
 
 

 
 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
ครั้งที่  ๒/2565 

วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ 256๕   
ณ ห้องประชุมสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์ 
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี  จันทร์มุณี 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นายส ารวย  ชูม ี
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นางนุชรี  ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์  
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว 
นายจิตติณัฏช์ สุวรรณรัตน์ 
นายนพพล กองเอียด     
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นายบุญเสริม ทองช่วย 
นางคุณญภัทร ชูสิงห์ 
นางสุดา หงจันทา 
นายเผด็จ  ศรีนวลขาว 
นางสาวนิรนาท  นิสานิ 
นางสาวจินตนา รักขุ่นส่อง 
 

สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านควนค าทอง 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 
ผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านน้ าตก 
ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พนักงานธุรการ 
พนักงานสุขภาพชุมชน 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
พนักงานช่วยการพยาบาล 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.00 น. 
 นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขช านาญงาน ท าหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่ าวเปิดประชุมและแจ้ งให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาวาระตา่งๆ ดังนี้   
ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
  “…การท าความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพื่อให้ผลดีที่ เกิดข้ึนยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยาย
กว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงท่ีแท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน 
ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระท าความดีทั้งในการประพฤติตน และการปฏิบัติงาน
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความล าบากเหนื่อยยาก...” 
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553 ณ พระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม 2553 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. วิดีโอสื่อสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร  : บุคลากรสังกัดส า นักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนขอย้าย เข้า
ย้ายออก จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
 - นางนัยณัฐ  เดชเชียร  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ขอย้ายไปปฏิบัติ งานที่โรงพยาบาล ชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - นางสาววลัยลักษณ์  ปิ่นมี  ต าแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ รพ.สต.บ้านพรุ
นายขาว อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 - นางสาวเกศินี  พุทธศรี จพ.สส.ปฏิบัติงาน (แพทย์แผนไทย ) ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองธง 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 - นางจุฑาวรรณ ดวงกมล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่รพ.สต.บ้านหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๒. การถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ าเภอป่าบอน จ านวน ๕ แห่ง จะมีการถ่าย
โอนคน เงิน ของ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕     
 

เรื่องจากที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอป่าบอน  
 ๑. ประดับเครื่องหมายและมอบใบส าคัญแต่งตั้ง ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  
  - นายอนันต์ชัย  วิลัยธร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ 3 ต าบลโคกทราย 
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  - นายไกรสรณ์  อินฤๅชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ 3 ต าบลโคกทราย 
  - นายสมศักดิ์  พรหมบุญทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่ 3 ต าบลโคกทราย 
  - นายอภิชัย  อ่อนทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ 10 ต าบลโคกทราย 
  - นางสาวนิภาพร  ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ 10 ต าบลโคกทราย 
  - นายจรัญ  ขุนนะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่10 ต าบลโคกทราย 
  - นายสัมพันธ์  ปูปาน  สารวัตรก านันต าบลโคกทราย 
 ๒. ข้าราชการย้ายออก  นายประศาสนเวชชุ  แก้ววงศ์  ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอป่าบอน ย้ายไปด ารงต าแหน่งพั ฒนาการอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปากพะยูน เมื่อวันที่                      
1 กุมภาพันธ์ 2565 
 ๓. ข้าราชการย้ายเข้า นายนิรัญ นามโชติ ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปากพะยูน  
ย้ายมาด ารงต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอป่าบอน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565   
 ๔ . ขอขอบคุณการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565                   
มีผู้มาแจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จ านวน 211 ราย สามารถบริจาคได้จ านวน 127 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย 
บริจาคดวงตา 3 ราย  
 ๕. แผนกิจกรรมโค รงการจิตอาสาพระราชทาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ต าบลวังใหม่  8 ก.พ.65        
วัดควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งนารี  9 ก.พ.65 ร.ร.บ้านยางขาคีม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองธง 16 ก.พ.65 บริเวณฝายมี
ชีวิต หมู่ที่ 9  ต าบลโคกทราย 17 ก.พ.65 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอ ม หมู่ที่ 8 ต าบลป่าบอน18 
ก.พ.65 รพ.สต.ควนค าทอง หมู่ที่ 6 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอ าเภอจังหวัดพัทลุง 
 -  ไม่มี 

เรื่องจากที่ประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 ๑. อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยเดินทางมาตรวจเยี่ ยมการด าเนินงานแพทย์แผนไทยจังพัทลุง ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และจัดตั้ง
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.บ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ส าหรับให้บริการรักษาพยาบาลด้วย
แพทย์แผนไทยที่มารับบริการ 

 ๒. การออกตรวจนิเทศงานของผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ ใน
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยก าหนดติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ อ าเภอเขาชัยสน และอ าเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

 ๓. ก าหนดการนิเทสงานของส านักงานสา ธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ ในร
หว่างวันที่ ๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส าหรับการนิเทศงานของคปสอ .ป่าบอน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 ๔. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเขตและนอกจังหวัดพัทลุง โด ยหน่วยบริการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน
ทางระบบ e-ciam online และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 

 ๕. สถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ สายพันธุ์โอมิคอลยังพบการระบาดในหลายพื้นท่ีของจังหวัดพัทลุง  รายใหม่ 
๑๑๑ ราย ผู้ป่วยทั้งหมด ๒,๔๑๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๘ ราย 

 ๖. ห้ามเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขสังกัดสสจ.พัทลุงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ าประกันผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
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 ๗. การรายงานการใช้ชุดตรวจ ATK ของแต่ละหน่วยบริการให้รายงานผลและหากมีเหลือให้ส่งคืนสสจ.พัทลุง 

 ๘. ก าหนดการตรวจสอบภายในของสสอ.และรพ.สต. ประจ าปี ๒๕๖๕ ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๕ 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
        1. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙  จังหวัดพัทลุง  อ าเภอป่าบอน ร้อยละ 71.73 กลุ่ม ๖๐๘ 
ร้อยละ 78.20  และการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มตามเกณฑ์ อ าเภอป่าบอน  
ร้อยละ ๘.๕๕ น้อยที่สุดของจังหวัดพัทลุง 
 ๒. การเปิดฉีดวัคซีนโควิด- ๑๙ ที่รพ .สต .สามารถด าเนินการฉีดได้ทุกเข็ม และเปิดฉีดวัคซีนให้แก่
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เมื่อเปิดวัคซีนครบ ๘ ชั่วโมงแล้ว ถ้าไม่มีผู้มาฉีดวัคซีนอีกสามารถท้ิงได้เลย  
 ๓. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดพัทลุง  มีผู้ป่วยสะสม ๒.๔๑๐ ราย เสียชีวิตสะสม ๘ 
ราย อ าเภอป่าบอน ผู้ป่วยสะสม ๓๐๗ ราย เสียชีวิตสะสม ๑ ราย รักษาหาย ๑๗๑ ราย และจา กท่ีประชุม EOC 
อ าเภอป่าบอนได้ก าหนดแนวทางการส่งตรวจ RT-PCR เน้นกลุ่ม ๖๐๖ เด็กเล็ก ฯลฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจ้งให้ทีม CDCU ทราบ และก าหนดให้เก็บเงินค่าตรวจ RT-PCR ส าหรับผู้ที่ท าประกันจ่ายเงินเอง 
 ๔. การให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม โดยให้เน้นในกลุ่มเด็ก
ที่มีโรคประจ าตัว โรคอ้วน และกลุ่มนักเรียนจากการส ารวจของโรงเรียน โดยฉีดวัคซีนที่ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ 
 ๕. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี เนื่องจากมีการโอนเงินจากการคัดกรองและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ 
 ๖. การขอย้ายของข้าราชการในสังกัดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีละสองครั้ง เดือน มีนาคม 
และเดือน กันยายน ของทุกปี โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 ๗. สรุปผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ประจ าปีงบประ มาณ ๒๕๖๕ จังหวัดพัทลุง อ าเภอป่าบอนมีการเบิกจ่าย
มากที่สุด และสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน เข้ารับการอบรมจิตอาสาพระราชทานฯ ในระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ฯ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 ๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานต าแ หน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ
ช านาญการพิเศษ (ตามหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลว.11 สิงหาคม 2564 และ ที่ นร 1006/    
ว 25 ลว.19 ตุลาคม 2564 
 ๙. บริการปฐมภูมิไปท่ีไหนก็ได้สิทธิหลักประกันสุขภาพ UC และมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายเงินตามจ่าย
จริงไม่เกิน ๗๐ บาท/ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ สสจ .พัทลุงก าหนดราคาการจ่ายเงิน ต่างอ าเภอภายใน
จังหวัดพัทลุง ดังนี้ รพ .สต. เขตรอยต่อ ๕๐ บาท ส่งต่อ ๕๐ บาท รพช . เขตรอยต่อ ๒๐๐ บาท ส่งต่อ ๒๐๐ บาท 
รพท. เขตรอยต่อ ๒๐๐ บาท ส่งต่อ ๓๐๐ บาท และกรณีให้บริการทันตกรรม ใน รพ.สต. ให้ใช้อัตราเหมาจ่าย 100 
บาท/ครั้ง กรณีให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เหมาจ่าย 50 บาท/ครั้ง 
 ๑๐. การเบิกค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรจากการปฏิบัติหน้าที่ CI HI การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ต้องมี
ค าสั่งในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับโควิด-๑๙ และสามารถเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
       

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ ๑/256๕ ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  
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- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสด ุ 
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
         ๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบค่าเสื่อม ประจ าปี ๒๕๖๕ ขอให้เบิกจ่ายเงินผ่านบัญชีงบค่าเสื่อม  หากมีการ
จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินบ ารุงไปแล้ว ขอให้ด าเนินการโอนเงินค่าเสื่อมเข้าบัญชีเงินบ ารุงด้วย 

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     ๒.๑ ก าหนดการตรวจสอบภายในของรพ.สต.และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในช่วงเดือน 
เม.ย. - มิ.ย. ๖๕ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
     ๒.๒ ขอให้รพ .สต.ทุกแห่งด าเนินการจัดท าใบรับรองการภาษีของบุ คลากร ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือใช้
ส าหรับการยื่นภาษีประจ าปี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

          3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   ไม่มีเรื่องแจ้ง  

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
    ๑.๑  การประเมินรพ.สต.ติดดาว ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยขอให้ด าเนินการประเมินรพ.สต.ติดดาวในระบบ

ประเมินออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และก าหนดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียดพร้อม ติดตามการ
ด าเนินงานรพ.สต.ติดดาว ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 

    ๑.๒ การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ๓ หมอรู้จักคุณ ประจ าปี ๒๕๖๕ อ าเภอป่าบอน ร้อยละ 
30.72 ขอให้รพ.สต.เร่งด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบด้วย 

    ๑.๓ การจัดตั้ง PCU / NPCU ของหน่วยบริการอ าเภอป่าบอน คือ PCU 2 แห่ง PCU รพ.ป่าบอน 
PCU รพ.สต.บ้านหนองธง NPCU  2  แห่ง คือ NPCU สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ NPCU รพ.สต.บ้านควนค าทอง 

     ๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.สู่การเป็น สมาร์ท  อสม. และ อสม .หมอประจ าบ้าน  ประจ าปี 
๒๕๖๕ ก าหนดอบรมในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ให้ รพ.สต.ทุกแห่งคัดเลือก อสม.เข้ารับการอบรม หมู่บ้านละ  ๑  คน รวม  ๕๐  คน  

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

         ๒.๑ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษสวัสดิการสมาชิก กบข . ประจ าปี ๒๕๖๕ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส าหรับซื้อท่ีดิน บ้านหรือไถ่ถอน หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้งานการเงินสสอ.ป่าบอน 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     
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๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

         ๓.๑ แจ้งการปรับแผนการนิเทศงานของผู้ตรวจราชการ เขต ๑๒ จากวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เป็นวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อ าเภอเขาชัยสน และอ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

     ๓.๒ แจ้งร่างแผนการนิเทศงานรพ.สต.และสอน. ประจ าปี ๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ ก.พ. ๖๕   

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอป่าบอน  
๑.๑ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 อ าเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 จ านวน ทั้งสิ้น 330 ราย มีรายงานผู้ป่วย เสีย ชีวิต 2 ราย คือ ต .วังให ม่ 1 ราย ต.หนองธง 1 
ราย ต าบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ต าบลหนองธง จ านวน 147 ราย รองลงมา ต าบลป่าบอน จ านวน 81 ราย ต าบล
ทุ่งนารี จ านวน 55 ราย ต าบลวังใหม่ จ านวน 32 ราย และต าบลโคกทราย จ านวน 15 ราย  

    ๑.๒ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อ าเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 จ านวน ทั้งสิ้ น 366 ราย มีรายงานผู้ป่วย เสียชีวิต 2 ราย คือ ต .วังใหม่ 1 ราย ต.หนองธง 1 
ราย ต าบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ต าบลหนองธง จ านวน 155 ราย รองลงมา ต าบลป่าบอน จ านวน 90 ราย ต าบล
ทุ่งนารี จ านวน 61 ราย ต าบลวังใหม่ จ านวน 41 รายและต าบลโคกทราย จ านวน 19 ราย       

๑.๓ ต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อ าเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 
(ATK) พบผล เป็นบวก จ านวนทั้งสิ้น 53 ราย ต าบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ต าบลหนองธง จ านวน 18 ราย รองลงมา 
ต าบลวังใหม่ และต าบลโคกทราย จ านวน 11 ราย ต าบลทุ่งนารี จ านวน 7 ราย และต าบลป่าบอน จ านวน 6 ราย 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 2.๑ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 อ าเภอป่าบอน แยกรายต า บล (ณ วันที่ ๗ ก.พ. 6๕) 
ต าบลวังใหม่ ร้อยละ 74.82  ต าบลทุ่งนารี ร้อยละ 73.56 ต าบลโคกทราย ร้อยละ 73.82  ต าบลป่าบอน  ร้อย
ละ 72.49 ต าบลหนองธง ร้อยละ 68.63 

 2.๒ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 อ าเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (วันที่ ๗ ก.พ. 6๕) 
เป้าหมายทั้งหมด 47,728 คน เข็มท่ี ๑ ร้อยละ 71.55 เข็มที่ 2 ร้อยละ 66.20 เข็มที่ 3 ร้อยละ 8.51 

 ๒.๓ สรุปวัคซีนป้องกันโรคโควิด- ๑๙ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพ.สต.บ้านหนองธง วัคซีนซิโนแวค 
๘ โดส วัคซีนไฟเซอร์ ๒๔ โดส รวมทั้งหมด  ๓๒ โดส 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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     ๒. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๒.๑ การรายงานความครอบคลุมการรับวัคซีนของเด็กอายุ ๑,๓,๕ ปี ขอให้หน่วยบริการด าเนินการ
ติดตามและบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงานเพ่ือใช้ส าหรับการนิเทศงานจากสสจ.พัทลุง รอบที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๒ การด าเนินการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ เดือน มี.ค. ๖๕ 
 ๒.๓ การคัดกรองส าหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่และสุราสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ jhcis และส่งข้อมูล
เข้าระบบ ppa เพ่ือรับการจัดสรรเงินจากการคัดกรองต่อไป 
 ๒.๔ การประเมินแบบทดสอบด้าน สุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข และอสม . โดยสามารถด าเนินการ
ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ของกรมสุขภาพจิต แบบประเมินความเครียด (ST5) 2q 9q 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

     ๓. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

         นางสาวสารภี จันทร์มุณี  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๓.๑ ตัวชี้วัด...การด าเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดัน
โลหิตสูง ปี 2565 (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80)  อ าเภอป่าบอน กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 29.14 กลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๙.๐๗  
 ๓.๒ ร้อยละของประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง  เกณฑ์
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 รพ.สต.ท่าดินแดง ร้อยละ 97.56 
 ๓.๓ ร้อยละของประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเกณฑ์มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90 รพ.สต.ท่าดินแดง ร้อยละ 97.๙๕ 
 ๓.๔ ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 60 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ร้อยละ ๖๙.๐๓ และรพ.สต.บ้านป่าบาก ร้อยละ ๖๖.๔๑ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
       นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๑.๑ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ 2565 อ าเภอป่าบอน ร้อยละ ๕๗.๔๗ รพ.สต.บ้านควนค าทอง ร้อยละ ๘๔.๙๒ รพ.สต.บ้านน้ าตก 
ร้อยละ ๘๒.๗๖ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง ร้อยละ ๗๗.๘๕ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง ร้อยละ ๗๒.๗๓ รพ.สต.บ้านโหล๊ะ
หาร ร้อยละ ๖๕.๙๑ 
  ๑.๒ ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ๐ - ๕ ปี เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ2565 อ าเภอป่าบอน ร้อยละ ๒๖.๒๔ และขอให้ทุกหน่วยด าเนินการคัดกรองด้วย 
 ๑.๓ การก าหนดพื้นที่ในการด าเนินงานสุขศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕ ต าบลป่าบอน รพ .สต.บ้านควนค าทอง 
ต าบล โคกทราย สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลหนองธง รพ.สต.บ้านหนองธง ต าบลทุ่งนารี รพ .สต.บ้านทุ่งนารี และ
ต าบลวังใหม่ รพ.สต.บ้านน้ าตก   
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 ๑.๔ การประเมินหน่วยบริการตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจ าปี ๖๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานให้ทราบ 
 ๑.๕ กิจกรรมตามโครงการก้าวท้าใจ SEASON 4 ซึ่งจะมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นขอให้รพ.สต.ด าเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการต่อไป 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

         ๕.๑ ผอ.รพ.ป่าบอน แจ้งการรับสมัครนักจัดการทั่วไป (พ่อบ้าน) โรงพยาบาลป่าบอน จ านวน ๑ อัตรา โดยผู้
ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 ๕.๒ กิจกรรมการต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม ในวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละด้านในการด าเนินงานต้อนรับ  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจาก รพ.สต. 
         นายสมปราถนา ฉิมสังข์   แจ้งกิจกรรมการพัฒนาสถานที่เพ่ือต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัย เฉลิม
พระเกียรติฯ บ้านควนปอม หลังจากการประชุมบุคลากร โดยก าหนดด าเนินการบริเวณโดยรอบของสถานีอนามัย 

 ประธาน ขอเชิญทุกคนที่เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมด าเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นายจิตติณัฐช์  สุวรรณรัตน์  สอบถามเกี่ยวกับการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงด้วยการตรวจด้วย ATK และการวัด
อุณภูมิ ความดัน และวัดออกซิเจนของผู้ป่วยจะต้องให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 ประธาน การด าเนินการตรวจคัดกรองของกลุ่มเสี่ยงสูงสามารถใช้ชุดตรวจ ATK home use หรือ ATK pro 
use และมีผลออกมาเป็นบวกให้ด าเนินการตามแนวทางท่ีรพ.ป่าบอนก าหนด กรณีการวัดอุณภูมิ  วัดความดันหรือวัด
ออกซิเจนขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการด้วยความรัดกุมปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรค 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

          - ไม่มี   
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