
1. เน้นย ้ำวินัยข้ำรำชกำร (คอร์รัปชัน ยำเสพติด และชู้สำว) ไม่ให้มีเจ้ำหน้ำที่ สสจ. สงขลำ
2. ให้สับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่มำท้ำหน้ำที่พิธีกร และกำรด้ำเนินงำนพิธีกำร ในกำรประชุม คปสจ.ทุกเดือน
3. ขอให้แต่งกำยเครื่องแบบชุดข้ำรำชกำรตำมสังกัดในวันจันทร์ โดยเฉพำะในสถำนบริกำร
4. แจ้งจุดเน้นกำรด้ำเนินงำนของเขต 12 “R12 SMART Cycle” ใช้นโยบำย 6 เรื่องของปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข ในกำรนิเทศติดตำม ขอให้หน่วยงำนในจังหวัดรับนโยบำยไปด้ำเนินกำร และมอบ 
นพ.ปพน. ดีไชยเศรษฐ จัดล้ำดับให้ Service Plan 9 สำขำตำมจุดเน้นเขต 12 น้ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรประชุม คปสจ.

5. มอบหมำย นพ.ปพน. ดีไชยเศรษฐ เปิด EOC วัคซีน เพื่อก้ำกับติดตำมกำรฉีดวัคซีนในเด็ก 6 เดือน –
4 ปี ในจังหวัดสงขลำ ให้หน่วยงำนเริ่มรณรงค์ ท้ำกิจกรรม Kick Off ภำยในสัปดำห์แรกของเดือน
พ.ย.65 และประชำสัมพันธ์เชิญชวนพร้อมแจ้งจุดฉีดวัคซีน 

6. มอบหมำย ผู้บริหำร สสจ.สงขลำ ติดตำมก้ำกับตำมนโยบำย 6 เรื่องของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
7. ขอให้ รพ.สมัคร Home Ward ภำยในสัปดำห์แรกของเดือนพ.ย.65 
8. กำรเสนอเรื่องให้ นพ.สสจ.ลงนำมให้ระบุกฎหมำยมอบอ้ำนำจ
9. มอบหมำยหน่วยงำนใน อ.นำทวี ดูแลควำมเรียบร้อยด้ำนสำธำรณสุขในพิธีทอดผ้ำป่ำทุนเล่ำเรียน

หลวงส้ำหรับพระสงฆ์ไทย ประจ้ำปี 2565 วันที่ 11 พ.ย.65 ณ วัด นำทวี 
10. มอบหมำยกลุ่มงำนประกันฯ วำงระบบกำรประเมินหน่วยบริกำร รพ.สต.ที่ถ่ำยโอน
11. มอบหมำยงำนดิจิทัลและสุขภำพ Update โปรแกรม JHCIS และน้ำเสนอในกำรประชุมครั งต่อไป
12. เร่งรัดศูนย์คัดกรองยำเสพติด 3 ประเภท กำรลงไปประเมินพฤตกิรรม กำรประเมินสุขภำพจิตกลุ่มติดอำวุธ
13. ให้ รพช. กระแสสินธุ์ นำหม่อม ปำดังเบซำร์ ควนเนียง บำงกล่้ำ ตั งกลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด
14. มอบหมำย นพ.กู้ศักดิ์ บ้ำรุงเสนำ ก้ำกับ กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ปี 2566 และ

มอบกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพฯ ปรับ Time Line ในภำพของจังหวัด น้ำเสนอครั งถัดไป 
พร้อมวิเครำะห์ประเด็นที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำน

15. ให้ สสอ.ที่มีกำรถ่ำยโอน รพ.สต. น้ำเสนอกำรเตรียมกำรด้ำเนินงำน และประเด็นปัญหำ ในกำรถ่ำย
โอนภำรกิจ รพ.สต.ในกำรประชุมครั งต่อไป

16. มอบหมำยรองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด นำยชวน มุนีแนม น้ำประเด็นปัญหำกำรด้ำเนินกำรของ
อ้ำเภอที่ถ่ำยโอน รพ.สต. เข้ำประชุม กสพ. 

17. มอบหมำยผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบโซน ลงพื นท่ีเย่ียมอ้ำเภอท่ีมีกำรถ่ำยโอน รพ.สต.
มีต่อ หน้ำ 2

ข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.(หน้าที่ 1)
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา



18. สั่งกำรให้ทุกฝ่ำยที่มีภำรกิจประจ้ำต้องด้ำเนินกำรในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ รวบรวมส่งให้
กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพฯ และแจ้งภำรกิจไปยัง อบจ. 

19. มอบหมำย คณะผู้ช่วย สสอ. รวบรวม สรุป ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรถ่ำยโอน รพ.สต. 
น้ำเสนอที่ประชุมครั งต่อไป

20.    มอบหมำย สคร. 12 น้ำเสนอ โรค Melioidosis ในกำรประชุมครั งต่อไป
21.    มอบ นพ.ปพน ดีใชยเศรษฐ น้ำเสนอ เรื่อง Super License ในกำรประชุมครั งต่อไป
22.    มอบหมำย รพ. และ สสอ.ทบทวนแผนควำมต้องกำรก้ำลังคน เทียบกรอบกับปัจจุบัน
23. แจ้งก้ำหนดกำรและขอให้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรก้ำหนดแผนยุทธศำสตร์สุขภำพและประเด็น

จุดเน้น จังหวัดสงขลำปีงบประมำณ 2566 – 2570 ระหว่ำงวันที่ 9-10 พ.ย. 65 ณ รร.ศิวำรอยัลพัทลุง
24. ขอให้ส่งรำยชื่อ คปสอ. ภำยในวันที่ 10 พ.ย. 65
25. ให้รพ.ในโซนกระดังงำเร่งด้ำเนินกำร Home Ward เพื่อรองรับผู้สูงอำยุ
26. รำยงำน 506 ของ รพ.สต. ถ่ำยโอนที่ยังไม่ส่งข้อมูล ให้เร่งรัดไปยัง อบจ. 
27. มอบหมำยกลุ่มงำนควบคุมโรคติดตอ่ จัดท้ำ infographic อำกำรและกำรป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

และขอควำมร่วมมือร้ำนขำยยำในกำรให้ค้ำแนะน้ำผู้ที่มีอำกำรสงสัย
28. มอบหมำย นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ดึงข้อมูล visit เกี่ยวกับกำรรับยำของคนไข้แต่ละโรค 

และ นพ. กู้ศักดิ์ บ้ำรุงเสนำ บริหำรงบประมำณ
29. มอบ หน.ฝ่ำยสถำนฯ จัดท้ำข้อมูลยำ 9 รำยกำร น้ำเสนอที่ประชุมครั งถัดไป
30. มอบหมำย นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล ออกแบบบริหำรจัดกำรกระบวนกำร Telemedicine

ระหว่ำง รพช. ร่วมกับ รพ.สต. ก้ำหนดประมำณวันที่ 15-16 พ.ย. 65 และระหว่ำง รพช.กับ 
รพ.สต.ให้เริ่มในผู้ป่วยติดเตียง และมอบหมำย รอง นพ.สสจ. 4 โซน ลงไปก้ำกับ และก้ำหนด
ติดตำมกำรด้ำเนินกำร Telemedicine ในกำรประชุมครั งต่อไป

31. เร่งรัดกำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรส่งมอบงบค่ำเสื่อมและงบลงทุน งบปี 2566 รำยกำรรอลงนำมให้
ด้ำเนินกำรภำยใน 10 พ.ย. 65 ให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในที่ประชุม CEO เป็นรำยโซน 
วันที่ 8 พ.ย. 65

32. มอบ รพ.สงขลำเตรียมกำรรับเสด็จ พระองค์ภำฯ 
33. กำรด้ำเนินงำน พอสว. ให้สมพระเกียรติ
34. กองทุนพระรำชทำน ให้ รพ. ท่ีต้องรำยงำนผลกำรด้ำเนิน ปี 2564 ขอภำยในวันท่ี 2 พ.ย. 65

...กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ข้อสั่งการ ประชุม คปสจ. (หน้าที่ 2)

ครั้งที่  10/2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.


