
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเทพา ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
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.ล าไพล 
8. นางอรสา   ชูศรี   ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า 
9. นางดวงฤดี  หลังนุ้ย  ผอ.รพ.สต.ตูหยง 
10. นางเอมอร  เหลาะเหม  ผอ.รพ.สต.ตาแปด 
11. นายชารีฟ  นิภิรมย์  ผอ.รพ.สต.สะกอม 
12. นางพรเพ็ญ  ทองขาว  ผอ.รพ.สต.ท่าไทร 
13. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์  ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 
14. นางรัชนี  แก้วมาก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
15. นางนิจฉรา  ชูผล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16. นางนุสรีนา  มูซอดี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17. นางมารีนา หล าสะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18. นางธารรัตน์  จันทร์บุตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19. นายอดิศักดิ์  หมัดหมาด  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
20. นางสาวซอฟียะห ์ เต๊ะหมัดมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
21. นางจรุงศรี อุมา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
22. นางเขมรัชกร ภูธนกฤตวรัญญู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23. นางรอกีเย๊าะ  ยูโซะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
24. นางบุษกร  บุญทองศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
25. นางสาวการีมะห์ หมีนเหล็บ นักวิชาการสถิติ 
26. นายอาหาหมัด สีระโก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
27. นางสาวอุสาห์  หมีชุม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
28. นางชัชญาภา  โครตสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
29. นายมะยา ยูโซะ   จพ.ทันตสาธารณช านาญงาน 
30. นางคอลิเยาะ  มามุ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
31. นายสหรัต เดเระมะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
32. นางสาวมัตติกา บุญมาก  พนักงานพิมพ์ 
33. นางกัณทิมาพร  บุญก่อเกื้อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 



 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

1.1  เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด  
1. ให้แต่ละอ าเภอจัดท า Flow chart  การจัดตั้ง HI/CI 
2. มีการซักซ้อมแผน การปฏิบัติงาน 
3.การตรวจ ATK หากผล Positive ถ้าเข้านิยามการรักษาให้แพทย์ท าการรักษาทันที หากเข้านิยามท า RT-
PCR ให้ท าทันที รวมถึงการตรวจเพื่อท าหัตถการ และกลุ่มท าประกันชีวิต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
แพทย ์พิจารณากลุ่มไหนต้องเข้าHI/CI กลุ่มไหนต้องส่งไป RT-PCR  
4.การเร่งรัดฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม3 ก าหนดเป้าหมายร้อยละ50 ภายในเดือนมกราคม 2565 โดยมีการ
วางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การกระจายจุดฉีด 
2.จัดฉีดวัคซีนในวันหยุดราชการ 
 

1.2  เรื่องจากที่ประชุมอ าเภอ  
1. การแต่งกายชุดผ้าไทย ในวันอังคาร และวันพุธ 
2. แจ้งเชิญชวนเข้ารว่มกิจกรรมจิตอาสาของอ าเภอ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีอ าเภอก าหนด 

  
วาระท่ี 2 ทบทวนรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเทพา ครั้งที2่/2564  
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
3.1  การจัดการประชุม คปสอ.เทพาแต่ละครั้ง หลังจากมีการทบทวนรายงานการประชุม เมื่อที่ประชุมรับทราบ

และรับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ทีมเลขาอัปโหลดรายงานการประชุมเข้าระบบรายงานการประชุมผ่านหน้าเว็บ
สสจ.สงขลา พร้อมทั้งตรวจเช็คความถูกต้อง ครบถ้วนทุกครั้ง 

3.2  การติดตามความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องการขออนุมัติใช้งบบริหารจัดการCUP เพ่ือจ้าง
ลูกจ้าง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นางสาวกอมารีย๊ะ  สุขเดิมรอด ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) รพ.สต.ล าไพล (ลูกจ้าง
ชั่วคราว รายเดือน) 
 2.  นางสาวซันมา สาเม๊าะ  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.ทุ่งโดน (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) 

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 
 

 
 
 



วาระท่ี 4 การด าเนินงานเครอืข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา  
4.1  คณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์    

  4.1.1 การทบทวนรายชื่อคณะอนุกรรมการเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา 
 - ได้มีการทบทวนรายชื่อคณะท างาน และบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะอนุกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวง โดยจะจัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอเทพา ปี 2565 พร้อมทั้งส่งค าสั่งคณะท างานแต่ละคณะอนุกรรมการต่อไป 
 - ให้แต่ละคณะอนุกรรมการจัดประชุมย่อย คณะอนุกรรมการละ 2 เดือน/ครั้ง พร้อมทั้งส่งรายงานมายัง
คณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์รวบรวม เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละอนุกรรมการ 
 4.1.2 การด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ ปี 2565  
 - การติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง หัวหน้าพยาบาลเสนอให้มีเจ้าภาพ
หลักของแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ดูตามกลยุทธ์ว่าการด าเนินการ
บรรลุตามวัตประสงค์หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือจะได้น ามาสรุปประเด็นปัญหาและ
วิเคราะห์แนวทางแก้ไข เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป 
 4.1.3 การออกนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัดสงขลาปี 2565  
 ด้วย สสจ.สงขลา จะเยี่ยมนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ประจ าปี2565 เพ่ือก ากับติดตาม  
ประเมินผล และสนับสนุนพัฒนาการด าเนินงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ โดยสนง.CUP  ได้แจ้งก าหนดการและแนว
ทางการนิเทศงานฯ รอบที1่/65 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละประเด็นจัดท าข้อมูล
น าเสนอในรูปแบบ power point แล้วส่งมายังเมลนุสรีนา nus.bm1220@gmail.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 
2565 
 ประธาน ฝากดูเรื่อง  
  1. การเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับปัญหาบริบทของพ้ืนที่  
  2. การอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  3. ให้ผู้รับผิดชอบงานซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศตามกรอบประเด็นการนิเทศ 
 4.1.4 การออกนิเทศงานผสมผสานระดับอ าเภอเทพา ปี 2565 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือติดตามงาน ตามนโยบายและจุดเน้น เขต จังหวัด อ าเภอ และปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 
 4. เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีภายในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา  
เป้าหมายของการนิเทศ  
 1. นิเทศ หน่วยบริการ ปีละ 2 ครั้ง  
 2. นิเทศ หน่วยบริการ รอบที่ 1 ติดตามแผนและผลงานไตรมาส 1  
 3. นิเทศ หน่วยบริการ รอบท่ี 2 ติดตามผลงาน  
รูปแบบการนิเทศงาน  
 เป็นการนิเทศงาน หน่วยบริการ เก็บประเด็นข้อมูล ทีมต้องสรุปข้อมูล ดูกระบวนการวิเคราะห์แผน ติดตาม
ผล ปัญหาอุปสรรค และผลงานความภาคภูมิใจ สรุปประเด็นให้แก่ผู้บริหาร  
 



 
การออกนิเทศงาน  
 คณะกรรมการนิเทศงาน ประกอบด้วย  
 1. ผู้บริหาร : ประธานและรองประธาน เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา  
 ๒. ผู้นิเทศ : หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงานทุกงานของระดับอ าเภอ หรือตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบงานทุกงานของระดับอ าเภอ  
แผนการนิเทศงาน  
แผนการนิเทศงานผสมผสานระดับอ าเภอเทพา รอบท่ี 1/2565 ดังนี้ 
วันที่ เวลา เจ้าภาพ หน่วยบริการ 
2 กุมภาพันธ์ 2565  09.00 – 16.00 น. โซนทานตะวัน  

- รพ.สต.ตาแปด 
รพ.สต.พรุชิง รพ.สต.ท่าม่วง 
รพ.สต.ทุ่งโดน รพ.สต.ตูหยง 
รพ.สต.ตาแปด PCU1 รพ.เทพา 

3 กุมภาพันธ์ 2565  09.00 – 16.00 น. โซนบานชื่น  
- รพ.สต.เกาะสะบ้า 

รพ.สต.สะกอม รพ.สต.ท่าแมงลัก 
รพ.สต.เกาะสะบ้า PCU2 รพ.เทพา 

4 กุมภาพันธ์ 2565  09.00 – 16.00 น. โซนชวนชม  
- รพ.สต.ท่าไทร 

รพ.สต.ท่าไทร รพ.สต.ล าไพล 
รพ.สต.วังใหญ่ PCU 3 รพ.เทพา 

 
กรอบการนิเทศ ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 ๒. สถานการณ์การเงิน  
 ๓. ประเด็นและจุดเน้นการด าเนินงานปี 2565 
  1) การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  2) การควบคุมป้องกันโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ: โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
  3) การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค 
  4) ลดมารดาตาย 
  5) ปลอดผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย 
  6) ปลอดฆ่าตัวตาย 
  7) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal Medicine care) ในสถาน
บริการทุกแห่ง 
  8) กัญชาทางการแพทย์ 
  9) ผู้สูงวัยสุขภาพดี ดูแลตัวเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  10) การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
  11) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการและการจัดการด้านสุขภาพ 
 
 
 
 



กลุ่มงาน/ฝ่าย ประเด็นการนิเทศ ผู้รับผิดชอบประเด็นนิเทศ 
- งานควบคุมโรคติดต่อ 
 

- การด าเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- ความครอบคลุมวัคซีนโควิด-19  
- ความครอบคลุมวัคซีน 0-5 ปี 
- โรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่ 

นายอาหาหมัด สีระโก 
นางธารรัตน์ จันทร์บุตร 
นางนุสรีนา มูซอดี 

- งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 
 

- ระดับความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า 
- การติดตามการรับยาของผู้ป่วยวัณโรค 
- การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

นางธารรัตน์ จันทร์บุตร 
นางสุวรรณี คานยู 

- งานอนามัยแม่และเด็ก 
 

- การดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง (ลดอัตราแม่ตาย  
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 

นางอรอนงค์ แซ่กี่, 
นางสุดารัตน์  ไกรแก้ว  

- งานกลุ่มวัยเรียน 
 

- เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน  
- อนามัยโรงเรียน 

นางสาวฟารีซัน  ฮามะ 
 

- งานอาหาร ยา และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- ปลอดผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย    
- ตลาดและร้านอาหารผ่านเกณฑ์ covid free setting  

นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ 
นางมารีนา หล าสะ 

- งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

- ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

นายจรัญ  คงสุวรรณ 
นางมารีนา  หล าสะ 

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

- สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 
- การจัดบริการอาชีวอนามัย 

นางมารีนา  หล าสะ 
นายอดินันท์  บากอสิดิ 
นายดรุนัย  สุภัทรสมัย 

 - งานข้อร้องเรียน  - การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษ และ
การด าเนินงานวินัย 

นางพัชรี รัตนจินดา 
 

- งานบริหารทั่วไป - พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 
- การเงิน 
- พัสดุ 

นายวัชรพงศ์  ชัยสุวเศรษฐ์  
นางสุดารัตน์  ไกรแก้ว 
นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ   

- งานข้อมูลสารสนเทศ - คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม 
- มิติความสัมพันธ์คุณภาพข้อมูล เชื่อมโยงถูกต้อง 
- การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพบริการ 

นางวัชรี แมเร๊าะ 
นายสหรัต  เดเระมะ 

- งานพัฒนายุทธศาสตร์ 
สาธารณสุข 

- แผนงาน/โครงการ 
- กองทุนสุขภาพต าบล 
- ระบบการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ 

นางสาวอุสาห์ หมีชุม 
นางนุสรีนา มูซอดี 
นางสาวการีม๊ะห์ หมีนเหล็บ 
 
 



กลุ่มงาน/ฝ่าย ประเด็นการนิเทศ ผู้รับผิดชอบประเด็นนิเทศ 

- กลุ่มงานประกันสุขภาพ - การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวอุสาห์ หมีชุม 

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาบุคลากร  

- การพัฒนาการวางแผนก าลังคนให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 
- แผนการพัฒนาบุคลากร 
- องค์กรสร้างสุขและการขับเคลื่อนชมรมคุณธรรม 

นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ  
นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง 
นางพัชรี รัตนจินดา 
นางนิจฉรา ชูผล 

- งานบริหารเวชภัณฑ์และ
วัคซีน 

- ระบบบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพและ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ 
นางมารีนา หล าสะ 
นางนุสรีนา มูซอดี 

- งานเยี่ยมบ้าน 
 

- งานเยี่ยมบ้านคุณภาพ 
- การเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้พิการ ติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุ 
- พัฒนาระบบคุณภาพงานคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 

นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ 
นางเขมรัชกร ภูธนกฤตวรัญญู 
นางนิจฉรา ชูผล 

- งานผู้สูงอายุ 
 
 

- ต าบล Long Term Care ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม care plan  
- การคัดกรอง ADL 
- ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

นางเขมรัชกร ภูธนกฤตวรัญญู 
นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ 
นางนิจฉรา  ชูผล 

- งานพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิ สุขภาพองค์รวม และระบบ
สุขภาพอ าเภอ 
 

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสุขภาพวิถีใหม่ (New 
Normal Medicine care) ในสถานบริการทุกแห่ง 
- การพัฒนาระบบสุขภาพระดับต าบล (พชต.) 

นางอรอนงค์  แซ่ก่ี, 
นางนิจฉรา ชูผล 

- งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 
 

- ดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเนื่อง เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
โรงพยาบาลและ รพ.สต. และเพ่ิมมคุณภาพการรักษากลุ่ม
ป่วย 
- ปลอดฆ่าตัวตาย 

น.ส.มลฑา อินกะโผะ 
น.ส.เสาวภา  สะชนะพันธ์ 
นางสุวรรณี คานยู 
 

- งานทันตสาธารณสุข  
  
  

- ส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย 
- ส่งเสริมและปอ้งกันโรคในช่องปากในเด็กในเด็กวัยเรียน 
- ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากพ้ืนฐาน  
- ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทาง ลดการส่งต่อ 

นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ 
นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ   

- งานสุขศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์ 

- การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
ของประชาชน 

นางสุจิตรา ลือเมาะ 
นางวัชรี แมเร๊าะ 

 
 
 
 



 ๔. ประเด็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ และแนวทางแก้ปัญหา  
 ๕. สิ่งดีๆ และความภาคภูมิใจ  
รูปแบบการน าเสนอและกิจกรรมการนิเทศ 
 1. คณะกรรมการลงนิเทศแบบโซน ให้แต่ละสถานบริการน าเสนอ ไม่เกิน 10 นาที 
 2. คณะกรรมการนิเทศงานลงเยี่ยมหน้างาน 
 3. คณะกรรมการนิเทศงานรวบรวมและสรุปประเด็น พร้อมให้แต่ละแห่งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาน
บริการในโซน 
 ทั้งนี้ ประธานเสนอให้พ้ืนที่สรุปข้อมูลเป็นOne Page เพ่ือให้น าเสนอข้อมูลที่เป็นจุดเน้น โชว์กิจกรรมเด่นๆ 
ตามบริบทของพ้ืนที่ และการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 
   4.1.5 รายงานความคืบหน้าแผนงานโครงการ 
 - แผนงานโครงการระดับโรงพยาบาลเทพา อนุมัติแล้ว 8 โครงการ เหลือ 1 โครงการ 
      - แผนงานโครงการระดับเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา อนุมัติแล้ว 11 โครงการ เหลือ 4 โครงการ 
 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบงานได้แก้ไข และส่งขออนุมัติไปยัง สสจ.เรียบร้อยแล้ว 

 
4.2 คณะอนุกรรมการบริการการเงินการคลังสุขภาพ  
 - แจ้งเรื่องงบ จากสปสช. ได้มีการจัดสรรและส่งหนังสือแจ้งรพ.สต.เรียบร้อยแล้ว รอโอนสัปดาห์หน้า 
 
4.3  คณะอนุกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา 
 - แจ้งเปิดให้บริการทันกรรมตามปกติแล้ว ยกเว้นขูดหินปูน  ในส่วนของรพ.สต.จะเคลียร์เรื่องตามคนไข้ไปใส่

ฟันปลอม และตามคนไข้มารับบริการตามคิวนัด ทั้งนี้ ฝากพ้ืนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ตามคนไข้ให้รับบริการตามวัน 
เวลาที่นัดไว้ด้วย 

 
4.4 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเครอืข่ายสุขอ าเภอเทพา  
  - ฝากให้พ้ืนที่เช็คข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ดูการบันทึกเข้าระบบรพ.สต. ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรเงิน

จะได้ตรงไปที่รพ.สต.เลย  และให้เตรียมดูเรื่องEOC และการฉีดวัคซีนในรพ.สต. เงินเหมาจ่ายรายหัว และเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 นอก
สถานพยาบาล  

 
4.5 คณะอนุกรรมการควบคุมโรคติดต่อ(CD_BOARD)   
 รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 อ าเภอเทพา  
 - ยอดผู้ป่วยสะสม 5,070 ราย  
 - เสียชีวิต 42 ราย เป็นผู้สูงอายุ 70% พบมากที่สุดทีต่ าบลล าไพล  
 - ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ55  และเพศชายร้อยละ 45  
 - เดือนมกราคม 65 พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 13 ราย และคาดว่าเดือนนี้น่าจะมีผู้ติดเชื้อ ประมาณ 30 ราย 



 - การติดตามClusterที่น่าสนใจ คือเคสที่หมู่2 ต าบลเทพา และCluster สายพันธุ์โอมิครอนที่บ้านกระอาน 
ต าบลท่าม่วง ทั้งนี้ รพ.สต.ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ ได้มีการติดตามเคส พร้อมค้นหาผู้ป่วยตามไทม์ไลน์ การจัดท าผังเครือ
ญาติ เพ่ือระงับการแพร่เชื้อดังกล่าวแล้ว และดใูห้ข้อมูลการฉีดวัควีนของผู้ป่วยด้วย 

 - ประธานเสนอ ให้ท าสไลด์รวมข้อมูลยอดผู้ป่วยที่ท าATK และ RT-PCR เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 - การวางแผนการฉีดทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 
 - ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละรพ.สต. พร้อมแจ้งพ้ืนที่ให้เตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆ ทั้งนี้ จะมีทีมอ าเภอลงพ้ืนที่ไปช่วยสอนงานให้อีกที 
 - จะมีการติดตามงานเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 และการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดHI โดยพ้ืนที่

ต้องเตรียมความพร้อมของSet box ส าหรับผู้ป่วย อย่างน้อย100ชุด เพื่อรองรับการrefer back แนวทางหากเจอ
คนไข้ATK POS ให้จัดการทันท ีห้ามคนไข้กลับบ้าน ให้ส่งคนไข้มารพ.ก่อน ทั้งนี้ จะมีการซักซ้อมแผนกันอีกที 

 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ติดเชื้อให้admitที่รพ.สนาม ดีอามาน แทน แต่หากประเมินเข้าเกณฑ์ HI ก็สามารถ
ท าได้ 

 
4.6 คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค 
 - มีการปรับเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2565 ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95 โดยงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างที่เป็นอาหาร จ านวน 5 ตัวอย่าง ยา จ านวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร 
เครื่องส าอางที่เก็บจากร้านยา จ านวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ Alcohol Gel และดูสถานประกอบการที่ผลิต เช่น โรงน้ า 
และโรงงาน ทั้งนี้ ได้มีการแนะน าผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุงไปแล้ว 

 - ตามที่ทีมแพทย์แผนไทยระดับอ าเภอ ได้จัดให้มีอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แล้วนั้น ให้รพ.สต 
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ที่จะเปิดให้บริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย โดยมีการอนุญาตให้
ปลูกกัญชาร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ในส่วนของการด าเนินการทีมแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมหารือกันอีกครั้ง ใน
วันที่ 20 ม.ค. 65  

 
วาระท่ี5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
             
          นางสาวมัตติกา  บุญมาก 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
            นางสาวอุสาห์  หมีชุม 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
               นายเดชา  แซ่หลี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 


