
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเทพา ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 19  กรกฎาคม  2565 เวลา 14.00 – 17.00น. 

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลเทพา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเดชา  แซ่หลี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา  
2. นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี  สาธารณสุขอำเภอเทพา   
3. นายส่อแหล๊ะ  หมัดยูโส๊ะ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
4. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง  หัวหน้าพยาบาล  
5. นางบุญประสม  นิลกาฬ  ผอ.รพ.สต.ลำไพล  
6. นายชารีฟ  นิภิรมย์  ผอ.รพ.สต.สะกอม 
7. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์  ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน   
8. นางรอกีเย๊าะ  ยูโซะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รักษาการ ผอ.รพ.สต.วังใหญ่) 
9. นางชัชญาภา  โครธาสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รักษาการ ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง) 
10. นายมะยา  ยูโซะ   จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน (รักษาการ ผอ.รพ.สต.พรุชิง) 
11. นางสาวรัชนี แก้วมาก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
12. นางนุสรีนา  มูซอดี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
13. นางธารรัตน์  จันทร์บุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
14. นางสุดารัตน์   ไกรแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
15. นางมารีนา  หลำสะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
16. นางสาวซันมา  สาเม๊าะ  นักวิชาการสาธารณสุข  
17. นายอดิศักดิ์   หมันหมาด  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
18. นางสาวซอฟียะห์  เตะหมัดมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
19. นางสาวอุสาห์  หมีชุม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
20. นางจรุงศรี อุมา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
21. นางสาวมลฑา อินกะโผะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
22. นางสาวการีมะห์ หมีนเหล็บ นักวิชาการสถิติ   
23. นายสหรัต เดเระมะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
24. นายอาหาหมัด สีระโก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
25. นางสาวมุมีนา  หมินเย๊าะ  แพทยแ์ผนไทย 
26. นายอดินันท์ บากอสิดิ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
27. นางสาวนุจรี มณีภาค  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
28. นางสาวปัทมา อุมาสะ  นักเทคนิคการแพทย์ 

 
 



29. นางสาวศศิธร  พิทักษ์บุตร เภสัชกร 
30. นางสาวอุสนา  ใบดามัน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
31. นางสาวนันทิตา  หมัดชะบูลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
32. นายสมชัย  สันบ ู  นายช่างเทคนิค 
33. นางสาวศิริขวัญ  โร๊ะศรี  พนักงานธุรการ 
34. นางสาวซอฟีย๊ะ เหล็มและ พนักงานพิมพ์ 
35. นางสาวมัตติกา บุญมาก  พนักงานพิมพ์   

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวุฒิ ชุมวรฐายี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
2. นายวัชรพงศ์ ชัยสุวเศรษฐ์ นักการจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
3. นางพัชรี  รัตนจินดา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายยศพงศ์  ถิระวุฒิ     เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  
5. นางอรสา   ชูศรี     ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า  
6. นางดวงฤดี  หลังนุ้ย     ผอ.รพ.สต.ตูหยง  
7. นางเอมอร  เหละเหม     ผอ.รพ.สต.ตาแปด 
8. นางพรเพ็ญ  ทองขาว     ผอ.รพ.สต.ท่าไทร 
9. นางนวลจิลา บัวศรี     ผอ.รพ.สต.ท่าแมงลัก  
10. นางวัชรี  แมเร๊าะ     เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
11. นายจีฮาร  สาเหม๊าะ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
12. นางสาวเสาวภา  สะชนะพันธ์    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
13. นายจรัญ  คงสุวรรณ     นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
14. นางสาวธนิษฐา มิ่งประเสริฐ    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
15. นางสาวนุรอาซียะห์ อับดุลเลาะ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
16. นายรุซลาน มามุ     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1   เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด  
1.1.1 โรงพยาบาลเทพา เป็นสถานที่แหล่งฝึกอบรมตำแหน่งหัวพยาบาล ในวันที่ 25 กรกฎาคม  2565   
1.1.2 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์

ประชุมนานาชาติ ฉลองมหาศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลเทพาได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะทำงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 งานโสตทัศนศึกษา (การถ่ายทำ 
Presentation) โดยมีนายแพทย์เดขา  แซ่หลี เป็นประธาน  

 



1.1.3 Service Plan แนวทางการพัฒนาต่อยอดของพ้ืนที่ (ภายในปีงบประมาณ2566 - 2570) 
เพ่ิมแพทย์เฉพาะทาง 2 สาขา คือ  1. แพทย์อายุรกรรม  2. กุมารแพทย์  
ในเดือน สิงหาคม 2565 มีกุมารแพทย์ จำนวน 1 ท่าน คือ พญ.รัดเกล้า แก้วพิบูล  นายแพทย์ชำนาญการ 
ภายในปี2570  มีแพทย์อายุกรรม จำนวน 3 ท่าน เพื่อลดการส่งต่อและดูแลคนไข้ในพื้นที่ รองรับผู้ป่วย 
Storke  มีเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ตั้งศูนย์ไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไต จำนวน 4 เครื่อง ต่อ รอบ 
 

1.2   เรื่องจากที่ประชุมอำเภอ 
1.2.1  โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กระทรวงมหาดไทยเข้าอบรมงานยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย โดยคัดเลือกตัวแทนภาคีเครือข่ายจาก
ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ในอำเภอเทพา จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรม 

1.2.2  จัดจำหน่ายเสื้อกีฬา “สงขลาเมืองกีฬา” ส่วนของสาธารณสุขได้รับโควตาเสื้อ จำนวน 1,400 ตัว ยอดการ
สั่งเสื้อ อสม.จำนวน 1,250 ตัว และส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข สังกัด รพ.เทพา ได้รวบรวมจำนวนการจองเสื้อ และแจ้งไปยังที่ว่าการอำเภอเทพา  

1.2.3 สนามกีฬาประจำอำเภอเทพา รอดำเนินการจากอบจ.สงขลา ตามแผนโครงการได้วางไว้ 
 

วาระท่ี 2 ทบทวนรายงานการประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเทพา  ครั้งที ่2/2565  
ลว 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา 
  มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  - 
 
วาระท่ี 4  ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา  

4.1 คณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์  
4.1.1  ทบทวนรายชื่อคณะอนุกรรมการ CUP เทพา ปี2565  
(เนื่องด้วย มีข้าราชการย้าย  และเสียชีวิต) 

 -คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา 
  เดิม คุณนิจฉรา  ชูผล  เปลี่ยนเป็น คุณรัชนี  แก้วมาก  ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คุณวัชรี  แมเร๊าะ    ทำหน้าที่เป็นกรรมการ 
-คณะอนุกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (CD_BOARD) 
 เดิม คุณนุกูล  อาญาพิทักษ์  เปลี่ยนเป็น  คุณนวนจิรา  บัวศรี  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
 
 



-คณะอนุกรรมการดำเนินงานโรงไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD_BOARD) 
เพ่ิม พญ.เอมอร  แซ่หลี           ทำหน้าทีเ่ป็นรองประธานคณะกรรมการ  
      นางสาวอัสลีนา  กาเร็ง      ทำหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการ 

 -คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  เดิม คุณนุกูล  อาญาพิทักษ์  เปลี่ยนเป็น  คุณนวนจิรา  บัวศรี  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
 -คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา 
  เดิม คุณนิจฉรา  ชูผล    ไมข่อเพ่ิมเติมคณะกรรมการ 
 

4.1.2  การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัดสงขลา รอบท่ี2/2565 

  

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/รวมไฟล์นิเทศงานจังหวัด-อำเภอ/3063กำหนดการนิเทศระดับจังหวัดรอบ2-65.pdf


เครือข่ายสุขพอำเภอเทพา การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัดสงขลา รอบท่ี2/2565 ในวันที่27  กรกฎาคม  
2565  ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 รพ.เทพา (ช่วงเช้า รพ.  ช่วงบ่าย รพ.สต.ทุ่งโดน) 
โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล และรวบรวมส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวนัที่ 22 กรกฎาคม  2565   

ประเด็นติดตามการนำเสนอ 
1. งานอุบัติเหตุ  2.  โควิด  3.  HR   4. งานคุม้ครองผู้บริโภค 
3Smart 3 เดือน 5 เรื่อง ปี65  

1.  SMART SERVICE PLAN  /มอบหมายให้ คุณเสาวภา 
2. SMART PRIMARY CARE /มอบหมายให้ คุณมารีนา 
3. SMART KID AND CHILD /มอบหมายให้ คุณสุดารัตน์ 
4. SMART AGEING  /มอบหมายให้ คุณซอฟีย๊ะ 
5. SMART BUDJET (บริหารหนี้สิน)  /มอบหมายให้ คุณอุสาห์ 

 

 
 

4.1.3  กำหนดวันจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา ปี2566  
ในวันที่26  สิงหาคม  2565  โดยมีรูปแบบและแบบฟอร์มการวิเคราะห์ส่งไปยังผู้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

4.1.4  แจ้งกำหนดการลงนิเทศระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา ช่วงระหว่างวันที่ 9-13  
สิงหาคม 2565 โดยรูปแบบการนิเทศแบบโซน และจะแจ้งแผนการลงนิเทศอีกครั้ง 



4.2  คณะอนุกรรมการการเงินการคลัง 
  4.2.1  การจัดสรรงบประมาณเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา ปีงบประมาณ 2565   
                    (OP/PP ในเครือข่ายหน่วยบริการ) 
           

 สรุปการจัดสรร  
- งบประมาณรายรับปี2565 (OP/PP) จำนวน 44,739,894.76 บาท 
- OP/PP ในหน่วยบริการจัดสรร ไปแล้ว 75% เป็นจำนวนเงิน  19,324,059.84  บาท 
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรร 25% เป็นจำนวนเงิน  6,441,353.28  บาท 
- PP Basic service 25% จัดสรรตามผลงานสิ้นปีงบประมาณ  

 
 *ให้ดำเนินการส่งข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 

4.2.2  ติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม จำนวน 43 รายการ  เบิกจ่ายไปแล้ว 41 รายการ  
                              การดำเนินงานได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วัน 
 



   
4.2.3  การเบกิจ่ายเงินชดเชย 

 
เริ่มตั้งแต่วันที่4 กรกฎาคม  2565  แก้ไขอุธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30  สิงหาคม  2565 

4.2.3  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการจ่ายตรงสิทธิ อปท ของ รพ.สต.  
 ทุกหน่วยบริการได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนจ่ายตรงสิทธิ อปท ของ รพ.สต.เป็นที่เรียบร้อย 
 

 



4.3 คณะอนุกรรมการพัฒนางานทันตกรรมสาธารณสุข 
4.3.1  ขยายเวลาดำเนินโครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุข 

 การคีย์ข้อมูล และผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆโดยเฉพาะ 3 ปี และ 12ปี ในภาพระดับจังหวัดที่ยังต่ำจึงได้เร่ง
ดำเนินการหลังการระบาดของโรคโควิด19 โดยขยายโครงการจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2565 การจัดบริการในหน่วย
บริการ ทั้งโรงพยาบาล รพ.สต.และPCU1-3 -ให้บริการตามปกติ เบื้องต้นมีการคัดกรองความเสี่ยง ของผู้มารับ
บริการ และไม่มีการตรวจATK แล้ว แต่หากมีความเสี่ยง ให้เลื่อนการให้บริการต่อคนไข้ไปก่อน อย่างน้อย10 วัน  
 

4.4 คณะอนุกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (CD_BOARD) 
 รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 



 

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 อ.เทพา รายวัน ปี2565 (1 ม.ค. – 18 ก.ค. 65) 

 

 

 



 

 



 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

สถานบริการที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2565 

หน่วยบริการ ราย หน่วยบริการ ราย 

รพ.สต.เกาะสะบ้า 4 รพ.สต.ตูหยง - 

รพ.สต.ลำไพล 7 รพ.สต.ตาแปด - 

รพ.สต.ท่าไทร 11 รพ.สต.พรุชิง - 

รพ.สต.ท่าม่วง 6 รพ.สต.ทุ่งโดน - 

รพ.สต.วังใหญ่ 3 PCU 2 - 

รพ.สต.สะกอม 2 PCU 3 - 

รพ.สต.ท่าแมงลัก 2 PCU 1 - 

 
 
 
 



แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 
- รพ.สต./PCU เปิดให้บริการตามตารางให้บริการ สัปดาห์ละ 2 วัน และ รพ.เปิดให้บริการทุกวัน 
- สำรวจและจัดทำข้อมูลการฉีดวัคซีนในหน่วยงาน องค์กร โรงงาน ตลาด โรงเรียน ค่ายทหาร 

ฯลฯ (ตามรายละเอียด covid free setting) 
- ให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น 5 ในบุคลากรและประชาชนทั่วไป 

 

 
 



 
 

 
 



  
สรุปการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัย งบกลาง COVID-19 

  
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
5.1   ผลการประกวดสำนักงานสาธารณสุขดีเด่นระดับภาคใต ้ตัวแทนของเขต12 คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สะเดา จะประกวดในระดับประเทศในวันที่15 สิงหาคม 2565 ได้จัดทีมช่วยในการถ่ายทำVTRจากรพ.เทพา 
และสังกัดสาธารณสุขอำเภอเทพา 

5.2   ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้  จัดงานประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุข “ก้าวสู่สุขภาพปฐมภูมิ
ยุคใหม่ ภายใต้ พรบ.กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม  2565  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  จ.ตรัง  และร่วมแสดงความยินดี 
รางวัล สำนักงานสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค ปี2565  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา 
รางวัล สาธารณสุขดีเด่นระดับภาค สาขาระบบสุขภาพอำเภอ นางบังอร บุญศรีจันทร์ สาธารณสุขอำเภอสะเดา 
รางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการระดับภาค งานวิจัย  
         โดย นส.กรอุไร ใบตาเย็บ นส.มริสา บินตะสอน นส.ฝูศัยนี หมัดอะดั้ม จาก สสอ.สะเดา 
รางวัล  นักสาธารณสุขดีเด่นระดับ ภาคใต้ สาขาส่งเสริมสุขภาพ คุณนวนจิรา  บัวศรี  นวก.สาธารณสุขชำนาญ
การ รพ.สต.ท่าแมงลัก 

 
ปิดประชุมเวลา  17.00น. 
   
 
 

นางอุสาห์  หมีชุม  จดรายงานการประชุม 
นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  รับรองรายงานการประชุม 


