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รายงานการประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
ครั้งที่  1/ 2564 

วันจันทร์ที่  8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
เวลา  9.00-15.00  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสายันต์ มั่นใจจริง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ดอนตูม 
2. นางสารภี พิทักษ์วิทยกูล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ดอนตูม 
3. น.ส.วรรณา พันผา   นักวิชา  การเงินและบัญชี   สสอ.ดอนตูม 
4. น.ส.สิริพร วงษ์ชะอุ่ม  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   สสอ.ดอนตูม 
5. น.ส.ภัทรพัทธ์ สาชิน   แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ  สสอ.ดอนตูม 
6. น.ส.เพชรรัตน ์เพลียสุระ  แพทย์แผนไทย    สสอ.ดอนตูม 
7. นางชมนาด คงประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ดอนรวก 
8. นางดารินทร์ แจ่มนิยม  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  รพ.สต.ดอนรวก 
9. นายทฤษฎี แซ่ย่าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ดอนรวก 
10. นายฉัตรชัย เหล่ากรุงเก่า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ดอนพุทรา 
11. น.ส.ศรีสุดา วุฒิอนันต์ชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ดอนพุทรา 
12. น.ส.ธนชัญา กล่ ารัตน์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.ดอนพุทรา 
13. น.ส.รัตนาภรณ์ เจริญยิ่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ดอนพุทรา 
14. น.ส.อาภรณ์ รุ่งทวีชัย   เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ดอนพุทรา 
15. นายช านาญ ตรีอินทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.บ้านหลวง 
16. น.ส.พันธ์ทิพย์ อุ่นศริิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านหลวง 
17. น.ส.กรรนิกา ภุมรินทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านหลวง 
18. น.ส.ราวรรณ์  อารีย ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   รพ.สต.บ้านหลวง 
19. น.ส.กมลวรรณ  หนูวัฒนา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.บ้านหลวง 
20. นางชวาลา สามงามเขียว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านภูมิ 
21. น.ส.รจเรข ธรรมกร่าง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านภูมิ 
22. น.ส.ปิยวรรณ แดงบุตรดี  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.บ้านภูมิ 
23. นางกันยา วิเวก   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.ล าเหย 
24. นางทนาพร สามงามยา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ล าเหย 
25. น.ส.มฤดี อยู่พวง   เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ล าเหย 
26. นางพิไลวรรณ ทรัพย์พญา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ตะโกสูง 
27. น.ส.พนิดา สุขสี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.ตะโกสูง 
28. น.ส.เกล้ากร รัตนชาญกร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ตะโกสูง 
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29. น.ส.วรรณา เณรตาก้อง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ตะโกสูง 
30. นางสมวรรณ จันตะนา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ล าลูกบัว 
31. น.ส.ณัฎฐา ทองเย็น   เจ้าพนกังานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ล าลูกบัว 
32. น.ส.นันทนัช พิมพ์มณีทรัพย์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ล าลูกบัว 
33. น.ส.ชลธิชา เส็งเจริญ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.ล าลูกบัว 
34. นางเบญจมา หารัญดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.เลาเต่า 
35. น.ส.นิตยา พันธ์โชติ   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.สต.เลาเต่า 
36. น.ส.อัญชล ี นาคนุ่ม   เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข  รพ.สต.เลาเต่า 
37. นายธีระ อนุตธโต   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.ห้วยพระ 
38. นางเสาวณิชย์ แสนหาญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ห้วยพระ 
39. น.ส.ปณัฐสรณ ์วงษ์ภัทราวัฒน์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   รพ.สต.ห้วยพระ 
40. นายชวากร เณรบางแก้ว  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.ห้วยพระ 
41. น.ส.อุไรวรรณ  สามพันพ่วง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ห้วยพระ 
42. น.ส.วรรณา ต่ายนอน  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ห้วยพระ 
43. นายวชิราวุธ พวงวัดโพธิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน รพ.สต.ห้วยด้วน 
44. น.ส.จรัสศร ี ทองสว่าง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.ห้วยด้วน 
45. น.ส.สริตาภร อิสสระกุล  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   รพ.สต.ห้วยด้วน 
46. นายสุธี อินทพักษ์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ห้วยด้วน 
47. น.ส.อัจฉรา เสสังข์งาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ห้วยด้วน 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส.อุไรรัตน์ กุลมี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ดอนตูม(ประชุม สสจ.) 
2. น.ส.จุฑารัตน์ ว่องไวไพโรจน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.ดอนพุทรา 
3. น.ส.วราภรณ์ รุ่งทวีชัย  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ดอนพุทรา(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
4. นายประวิทย์ พิทักษ์พันธ์ราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงานรพ.สต.ล าเหย 
5. น.ส.ณัชชา บุญธรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  รพ.สต.ล าเหย 
6. นายพิภพพัทร ปารวีปกรเกียรติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.ห้วยพระ(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
7. นายจิติวัฒน์ ศิลปเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านภูม(ิปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
8. น.ส.ไกรวัล นาคสมกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านหลวง(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
9. น.ส.ปราณี นรารัตน์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  รพ.สต.บ้านภูมิ 
10.  น.ส.ภัสตราภรณ์เอมกริด ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ล าเหย 
11. น.ส.ธนชัพร แซ่เอ๊ียว  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.ล าลูกบัว(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
12. น.ส.กรรณิกา เชียงกา  ผู้ช่วยทันตกรรม   รพ.สต.ล าลูกบัว 
13. นางนิพา ทองดอนอ่ า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ล าลูกบัว 
14. น.ส.เรวด ี ทักษิโณ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.ดอนรวก(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
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15. น.ส.ธนสิานันท์   โชติกิติอนันท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.ตะโกสูง(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
16. น.ส.นิตยา อินทร์ศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านภูมิ(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.)  
17. นางอัยยรัตน์ ศิวปราชญ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ล าเหย(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 
18. นางชุลีรัตน์ จงสุดกลาง ผู้ช่วยทันตกรรม   รพ.สต.เลาเต่า 
19. นายพิทักษ์ เกษมสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เลาเต่า(ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) 

 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                    1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ข้าราชการใหม่ 1 คน   คือ  น.ส.กรรนิกา  ภุมรินทร์  ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ รพงสต.บ้านหลวง 
1.1 ที่ประชุม กวป. สสจ.นครปฐม 
- นายแพทย์สาธารณสุขคนใหม่ นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล 
- งบลงทุน ปี2563 ของ อ.ดอนตูม คือ บ้านพัก ของ รพ.สต.ล าลูกบัว/ห้วยด้วน 
- งบค่าเสื่อม ปี 2564 /รพ.ดอนตูม/งบจังหวัด  บ้านภูมิ 181,000บาท เลาเต่า 108,200 บาท  

ล าเหย 180,000+83,000 บาท  บ้านหลวง 230,000 บาท 
- รพ.สต.ติดดาว เลื่อนการประเมิน ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ

ปกติ 
- โรคติดต่อ 
- วัคซีนโควิด 19 

 
1.2 ที่ประชุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอดอนตูม 
- .......................................... 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         มติ    รับรองวาระประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 งานบริหาร / งานทรัพยากรบุคคล / งานยุทธศาสตร์ / งานพัฒนาคุณภาพ / งานประกันสุขภาพ / งาน สสม. 
                     - การประเมินผลงานปี 2564/ตัวชี้วัด ช่วงต้นเดือน มีนาคม 64 
                       วันที่  1  ล าลูกบัว  ตะโกสูง  ล าเหย  บ้านภูมิ  ห้วยพระ 
                       วันที่  2  เลาเต่า  ห้วยด้วน  ดอนรวก  บ้านหลวง  ดอนพุทรา 
                     - ชี้แจงท าความเข้าใจและมาตรการในการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงานต่ าตาม
หนังสือที่ได้แจ้งเวียนไปตาม รพ.สต.ต่างๆ 
  - การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ 
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  - การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินและบัญชี 
  -  การบันทึกข้อมูลลูกจ้าง รายวัน รายคาบ จ้างเหมา 
  - นค.1/1 , QOF ปี 63 คิดตามผลงานยุทธสาสตร์ 
   
 
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ/งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑. งานแม่และเด็ก 

สสจ.แจ้งว่า กรมอนามัย  ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะมารดาและเด็กปฐมวัย สร้างเครือข่ายสื่อสาร แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยสร้างความตระหนักและติดตามการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยจะจัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอดแนวทางการใช้งานโปรแกรม Save Mom Operation ผ่านระบบ Web conference กรมอนามัย 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงขอเชิญ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานแม่และเด็กของ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม
การใช้งานโปรแกรม Save Mom Operation ผ่านระบบ Web conference กรมอนามัย Meeting Number : 1764098145 
Password : MCH1234 หรือสแกน Link QR Code เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตาม
หนังสือราชการที่ส่งให้ทุก รพ.สต.แล้ว 
๒. งานเด็กปฐมวัย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ รพ.สต.แจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ได้ประเมินตนเอง ในการเตรียมความ
พร้อมการจัดการดูแลเด็กเม่ือเปิดด าเนินการ ตามแบบประเมินที่ สสอ.ส่งให้ทางไลน์แจ้งข่าว แล้วนั้น ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
เนื่องจากแบบประเมินของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน และจะมีทีมคณะกรรมการของ
จังหวัดไปตรวจสอบ สสจ.จึงขอให้ รพ.สต.ส่งแบบประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครูพ่ีเลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องประเมินแล้วส่งให้ สสอ.ดอนตูม ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ส่งแล้วมี ศพด.ล าเหย 
๓. งานผู้สูงอายุ 
            ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้จัดท าโครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Care Giver) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจัดสรรงบประมาณให้ทุกสสอ. 
          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จะจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Care Giver) ใน
วันที่ ๙, ๑๑ และ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม โดย
ขอเชิญ Care Giver และนักบริบาลท้องถิ่นทุกคนของทุก รพ.สต.และ รพ.ดอนตูม โดยขอให้แบ่ง Care Giver และนักบริบาล
ท้องถิ่น แห่งละ ๒-๓ คน เข้ารับการอบรมต่อวัน ส่งรายชื่อให้ สสอ.ดอนตูม ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๔. งานบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
         ๑. สสอ.ได้รับแจ้งจาก สสจ.ว่าจะเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้ารับการอบรมการคีย์ข้อมูลและการให้ค าแนะน าใน
กิจกรรมบ าบัด ลด ละ เลิกผู้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไมด้า อ.เมือง จ.
นครปฐม (สสอ.จะส่งหนังสือราชการให้ต่อไป)  
         ๒. สสจ.สอบถามเรื่องที่ให้ รพ.สต.จัดท าแผนและประชุมประชามติชุมชนเรื่อง การลด ละ เลิก การสูบหรี่และดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน งบประมาณแห่งละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่ง มี รพ.สต.ที่ส่งแผนมาแล้วคือ ล าลูกบัวและบ้านภูมิ โดย รพ.สต.
อ่ืนๆ ถ้าประสงค์จะท า ขอให้อนุมัติแผนฯ มาที่ สสอ.และด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยขอให้แจ้งที่ 
อุไรรัตน์ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้ประสานขอให้ สสจ.กันงบประมาณให้  
         ๓. อ าเภอดอนตูม ประกอบด้วย ปลัดอ าเภอ ต ารวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะออกตรวจร้านค้า/สถานประกอบการ
ที่จ าหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ รพ.สต.แจ้งและประชาสัมพันธ์ 
พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบด้วย 
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๕. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ 
      กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกแห่งด าเนินงาน ๑ วัด ๑ รพ.สต. เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติสู่พื้นที่เป้าหมาย ๕,๐๐๐ วัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน และมีการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ทุกรูป 
      ขอให้ รพ.สต.ประสานวัดในพ้ืนที่ ๑ แห่งร่วมกันประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ (ประเมินตนเอง) ครั้งที่ ๑  
ส่ง สสอ.ดอนตูม ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
       รพ.สต.ที่ส่งผลการประเมินครั้งที่ ๑ มาแล้ว มี วัดทุ่งสีหลง – ไม่ผ่านเกณฑ์, วัดตะโกสูง – ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน,  
วัดห้วยพระ – ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน, วัดเลาเต่า – ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน 
       
4.4งานคุ้มครองผู้บริโภค/งานทันตสาธารณสุข 
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๑.เนื่องจากโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมแล้ว ขอความร่วมมือตรวจประเมินโรงเรียนโดยใช้แบบประเมินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ในโรงเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียน อย.น้อย) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประเมินงาน 
รพ.สต.รอบแรก 
๒. แจ้งเผยแพร่ข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือเฝ้าระวังและเป็นแนวทางในการเลือกอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องและถูกต้องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ดังนี้ 

• ขอให้ผู้บริโภคอย่ากังวล ยังกินปลากระป๋องได้ตามปกติ เชื้อโควิด-19 จะถูกท าลายด้วยความร้อนจากการ
ฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิต 

• อย.ย้ า ก ากับดูแลหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อย่างเข้มงวด หากประชาชนต้องการซื้อมาใช้ สามารถ
สังเกตข้างกล่อง มีข้อความเขียนว่า หน้ากากทางการแพทย์ หรือ Medical Mask หรือ Surgical Mask 

• อย.แนะ 3 ขั้นตอน เลือกซื้อและเก็บรักษาแอลกอฮอล์เจล เพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ดังนี้ 

1. ตรวจสอบฉลาก 
2. ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 
3. ตรวจสอบเลขท่ีใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 

• อย่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 มาใช้เอง เสี่ยงแปลผลผิด แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว 
 

 งานทันตสาธารณสุข 
๑.ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรส าหรับทันตาภิบาล 

• ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 

• หลักสูตรระยะสั้น ๔ เดือน      ทันตกรรมเฉพาะทาง   สาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุส าหรับเจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

สรุปรายงานจาก ชมรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
ยอดยกมา                            จ านวนเงิน       ๖๑๔.๕๙ บาท 
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  รับดอกเบี้ยจากธนาคาร         จ านวนเงิน           ๒.๔๗ บาท 
                       เก็บเงินจากคนมาสาย                   จ านวนเงิน      ๑๕๕.๐๐ บาท 
                       รับเงินจาก รพ.สต.ห้วยพระ(มค./ก.พ.64)        จ านวนเงิน      ๒๐๐.๐๐ บาท 
                       ยอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน                        จ านวนเงิน      ๙๗๒.๐๖ บาท 

 
 
4.5งานโรคติดต่อ/งานสุขภาพจิตและยาเสพติด/แพทย์แผนไทย 

- ติดตามการด าเนินงานแพทย์แผนไทย 

  
- การด าเนินงานแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ covid-19 

 
- แนวทางการด าเนนิงานให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตบัอักเสบ (HB)กลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนป้องกนัโรคโควิด 19  

ของหน่วยงานภาครัฐ ส่ง สสจ.ไปแล้ว  
- การประเมินการรับรองและประกวดทีมผู้ก่อการดี/ป้องกันการจมน้ า ภายใตส้ถานการณ์โควิด19ระลอกใหม่  ปี 2564 
- เก็บข้อมูลพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยท างานช่วงอายุ 15-59ปีด าเนินการตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้

ไป –เดือนพฤษภาคม 2564 -โดยใช้ Smart phone ของกลุม่ตัวอย่าง ลงใน application H4Uและ ลิ้งนี้  
http://answer-sheet.moph.go.th/home?formId=88744312-86be-499f-b20d-98e1d9e3845c 
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- การขับเคลื่อนรพ.สต.ติดดาวประจ าปี2564ในสถานการณ์Covid-19รพ.สต.ประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร

สุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (https://gishealth.moph.go.th/pcu)โดย สสอ.จะตรวจและรับรองผล ภายใน 28 ก.พ. 
64 และต้องผ่านการรับรองผลจากระดับจังหวัด ภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

- อบรมการพัฒนาศักยภาพอสม.หมอประจ าบ้าน  ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่าง 16-25 กุมภาพันธ์ 2564)กลุ่มเปา้หมาย 
69 คน *ห้ามซ้ าคนเดิม*  อบรม วันที่ 23-25 ก.พ.64 ห้องประชุมกลางสวน รพ.ดอนตูม 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                       

5.1 ............................................................................................................................. ...... 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 ............................................................................................................................. ......  
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