
         

บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์   โทร.056-731355  
ที่  พช ๐๘๓๒ / ว 66   วนัที ่     2  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
เรือ่ง   ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
เรยีน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง,เข้าหน้าที่ สสอ.ทุกท่าน 
 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  ในวันที่ 7 มีนาคม 
2565 ณ ห้องประชุมสามพันหนึ่ง เวลา 09.00 น นั้น 

 
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชบูรณ์ จึงขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบ

เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 

•        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







     ด่วนที่สุด           บนัทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน โทร. 056-731355 
 

ที่ พช 0832/ว84       วันที่   29 มีนาคม  2565 

เร่ือง   ส่งสรุปรายงานการประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 3/2565  
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเจ้าหน้าที่  ครั้งที่  3/2565 ในวันที่  7 มีนาคม พ.ศ. 2565                                 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสามพันหนึ่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน นั้น 
 

   บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงจอส่งสรุปรายงานการ
ประชุมดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้ หากมีการแก้ไขประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการให้ด าเนินการแก้ไข 
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการ- 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2565 ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสามพันหนึ่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุเทพ    วรรณา  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน        ประธาน 
2. นายทรงพล  บุญเที่ยงตรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      กรรมการ 
3. นายสุทธิพงษ์  แก้วดวงดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการ 
4. นายสมชาย   ไชยณรงค์พรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการ 
5. นายสมหวัง  จันมา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการ 
6. น.ส.เพชรประทุมมาพร ทองอุ่นเกตุมณีศา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการ 
7. นายสวาท   กิติธะนะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการ 
8. นายณรงค์  เนื้อไม้  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการ 
9. นายศักดิ์ดา  กรมกอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      กรรมการ 
10. นายเกรียงไกร  ราชอาจ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน      กรรมการ 
11. นายวีระชัย   ทวีศรีศักดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      กรรมการ 
12. นางอุดม  ลีศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการ 
13. นางพัชรินทร์  กิจว่องไวไพศาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        ผู้เข้าร่วมประชุม 
14. น.ส.สิรธิร  ช้างทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน        ผู้เข้าร่วมประชุม 
15. น.ส.ชุติมา  ส าราญพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        ผู้เข้าร่วมประชุม 
16. น.ส.วราภรณ์ มาตรสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        ผู้เข้าร่วมประชุม 
17. น.ส.วิจิตรา  ก าแพงงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        ผู้เข้าร่วมประชุม 
18. นายถาวร  ไตรวิสุทธิ์ พนักงานบริการ          ผู้เข้าร่วมประชุม 
19. น.ส.กิ่งแก้ว  กองสงคราม พนักงานช่วยการพยาบาล         ผู้เข้าร่วมประชุม 
20. น.ส.กฤษณา  ทองอุ่น  นักวิชาการสาธารณสุข         ผู้เข้าร่วมประชุม 
21. นางพรทิพย์  เป็งมา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        ผู้เข้าร่วมประชุม 
22. นางสาวเบญจวรรณ ข าปลื้ม  พนักงานธุรการ         ผู้เข้าร่วมประชุม 
23. นายจิราธิป    ด่อนแจ้ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       ผู้เข้าร่วมประชุม 
24. น.ส.ณัฐธิญาน ์ ภักด ี  เจ้าพนักงานธุรการ       เลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายณประวีร์   ณัฐวรศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ลาป่วย 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.15 น. 
 
วาระก่อนการประชมุ 
 1) มอบเกียรติบัตรการพัฒนาครูฝึกสมาร์ท อสม. และอสม.หมอประจ าบ้าน  
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน มอบเกียรติบัตรการพัฒนาครูฝึก สมาร์ท อสม. และอสม.       
หมอประจ าบ้าน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบทางไกล ในระหว่างวันที่ 17 -18 มกราคม 2565 
ให้กับผู้ผ่านการอบรม คือ นายทรงพล บุญเที่ยงตรง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ปฏิบัติงาน    
ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน 
 2) มอบเกียรติบัตร การประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 
2564 ที่จัดประกวดระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 และ 13 - 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา           
ให้กับผอ.รพ.สต. เพื่อมอบให้กับอสม.ในพ้ืนที่ต่อไป 
       อสม.ของอ าเภอบึงสามพัน ที่ได้ดีเด่นระดับจังหวัด มี จ านวน 4 สาขา ดังนี้ 
 1. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ได้แก่ นางวรรณา กางกรณ์ (อสม.รพ.สต.ซับสมพงษ์) 
 2. สาขาส่งเสริมสุขภาพ   ได้แก่ นางอรวรรณ พรมเจริญ (อสม.ซับบอน) 
 3. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นางส าอาง  ธรรมวงษ์ศรี (อสม.เนินเสรี) 
 4. สาขาการบริการใน ศสมช.  ได้แก่ นายค าบล  อินทรสร้อย (อสม.รพ.บึงสามพัน) 
 
วาระการประชุมที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        โดยนายสุเทพ วรรณา สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน 
 1.1 ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ เขต 2 
        1) การคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ให้ถึงเป้าหมาย 90% 
  ส า ธ า รณ สุ ข อ า เภ อ บึ ง ส าม พั น  แ จ้ ง ว่ า  ข้ อ มู ล  ณ  วั น ที่  1  มี น าค ม  2 5 6 5                          
(จากการประชุมคปสจ.ครั้งที่ 2/2565) เป้าหมายทั้งสิ้นของอ าเภอบึงสามพัน เท่ากับ16,893 คน ผลงาน    
ที่ท าได้ 12,472 คน คิดเป็น 73.83% โดยสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ก าชับให้รพ.สต.ทุกแห่ง เร่งคัดกรอง
ให้ถึงเป้าหมาย 90% โดยเร็ว 
           มติที่ประชุม รับทราบ 
 
       2) การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค (TB)  
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า การคัดกรองวัณโรค ให้ได้ร้อยละ 90 โดยต้อง            
มีแผนการคัดกรองและด าเนินการคัดกรองวัณโรค ในรายใหม่และรายเก่า และมีการรายงานข้อมูลผลการ        
คัดกรองฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  นายทรงพล  บุญเที่ยงตรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน แจ้งว่า แผนการเอ็กซเรย์
ผู้ป่วยวัณโรคหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย รับได้แค่วันละ 25 คนเท่านั้น ช่วงนี้อาจจะมีผู้รับบริการเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 ไปรับการเอ็กซเรย์ด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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       3) กัญชาทางการแพทย์ 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า ผู้ตรวจราชการมุ่งเน้นการพัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา      
กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย (เป็นนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ ) การจัดตั้งคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ ในรพ.สต. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการโดยง่าย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
    

1.2  การเปิดรับสมัคร ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 5 อัตรา 
       สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีการเปิดรับ
สมัครสอบคัดเลือก ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 
  1. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอหล่มสัก 
  2. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
  3. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอหนองไผ่ 
  4. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอวิเชียรบุรี 
  5. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอชนแดน  
       สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน เพ่ิมเติมว่า ยังไม่ ได้มีก าหนดระยะเวลารับสมัครที่แน่นอน          
ท่านใดอยู่ในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
มีความสนใจที่สมัครต าแหน่ง ให้ติดตามได้ทางเว็ปไซต์ของส านักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.3  แนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วย โควิด-19 “เจอ แจก จบ”  
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป แนวทาง       
การรักษาและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ “เจอ แจก จบ” โดยบริการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก 
ส าหรับผู้สมัครใจ ส าหรับกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ไม่มีความเสี่ยง โดยให้ยารักษาตามระดับอาการ
ของโรค ใน 3 สูตร ได้แก่ 1. ยาฟาวิพิราเวียร์  2. ยาฟ้าทะลายโจร 3. ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ 
ลดน้ ามูก เป็นต้น  การรักษาแบบผู้ป่วยนอก แม้จะคล้ายกับระบบการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (HI) แต่การรักษา
แบบผู้ป่วยนอก ไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมินและอาหารให้ เนื่องจากไม่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามจะโทรติดตาม
อาการครั้งเดียวเมื่อครบ 48 ชั่วโมง 
  นายสมชาย  ไชยณรงค์พรศิริ ผอ.รพ.สต.ซับสมพงษ์ สอบถามเพ่ิมเติม ความชัดเจน          
ของแนวทางในการปฏิบัติ กรณี “เจอ แจก จบ” รพ.สต.ต้องด าเนินการอย่างไร 
  สาธารณ สุ ขอ าเภอบึ งสาม พัน  แจ้ งว่ า  ขณ ะนี้ จั งห วัด เพชรบู รณ์ ยั งไม่ มี แนวทาง                   
ในการด าเนินงานที่แน่นอน ให้แต่ละคปสอ. แต่ละแห่ง บริหารจัดการไปพลางก่อน ตามแบบรักษาผู้ป่วยนอก 
(แจกยาทานที่บ้าน) ส่วนหลักการปฏิบัติเบื้องต้น ของคปสอ.บึงสามพัน หากผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการเบื้องต้น
ดังนี้ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลบึงสามพันทันที  
  1) ระดับออกซิเจนในเลือดต่ ากว่า 96 
  2) อุณหภูมิร่างการสูงกว่า 39 องศาเซลเซียส 
 **หากผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการนอกเหนือจากนี้ ให้แจกยาไปทานเองที่บ้าน** 
  นายสมชาย  ไชยณรงค์พรศิริ ผอ.รพ.สต.ซับสมพงษ์ แจ้งว่า ขณะนี้โรงพยาบาลบึงสามพัน 
ด าเนินการ “เจอ แจก จบ” เป็น 2 กรณ ี
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  1) กรณีแบบผู้ป่วยนอก (OPD)  
  2) กรณี เบิกจ่ายตรง (สิทธิข้าราชการ) และสิทธิประกันสังคม ซึ่งหลักการปฏิบัติของ
โรงพยาบาลบึงสามพัน เมื่อตรวจพบเชื้อแล้ว ไม่ยอมรับคนไข้เข้าระบบการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (HI) หรือ 
ระบบการกักตัวในชุมชน (CI) แต่ให้คนไข้กลับบ้าน กักตัว/รักษา ครบ 48 ชั่วโมง แล้วหากเกิน 48 ชั่วโมงแล้ว 
ให้ผู้ป่วยด าเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเลย รวมทั้งไม่ชี้แจงหนังสื อรับรองการกักตัว
ต้องท าอย่างไร ซึ่งผู้ป่วยบางกรณี มีสิทธิข้าราชการ ตรวจพบเชื้อ แล้วแจกยา จบ กลับบ้านได้ แต่ผู้ป่วย
สิทธิบัตรทอง ได้รับข้าวฟรี มีคนดูแล สอบถามอาการ ตลอดการรักษา ในเมื่อตามความเป็นจริงแล้ว           
สิทธิข้าราชการน่าจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าสิทธิบัตรทอง 
  ขณะนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 กรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยระบบ HI ในความดูแลของโรงพยาบาล        
บึงสามพัน (บางราย) โรงพยาบาลบึงสามพันฝากให้รพ.สต.ติดตาม/ดูแลอาการของผู้ป่วยแทนด้วย                
ซึ่งมติท่ีประชุมคปสอ.ได้ตกลงกันอย่างชัดเจนแล้ว เรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า มีผู้ป่วยโควิด -19 ได้โทรศัพท์ฟ้องร้องกับสายด่วน        
โควิด-19 และสปสช. เรื่องการให้การรักษาพยาบาล ส่วนของโรงพยาบาลบึงสามพัน ซึ่งไม่มีการดูแล/ติดตาม
ผู้ป่วย ตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเลย 
  นายสุทธิพงษ์ แก้วดวงดี แจ้งว่า กรณีผู้ป่วยโควิด-19 โทรศัพท์ฟ้องร้องกับสายด่วน เกี่ยวกับ
การให้บริการของโรงพยาบาลบึงสามพัน นั้น น่าจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลที่ดี ตามหลักเกณฑ์ที่
โรงพยาบาลควรดูแล ส่วนรพ.สต.จะมีการดูแล/ติดตามผู้ป่วยในระบบ HI และ CI ทุกวัน มีการโทรสอบถาม/
ติดตามทุกราย จนจบการรักษา และจะมีบางรายที่โรงพยาบาลบึงสามพันฝากให้รพ.สต.ดูแล จึงขอฝาก          
ให้ท่านสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ช่วยจัดการในส่วนของเรื่องนี้ ให้ด้วย เพราะในอนาคตอาจท าให้             
รพ.สต.เดือดร้อนได้ 
  นายสมชาย ไชยณรงค์พรศิริ แจ้งว่า โรงพยาบาลบึงสามพัน รายงานว่า เตียงส าหรับรองรับ
ผู้ป่วยโควิด-19 เต็มแล้ว ซึ่งได้ตรวจสอบกับรายงานประจ าวันแล้ว พบว่า เตียงน่าจะเหลืออย่างน้อย 5 เตียง 
  สาธารณสุขอ าเภอบึ งสามพัน แจ้ งว่า ขณะนี้ เตียงส าหรับรองรับผู้ ป่ วยโควิด -19                   
ของโรงพยาบาลบึงสามพันยังไม่เต็ม เนื่องจากมีการส ารองส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 จ านวน 50 เตียง ปัจจุบัน           
มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ 32 คนเท่านั้น 
  นายสุทธิพงษ์  แก้วดวงดี ผอ.รพ.สต.หินดาดน้อย แจ้งว่า พบปัญหาผู้ป่วยโควิด -19               
ที่อยู่ในระบบ HI ส่วนรับฝากจากโรงพยาบาลบึงสามพัน เพราะจะไม่มีรายชื่อในระบบการดูแลด้านอาหาร          
จากอบต.ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประสานอาหารให้เป็นกรณีพิเศษ ก็จะเป็นภาระของอบต.ได้ 
  นายศักดิ์ดา กรมกอง แจ้งเพ่ิมเติมว่า มติที่ประชุมประจ าเดือนของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ หากมีส่วนใดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบึงสามพัน ควรแจ้งให้โรงพยาบาลบึงสามพันทราบด้วย          
เพราะว่าโรงพยาบาลบึงสามพันมีการเปลี่ยนแปลงมติท่ีประชุมเอง โดยไม่มีการแจ้งให้รพ.สต.ทราบเลย 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน รับทราบข้อเสนอ หากมีมติที่ประชุมประจ าเดือนแล้ว            
พบเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบึงสามพัน จะประสานให้โรงพยาบาลบึงสามพันทราบด้วย 
  นายสมหวัง จันมา ผอ.รพ.สต.หนองแจง สอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ผู้ป่วย      
โควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลบึงสามพันจะด าเนินการให้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวจากโรงพยาบาล     
บึงสามพันเลย 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน รับทราบ และจะติดต่อกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน
ให้ ว่าด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว หากติดตามได้เรื่องประการใดจะแจ้งให้รพ.สต.ทราบต่อไป 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 1.4 การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกกักตัวอยู่บ้าน (Home Isoletoon: HI) 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสาม แจ้งว่า ปัจจุบัน จังหวัดเพชรบูรณ์  เน้นให้อ าเภอทุกแห่ง 
ด าเนินการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ตามแนวทางแบบแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือ (Home Isoletoon: HI)              
ซึ่งอ าเภอบึงสามพัน ได้เริ่มด าเนินการแล้ว รพ.สต.พบปัญหาในเรื่องใดบ้างหรือไม่ 
  นายสมหวัง จันมา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแจง สอบถามติดตาม
อุปกรณ์ที่สนับสนุนผู้ป่วยโควิด-19 ที่สมัครใจรับการรักษาแบบ HI เนื่องจากคนไข้ยังขาดเครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้ว และปรอทวัดไข้ ซึ่งจากการประชุมระดับคปสอ.ครั้งที่แล้ว โรงพยาบาลบึงสามพัน แจ้งว่า               
จะให้กับสนับสนุนในอุปกรณ์ส่วนนี้ 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า ขณะนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพันยังไม่ได้      
รับอุปกรณ์ดังกล่าว จากโรงพยาบาลบึงสามพัน ซึ่งได้ด าเนินการติดตามไปในเบื้องต้นแล้ว มอบให้                 
นางสาวชุติมา ส าราญพันธุ์ ท าหนังสือติดตามอุปกรณ์ดังกล่าวฯ กับโรงพยาบาลบึงสามพันโดยเร็ว หากได้รับ
อุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว จะด าเนินการจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและแจ้งรพ.สต.ให้มารับต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5  การจัดสรรเงินช่วงรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วงเดือนตุลาคม 2564-มกราคม 2565  
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า อ าเภอบึงสามพัน ได้ประมาณการในการขอสนับสนุน    
ค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,800,000 บาท 
ส าหรับยอดประมาณการ เดือนตุลาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บึงสามพัน ได้ส่งเอกสารการขอเบิกเงินให้กับโรงพยาบาลบึงสามพันเรียบร้อยแล้ว หากส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบึงสามพันประสานให้ เจ้าหน้าที่ ในรพ.สต.ท่านใด มาเซ็นเอกสาร ให้ เร่งด าเนินการโดยเร็ว                     
เนื่องจากยอดเงินจัดสรรมีจ านวนจ ากัด 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งเพ่ิมเติม การจัดสรรเงิน จ านวน 1,800,000 บาท         
ว่า หลังหักค่าบริหารจัดการส่วนโรงพยาบาลบึงสามพันแล้ว จะคงเหลือยอดทั้งสิ้น 931,000 บาท              
ซ่ึงแบ่งเป็น 12 ส่วน  
  ขณะนี้มีเงินจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส่วนที่ 2 ส่วนกันไว้เป็น      
เงินรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19  ช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) คาดว่าคปสอ.บึงสามพัน       
จะได้รับเงินเพ่ิมอีกยอดนึง ประมาณ 182,000บาท ซึ่งโรงพยาบาลบึงสามพัน จะขอประมาณ 90,000 บาท
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึ งสามพันและรพ.สต.ทั้ ง 10 แห่ ง จะได้รับจั ดสรรรวมกันประมาณ              
92,000 บาท โดยการคิดค านวณจากยอด% ของเป้าหมายที่ฉีดได้  แต่การจัดสรรเงินส่วนที่  2 นี้                
คปสจ.ยังไมได้ข้อสรุปการจัดสรรที่แน่ชัด ต้องรอมติที่ประชุมคปสจ.ก่อน แต่คาดว่าจะแบ่งให้เท่าๆกัน 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.6  การกระตุ้นการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มท่ี 3 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า อ าเภอบึงสามพัน ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19            
ในเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ไปแล้วประมาณ 77%  และฉีดเข็มที่ 3 ไปแล้วประมาณ 33% มีเป้าหมายที่ต้อง      
ฉีดเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนอีก ประมาณ 2345 คน ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ก าชับให้
ด าเนินการฉีดในกลุ่มเป้าหมายเข็มที่ 3 โดยเร็ว ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน       
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จะได้เร่งด าเนินการเบิกเงินค่าบริการฉีดวัคซีนด้วย เพราะไม่ทราบว่าในอนาคมจะมีการจัดสรรค่าบริการฉีด
วัคซีนอีกหรือไม่ หากด าเนินการฉีดแล้วต้องคีย์ข้อมูลในระบบด้วย ถึงจะได้ค่าบริการฉีดวัคซีน คนละ 40 บาท 

  นายสมชาย  ไชยณรงค์พรศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซับสมพงษ์ 
สอบถาม ติดตามการคีย์ข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็มที่  3 ของประช าชนที่มารับบริการในวันที่  27 และ             
30 ธันวาคม 2564 ณ สหฟาร์ม ซึ่งโรงพยาบาลบึงสามพันออกหน่วยให้บริการฉีดเข็มที่ 3 ได้ประมาณ 
1,000 คน แต่ข้อมูลคนที่ฉีดวัคซีนยังไม่ขึ้นในระบบเลย เพราะหากมีการคีย์ข้อมูลอาจท าให้อ าเภอบึงสามพัน 
ฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดต้องการ 

  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า จะติดตามและประสานกับโรงพยาบาลบึงสามพัน       
ให้เร่งด าเนินการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพ่ือจะได้ให้ข้อมูลเข็มท่ี 3 เพ่ิมข้ึน 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.7 การจัดสรรเงินผู้ป่วยประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า หลังจากประชุมคณะกรรมการประกันสังคม เดือน         
ที่ผ่านมา พบว่า รพ.สต.ซับบอน ได้รับเงินจัดสรรผู้ป่วยประกันสังคม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นล าดับ
ที่  3 ของจังหวัด (ประมาณ 30,000 บาท) รองลงมาได้แก่ หินดาดน้อย (6,300 บาท) หนองแจง                  
(3,000 บาท) และซับสมพงษ์ (1,000 บาท) 

  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน เน้นย้ า ให้รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยเบิกค่านวด ของผู้ป่วยสิทธิ
ประกันสังคม ตามรายการด้วย และให้รพ.สต.ทุกแห่ง ด าเนินการเบิกเงินประกันสังคมให้ทันตามรอบเดือนที่
ก าหนด 

     มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 1.8  การเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565) 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยณประวีร์ ณั ฐวรศาสตร์ 
ด าเนินการแล้ว โดยเป็นการให้คะแนนเป็น 2 ส่วน ตามอัตราส่วน 70/30  
  ส่วน 70 คะแนน พิจารณาจากผลงานด้านงานสาธารณสุข (มอบผู้ช่วยณประวีร์ ด าเนินการ) 
  ส่วน 30 คะแนน พิจารณาจากด้านอ่ืนๆ สาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้พิจารณา 
 

  ในส่วนของ 70 คะแนนนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ได้ก าหนดจัดประชุม
พิจารณา ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 จึงขอเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกท่าน        
และคณะกรรมการฯ (ตามค าสั่ง สสอ.บึงสามพัน ที่ 5/2565) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ห้ามให้ผู้ใด
เข้าร่วมประชุมแทน 
     มิติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



๘ 
 

วาระการประชุมที่ 2 เร่ืองรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
  สาธารณสุขอ าเภอบึ งสามพัน แจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการ  โดยนางสาวณั ฐธิญาน์  ภักดี                
ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ให้รพ.สต.ทราบแล้ว             
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (พช.0832/ว      ลว. 1 มีนาคม 2565) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานที่ประชุมดังกล่าวต่อไป 
   

       มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 โดยไม่มีการแจ้งแก้ไข 
 
วาระการประชุมที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 ผลการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี HCV 
  นางสาวชุติมา ส าราญพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข แจ้งว่า  ตามที่ได้ตกลงตัดผลงานการคัด
กรอง HCV เพ่ือคัดกรองการด าเนินงานและประเมินผล จากเดิม ก าหนดตัดผลงานวันที่ 10 มีนาคม 2565 
ขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เพราะจะได้สรุปข้อมูลดังกล่าวเข้าประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
รอบที่ 2/2565 ได้ทัน ส่วนของให้รางวัลผู้รับผิดชอบงาน/หน่วยงาน จะตัดข้อมูลตามก าหนดเดิม คือวันที่    
31 มีนาคม 2565  
  ผลงานการคัดกรอง HCV ของอ าเภอบึงสามพัน อยู่ที่ 79.33% ซึ่งได้ด าเนินการตัดกลุ่ม       
ไม่อยู่จริงในพ้ืนที่ และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปออกแล้ว ส าหรับรพ.สต.ที่ท าผลงานคัดกรองได้เกิน 
90% แล้ว ได้แก่ รพ.สต.พญาวัง หนองแจง หินดาดน้อยและราหุล รพ.สต.ที่ท าผลงานคัดกรองได้ 80%     
ได้แก่ ซับบอนและซับสมพงษ์ รพ.สต.ที่ท าผลงานคัดกรองได้ 70% ได้แก่ เขาพลวง และรพ.สต.ที่ท าผลงาน    
คัดกรองได้ 60% ได้แก่น วังพิกุล เนินเสรี และศรีมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) ข้อมูลหลังจาก
วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2565 จะจะมีการบันทึกในระบบภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพ่ือจะได้สรุปท าข้อมูล
ให้ทันประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2/2565 และขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลให้ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบึงสามพัน ภายในวันนี้ (7 มีนาคม 2565) เพ่ือจะได้ส่งเอกสารให้คนคีย์ข้อมูลต่อไป และจะขออนุญาต
ตัดข้อมูลผู้สูงอายุที่เกิน 70 ปีขึ้นไป และข้อมูลที่ซ้ าออกเลย โดยไม่ได้แจ้งให้รพ.สต.ทราบ 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งเพ่ิมเติมว่า ให้ด าเนินการคัดกรองและคีย์ข้อมูลให้ได้       
ตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดน าร่องในการน าเสนอข้อมูลที่กรุงเทพ และอยาก
ให้อ าเภอบึงสามพันเป็นอ าเภอที่ผ่านเป้าหมาย เพราะเหลือการด าเนินการอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงขอให้      
รพ.สต.เร่งด าเนินการ 
       มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งด าเนินการ 
 
 3.2 ติดตามแผนจัดซื้อพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  นายทรงพล  บุญเที่ยงตรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน แจ้งติดตาม แผนจัดซื้อพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีเพียง 2 รพ.สต.เท่านั้นที่ได้รับอนุมัติแผน
ดังกล่าวแล้ว ได้แก่ หินดาดน้อยและหนองแจง จึงขอให้รพ.สต.ที่เหลือเร่งด าเนินการส่งแผนการจัดซื้อพัสดุฯ 
ให้กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพันโดยเร็ว เพ่ือจะได้อนุมัติ(อนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)
ให้ทันการรับนิเทศการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
      มติที่ประชุม รับทราบและให้รพ.สต.ทุกแห่งเร่งด าเนินการ 
 
 



๙ 
 

วาระการประชุมที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- ไม่มี 

 
วาระการประชุมที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
 5.1 การรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.วังพิกุล  
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคปสจ.ครั้งที่แล้ว ให้รพ.สต.      
วังพิกุล สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ 
(จ านวน 1 อัตรา) และนักวิชาการสาธารณสุข (จ านวน 1 อัตรา)  สอบถามว่า รพ.สต.วังพิกุล จะด าเนินการ    
รับสมัครด้วยตนเองหรือไม่ 
  นายสวาท  กิติธะนะ ผอ.รพ.สต.วังพิกุล ตอบว่า เห็นควรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ       
บึงสามพัน ด าเนินการรับสมัคร และคัดเลือกต าแหน่งดังกล่าว 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน มอบหมายให้ นางสาวชุติมา ส าราญพันธุ์ นักวิชาการ -
สาธารณสุขปฏิบัติการ เร่งด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.2 กรณีการย้ายข้ามจังหวัด ของนายชัยนุวัฒน์  ศรีบุญ (รพ.สต.ซับบอน) 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า กรณีการขอย้ายข้ามจังหวัดของนายชัยนุวัฒน์ ศรีบุญ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่รพ.สต.ซับบอน ที่ได้เขียนขอย้ายไปที่ รพ.สต.บ้านน้ าเลา      
ต าบลน้ าเลา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นั้น จึงขอแจ้งว่า มติคปสจ.ครั้งที่ 2/2565 ไม่อนุมัติในการย้าย
ครั้งนี้ เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ขอเจ้าหน้าที่ทดแทน แต่หากภายหลัง มี เจ้าหน้าที่
ทดแทน หรือนายชัยนุวัฒน์ ศรีบุญ ย้ายโดยไม่น าเลขต าแหน่ง (จ.18) ไม่ด้วย ให้ด าเนินการเขียนขอย้ายมาใหม ่
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระการประชุมที่ 6 เร่ืองจากกลุ่มงานสสอ.บึงสามพัน และรพ.สต. 
 6.1 เรื่องจากกลุ่มงานสสอ.บึงสามพัน 
       6.1.1  การนิเทศ การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2565 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน แจ้งว่า วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะตรวจสอบภายใน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะเข้านิเทศตรวจสอบภายใน รอบแรก ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.    
ไม่ต้องมา แต่ให้เตรียมเอกสารทั้งหมด จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
  1) แผนรายรับ รายจ่ายเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ที่ได้รับอนุมัติจาก นพ.สสจ.) 
  2) แผนจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุส านักงาน ประจ าปีงประมาณ 2565 (ที่อนุมัติแล้ว) 
  3) ส าเนาภาพถ่าย/ส าเนาเอกสาร สมุดเงินฝากธนาคาร (รายการของปีงบประมาณ 2565) 
  4) ส าเนาภาพถ่าย/ส าเนาเอกสาร รายงานคงเหลือประจ าวัน (407) วันสุดท้ายของเดือน 
กันยายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565) 
  5) ส าเนาภาพถ่าย/ส าเนาเอกสาร ทะเบียนคุมใบส าคัญ(บค.)(รายการของปีงบประมาณ 
2565) 
และให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงเวลาปฏิบัติราชการให้เรียบร้อย รวมทั้งท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการด้วย 
           มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๑๐ 
 

      6.1.2 การด าเนินงาน พชอ. ปี 2565 
  นางสาวชุติมา ส าราญพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แจ้งว่า ประเด็น พชอ.            
ปี 2565 มี 2 เรื่อง ดังนี้ 
  1)  การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  2) การป้องกันยาเสพติดและ CBTx 
  นางสาวชุติมา  ส าราญพันธุ์  แจ้งส่วนของ ข้อ 2) เรื่องการป้องกันยาเสพติดและ CBTx 
หลังจากการอบรมครั้งล่าสุด รพ.สต. ต้องเป็นหน่วยบ าบัด ซึ่งจะขอให้รพ.สต.เปิดคลินิกการบ าบัดยาเสพติดใน
รพ.สต. แต่ก่อนจะบ าบัดต้องมีการคัดกรองก่อน ว่าผู้มารับการบ าบัด เป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้เสพ โดยใช้เกณฑ์       
คัดกรอง แบบ B2 ไม่เกิน 15 คะแนน จะสามารถบ าบัดได้ในรพ.สต. จึงขอหารือในที่ประชุม ว่า รพ.สต.ใด 
สะดวกจะเปิดคลินิกบ าบัดยาเสพติดในวันใด ซึ่งการเปิดคลินิกคล้ายๆกับ คลินิก NCD  คลินิกพัฒนาการเด็ก 
เป็นต้น  
  การบ าบัดผู้เสพยาเสพติด หรือผู้ใช้ยาเสพติดในรพ.สต.เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บ าบัด 
โดยใช้แรงจูงใจ หรือ MI (การพูดคุย การชักชวน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ) ซึ่งไม่ใช่การใช้ยา หรือตัวช่วย       
ในการเลิกยาเสพติด ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้รพ.สต.ทุกแห่งเปิดคลินิคดังกล่าว และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบว่า รพ.สต.นี้ มีการเปิดคลินิกบ าบัดผู้เสพ/ผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งจนท.ในรพ.สต.ทุกแห่ง 
ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว และนอกเหนือจากหลักสูตร        
การอบรมแล้ว ยังมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล บสต. (โปรแกรมที่บันทึกหลังจากการด าเนินการบ าบัด
เสร็จสิ้นแล้ว)  
  นายสุทธิพงษ์  แก้วดวงดี ผอ.รพ.สต.หินดาดน้อย สอบถามว่า รพ.สต.ที่จ าเป็นต้องเปิดคลินิค
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมหรือไม่ 
  นางสาวชุติมา  ส าราญพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
บ าบัด (จนท.รพ.สต.) ได้รับการอบรมแล้ว ท าให้มีศักยภาพในการปฏิบัติตามหลักสูตรนี้ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้มีการ
อบรมออนไลน์กันแล้วครึ่งหนึ่ง ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ ZOOM 
meeting และมีการอบรมครั้งล่าสุดเป็นการฟ้ืนฟูหรือทบทวนหลักสูตร ซึ่งหากรพ.สต.ใดไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่       
เข้าร่วมอบรม ก็จะมีการส่งคู่มือในการบ าบัดยาเสพติดให้ (รพ.สต.ละ 1 เล่ม) ซึ่งเนื้อหาคล้ายๆกับแบบฝึกหัด      
ที่น้องๆเคยท าในกระบวนการค่าย แต่อาจจะมีการลดเนื้อหาบางส่วนลง เช่น ไม้บรรทัดวัดเสี่ยง สมองติดยา       
จะเป็นการชวนคิดชวนท า จะไม่ใช่หลักสูกตรการสอน แต่จะเป็นการพูด ชักชวน ให้ เปลี่ยนพฤติกรรม          
โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 
  นายสุทธิพงษ์ แก้วดวงดี ผอ.รพ.สต.หินดาดน้อย เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า หากเปิดคลินิกแล้ว        
ผู้ที่ผ่านการอบรม หรือผู้รับผิดชอบงานไม่อยู่ หรือติดภารกิจอ่ืน อาจไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จึงขอเสนอว่า 
ให้ผู้รับผิดชอบงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อ่ืน/ผู้ที่สนใจเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่รพ.สต.ท าแทนกันได้ และออกด าเนินการเป็นแนวทางให้กับรพ.สต.ก่อน โดยลงพ้ืนที่     
รพ.สต.ทุกแห่ง เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงให้รพ.สต. จะได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั้งอ าเภอ 
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  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน มอบหมายให้ นางสาวชุติมา ส าราญพันธุ์ ออกพ้ืนที่รพ.สต.      
ทุกแห่งในครั้งแรก  เพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการคลินิกบ าบัดผู้เสพ/ผู้ใช้ยาเสพติด  ส่วนในครั้งต่อไป       
รพ.สต.ต้องด าเนินการเอง โดยให้เริ่มด าเนินการภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้ 
      มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
   
  นางสาวณัฐธิญาน์  ภักดี เจ้าพนักงานธุรการ ชี้แจงประเด็นพชอ. เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ได้รับจัดสรรเงินจากสสส.
ให้ด าเนินการพชอ. ประจ าปี 2563 จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน จึงได้ก าหนดจัดโครงการ      
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน พชอ.บึงสามพัน ในระหว่างวันที่ 18,21,23 และ 25 มีนาคม 2565         
กิจกรรมคร่าวๆ ประกอบด้วย การจัดประชุมคณะกรรมการพชอ.บึงสามพัน. การอบรมถ่ายทอดบทเรียน      
เรื่อง โรคโควิด-19 , การซ้อมแผนและหาประเด็นพชต.ในกลุ่มของต าบลน าร่องๆ  
  มติที่ประชุม รับทราบ   
  
 6.2 เรื่องจากรพ.สต. 
      6.2.1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบ CI และ HI 
  นายสมชาย ไชยณรงค์พรศิริ ผอ.รพ.สต.ซับสมพงษ์ สอบถาม เกี่ยวกับค าสั่งให้เจ้าหน้าที่รพ.
สต.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบการดูแลแบบ CI และ HI โดยไม่ต้องจ ากัด
คน ไม่จ ากัดเวลาในการอยู่ปฏิบัติงาน  
  นายสมหวัง  จันมา  ผอ.รพ.สต.หนองแจง สอบถาม เกี่ยวกับค าสั่งให้เจ้าหน้าที่อยู่เวร CI      
ส่วนของพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้รับค าสั่งในการปฏิบัติงาน CI เลย 
  นางสาวชุติมา  ส าราญพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แจ้งว่า จะประสานค าสั่ง        
CI และ HI กับพ่อบ้านโรงพยาบาลบึงสามพันให้ หากได้ข้อมูลหรือไฟล์ค าสั่งแล้ว โรงพยาบาลบึงสามพัน        
ยังไม่ได้เสนอนายอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพันจะด าเนินการเสนอนายอ าเภอเพ่ืออนุมัติ 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน สรุปว่า ให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดท าค าสั่งอยู่เวรนอกเวลาใน      
การประสานงาน CI และ HI และบันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม           
และปฏิบัติงานจริงตามอัตราของคนไข้ การรับเข้า และยอดรวมในแต่ละวัน เพราะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวด้วยเงินบ ารุง รพ.สต.  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
      6.2.2 การขอจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน) ต าแหน่ง ธุรการ ของรพ.สต.พญาวัง 
  นายณรงค์ เนื้อไม้ ผอ.รพ.สต.พญาวัง แจ้งว่า ขอจ้างลูกจ้างธุรการ เพ่ือท าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
จ านวน 1 อัตรา โดยจ่ายเงินจากเงินบ ารุง รพ.สต. เนื่องจากในปัจจุบัน รพ.สต.มีเจ้าหน้าที่เพียง 5 คนเท่านั้น 
ท าให้ข้อมูลด้านการสาธารณสุขไม่ขึ้นตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนด บางอย่างก็ไม่ทันก าหนดเวลา           
ท าให้รพ.สต.ได้รับความเสียหาย 
  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน รับทราบ และให้ประสานกับเจ้าหน้าที่งานทรัพย์ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน (นางสาวชุติมา  ส าราญพันธุ์) เพ่ือเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ    
หากได้รับอนุมัติแล้ว จะได้ด าเนินการจ้างต่อไป 
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  นางสาวชุติมา ส าราญพันธุ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การจ้างทุกประเภท ต้องผ่านการอนุมัติจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกกรณี 
  นายสมชาย  ไชยณรงค์พรศิริ ผอ.รพ.สต.ซับสมพงษ์ แจ้งว่า หากต้องการจ้างเหมาตัดหญ้า 
หรือท าความสะอาด ต้องด าเนินการขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือไม่ 
  นางสาวชุติมา ส าราญพันธุ์ ตอบว่า การจ้างทุกประเภทต้องขออนุมัติการจ้างจากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทุกกรณี แต่กรณีจะสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือความชัดเจนกับงานทรัพย์ฯ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอีกครั้ง 
          มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.12 น. 
 
              ณัฐธิญาน์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวณัฐธิญาน์  ภักดี) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

                   ณประวีร์                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายณประวีร์  ณัฐวรศาสตร์) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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