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สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิครั้งท่ี 4/2565 

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุม สสอ.รัตภูมิ 

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 
ก่อนวาระการประชุม 

- อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
  บรมนาถบพิตร  https://www.youtube.com/watch?v=xGANt37r6aE 
 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากที่ประชุมคปสจ.(สสจ.สงขลา) 

- การกีฬาแห่งประเทศจะจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 37 พัทลุงเกมส์ หากทางจังหวัดสงขลา
เป็นเจ้าภาพ ทางสาธารณสุขจ าเป็นต้องจัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปอยู่เวรหน่วยปฐมพยาบาลส าหรับ
นักกีฬา 

1.2 เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ 
- อ าเภอรัตภูมิได้มอบเกียรติบัตรผู้ใหญ่บ้านดีเด่นและมีการรายงานตัวข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงาน ณ อ าเภอ

รัตภูม ิ
- ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องกีฬา ทางสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาโดยได้มี

การด าเนินการจัดหาทุนโดยมีการขายเสื้อกีฬาเมืองสงขลา โดยจัดสรรตามจ านวนประชากรในแต่ละพ้ืนที่ 
อ าเภอรัตภูมิ ได้รับมาจ านวน 5,000 ตัว ให้ด าเนินขายให้กับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป สรุปให้ทุกหน่วยงานใส่เสื้อกีฬาทุกวันพุธ 

- จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยกิจกรรมคร่าวๆ จะมีการบริจาค
โลหิต และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

- ส านักทะเบียนให้ส ารวจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้าน โดยทุกอ าเภอด าเนินการส ารวจบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นเพ่ือส่งรายชื่อที่ได้จากการส ารวจให้กับทางกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทย
จะด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านต่อไป 

- ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง องค์การบริการส่วนต าบลควนรู ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร ส าหรับผู้ใดที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ทางประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนรู 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ฝากประชาสัมพันธ์หากบ้านใดมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน ให้ด าเนินการแจ้งกับทาง
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ หากมีการค้างค่าช าระเพ่ือได้รับการยกเว้นการตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง 

1.3 เรื่องจากที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
- ไม่มี 

1.4 เรื่องเพ่ิมเติมในที่ประชุม โดย นายประเชิญ  โนรดี สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ 
- ฝากถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอรัตภูมิ แต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ และให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการด้วยใจและยิ้มแย้ม 
- การแต่งกายตามวัน  วันจันทร์ สวมเสื้อฟ้า ชุดพยาบาล หรือชุดกากี 
        วันอังคาร สวมเสื้อเสื้อลายขอพระราชทาน 
       วันพุธ สวมเสื้อกีฬา 

https://www.youtube.com/watch?v=xGANt37r6aE
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         วันพฤหัสบดี สวมเสื้อผ้าไทยหรือชุดพ้ืนเมือง 
         วันศุกร์ สวมเสื้อผ้าไทยหรือชุดพ้ืนเมือง 
- ฝากทุกรพ.สต. จัดการส ารวจจ านวนเสื้อกีฬาพร้อมรายละเอียดขนาด Size ที่ต้องการทุกรพ.สต. 
พร้อมด้วยเงินและส่งต่อให้ทางอ าเภอด าเนินการในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดเสื้อกีฬา เสื้อกีฬาคอกลม
ราคาตัวละ 220 บาท เสื้อกีฬาคอปกราคาตัวละ 270 บาท 
- เรื่องกีฬารัตภูมิสัมพันธ์ จะด าเนินการจัดกรรมกิจแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยจะเริ่มจัดการแข่งขันในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีประเภทกีฬาทั้งหมด
จ านวน 5 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย  

1. ฟุตบอลชาย มอบหมายให้ นายอภิรัฐ มาราสา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
2. วอลเลย์บอลหญิง มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ หนูพัฒรพ.สต.ทุ่งมะขาม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
3. วอลเลย์บอลชาย มอบหมายให้ในส่วนของโรงพยาบาลรัตภูมิเป็นผู้รับผิดชอบ 
4. เซปักตะกร้อ มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลรัตภูมิเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
5. เปตอง มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลรัตภูมิเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

- ส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิจะร่วมทีมเดียวกับทาง
โรงพยาบาลรัตภูมิ โดยอยู่กลุ่มสีน้ าเงิน ให้สวมเสื้อสีน้ าเงิน นอกจากมีการแข่งขันทั้ง 5 ประเภทดังกล่าว
ข้างต้นที่กล่าวมา ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านร่วมด้วย เช่น กีฬาวิ่งกินวิบาก กีฬาซักเย่อ เป็นต้น 

1.5 เรื่องท่ีจังหวัดตามในท่ีประชุม 
- แผนการด าเนินงานเรื่องไข้หวัดใหญ่ 
- งบค่าเสื่อมปี 2563 เรื่องรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาสีทอง ปี 2564 ด าเนินเสร็จเรียบร้อย 

ปี 2565 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโหละยาวด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 รายการ โดยให้เวลาจัดการ
ด าเนินให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยทางช่างจะเข้ามาด าเนินการในสัปดาห์หน้า 

- รายงาน 506 
- โรคมาลาเรีย เชื้อชนิด Pk.  
- โรคฉี่หนู 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว (3/2564) 
 ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิได้ประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และรายงาน
การประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.cuprtp.com/ที ่menu download//รายงานการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมดังกล่าว เพ่ือรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามความก้าวหน้างาน 
1.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยนางสาวอิสรา บุญก าเนิด ร่วมด้วย นายอิมหร่อน กาแก้ว 
1.1 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ สถานการณ์โรคโควิด-19/โรคไข้เลือดออก  

- สถานการณ์โรคโควิด – 19 ของอ าเภอรัตภูมิปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดเชื้อลดลง จ านวนผู้ป่วยก าลัง
รักษาคงที่ โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจ านวนผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR จ านวน 25 ราย เฉลี่ยวัน
ละ 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน จนถึงปัจจุบัน มีจ านวนผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR จ านวน 0 
ราย เฉลี่ยวันละ 0 ราย มีจ านวนผู้ป่วยก าลังรักษาทั้งหมดจ านวน 61 ราย แยกเป็นผู้ป่วยรักษา HI 
จ านวน 20 ราย และผู้ป่วยรักษา OPSI จ านวน 41 ราย มาตรการส าหรับการป้องกันและควบคุม
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โรคโควิด – 19 เน้น COVID – Free Setting ที่ส าคัญ 2 Setting คือ โรงเรียนและสถาน
ประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ และคาราโอเกะ  

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจ าถ่ิน อ าเภอรัตภูมิ มีแนวโน้มการติดเชื้อลดลง มีอัตราการ
ครองเตียงระดับ 2.1 และ2.2 เท่ากับ 0 % ประชากรรวมได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ 33.36 % กลุ่ม 
608 ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม (เข็ม 1 ) 86.32 % กลุ่ม 608 ฉีดเข็ม 3 ได้ 38.60 % มีอัตราป่วย
ตายจากโรคโควิด – 19 (รายสัปดาห์) ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่ากับ ร้อยละ 0.0 CFS ประเมิน
ทั้งหมด 182 แห่ง ประเมินผ่านมาตรฐาน 161 คิดเป็นร้อยละ 89 และมีมาตรการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่โรคประจ าถิ่นคือ 2 U และ 3 พอ ประกอบด้วย Universal Prevention และ 
Universal Vaccination และ มี เตียงเพียงพอส าหรับคนไข้โควิด – 19 และคนไข้ทั่วไป มียาและ
เวชภัณฑ์เพียงพอ และมีหมอพอส าหรับการดูแลและรักษา 

  1.2 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสุขภาพภาคประชาชน 
1.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด 
1.4 งานสุขศึกษา งานวัคซีน 
1.5 งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/งานประกัน/ติดดาว 
1.6 งานหลักประกันสุขภาพ โดย นายอนันต์ ยอดสวัสดิ์  

- ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งยกเลิกการเบิกจ่ายรักษาผู้ป่วย COVID – 19 
โดยให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากให้รักษาตามสิทธิและเข้าสู่โรค
ประจ าถิ่นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  

2.กลุ่มงานบริหาร 
2.1 การเงิน 
2.2 งานบริหาร โดย นายเสรี โต๊ะเด็น 

- แผนการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ Happinometer ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส่งใน
ภายในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  

- รูปแบบการนิเทศ ให้พ้ืนที่ส่งปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ทีมนิเทศน าไปสู่โอกาสพัฒนา การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์องค์กรเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและออกเป็นรูปแบบโครงการและสรุป
โครงการและโอกาสพัฒนาต่อไป น าส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก่อนทีมนิเทศจะลง
ติดตามแผน 

- เน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบในประเด็น 3 หมอ พร้อมรับลงพ้ืนที่, ลงเยี่ยม, การบริการ และการ
ท างานเป็นทีม 

2.3 ชี้แจงแนวทาง เรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดน า
เกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
3.1  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องจากพื้นที่/เรื่องอ่ืนๆ โดย นายประเชิญ โนรดี สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ 
- กัญชา ปลดล็อคไม่ให้เป็นสารเสพติด แต่ให้ใช้ได้ในทางการแพทย์ผลิตเพ่ือจ าหน่ายต้องขออนุญาต

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากใครต้องการปลูกกัญชาให้จดแจ้งผ่าน
แอพพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” 

- การตรวจ ATK ด้วยตนเองพบผลเป็น Positive ให้รักษาอาการแบบ OPSI  
-  

ปิดการประชุม เวลา 16.15 น.  
 
 

นายอิมหร่อน กาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  
บันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
หน้า 5 

 
  

ภาพประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิครั้งท่ี 4/2565 
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุม สสอ.รัตภูมิ 
 

ชี้แจงแนวทาง เรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ ในระเบียบวาระที่ 4 โดยนายเสรี  โต๊ะเด็น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 


