
ข้อส่ังการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัด

หอ้งประชุมฑิฆมัพร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา

ขอ้ส ั่งการจากประธาน

เร่ืองจาก ผูอํ้านวยการโรงพยาบาล

เร่ืองจากหน่วยงานภายนอก  ศูนยวิ์ชาการ

กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข

คร้ังท่ี 2/ 2566 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566

มอบหมาย รพ.นาหม่อม ใหร้ายงานผล  ก่อสรา้งอาคารพกัพยาบาล 32 ยูนิต จาก แผนทาํงาน และ
แผนระยะเวลาส่งมอบงาน ใหท่ี้ประชุม คปสจ .  รบัทราบทุกเดือน
มอบหมาย นายชวน มุณีแนม และ  กลุ่มงานบริหาร กลุ่มกฎหมาย เป็นพ่ีเลีย้ง  เร่ืองระเบียบการ
ยกเลิกสญัญาจา้ง ใหก้บั รพ.นาหม่อม พรอ้ม ดูแล และติดตามกาํกบั
มอบหมาย นพ.กูศ้กัดิ ์บาํรุงเสนา และ   นพ.ศุภโชค ก่อวิวฒันส์กุล จดัทาํ แนวทาง Service Plan     
 โรคเมลิออยโดสิส และ  นําเขา้การประชุม คปสจ.คร ัง้ต่อไป
มอบหมาย คุณธรรม ฉายบุญภทัร รายงานความกา้วหนา้การเบิกยาท่ีรองรบั Service Plan ใน
ประชุม คปสจ.คร ัง้ต่อไป

เร่ืองจากประชุมหวัหนา้ส่วน

ประชาสมัพนัธ ์ ใส่เสือ้กีฬาสงขลา และออกกาํลงักาย   ทุกวนัพุธ ตามรูปแบบท่ีสะดวก    ในแต่ละพืน้ท่ี 

 
มอบหมาย ผชช. ส ต่อยอด จากการอบรมพระพระศิลานุปัฏฐาก ของ วิทยาลยัพยาบาลสงขลา เพ่ือดูแล สุขภาพ

พระท่ีมีปัญหาสุขภาพในวดั

มอบหมาย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กาํหนดกลยุทธ ์รูปแบบประเมิน ผลการสาํรวจ มาตรการ  
 ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ทบทวนนิยาม การวินิจฉยัโรค DF/ DHF  ทบทวนนิยาม การเปิด EOC            
 โรคไขเ้ลือกออก และ ให ้รพ.ทุกแห่งเตรียมความพรอ้ม ดา้นอุปกรณ ์ท่ีตอ้งใชใ้นการดูแลผูป่้วย    
 โรค ไขเ้ลือดออก  แจง้เตือนกบัทอ้งถ่ิน การเตรียมความพรอ้ม ทรายอะเบท และอุปกรณ ์                    
 พ่นหมอกควนั 

เร่ืองจาก สาํนกังานสาธารณสุขอําเภอ



มอบหมาย นพ.กูศ้กัดิ ์บาํรุงเสนา และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จดัทาํ วาระ แจง้เป็นเอกสาร        
เขา้ท่ีประชุมกรมการ จงัหวดั เพ่ือส่ือสารสถานการณแ์ละเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลือดออก 
มอบหมาย คุณฑีปวฒัน ์มีแสง จดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ ์เร่ือง โรคไขเ้ลือดออก
มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานสถานการณ ์ผูป่้วยรายใหม่ ต่อผูบ้ริหารในกลุ่มโซน ทราบ
และรายงาน การควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 ทุกวนั องัคาร ต่อท่ีประชุม CEO
มอบหมาย คุณมณี แพทยพ์งษ ์สรุป รายงาน SAT สถานการณป์กติ นําเขา้ท่ีประชุม คปสจ.ทุก
เดือน

มอบหมาย ผชช .ส ควบคุมกาํกบั  แผนการจา้ง  OUTSOURCE  ทาํ CT scan ในผูป่้วย STROKE                   
ของ รพ.ระโนด  ไดร้วดเร็วขึน้
มอบหมายแผนไทย ติดตาม กลุ่มผูป่้วย  Palliatives care ท่ีใชก้ญัชา  ในการเย่ียมบา้น 

 โครงการ  ท่ีใชง้บบริการจดัการแรงงานต่างดา้ว ส่งภายในเดือนกุมภาพนัธ ์ 2566
ติดตามงบค่าเส่ือมค่าบริการทางการแพทย ์ ปี 64, 65  และ 66 ทุกวนัองัคารในท่ีประชุม 
ติดตาม ค่าตอบแทนเส่ียงภยัโควิด ในท่ีประชุม คปสจ.ทุกเดือน

มอบหมาย  จดัทาํแผน ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ ์ คนท่ี 1 ของกลุ่มงานท่ียงัไม่ไดก้าํหนด
ตาํแหน่งเป็นระดบัสูงขึน้ (ชํานาญการพิเศษ)
มอบหมาย นายชวน  มุนีแนม  และกลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล จดัทาํแผนการกาํหนดเป็น
ตาํแหน่งท่ีสูงขึน้ ของ ผอ.รต ,ผอ.สอน 
จดัประชุม ผ่าน ZOOM  เพ่ือชีแ้จงการกาํหนดเป็นตาํแหน่งท่ีสูงขึน้ของ ระดบัเป็นชํานาญการ
และชํานาญการพิเศษ  
ติดตาม เร่ืองการบริหารจดัการตาํแหน่งว่าง และการเล่ือนระดบัสูงขึน้ ในท่ีประชุม คปสจ.ทุก
เดือน

มอบหมาย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส่ือสาร ชีแ้จง กบัหน่วยบริการ ในใช ้Data  Exchange  และ
Template ติดตามกาํกบั การจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กใหก้บัเด็ก   อายุ 6-12 เดือน
มอบหมาย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วางระบบการติดตามหญิงต ัง้ครรภท่ี์มีภาวะครรภเ์ส่ียง
มอบหมาย ผชช. ส  ติดตาม ควบคุมกาํกบั ในประเด็น สาวไทยแกม้แดง สู่วยัเจริญพนัธ ์ ุและ
รายงานการดาํเนินงานในท่ีประชุม คปสจ.ทุกเดือน

ประเด็น  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ประเด็น CSO

ประเด็น CFO

ประเด็น CHRO

ประเด็น CPPO

ขอ้ส ั่งการจากประธาน

เร่ืองติดตามความกา้วหนา้จากการดาํเนินงาน

กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข



มอบหมาย กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สรุปขอ้มูล การประกวด อสม.
ระดบัโซน และผ่านการประกวดระดบัจงัหวดั และ มอบหมายทีมจงัหวดั  (กลุ่มงาน
และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง) ช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานของ อาสาสมคัรสาธารณสุข
 กลุ่มงาน/ฝ่าย  สสจ. และ  สสอ .ส่งผลงานวิชาการ และ นวตกรรม ทางสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ฝ่าย  ละ 1 เร่ือง และ สสอ  แห่งละ 1 เร่ือง 
ประชุม คปสจ .สญัจร โซน มอบหมายแต่ละโชนใหนํ้าเสนอผลงานเด่น 
เล่ือนการจดักีฬาสาธารณสุข วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2566 ออกไปไม่มีกาํหนด 
เล่ือนประชุมกรรมการบริหารสาํนกัสาธารณสุขจงัหวดั เป็นวนัท่ี  17  กุมภาพนัธ ์2566
การนิเทศงานผสมผสานระดบัจงัหวดั ใหเ้พ่ิมการนําเสนอ แผนการพฒันา                       
 โรงพยาบาล ระยะเวลา 3 ปี

 

เร่ืองเพ่ือทราบ

กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข


