
รายงานการประชุมชี้แจงนโยบาย และติดตามงานสาธารณสุข ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
คร้ังที่  3/๒๕62 วันที่ 2 มีนาคม 256๔ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด 
******************************************************************** 

ผู้มาประชุม 
1 นายนิพนธ์  รัตนคช  สาธารณสุขอ าเภอชะอวด 
2 นายวิเชียร  สังขานุ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3 นายสุชาติ  แสนเสนา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4 นางวรรณี  ศตะรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5 นางธรรมพร  บัวเพ็ชร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6 นางสาวศดานันท์  เกล้ียงมุณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
7 นางสาวสาริยา  เกิดวัน  พนักงานธุรการ 
8 นางสาวกุลธิดา  ทุมชะ  การเงิน บัญช ี
9 นายนพรัตน์  เจือบุญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10 นายสมจิตต์  จันทร์แก้ว  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
11 นางอมรรัตน์  เพชรเกล้ียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12 นางเสาวลักษณ์  สืบมาก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13 นางสาวกัญชลา  มากนุ่น  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
14 นายวิโรจน์  เพชรโรจน์  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
15 นางสาวทิพย์ญาภรณ์  จันทร์ทอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
16 นางสาวชมพูนุท  สนิท  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
17 นางกัญชพร หนูสาย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18 นางสาวจุฑารัตน์ เจยาคม  นักวิชาการสาธารณสุข 
19 นายสมยส  ชูนวล  ท าความสะอาด 
20 นางสาวณัฐธภา  ด้วงแดง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
21 นางศุภากร กัณห์อุไร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
22 นายธีรศักดิ์ แพรกปาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
23 นางอนัสญา พูนช่วย  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
24 นางสาวเมทินี  ทองหนูรุ่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
25 นางกชพร  แก้วน้อย  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
26 นายปฏิพัฒน์  วงศ์เมือง  ท าความสะอาด 
27 นายประสาน   ชูถนอม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
28 นายธนธัช   จอมเสนา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
29 นางธีราพร  ขุนพิบาล  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
30 นางณัฐพิสุทธิ์ เกษรินทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
31 นายวสันต์  ชูถนอม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
32 นางเพ็ญทิพย์  คงเล่ง  ท าความสะอาด 
33 นางนิภารัตน์  สมาคม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34 นายอดุลย์  ขวัญมิ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
35 นางสาววนิตย์ดา  ลิบขาว  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
36 นางสาวณัฐธิชาภัสณ์  พรรณราย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
37 นางสาวสายใจ  เพชรสวัสด์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้



38 นางสาวบุญญาทิพย์  ตรีภักดิ์ พนักงานบนัทึกข้อมูล 
39 นายวีรศักดิ์  นะแก้ว  คนงานท่ัวไป 
40 นางบานช่ืน เกษสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
41 นางสาววนิดา ธรรมชาติ  นักวิชาการสาธารณสุข 
42 นางสาวพัชรินทร์  จุลภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
43 นางสาวภรณี  ปานเกล้า  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
44 นางสาวกรรณิการ์  แก้วล่อง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
45 นางจรัสศรี  เนรานนท์  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
46 นางจ าเรือง  จิตต์สัมพันธ์  ท าความสะอาด 
47 นายสุนทร  คลังจันทร์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
48 นางสาวเฉลิมขวัญ เพ่งพิศ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
49 นางจิรนันท์  แปะก๋งเส้ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
50 นางธีรดาร  อินอักษร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
51 นางอัจฉรา  หนูมา  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
52 นายภูริภัค  ญาณรัตน์  แพทย์แผนไทย 
53 นายสมศักดิ์  ทิพย์รัตน์  พนักงานควบคุมโรค 
54 นางสมจิต  พุทธวิโร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
55 นางนาฎยา ชินศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
56 นางสาววิไลรัตน์  ศิริวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
57 นางสาวสุปาณี  รัตนพันธ์  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
58 นางเยาวดี  ประชา  ลูกจ้างท าความสะอาด 
59 นางสุนีย์พร  ปลอดใจดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
60 นางสาวกิตติยา  ธรรมขันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
61 นางสาวสมฤดี  สุขนวล  นักวิชาการสาธารณสุข 
62 นางสาวเดือนนภา  บุญธรรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
63 นางสาวพรพิมล  มณีโชติ  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
64 นายวิเชียร  สังขานุ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
65 นายส าราญ  บุญคง  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
66 นางวราภรณ์  ใหม่พุ่ม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
67 นายเชาวลิตร  ช่วยศรีนวล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
68 นายสมยศ  จันทร์ขาว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
69 นางปรีดา  เรืองพรหม  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
70 นางสาวสิวาลัย  ขาวแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
71 นางชฎารัตน์  ข าถนอม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
72 นางสาวสุภาภรณ์  สิทธิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
73 นางสาวนิศานาถ  ชูเกิด  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
74 นายประสิทธิ์  เกิดเดช  พนักงานท่ัวไป 
75 นางอรพนิ  สังขาเสน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
76 นางมณฑา  วีระพันธ ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
77 นายอุทัย  เรืองกล้ิง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
78 นางอารียา  เรืองประดิษฐ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
79 นายรณชัย  บัวทอง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 



80 นางสาวเสาวลักษณ์  ดิษโร แพทย์แผนไทย 
81 นางเนาวรัตน์  ศรีขาวขวัญ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
82 นางนวลจันทร์ เพชรทรงศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
83 นางอัญชลี  หมุกแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
84 นางบุญสม  ยังเจ็ก  ท าความสะอาด 
85 นางสาวธิดารัตน์ ต าปาน  คนงาน 
86 นางสาวกนกวรรณ  สายแก้ว แพทย์แผนไทย 
87 นางรุจิรา  คงเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
88 นายจิรศักดิ์  ข้องจิตร์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
89 นางสาวประไพพนัธ์   เอียดขลิก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
90 นางเทียมจิต  เทพไพฑูรย์  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
91 นางธันยา  ยอดศิลป์  ท าความสะอาด 
92 นางกมลทิพย์  รอดนวล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
93 นางสาวสุนันทา  อ่อนเมือง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
94 นางสาวศุภจี  ไกรวัฒนพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
95 นางสาวปุญรวิภา  พุ่มนุ่ม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
96 นายสมมาศ  ทองค า  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งท่ีได้รับ 
แต่งต้ัง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

2. Modul NCD วันท่ี  17 มี.ค.6๔ ณ รพ.สต.บ้านขอนหาด 
3. เตรียมน าเสนอผลงาน ในวันท่ี 5 มี.ค.6๔ รับการตรวจราชการ ใช้เวลา 15 นาที 
4. ให้ขับเคล่ือนชมรม TO BE NUMBER ONE รายงานกิจกรรม เน้น 3 สถานท่ี โรงเรียน,ชุมชน,สถาน

ประกอบการ  
5. งบกองทุนท้องถิ่น สามารถน ามาใช้ในการควบคุมโรคโควิด 19 ให้ต้ังงบ และอบรมให้ความรู้ 
6. สถานการณ์ไข้เลือดของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่อับดับท่ี 5 ของประเทศ 
7. โรคโควิด 19 ผู้ป่วย 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย ณ วันท่ี 3 มี.ค.6๔ 
8.  วันนี้ (27 ม.ค. 6๔) ท่ีห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ

ประเมินพื้นท่ีต้นแบบแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก น าโดย
นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นท่ีตรวจประเมินพื้นท่ีต้นแบบแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน 
และแพทย์ทางเลือก ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชติด 1 ใน 3 จังหวัด ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นท่ี
ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก ส่วนอีก 2 
จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา และขอนแก่น 

9. งบกองทุนท้องถิ่น ท้ังหมด 24 ท่ี มี2 ต าบลท่ีไม่ได้เงินสมทบปีนี้ เขาพระทอง ควนหนองหงส์ อยาก
ให้เร่งรัดการอนุมัติแผนของคณะกรรมการ 

10. มีพยาบาลจะมาใหม่ 1 คน จะให้รพ.ชะอวด จ้างให้ 
11. แจ้ง คปสจ.โรคไม่ติดต่อ คัดกรองเบาหวาน/ความดัน ร้อยละ 90 ผ่าน สงสัยติดตามร้อยละ 60 
12. ชมรม อสม. ให้เจ้าหน้าท่ีของสาธารณสุขเป็นท่ีปรึกษาเท่านั่น 

 



ระเบียบวาระที่ 2  ทบทวนรายงานการประชุม 

.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองงานจากผู้รับผิดชอบงาน 

นายวิเชียร  สังขานุ ผู้ช่วยสส.ฝ่ายบริหาร/งานภาคประชาชน/งานยาเสพติด/พัฒนาบุคลากร/งาน
นโยบายเร่งด่วน/งานป้องกันอบุัติเหตุและภัยพบิัติ/งานการเจ้าหน้าที่ 

1. งานภาคประชาชน  
- ยืนยันข้อมูล อสม.เดือน ก.พ. 6% 
- ฌ.ก.ส.อสม. 
- งานวันอสม. วันท่ี 20 มี.ค.6๔ 

2. งานบริหาร  
 แก้ไขมอบอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ค าส่ังท่ี 4220/2562 ลงวันท่ี 23 
ธันวาคม 256๓ 

3. งาน TO BE NUMBER ONE ให้รายงานการจัดต้ังชมรมและผลการด าเนินงานทุกเดือน ไม่เกิน
วันท่ี 10 ของทุกเดือน ( อ าเภอทวงทุกเดือน ) 

4. อื่นๆ   รายงานการรับจ่ายเงินบ ารุงให้ส่งภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

นายสุชาติ  แสนเสนา ผู้ช่วยสส.ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนบริการ/งานยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน
ประกันสุขภาพ/งานควบคุมมาตรฐานหน่วยบริการ/งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ/งานนิติการ
และกฎหมายสาธารณสุข 

1. การบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพปฐมภูมิ 
2. การปรับถังขยะติดเช้ือ ปรับแบบ สี ป้าย และเพิ่มถังขยะ 4 ถัง  ให้รถยนต์เข้าได้ พื้นท่ี 2.2 

เมตร 
3. งบเกิน 2 แสนบาท ต้องสอบถามการคีย์จากจังหวัดอีกครั้ง เพราะสสอ.มีอ านาจแค่ 1 แสน

บาท 
 นางธรรมพร  บัวเพ็ชร์ งานควบคุมโรค/แผนงาน/ระบาดวิทยา/งานคุ้มครองผู้บริโภค 

1. งานระบาดวิทยา  
2. โรคท่ีต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ ประกอบด้วย 

1. อุจจาระร่วง  อัตราป่วย 130.65 2. ไข ้    อัตราป่วย   101.87     
  3. ตาแดง    อัตราป่วย 48.72 4. ปอดบวม  อัตราป่วย   39.86 

5. ไขห้วัดใหญ่     อัตราป่วย 23.25 6. อาหารเป็นพิษ อัตราป่วย   17.71 
7. อีสุกอีใส    อัตราป่วย 7.75  8. ไขเ้ลือดออก   อัตราป่วย  5.53 
9. มือ เท้า ปาก  อัตราปว่ย 4.42  10. ไวรัสตับอักเสบบี  อัตราป่วย   2.21 

        3.    การด าเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ลดหวาน  มัน เค็ม งดใช้
โฟม งดใช้ถุงพลาสติก 
 4.   การระบาดของไข้เลือดออก ระบาด 2 ปี เว้น 2ปี สลับต้นปีปลายปี 
 5.   ชุดตรวดน้ าใน รพ.สต. 

นางวรรณี  ศตะรัตน์ งานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยแม่และเด็ก)/ผู้สูงอายุ/แพทย์แผนไทย/งาน
โภชนาการ/งานบริการสาธารณสุขเฉพาะด้าน/งานหน่วยแพทย์อาสาพอ.สว./งานวัดส่งเสริมสุขภาพ/
งานสุขภาพจิต 

1. การขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมการออก าลังกาย 
1.1 ประชาสมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชน อสม ในพื้นท่ีลงทะเบียนโครงการ 

10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 



1.2 ดูแลก ากับ กระตุ้นให้ อสม.และประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” 
1.3 ดูแลก ากับและเร่งรัดให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเก็บข้อมูลการด าเนินงานเฝ้าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน (H4u) ตอบแบบสอบถามผ่านล้ิงค์ 
2. แผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ปี 256๔ ส าหรับเดือน มี.ค.6๔ ออกปฏิบัติงานจุด

ท่ี2 รพ.สต.บ้านนางหลง+รพ.สต.บ้านพรุบัว นัดรวมกัน (ส่งแผนในกลุ่มไลน์แล้ว) 
3. โครงการประชุมปฏิบัติงานพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุปี

256๔ ให้แก่ภาคีเครือข่าย (จนท.รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ แห่งละ1 คน,ประธานอ
สม.หรือผู้แทน รพ.สต.ละ1 คน ,ประธานผู้สูงอายุและผู้แทน รพ.สต.ละ 1 คน, จนท.อบต.
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อบต.ละ1 คน,จนท.รพ. 2 คน) จ านวน 60 คน เข้าร่วมประชุม
วันท่ี 18 มี.ค.63 ท่ีห้องประชุมสสอ.ชะอวด 

4. กศน.ให้อบรม CG ของอ าเภอ งบ 25,000 บาท ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นวิทยากร 
นางสาวศดานันท์  เกลี้ยงมุณี งานวัคซีน/งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ/งานอนามัยโรงเรียน 
งานวัคซีนผู้ใหญ่ให้ด าเนินการส ารวจเป้าหมายไว้ 

1. มะเร็งล าไส้ใหญ่ การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่แบบ fittesc ประจ าปี 2563 สสจ.ได้
โอนเงินให้รพ.เนน้ผู้จัดซื้ออุปกรณ์การคัดกรอง เป็นจ านวน 1,500 ชุด ขอให้ทุกรพ.สต.รับ
อุปกรณ์นัดตรวจท่ีสสอ.และด าเนินการคัดกรองและคีย์คัดกรองให้เสร็จภายในเดือนพ.ค.63 

2. วัคซีน การรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR ในเด็ก 1-ต่ ากว่า 7 ปี ขณะนี้ด าเนินการแล้ว 3 รพ.สต.
ขอให้รับด าเนินการและคีย์ให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 6% และแจ้งผลการรณรงค์ทุกวันศุกร์
ตามแบบฟอร์ม 

3. มะเร็งเต้านม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยมูลนิธิกาญจนาบารมี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 
22 มิ.ย.6๔ ณ ท่ีว่าการอ าเภอชะอวด ขอให้ทุกรพ.สต.ส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมโดยรอบแรก
ภายในวันท่ี 31 มี.ค.6๔ และรานช่ือท้ังหมดส่งในเดือน เม.ย.63 เพื่อแจ้งยอดแก่สสจ.ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองจากโซน/รพ.สต. 
โซนที่ ๑  - 
โซนที่ ๒  ประชุม วันท่ี 28 ก.พ.6๔ ด าเนินการแล้ว ,พิจารณาแผนIT 
โซนที่ ๓ - 
โซนที่ 4 - 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ   
 ท่านผอ.อ าพล เพ็ญตระการ มาประชาสัมพันธ์ร่วมระดมทุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 98 ปี 
โรงเรียนบ้านชะอวด วันท่ี 23 มี.ค.64 จากการประเมินโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข ผ่านการรับรองระดับ
เพชร ปี 2564 โรงเรียนบ้านชะอวดได้รับการประเมินผ่านโรงเรียนพระราชทานอับดับ 1 ยอดเย่ียม รอรับรางวัล 
มิ.ย.64 

            เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
            นางสาวสาริยา  เกิดวัน 
                          งานสารบรรณและธุรการท่ัวไป 
 

                     
                    (นายวิเชียร  สังขานุ) 
                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                  ตรวจรายงานการประชุม                


