รายงานการประชุม คปสอ.ถลาง
ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 20 ธันวาคม 2554
ณ หองประชุมโรงแรมแอดพันตา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
……………………………………………………………………….
ผูมาประชุม
1. นายอานนท
2. นายอภิชัย
3. นายพรหมมาศ
4. นายการันตร
5. นางสมใจ
6. นางนิภาลัย
7. นายนําชัย
8. นายชัยยศ
9. นายนิกร
10.นายรณชัย
11.นายสถาพร
12.นางธนภร
13.นางพรพิมล
14.นางสาวศุภดี
15.นางแสงดาว
16.นางจันทรา
17.นางขวัญตา
18.นางสาวสุพัตรา
19.นายวุฒิพงษ
20.นายสมบูรณ
21.นางสาวจินตนา

แกวบํารุง
โมหะหมัด
สวัสดิ์ภักดี
โกมุทผล
เพชรรัตน
นพรัตน
ประทีป ณ ถลาง
วารี
เกิดผล
ทันยุภัก
วาจาสัตย
แสงแกว
จรูญศักดิ์
หยูดวง
พรหมขันธ
งานวิวัฒนถาวร
บุรีรักษ
ดุมลักษณ
รําเพย
คาวิจิตร
ทองชุม

โรงพยาบาลถลาง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอถลาง
ผอ. รพ.สต.ศรีสุนทร
ผอ. รพ.สต. มาหนิก
ผอ. รพ.สต.บางเทา
ผอ. รพ.สต.เชิงทะเล
แทน ผอ. รพ.สต.ปาคลอก
ผอ. รพ.สต.บานพารา
แทน ผอ. รพ.สต.ตําบลไมขาว
แทน ผอ. รพ.สต.บานไมขาว
ผอ. รพ.สต.บานเกาะนาคา
ผอ. รพ.สต.สาคู
หัวหนา ศสช. มุดดอกขาว
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาลถลาง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอถลาง
หัวหนา ศสช.ตําบลเทพกระษัตรี
ศสช.มุดดอกขาว
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาลถลาง

ผูไมมาประชุม
1. นายบรรพต
2. นายสมบัติ

ปานเคลือบ
บุรีรักษ

ติดราชการ
ติดราชการ
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3. นางสุรีพร
ถิรตันตันติกุล
ติดราชการ
4. นางสุรางคศรี
ศีตมโนชญ
ติดราชการ
5. นางนันทิยา
นิลพังงา
ติดราชการ
เปดประชุมเวลา 13.30 น.
นายอานนท แกวบํารุง กลาวเปดการประชุม
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจงให
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คปสอ.ถลาง
ประธาน นายอภิชัย
โมหะหมัด
รองประธาน นายสมบัติ บุรีรักษ
รองประธาน นพ.อานนท แกวบํารุง
รายละเอี ย ดตามคํ า สั่ ง อํ า เภอถลาง ที่ 257/2554 ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม 2554 เรื่ อ งคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) อําเภอถลาง
2. คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการป อ งกั น และควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ อํ า เภอถลาง ที่
258/2554 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
3. การจัดหนวยปฐมพยาบาล บริเวณดานตรวจแอลกอฮอลในชวงเทศกาลปใหม 2555
ไดแบง ออกเปน 3 ดาน คือ
- ดานบริเวณจุดทาฉัตรไชย ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
- ดานอนุสาวรียทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร
- ดานเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – วันที่ 4 มกราคม 2555
การปฏิบัติงานที่ดาน
- กลางวัน มีผรู ับผิดชอบ จํานวน 1-2 คน
- กลางคืน มีผูรับผิดชอบ จํานวน 2 คน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน “พนักงานราชการ” ใหประเมินตามแบบฟอรมที่ใหมา
มีผลตั้งแต 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป โดยแบบฟอรมนี้ใช รพ.สต.บานไมขาวและ รพ.สต.ศรีสุนทร
ซึ่งมีพนักงานราชการ จํานวน 2 ราย
5. การประกาศคากลางงานสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในชุมชน รายละเอียดตาม
เอกสารที่ใหในที่ประชุม
6. การรับสงคืนเครื่องราชฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แจงจาก สสจ. ซึ่งสามารถไปรับได
ตั้งแตวันนี้ – 23 ธันวาคม 2554 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
แกไข หนา 3 ขอ 9 จาก clubbest learning เปน cup best learning
วาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
1. การจายเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
- รพสต. ในอําเภอถลาง ไดรบั ครบแลว
- รพช.ถลาง ไดรับ 3 เดือน ตอนนี้อยูใ นระหวางการเตรียมหลักฐาน
2. กําหนดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขเขต 7 วันที่ 12-17 กุมภาพันธ 2555 โดยจังหวัดภูเก็ต
เปนเจาภาพรับผิดชอบ คปสอ.ถลาง รับผิดชอบ กีฬาวอลเลยบอล
3. นําเสนอผลการดําเนินการโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ไดมีการสรุปผลการประปฏิบัติงานเรียบรอยแลว
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา
1. ระบบการสงตอรายงาน 506
- วันที่ 1 มกราคม 2555 สามารถสงรายงานผานระบบอินเตอรเน็ต ผานทางเวป
ไซต www.tecphuket.com
- วันที่ 27 ธันวาคม 2554 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูงานระบาดวิทยา รายละเอียดตามที่สงไปใน e-mail
2. การดําเนินการนิเทศงานและติดตามผลการปฏบัติงาน รพสต.และ ศสช.ในพื้นที่อําเภอ
ถลาง เนื่องจาก พื้นที่อําเภอถลางมีสถานบริการจํานวนมาก จึงทําใหขาดการติดตามนิเทศงานใน
เชิงลึก และมี 3 เรื่อง ที่ยังมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน คือ
- ครุภัณฑและวัสดุ
- การเงินการคลัง
- ยาและเวชภัณฑ
โดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามผลการดําเนินงาน โดย แบงเจาหนาที่
รับผิดชอบดูแล ในแตละเรื่องดังตอไปนี้
- ครุภัณฑและวัสดุ
ผูรับผิดชอบ 1. นายสมบัติ บุรีรักษ
2. นางแสงดาว พรหมขันธ
- การเงินการคลัง
ผูรับผิดชอบ 1. นางสิรภัทร เปนสุข
2. นางจันทรา งานวิวัฒนถาวร
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3. น.ส.จินตนา ทองชุม
- ยาและเวชภัณฑ
ผูรับผิดชอบ

1. นางสาวศุภดี หนูดว ง
2. นางสาวธนศรี แสงรุง
3. นายสถาพร วาจาสัตย

- งานระบาดวิทยา
ผูรับผิดชอบ
1.นายสมบูรณ คาวิจิตร
2.นางขวัญตา บุรีรักษ
- งานสงเสริมสุขภาพและงานรักษาพยาบาล
1.นางสุรีพร ถิรตันตันติกุล
2.นางรัชนีกร สุทิน
- ขออนุเคราะหรถโรงพยาบาลถลาง เพื่อบริการรถรับสงเจาหนาที่ไปนิเทศและติดตามผล
การดําเนินงานของสถานบริการ
- นัดประชุม เพื่อกําหนดวันและเวลาในการออกนิเทศและติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานบริการ
- กําหนดให ศสช.มุดดอกขาว รับการติดตามนิเทศงานจากกระทรวงสาธารณสุข
3. แก ไ ขกํ า หนดการประชุ ม คปสอ.ถลาง ในเอกสารที่แ นบมา เพิ่ม เจ า หน าที่ จ ากงาน
สงเสริมสุขภาพ และตัวแทน อปท.ในเขตอําเภอถลาง
4. สถานการณการเงินเครือขายอําเภอถลาง
นางจันทรา งานวิวัฒนถาวร ชี้แจงสถานการณการเงินเครือขายอําเภอถลาง และกองทุน
ทันตกรรมอําเภอถลาง เพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ตามเอกสารที่แนบในที่ประชุม
6. งบประมาณป 2555 ได รับงบประมาณกอสราง รพสต.ทดแทน จํานวน 2 แหง คือ
รพ.สต.บานมาหนิก และ รพ.สต.สาคู เนื่องจากบริเวณดังกลาวอยูในชุมชน ซึ่งตามแบบจะตองมี
การตอกเสาเข็มแบบเข็มตอก ซึ่งจะสงผลกระทบตอบานใกลเคียงบริเวณกอสราง เพื่อลดปญหา
ดังกลาว จึงตองใชเสาเข็มแบบเจาะ เพื่อลดผลกระทบตอบานพักอาศัยของประชาชน แตการใช
เสาเข็มแบบเจาะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นประมาณ 150,000 บาทตอแหง รพสต.ไมมีงบประมาณเพียงพอ
จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากเครือขาย
มติที่ประชุม
อนุมัติงบประมาณ วงเงิน 150,000 บาท ตอแหง รวมเปนเงิน 300,000 บาท โดยมีการ
เบิกจายตามทีใ่ ชจายจริง
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7. การศึกษาดูงาน เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณา
การนํางบประมาณมาใช ใหเกิดความเหมาะสม ตามสถานะการเงินในอําเภอถลาง
มติที่ประชุม
เห็นดวยในหลักการ และมอบใหผูเกี่ยวของพิจารณางบประมาณ เพื่อใชจายตอไป
8. งบคาเสื่อม ทาง คปสอ.ถลาง ไดรับงบประมาณมา 3 ลานบาท มีการจัดสรรให รพช.
ถลาง 2 ลานบาท รพสต.ในเขตอําเภอถลาง จํานวน 1 ลานบาท และจะมีการนัดประชุมวางแผน
ตอไป
งบลงทุน มีปญหาในการสงรายงาน และหาก รพสต. ไมสามารถจัดซื้อจัดจางได ให
รพ.เปนผูดําเนินการให
รพสต.แตละแหง ไปจัดทําแผนการใชงบเสื่อมราคา และรีบดําเนินการ
9. มีการรายงานเรื่อง แพทยออกปฏิบัติงาน ใน รพสต.ไมตรงตามเวลาที่กําหนด
10.นางจันทรา งานวิวัฒนถาวร แจงให รพสต.ที่มี ยูนิตทําฟน จัดทํางบคาเสื่อมเพื่อซอม
บํารุงยูนิตทําฟนดวย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-. คําสั่งอําเภอถลาง ที่ 257/2554 เรื่องคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ (คปสอ.) อําเภอถลาง ใหเพิ่ม นางรัชนีกร สุทิน,และตัวแทน อปท. เปนคณะกรรมการ
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ วุฒิพงษ รําเพย ผูบันทึกการประชุม
( นายวุฒิพงษ รําเพย)
ลงชื่อ อภิชัย โมหะหมัด ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอภิชัย โมหะหมัด)

