
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเทพา ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเดชา  แซ่หลี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา  
2. นายวีรศักดิ์  เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพา  
3. นายส่อแหล๊ะ  หมัดยูโส๊ะ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
4. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง หัวหน้าพยาบาล  
5. นายยศพงศ์  ถิระวุฒิ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  
6. นางบุญประสม  นิลกาฬ ผอ.รพ.สต.ลำไพล 
7. นางอรสา   ชูศรี  ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า 
8. นางดวงฤดี  หลังนุ้ย  ผอ.รพ.สต.ตูหยง   
9. นางเอมอร  เหละเหม  ผอ.รพ.สต.ตาแปด  
10. นายชารีฟ  นิภิรมย์  ผอ.รพ.สต.สะกอม  
11. นางพรเพ็ญ  ทองขาว ผอ.รพ.สต.ท่าไทร 
12. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์ ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 
13. นางนวลจิลา บัวศรี  ผอ.รพ.สต.ท่าแมงลัก  
14. นางรอกีเย๊าะ  ยูโซะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รักษาการ ผอ.รพ.สต.วังใหญ่) 
15. นางชัชญาภา  โครธาสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รักษาการ ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง) 
16. นายมะยา  ยูโซะ  จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน (รักษาการ ผอ.รพ.สต.พรุชิง) 
17. นางวัชรี  แมเร๊าะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
18. นายจีฮาร  สาเหม๊าะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
19. นางสาวเสาวภา สะชนะพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
20. นางนุสรีนา  มูซอดี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
21. นางธารรัตน์  จันทร์บุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
22. นางสุดารัตน์   ไกรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
23. นางมารีนา  หลำสะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
24. นางสาวซันมา  สาเม๊าะ นกัวิชาการสาธารณสุข  
25. นายอดิศักดิ์   หมันหมาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
26. นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
27. นางสาวอุสาห์  หมีชุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
28. นางจรุงศรี อุมา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
29. นายจรัญ  คงสุวรรณ  นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
30. นางสาวมลฑา  อินกะโผะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
31. นางสาวธนิษฐา  มิ่งประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
32. นางสาวนุรอาซียะห์ อับดุลเลาะ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
33. นางสาวปัทมา  อุมาสะ  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 



34. นายอามัดชุมรี  สะอะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
35. นางสาวซันมา  สาเม๊าะ นักวิชาการสาธารณสุข 
36. นางสาวมุมีนา  หมินเย๊าะ นักวิชาการสาธารณสุข 
37. นางสาวการีมะห์  หมีนเหล็บ นักวิชาการสถิติ  
38. นายสหรัต  เดเระมะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
39. นายอาหาหมัด  สีระโก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
40. นายรุซลาน  มามุ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
41. นางกัณฑิมาพร  บุญก่อเกื้อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
42. นางสาวมัตติกา  บุญมาก พนักงานพิมพ์   

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
ก่อนวาระ แนะนำเจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ นายอาหมัดซับรี  สะอะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

ปฏิบัติงาน รพ.สต.ลำไพล 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ  

1.1  เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด  
1. แจ้งกำหนดการนิเทศงานและตรวชราชการ รอบท่ี2/2565 เพ่ือติดตาม กำกับ ประเมินผลและสนับสนุน

พัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุข ในวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี ้ ให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละประเด็นการ
นิเทศเตรียมความพร้อมตามจุดเน้น ประเด็นติดตาม รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และการดำเนิน
กาเนินการตามแผนโครงการ 

2. แจ้งกำหนดการติดตามงานโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (ช่วงบ่าย) 

3. แจ้งกำหนดการการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมอำเภอเทพา ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565  
1.2 เรื่องจากที่ประชุมอำเภอ  

1. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเหล่ากาชาด ในการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา 
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

2. การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ซ่ึงอำเภอเทพา ไดด้ำเนินการตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้าน สุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้ การศึกษา การเข้าถึงบริการของรัฐ และปัญหาอ่ืน ได้เร่งบูรณาการ
ขับเคลื่อนขจัดความยากจน ฯ ในพื้นที่ จ.อำเภอเทพาอย่างต่อเนื่อง  

3. การเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินชคต. ด้านการอำนวยความสะดวก ประสานงานและแก้ไขปัญหา 
เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ ชคต. ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารรณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชคต. 
 
 



4. วันที่ 24 พ.ค. 65 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครอบครัวนางแวสะปีเยาะ ดามีแล บ้านเลขที่ 100/9 หมู่ที7่ ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจำนวน 3 คน เป็นบุตรสาวและบุตรชายที่มี
อาการพิการทางสมอง สภาพบ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรม ชำรุด เสาไม้ไม่ม่ันคงแข็งแรง ไม่มีความปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต 
ประกอบกับความเป็นอยู่ยากลำบาก ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย จำนวน 
80,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนางแวสะปีเยาะ ให้มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย เหมาะสมแก่การ
อยู่อาศัยและมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะ 

5. โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ “จัดการทรัพยากรน้ำ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจนและรองรับภัยพิบัติ” ซึ่งอำเภอเทพา ได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่อง ทั้งนี้ ได้มีการ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมสัมนาเพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

6. เน้นย้ำเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน
ภาพอำเภอทุกครั้ง 
 
วาระท่ี 2 ทบทวนรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเทพา ครั้งที1่/2565 
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 

วาระท่ี 4 การดำเนินงานเครอืข่ายสุขภาพอำเภอเทพา 
4.1  คณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์    

 4.1.1 การนิเทศงานผสมผสานระดับอำเภอ 
 มีการนิเทศงานระหว่างวันที่ 2-4 กมุภาพันธ์ 2565 โดยมีการนิเทศงานเป็นภาพโซน ดังนี้ 

 
 



และจากการนิเทศงานมีข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากเครือข่ายอำเภอเทพา ดังนี้ 
- การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ 1 หมู่บ้าน / 1 สถานบริการ 
- รพ.สต.พรุชิง รถ Refer ผู้ป่วย 
- รพ.สต.ตาแปด ขอพยาบาลเพ่ิม 1 คน ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนอัตรากำลังของ สสอ.เทพา 
- รพ.สต./PCU ขอสนับสนุน FF ในรูปแบบเดียวกันทั้งอำเภอ และขอให้มีการทบทวนความรู้ในการจัดทำ FF 
- มีกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในบุคลากร เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา 
ประธานไดร้ับทราบข้อเสนอแนะและความต้องการ โดยมีข้อเสนอแนะและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- ประเด็นการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ 1 หมู่บ้าน / 1 สถานบริการ สาธารณสุขอำเภอเทพา 

รับผิดชอบดำเนินการลงพ้ืนที่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการดำเนินการกำหนดพ้ืนที่ 
- รพ.สต.พรุชิง รถ Refer ผู้ป่วย ท่านประธานให้ผู้ที่เก่ียวข้องบรรจุในแผนงบลงทุน 
- ในกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในบุคลากร เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา ท่านประธานเห็นด้วยและสนับสนุนให้

มีกิจกรรม อาจจะเป็นในรูปแบบการศึกษาดูงาน เป็นต้น ให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากร 
- ประเดน็ FF เสนอแนะให้เป็นรูปแบบการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วย เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยจะหาวิทยากรในการ

ให้ความรู้เรื่อง การจัดทำ FF และมอบอนุกรรมการยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ในปีถัดไป 
 

 4.1.2 การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 

 
 



4.1.3 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด รอบท่ี 1 ปี 2565 เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา 
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ประเด็นเพ่ิมเติม 
1. ให้งานยุทธศาสตร์ลองวิเคราะห์ตัวชี้วัด 
2. มอบหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ติดตามงาน NCD ใน PCU 
3. เสนอให้จัดทำเว็บไซด์ระบบติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้สามารถอัปโหลดรายงานการประชุม

ผ่านทางหน้าเว็บได้ ทั้งนี้ มอบหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ประสาน IT จัดทำหน้าเว็บคล้าย สสจ. 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามแผนงานโครงการให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมิถุนายน 2565 หาก

ต้องการขยายโครงการ ให้ส่งขออนุมัติขยายโครงการและดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  4.2.1 การประเมินรพ.สต.ติดดาว 
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4.3 คณะอนุกรรมการบริการการเงินการคลังสุขภาพ  
4.3.1 การจัดสรรงบประมาณเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาปีงบประมาณ 2565 (OP/PP ในเครือข่ายหน่วย

บริการ) 
สรุปการจัดสรร  

• งบประมาณรายรับปี2565 (OP/PP) จำนวน 44,739,894.76 บาท 
• OP/PP ในหน่วยบริการจัดสรร ไปแล้ว 75% เป็นจำนวนเงิน  19,324,059.84  บาท 
• รอจัดสรร 25% เป็นจำนวนเงิน  6,441,353.28  บาท  
• PP Basic service จัดสรรตามผลงาน 25%  รอจัดสรรตามผลงานสิ้นปีงบประมาณ 

4.3.2 การจัดสรรเงินโอน กรณีโควิด19 
1. เงินโอนค่า ATK แอปเป๋าตังค์ ชุดละ 10 บาท ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.64 – ม.ค.65 

งวด DATK6501120001 จำนวน 2, 120 ชุด คิดเป็นเงินจำนวน 21,200 บาท  
งวด DATK6502010002 จำนวน 550 ชุด คิดเป็นเงินจำนวน 5,500 บาท 

2. เงินโอนค่าเหมาจ่ายCI งวด 6410 – 6412  ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.64 – ธ.ค.64 จำนวน 1,422,000 บาท 
3. เงินโอนค่าบริการคัดกรอง/รักษาแบบHI/CI สิทธิ UC  

งวด 6411 ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.64 – พ.ย.64 ยอดเงินโอนจำนวน 568,221 บาท 
งวด 6412 – 6502 ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.64 – ก.พ.65 ยอดเงินโอนจำนวน 4,585,099.5 บาท 
งวด 6503 ข้อมูลตั้งแต่ ธ.ค.64 – มี.ค.65 ยอดเงินโอนจำนวน 1,722,690 บาท 
งวด 6504 อยู่ระหว่างดำเนินการ  

4. เงินโอนค่าบริการคัดกรอง/รักษาแบบHI/CI สิทธิ อปท(รพ.สต.สะกอม) 
งวด 6504  ข้อมูล มี.ค. 65 ยอดเงินโอนจำนวน 36,135 บาท  
4.3.3 การดำเนนิงานงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
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1. อัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.65 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ยกเลิกการเบิกค่าแลปเพื่อคัดกรอง 
3. การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด / กรณีตรวจก่อนทำหัตถการ/ก่อนผ่าตัด (มีคำสั่งแพทย์)  

•   ตรวจ ATK ชนิด professional test ราคา 200 บาท/ครั้ง (เบิกตามสิทธิ) 
•   กรณีผู้ป่วยใน การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR รวมค่าเก็บตัวอย่างหน่วยดูแลผู้ป่วยบันทึกเบิก
และตามจ่ายหน่วยแลปเอง ราคา 900/ครั้ง (เบิกตามสิทธิ) 
•  กรณีตรวจ ATK แล้วแพทย์มีดุลยพินิจว่าต้องตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR เช่น การ

ตรวจก่อนทำหัตถการในกลุ่มผู้ป่วยนัดมาผ่าตัด เป็นต้น สามารถขอรับการเบิกค่าใช้จ่ายไปยัง สปสช.
ได้ตามอัตราที่กำหนด 

4. ค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  
1. ไม่มีอาการหรือสบายดี/มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 

• ค่าบริการ OP – Self Isolasion เหมาจ่าย 600 บาท/ราย 
2. มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรง หรือกลุ่มที่มีปอดอักเสบแต่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจน(HI/CI) มีผลถงึ31 พ.ค.65  

• ดูแลผู้ป่วย 1-6 วัน เหมาจ่ายรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าX—ray HI ไม่มีอาหาร 4,000 บาท/ราย 
• ดูแลผู้ป่วย 7 วันขึ้นไป เหมาจ่ายรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าX—ray HI ไม่มีอาหาร 8,000 บาท/ราย 
• ดูแลผู้ป่วย 1-6 วันขึ้นไป เหมาจ่ายรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าX—ray CI ไม่มีอาหาร 4,000 บาท/ราย 
• ดูแลผู้ป่วย 7 วันขึ้นไป เหมาจ่ายรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าX—ray CI ไม่มีอาหาร 8,000 บาท/ราย 
• ดูแลผู้ป่วย 1-6 วันขึ้นไป เหมาจ่ายรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าX—ray CI มีอาหาร 6,000 บาท/ราย 
• ดูแลผู้ป่วย 7 วันขึ้นไป เหมาจ่ายรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าX—ray CI มีอาหาร 12,000 บาท/ราย 

5. ค่าพาหนะรับส่งต่อ เฉพาะการรับ-ส่งต่อระหว่างหน่วยบริการเพื่อรับเข้าเป็นผู้ป่วยในรพ.(IP) 
• ระยะทางไป – กลับ ไม่เกิน 50 กม. จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท 
• ระยะทางไป – กลับ มากกว่า 50 กม. จ่ายเพิ่มเติม กม.ละ 4 บาท 
• ค่า PPE รวมค่าทำความสะอาด จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท/ครั้งท่ีมีการส่งต่อผู้ป่วย 

6. การแก้ไขข้อมูลติด Cและ V 
• แนวทางแก้ไขการติด C349 
1. กรณ ีScreening ดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยใช้หลักฐานการให้บริการ (ใบรายงานผล Lab)  
2. กรณ ีHI/CI ดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยใช้หลักฐานการให้บริการ (ใบบันทึกการติดตามอาการ)   
3. การส่งเอกสารหลักฐานให้  scan ส่งทาง e-mail appeal_nhso@nhso.go.th 
• แนวทางการแก้ไขข้อมูลติด V 
1. เข้าเว็บไซต์ https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit/dashboard ใช้ Username/Password เดียวกับการ

ส่งข้อมูล E-Claim  
2. Login  
3. กดเมนู การตรวจสอบก่อนจ่าย เลือกรายการ  
4. แสดงหน้าจอดังรูป กดเลือกเง่ือนไขที่ต้องการอุทธรณ์ 

https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit/dashboard


5. กดเลือกเง่ือนไขการทักท้วง  
6. กดเลือกรายการเพื่อดูรายละเอียดการทักท้วง 
7. กดเลือกรายการ แสดงหน้าจอดังรูป เลือกการพิจารณาผลการตรวจสอบ และกดดูรายละเอียด 
8. กดดูรายละเอียดเงื่อนไขการติด V พร้อมแนบเอกสารเพ่ือทักท้วง  

 

 



 

 



 
 

 
 
 

 
 



4.4  คณะอนุกรรมการควบคุมโรคติดต่อ(CD_BOARD)   
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4.5  คณะอนุกรรมการควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD_ BOARD)   

 การดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมอำเภอเทพา ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ผู้รับผิดชอบงาน
ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไปแล้วทั้งในส่วนทีมคัดกรองและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของ
คณะทำงานให้หารือในที่ประชุมหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และจะมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานในภาพอำเภออีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตรวจATKก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกราย ส่วนบุคลากร
สาธารณสุขให้ตรวจATK มาก่อน ฝากทีมเตรียมเรื่องแบบฟอร์มเขียนรายละเอียดการตรวจATK หากตรวจมาแล้วเกิน 3 วัน
ให้ตรวจให้อีกครั้ง 
 
 4.6 คณะอนุกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา 

• เร่งการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด 
• การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานทันตกรรมประจำหน่วยบริการรพ.สต.ท่าไทร และรพ.สต.ท่าแมงลัก  
• เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างตึกทันตะ เพ่ือลดความแออัดของผู้มารับบริการทำฟันที่โรงพยาบาล จึงมี

การส่งทันตแพทย์ไปให้บริการที่รพ.สต เพ่ือลดระยะเวลารอคอย 
• สรุปประเด็นหารือเรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าบริการ ตรวจATK ก่อนทำหัตถการ เดือนมิ.ย.-ก.ค.65 

โรงพยาบาลจะสนับสนุนชุดตรวจให้รพ.สต.ก่อน หลังจากนั้นค่อยหารือกันอีกครั้ง 
 
4.7  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายสุขอำเภอเทพา  

• เนื่องจากการคีย์ข้อมูลยังล่าช้า เน้นย้ำเรื่องการส่งรายงาน 506 ให้เป็นปัจจุบัน 
• ฝากหัวหน้ากลุ่มงานประกันแจ้งIT ให้ลิ้งค์ข้อมูล เพ่ือให้แพทย์ที่อยู่ประจำรพ.สต.สามารถเข้าไปดูข้อมูล
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่รพ.ได้ 
• การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการคลังในรพ.สต. 



4.8 คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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- แจ้งนัดนำเสนอเพ่ือเตรียมความพร้อมอีกครั้ง ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 

 
วาระท่ี5 เรื่องอ่ืนๆ 

- ให้มีการทบทวนรายชื่อคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้มอบงานแผนงานยุทธศาสตร์จัดทำคำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการ
ใหม่ 

             
          นางสาวมัตติกา  บุญมาก 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
            นางสาวอุสาห์  หมีชุม 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
               นายเดชา  แซ่หลี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 


