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วาระที่ 1. เรื่องแจงใหทราบ
1. การประชุม กวป. ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ที่ สสจ.ภูเก็ต จะดําเนินการ
เรื่องยาเสพติด ในวันจันทร ตอนเย็น ทีมประเมินอําเภอ จะลงตรวจที่ รพ.สต. ปาคลอก เนื่องจาก
ปลัดอําเภอ ไดดําเนินการจับกุมผูเสพไดหลายคนแลว จะสงให สสอ. สั่งดําเนินการใหพื้น ที่
รับผิดชอบ ซึ่ง สสอ.ถลาง จะทําโครงการระดับอําเภอ แตใหเบิกคาใชจายคาตอบแทนในแตละ
พื้นที่ อําเภอจะรับผิดชอบในเรื่องของชุดทดสอบสารเสพติด นําทีมโดย ปลัดอําเภอถลาง เมื่อ ตรวจ
พบแลว ผูเสพ ตองไดรับการบําบัด ผูคายาเสพติด ตองไดรับโทษตามกฎหมาย
เจาหนาที่ จะตรวจสารเสพติด ไดในกรณีดงั ตอไปนี้
- ไดรับการยินยอม
- เขารับการบําบัดแลว ตองไดรับการตรวจยืนยัน
- ตองบันทึกขอตกลงวา ถาผูเสพไมรับการบําบัด จะตองสงใหดําเนินการโดย
เจาหนาทีต่ ํารวจ
- ผูไดรับการบําบัดจํานวนไมมาก ใหไปรับการบําบัดที่ รพสต.ศรีสุนทร แตเจาหนาทีใ่ น
พื้นที่ตองรับผิดชอบ
- คุณสมบัติ บุรีรักษ จะสงแบบฟอรมการสํารวจ ไปยัง e-mail ของแตละหนวยงาน
2. โครงการสนองน้ําพระทัยในหลวง 25-26 มีนาคม 2555 จะจัดกิจกรรมที่เมืองทองธานี
ใครประสงคเขารวมใหลงทะเบียน ทางอินเตอรเน็ต แลวใหแจง สสอ.ถลาง เพื่อดําเนินทําหนังสือ
ขออนุญาตออกประชุมนอกพื้นที่
26 มีนาคม 2555 มีการจัดประชุมที่โรงแรมทวินโลตัส ใครประสงคเขารวมประชุม แจงชื่อ
ที่ คุณสมบัติ บุรีรักษ เพื่อดําเนินการทําหนังสือออกประชุมนอกพื้นที่
3. การจัดกิจกรรมโครงการอําเภอเขมแข็ง เทิดไทองคราชัน จะจัดในวันที่ 14 มีนาคม 2555
จะมีการรวมพลในเวลา 17.00 น. บริเวณโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี หมู 4 บานดอน การแตงกาย
กําหนดใหแตงกาย เจาหนาที่สาธารณสุขแตละหนวยงาน เขารวมแหงละ 2 คน ยกเวน รพ.สต.เกาะ
นาคา เขารวม 1 คน แตงกายดวยเสื้อสีชมพู อสม.แตงกายดวยเสื้อสีชมพู และประสานองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทาง และขอรถปฐมพยาบาล จาก รพ.สต.
สาคู เปาหมายผูเขารวมงาน 4,000 คน
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4. HPMQA มีตําบลเทพกระษัตรี และ ตําบลเชิงทะเล เปนตําบลนํารอง 20 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจง โดย คุณสาโรจน สถานที่กาํ หนดเปน โรงพยาบาลถลาง+อปท.ที่เขา
รวม และมี ตําบลปาคลอก เปนเปาหมายหลัก
5. มีนักศึกษา จพง.สาธารณสุขชุมชน จบการศึกษาในป 2555 จํานวน 3 ราย ใครตองการ
เจาหนาที่ สามารถจางดวยเงินบํารุง
6. ตัวชี้วดั การพิจารณาความดีความชอบ ใหไปดําเนินการประเมินในเรือ่ ง
- สมรรถนะ ตองดูจากจังหวัด
- ผลงานหลัก ใช 4-5 ตัว ให ผอ.รพ.สต. แตละแหงดําเนินการไดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แลว
- ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุม ครั้งทีแ่ ลว
- การดําเนินการนิเทศ ตองจัดรายการนิเทศตอไป ใหดําเนินการทําตารางการนิเทศให
เรียบรอย
- การศึกษาดูงานรอบที่ 2 กําลังจัดการสรุปโครงการ
- ระบบคลังยา ในรายงาน 21 แฟม ตองทําใหสมบูรณใน JHCIS ตองมีรายงานราคาตนทุน
และแยกคลังยาใน – นอก
- ตองมีการจัดทําคลังยา ใชจา ยผาน JHCIS
- ตองลงขอมูลในโปรแกรม JHCIS ใหครบถวนสมบูรณ
- ฉลากยา แนะนําใหซื้อรุนเดียวกันทั้งอําเภอ จะไดจายตอกันทั้งระบบ
- คอมพิวเตอรบริเวณโตะรักษาพยาบาล กรุณาอยาติดตัง้ โปรแกรมอื่น นอกจาก JHCIS
และควรมีระบบอินเตอรเน็ต เพื่อการตรวจสอบสิทธิ สปสช. และควรมีเครื่องที่มีโปรแกรม JHCIS
จํานวน 2 เครื่อง ไมควรใชงานอินเตอรเน็ตผิดหนาที่ เชน เลน Facebook หรือ
เวปอื่นที่ไมเกีย่ วของกับการทํางาน สามารถปรึกษาระบบ JHCIS จากคุณสถาพร วาจาสัตย
- วันที่ 6 มีนาคม 2555 ประชุม กวป. ใหมกี ารสนับสนุนการจัดการประชุมที่ บานบอแสน
จ.พังงา และการประชุมวิชาการสาธารณสุข จากงบ PP.Area Base
- โครงการตําบลเขมแข็งอยางยั่งยืน ใชตําบลปาคลอก เปนพื้นที่เปาหมาย แตตําบลอื่นตอง
ทําดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องที่แจงใหทราบและพิจารณา
1. การเฝาระวังโรคติดตอ
- ใหดําเนินการเฝาระวังโรคดําแดง
- ใหเฝาระวังโรคหัด มีการจัดประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ อ.หาดใหญ จ.
สงขลา ถามีผูปวย ตองสอบสวนโรคอยางเรงดวน
- ใหเฝาระวังโรคไอกรน
- ใหเฝาระวังโรคกาฬหลังแอน
- ตองทํารายงานสอบสวนโรค และรายงานโรคตามระบบ
2. ใหรายงาน Zero report ทุกสัปดาห
3. ใหรางาน รง 506 ทุกวัน จันทร – พุธ – ศุกร รายงานผานเวปไซด งานระบาดวิทยาอําเภอ
ถลาง
4 รายงานสถานการณโรค
5. อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ป 2555 สืบเนื่องมาจากทุกตําบลตองเปนตําบลควบคุมโรค
เขมแข็งทั้งหมด มีตัวชีว้ ัดหลัก 5 ขอ
- โรคตามนโยบาย เลือก โรคไขเลือดออก เปนโรคหลัก
- โรคติดตอในพื้นที่ เลือก โรควัณโรค
- ใหดําเนินการประเมินตนเอง กอน เดือน พฤษภาคม 2555
- เรื่องรายงานเหตุการณของแตละพื้นที่ ใหคียขอมูลผานทางเวปไซต ตองรายงานเดือนละ
ครั้ง ใหรีบคียข อมูลและสามารถคียขอมูลยอนหลังได ประเมินในเดือน พฤษภาคม 2555
- รายงานผิดปกติทางดานสาธารณสุข ที่ไมใชโรค
- ขอรหัสไดจาก คุณสมบูรณ คาวิจิตร
- รายละเอียดในแบบประเมินขอขอมูลไดที่ คุณสมบูรณ คาวิจิตร
- รณรงคเรื่องลูกน้ํายุงลาย ทุกตําบล เดือน เมษายน 2555
- ดาวโหลดเอกสารอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ป 2555 ไดที่ในเวปไซตระบาดวิทยาอําเภอ
ถลาง
- คําสั่งระดับอําเภอ ทาง สสอ.ถลาง ไดดําเนินการจัดทําใหแลว เตรียมเอกสาร ใหทําคําสั่ง
ระดับตําบล หมูบาน ในสวนของเครือขายหมูบานเพิ่มเติม
- สงแบบประเมินตําบลควบคุมโรคเขมแข็ง ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2555
- คําวา อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ใหเปลี่ยนเปน ตําบลควบคุมโรคเขมแข็ง ทั้งหมด
- ใหเปดดู e-mail ดูทุกวัน เพราะมีเอกสารจํานวนมาก ทําใหไมสามารถสงเอกสารได
ทันเวลา
- ขาวประชาสัมพันธ ที่ สสอ.ถลาง ใหติดตามได
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- ประชาสัมพันธวันที่ 3 มีนาคม 2555 มีงานกีฬาสาธารณสุขเขต 7 มีการเดินขบวน
พาเหรด ขบวนเคลื่อนเวลา 08.00 น.
6. เรื่ อ งจาก รพสต.ไม ข าว ด ว ยนางสาวสถาพร ช า งพิ ง งา ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งาน
สาธารณสุขชํานาญงาน ไดรับอนุมัติใหเขารับการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่ รพสต. ในการใหบริการประชาชน ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายของ คปสอ.ถลาง
โดยที่ประชุมมีมติใหเบิกคาใชจายการไปราชการจากเงินเครือขายถลาง จํานวน5,5000 บาท และ
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วเห็นควรใหโอนเขาเงินบํารุง รพสต.ไมขาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 12.00 น.
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ผูบันทึกการประชุม
( นายสมบูรณ คาวิจิตร )
ลงชื่อ
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอภิชัย โมหะหมัด)

