ทองขาว  ผอ.รพ.สต.ท่าไทร 
12. นางวัชรี  แมเร๊าะ   ผอ.รพ.สต.พรุชิง 
13. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์  ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 
14. นางนวลจิลา บัวศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15. นางนิจฉรา  ชูผล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16. นางอรอนงค์  แซ่กี่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
17. นางสาวเสาวภา  สะชนะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18. นางสาวนุสรีนา  มูซอดี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19. นางสุดารัตน์  ไกรแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
20. นางมารีนา หล าสะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
21. นายอดิศักดิ์  หมัดหมาด  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
22. นางสาวซอฟีย๊ะ  เต๊ะหมัดมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
23. นางจรุงศรี อุมา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
24. นางรอกีเย๊าะ  ยูโซะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
25. นางสาวการีมะห์ หมีนเหล็บ นักวิชาการสถิติ 
26. นายอาหาหมัด สีระโก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
27. นางสาวอุสาห์  หมีชุม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
28. นายมายูดีน  หมัดสะเม๊าะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
29. นางตอลาบ๊ะ หมัดเหร็ม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
30. นางชัชญาภา  โครตสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 



31. นายภูริพัฒน์  กะมิง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
32. นายมะยา ยูโซะ   จพ.ทันตสาธารณช านาญงาน 
33. นายรุซลาน มามุ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
34. นางสาวศิริขวัญ  โระศรี  พนักงานธุรการ 
35. นางสาวมัตติกา บุญมาก  พนักงานพิมพ์ 
36. นางกัณทิมาพร  บุญก่อเกื้อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด  

1.1.1  การติดตามการประชุมคปสอ.ระดับอ าเภอ ให้ด าเนินการอับโหลดข้อมูลรายงานการประชุมเข้าระบบ
 ของสสจ.หลังจากมีการประชุมภายใน10วัน และแนวทางในปี65 ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ   
       เทพา มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ1 ครั้ง โดยมอบหมายให้ทีมเลขาติดตาม ประสาน และ   
          ก าหนดวันประชุม  
1.1.2 เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชุมชน ศึกษาแนวทางการด าเนินงานฯ การลงพ้ืนที่เชิงรุก ให้  

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากอาจจะมีผู้บริหารระดับจังหวัดลงเยี่ยมในพ้ืนที่ 
1.1.3 งบลงทุนจากประมาณการปี65 ได้น้อยกว่าทุกปี และเป็นงบค่าเสื่อม ขณะนี้ได้เร่งด าเนินการไปแล้ว 

1.การจัดการเอกสาร 2.การติดตามเป็นระยะๆ (รพ.สต.ท่าม่วง อยู่ในระหว่างด าเนินการ , รพ.เทพา 
งานพัสดุได้ด าเนินการ) 
 

1.2 เรื่องจากที่ประชุมอ าเภอ (ผ่านระบบZOOM)  
 1.2.1  เร่งรัดการฉีดวัคซีนCOVID-19 (โดยมีการติดตามรายชื่อฐานข้อมูล)งานการชาดออนไลน์ จังหวัด
 สงขลา จัดงานกาชาดออนไลน์ ประจ าปี 2564 ได้ก าหนดจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจ าปี 2564 ขึ้น 
 ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบแพลตฟอร์มงานกาชาด
 ออนไลน์บนเว็บไซต์  

1.2.2 รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ขอเชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและพุธ ทุกสัปดาห์ 
1.2.3 การขจัดความยากจน (พชอ.) 
1.2.4 เยียวยาผลกระทบจากการฉีดวัคซีน อ าเภอเทพา จ านวน 2 ราย ต.ปากบาง (ตาแปด) 
1.2.5 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. ณ ค่ายลพบุรี

ราเมศวร์ 
1.2.6 สถานการณ์น้ าท่วมได้ด าเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไปแล้วและมีการติดตั้งกล้องจากอ าเภอสะบ้า

ย้อยเพ่ือค านวณทางเดินน้ า (โดยเทียบจากระยะทางใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมง)และเน้นย้ าให้หน่วย
บริการที่น้ าท่วมบ่อยได้เนินการ ส ารวจคลังยาและเวชภัณฑ์ ผู้ป่วย และยาส าหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะ 
หรือโรคเรื้อรัง เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ โดยมีแจ้งสถานการณ์จากปภ. 

 



วาระท่ี 2 ทบทวนรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเทพา ครั้งที่1/2564 
 ลว 15 ตุลาคม 2564 ณ หอ้งประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.เทพา 

 
วาระท่ี 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 
วาระท่ี 4 การด าเนินงานเครอืข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา  
 4.1 คณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์  

- แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเทพา (คปสอ./คปสอ.ม.) ปี2565  
- ตัวชี้วัดระดับโซน (โซนชบาแดง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานแผนงานโครงการ ประจ าปี 2565 
จ านวน 25 โครงการ โดยแยกเป็น    

                          โครงการ รออนุมัติ อนุมัติ 
1.  โครงการระดับรพ.เทพา  

จ านวน 10 โครงการ 

7 โครงการ 
(ร้อยละ70) 

3 โครงการ 
(ร้อยละ30) 

2.  โครงการระดับCUP  

จ านวน 15 โครงการ 

10 โครงการ 
(ร้อยละ100) 
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 4.2 คณะอนุกรรมการบริการการเงินการคลังสุขภาพ  
- ประมาณการ การจัดสรรเงินUC ประจ าปี 2565  โดยได้ด าเนินการจัดสรรเงินล่วงหน้าให้กับหน่วยบริการ

50%ของยอดประมาณการ ปีงบ65 และขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูล(ตามเอกสารที่แจ้งในที่ประชุม)หากมี
ข้อมูลไม่ตรงกันหรือข้อสอบถาม ขอให้ติดต่อหรือแจ้งกลับมายังหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ภายในวันที่17 
ธันวาคม 2564 เพ่ือยืนยันและตรวจสอบข้อมูล และด าเนินการโอนเงินไปยังหน่วยบริการต่อไป 

 
 4.3 คณะอนุกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (CD_BOARD) 
  - รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการ EOC ด้านสาธารณสุข อ าเภอเทพา 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ขออนุมัติ ใช้งบบริหารจัดการCUP เพ่ือจ้างลูกจ้าง จ านวน 2 ราย ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
   - นางสาวกอมารีย๊ะ  สุขเดิมรอด ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 
   รพ.สต.ล าไพล (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน) 
   -  นางสาวซันมา สาเม๊าะ  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   
   รพ.สต.ทุ่งโดน (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) 

 
5.2 ก าหนดวันประชุมครั้งต่อไป  

  ในวันที่ 27 มกราคม  2565 
 
  
             
           นางสาวศิริขวัญ โระศรี 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
    
 
            นางสาวอุสาห์  หมีชุม 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
               นายเดชา  แซ่หลี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


