
วาระการประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
คร้ังที่ 12 / 2564 

วัน ศุกร์ ท่ี 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด 

............................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. สถานการณ์โรค 
2. การสอบสวนโรค นโยบายหาก ATK บวก ให้จัดการลง HI ยกเว้นกลุ่ม 608 
3. นโยบายการเปิดประเทศ ประเมิน Thai stop covid, ใช้มาตรการ V-U-C-A  
4. การขออนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีข้ันตอน หลักฐานครบ 
5. การอยู่เวร Ci ให้เจ้าหน้าท่ี1 คน ลูกจ้าง 1 คน กระจาย 
6. การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้า 80%  
7. ค่าตอบแทน ฉ11 ลูกจ้างจ้างเหมา ไม่สามารถเบิกได้  
8. การเบิกจ่ายเงินค่าเส่ียงภัยโควิด 7 เดือน มี.ค.-ก.ย.64 รอหนังสือเบิกเงิน 
9. การจ่ายเงินเดือนของลูกจ้าง ให้จ่ายในเดือน มีเอกสารใบปะหน้า ใบส าคัญรับเงิน ค าส่ัง 
10. ค าส่ังคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ไม่เกิน 200 คน 

ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนรายงานการประชุม 
............................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองงานจากผู้รับผิดชอบงาน 
นายสุชาติ  แสนเสนา ผู้ช่วยสสอ.ฝ่ายบริหาร/งานตรวจสอบควบคุมภายใน/งานยุทธศาสตร์/งานนิเทศและ
ติดตามประเมินผล/แผนงาน/กฎหมายสาธารณสุข/งานควบคุมมาตรฐานหน่วยบริการ/งานสนับสนุนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ/งานนิติการ/หัวหน้าพัสดุ/งานนโยบายเร่งด่วน/งานการเจ้าหน้าที่ 

1. ครุภัณฑ์ท่ีส่งรพ.สต.ให้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ยอดเงิน 3,116,000 บาท 
2. การด าเนินงาน Sentinel การเบิกใช้แล้วให้ส่งใบ Novel 
3. การเบิกจ่ายเงินต้องแนบแผนการเงินมาทุกครั้ง หรือแนบโครงการ 

นายวิเชียร  สังขานุ ผูช้่วยสสอ.ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนบริการ/งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม/งาน
ประสานงานองค์กรภายนอก/งานประกันสุขภาพ/งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ/พัฒนาบุคลากร/ งาน
วิชาการปี 2564/ITA/PMQA/หัวหน้าการเงิน/ระบาดวิทยา/งาน พชอ.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 

1. งานข้อมูลและสารสนเทศ 
       1.1 Update Jhcis สามารถส่งข้อมูลเข้า Moph 

2.งานการเงิน 
  2.1 เกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2565 ใช้ผังเดิม 
  2.2 ตามเงินเดินของชญานี  

3. งานควบคุมโรค 
  3.1 สถานการณ์โรคอ าเภอชะอวด 



 
3.2 โรคโควิด    จัดสรรงบกลาง อ.ชะอวดได้รับการจัดสรร จ านวน  374,898.00 บาท ส่ง

เอกสาร 30 พ.ย .64  ยอดผู้ป่วย ของเดือน ก.ค.-ก.ย. 64 จ านวน 134 ราย   
4. เครือข่ายปฐมภูมิ 

  4.1 NPCU นางหลง ขอรับการประเมิน 
  4.2  

5. Happy Moph 
  5.1 ลงทะเบียน ประเมิน ในเวป https://happy.moph.go.th/  ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 65 
 
นายนพรัตน์ เจอืบุญ งานควบคุมโรค/งานคุ้มครองผู้บริโภค/งานประกอบโรคศิลปะ/งานวิจัยนวัตกรรมด้าน
สุขภาพและสนบัสนุนวิชาการ/งานป้องกันอบุัติเหตุและภัยพิบัติ/ TO BE NUMBER ONE/งานยาเสพติด/
งานภาคประชาชน 
ควบคุมโรค  

๑.ไข้เลือดออก 
๑.๑ นายยศธร สุขสงวน 94/1 ม.4 ต.ควนหนองหงส์   R/O   26 พ.ย.64 

https://happy.moph.go.th/%20%20ตั้งแต่


๒.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) 
๒.๑ การจัดท าแผนรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด ใน รพ.สต. ในช่วงวันท่ี ๒7 พ.ย.- ๕ ธ.ค.๖๔ ครบ ๑ ล้าน

โด๊ส    
รพ.สต. วางแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพ้นท่ีหรือหมู่บ้านท่ียังมีกลุ่มเป้าหมายตกค้างอยู่ 

ด าเนินการในหมู่บ้าน  ให้บริการท่ีบ้านในกลุ่มติดบ้านติดเตียง 

 
วันท่ี สถานท่ี 

รพ.สต.บ้านหัวถนน 
3-ธ.ค.-64 

หอประชุมม.5และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 50
คน 

รพ.สต.บ้านไร่เนิน 5 ธค.64 หอประชุม ม.2(บ้านหนองหิน) 
รพ.สต.บ้านควนเงิน 4 ธค.64 รร.บ้านกุมแป 

รพ.สต.ควนหนองหงษ ์ 4 ธค.64 รพสต.ควนหนองหงส์ 
รพ.สต.เขาพระทอง 3 ธค.64 หอประชุม ม3 บ้านเขากอย 

 
๒.๒ รายงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด …………………………………. 
๒.๓ การใช้ชุดตรวจ ATK 

   -การเฝ้าระวังแบบสุ่มตรวจ  Sentinel   ส่ง  File Excel 
   - การค้นหาผู้ป่วยแบบเชิงรุก  ACF   เขียนใบ Novel1  
   -การเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง HR / LR    เขียนใบ Novel1 
HR  ส่ง  รพ. พร้อมใบ Novel1 รพ.จะพิจารณา  PCR หรือ ATK ตามประเภท ท่ัวไป หรือ ๖๐๘  
LR พิจารณา ATK หรือไม ่
ท้ัง๒ กลุ่ม ถ้าพบผลเป็น บวก ส่งเข้าสู่ HI หรือ CI  ใบNovel1 ส่งท่ีคุณ จิรนันท์ ช่วยศรีนวล ภายในวันนัน้ๆ  
ถ้าส่ง รพ.เพื่อยืนยัน PCR ส่งท่ีฝ่ายเวชฯ  

3. ภาคประชาชน 
๑. ส ารวจ อสม.ท่ีจะอบรมทดแทน ให้แจ้งจ านวน จัดท าโครงการอบรม ค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๐๐ บาทต่อคน  
๒. การคัดเลือก  อสม.ดีเด่น ป๒ี๕๖๕  ๑๒ สาขา  ก าหนดการคัดเลือก ระหว่างวันท่ี ๑๕-๒๒ ธ.ค.๒๕๖๔ ใน

ระบบ ออนไลน์  ส่งข้อมูลการคัดเลือกภายในวันท่ี ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๔  
 



                    
4. ภัยพิบัติ 

การจัดท าแผนรองรับการเกิดภัยพิบัติและอุทกภัย ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
๑. รพ.สต.จัดท าแผนรับมืออุทกภัย อาจท าเป็นของ รพ.สต. หรือต าบล ส ารวจพื้นท่ีเส่ียง เช่นท่ีราบลุ่ม 

หรือมีประวัติน้ าท่วม 
ผู้พิการติดเตียง  ผู้ป่วยผู้สูงอายุ  ท่ีต้องกินยา ฉีดยาทุกวันหรือทุกสัปดาห์ 
การจัดเตรียมเวชภัณฑ์  การขนย้ายครุภัณฑ์ 

๒. ค าส่ัง  ค าส่ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด 
เรื่อง จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ๓. รายงานสถานการณ์น้ าท่วม รายงานทุกวันก่อนเท่ียง ตามแบบฟอร์มรายงาน 

 นางวรรณี  ศตะรัตน์ งานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยแม่และเด็ก)/ผู้สูงอายุ/แพทยแ์ผนไทย/งานโภชนาการ/งาน
บริการสาธารณสุขเฉพาะด้าน/งานหน่วยแพทยอ์าสาพอ.สว./งานวัดส่งเสริมสุขภาพ/งานสุขภาพจิต 

สมัครสมาชิก พอ.สว.คนใหม่ 
นางสาวศดานันท์  เกลี้ยงมุณี งานวัคซีน/งานอนามัยโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก/งานวัคซีนผู้ใหญ่/เจ้าหน้าที่พัสดุ/
งานการเจ้าหน้า/งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

1. การใช้แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ของข้าราชการ ใช้แบบฟอร์มเดิม ส่วนลูกจ้าง ใช้แบบฟอร์มใหม่ 

นางสาวพรพิศทุธ์ พันธ์ดี งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
- การเบิก/คืน ชุดตรวจ ATK และการส่งคืนใบ Novel 
- คัดกรองเบาหวาน/ความดัน 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองจากโซน/รพ.สต. 
โซนที่ ๑  ................................................................................................................................................................. 
โซนที่ 2  ................................................................................................................................................................. 
โซนที่ 3  ................................................................................................................................................................. 
โซนที ่4  ................................................................................................................................................................. 
เร่ืองอื่นๆ    
 ............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
          สาริยา  เกิดวัน 
                                                                            จดบันทึก 


