
บันทึกการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 256๕ หน้าที่ 1 

 
 

 
 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
คร้ังที่  10/2565 

วันที่ 5 ตุลาคม 256๕   

ณ ห้องประชุมวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวดัพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสารภี จันทร์มุณี 
นายสำรวย  ชูม ี
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางสาวรีน่า เจะอาลี 
นายธนัติ ทองจันทร์แก้ว 
นางสาวณัฐรุจา ชูหมวด 
นางสาววีรยา ครุฑคง 
นางสาวนิตยา จันทร์ทอง 
นางวันวิสาข์ ทับสระ 
นางวรรณดี ฉ้วนกลิ่น  

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนกังานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พนักงานบริการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนกังานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนกังานสาธารณสุขชำนาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวอทิตา ด้วงรอด เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดระชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ก่อนวาระการประชมุ 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  “…การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้น นอกจากจะอาศัยความรู้  คามสามารถทาง
วิชาการแล้ว แต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุ่งมัน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนเสร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบกันพร้อมด้วย จึง
จะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอนและบังเกิดผลประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดิน…” พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ประจำปี ๒๕38 ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕38  

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. บุคลกรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ย้ายภายในอำเภอเนื่องจากมีการถา่ยโอนไปยัง อบจ.
พัทลุง จำนวน 4 ราย นางสุพิชชา อิสริสพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางเสาวลักษณ์ ช่วยจันทร์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง นางศิชารัตน์ แสงจง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวอารียา หวัดแท่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี 
ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 ๒. การย้ายเข้า จำนวน ๑ ราย นางสาววีรยา ครุฑคง พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านช่องฟืน ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

         3. ข้าราชการย้ายออกนอกอำเภอ 1 ราย คือ นางกรรณิการ์ นวลฤทธิ์ ประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติฯ บ้านควนปอม ย้ายไปปฏิบัติงาน รพ.สต.แพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  

 1.1 ข้าราชการย้ายเข้า 
 - นายชูศิลป์ หนูเสน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
 - นายสุวิรุณ เยาว์นุ่น ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
 - นายเมธากุล ไชยวรรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาบางแก้ว 
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการยางแหง่ประเทศไทยสาขาป่าบอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
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 1.2 ข้าราชการเกษียณอายุ 
 - นายถาวร สุวรรณมณี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอป่าอบ 
 - นายนิรัญ นามโชติ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอป่าบอน 
 - นางสุกัญญา บุญชูวงศ์ ตำแห่ง ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาป่าบอน 
        1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ ลดราคาสินค้าช่วยเหลือประชาชนปี 2565 ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์..
ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (จังหวัดพัทลุง) ดังนี้    
  - วันที่ 10,11,12 ตุลาคม 2565 ณ อบต.ทุ่งนารี อบต.ป่าบอน 
 - วันที่ 13,14,15 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าบอน เทศบาลป่าบอน อบต.วังใหม่ อบต.หนองธง 
และ อบต.โคกทราย 
 1.4 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 มีการจัดกิจกรรม ภาคเช้าทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เวลา     
07.00 น. ณ วัดหนองนก  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เวลา 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน 
 1.5 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันที่ 
23 ตุลาคม 2565 รอหนังสือแจ้งอีกครั้ง  
         - แผนกิจกรรมโครการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน ตุลาคม 2565  
         - วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. อบต. วังใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน ม.2 
         - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. อบต. ป่าบอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รร. บ้านห้วยทราย ม.3 
         - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. อบต.โคกทราย ปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายในหมู่บ้าน ม.12 
         - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. อบต.หนองธง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.4 
         - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. อบต.ทุ่งนารี ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.7  
 1.6 สภ.ป่าบอนฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแก็งคอเซนเตอร์ หลอกโอนเงิน และฝากให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร อย่างเคร่งครัด และแสดงกริิยาสุภาพในขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที ่
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 -ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
เรื่องจากทีป่ระชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 -ไม่มีเรื่องแจ้ง   

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๑. รับมอบเกียรติของอำเภอป่าบอน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันประกวดภาพถ่ายชมรม
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย รางวัลที่ 1 รพ.ป่าบอน รางวัลที่ 2 รพ.สต.หนองธง 
 2. อบต.โคกทราย ผ่านการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดพัทลุง 
        3. การเบิกยา เวชภัณฑ์ ในส่วนของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ยังไม่สามารถเบิกยาในปี งบ 66 ได้ ต้องรอนโยบาย
คำสั่งจากจังหวัดอีกครั้ง 
       4. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โรคโควิด 19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
       5. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีผลกระทบต่อการถ่ายโอนไปยัง อบจ. ผอ.รพ.สต.อำเภอละ 1 แห่ง  
มอบหมายให้ นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการ  รอคำสั่งจากจังหวัดอีกครั้ง 
      6. ผลการดำเนินงาน ITA อำเภอป่าบอนผ่านเกณฑ์ มี โรงพยาลในสังกัดจังหวัดพัทลุง 2 แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
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      7. การบริหารงานบุคคล หมอบหมายให้เขต 12 ดำเนินการในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.
หนองธง อำเภอป่าบอน ได้มา 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข หากต้องการใช้ตำแหน่ง 
ต้องรอจังหวัดจัดสรรต่อไป 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

        มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรบัรองรายการประชุมครั้งที ่9/256๕ ณ ห้องประชุมวังใหม่ สสอ.ป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
          1. งานการเงินและบัญชี มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   - ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 ๒. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   ๒.๑ รายงานการใช้ใบเสร็จฝากให้ รพ.สต. ปี 2565 และดำเนินการเบิกใบเสร็จประจำปีงบประมาณ 
2566 ให้เรียบร้อย เพ่ือรายงานการใช้ใบเสร็จให้จังหวัดทราบต่อไป 

             2.2 การแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  2565 ได้จัดตั้ งกรรมการขึ้น 2 ชุด 
ประกอบด้วย รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. และ รพ.สต.ที่ไม่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. จะจัดส่งคำสั่งให้อีกครั้ง 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

 ๓. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

    ๓.๑ การจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖6 ขอให้หน่วย
บริการดำเนินการจัดทำและส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๖๕ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งจงัหวัด  

             3.2 ค่าตอบตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่แจ้งเพิ่มอัตราการเบิกเงิน ให้ รพ.สต.แต่ละแห่ง
เพ่ิมเติมในแผนเงินบำรุง และใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 
     มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ        

         ๔. งานประกันสุขภาพ 

                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

      ๔.๑ แจ้งรายงานผลการจ่ายชดเชยค่าบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๕ งวด ๖๔๐๙ – 
๖๕๐๘ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี UC Statement https://eclaim.nhso.go.th/webComponent 

    มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     
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    ๑.๑ รพ.สต.ที่มีความประสงค์รับ อสม.ใหม่ ให้จัดส่งเอกสารมายัง สสอ.ให้เรียบร้อย ผู้สมัครต้องอาศัย
ในพ้ืนที่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงจะสามารถสมัครเป็น อสม.ได้  

    1.2 อสม.คนใดที่เป็นสมาชิก ฌกส. มีความประสงค์ให้บุคคลในครอบครัว สามี/ภรรยา สมัครเป็น
สมาชิก ฌกส. สมารถสมัครได้หลักฐานที่ใช้สมัครประกอบด้วย บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ ทะเบียนบ้าน บตัร
ประจำตวัประชาชน หน้าสมุดบัญชี ธกส.(ของ อสม.) เนื่องจากต้องหักจากบัญชี อสม.โดยตรง 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     

             2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการคปสอ.ป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้ 
   - สาธารณสุขอำเภอป่าบอน  ประธาน  - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าบอน  กรรมการ 
   - ผอ.รพ.สต.บ้านหนองธง  กรรมการ  - ผอ.รพ.สต.บ้านป่าบาก  กรรมการ 
   - ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร  กรรมการ  - ผอ.รพ.สต.บ้านท่าดินแดง  กรรมการ 
   - ผอ.รพ.สต.บ้านควนคำทอง  กรรมการ           - ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งนารี  กรรมการ 
   - ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำตก  กรรมการ  - ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ  กรรมการ 
  - น.ส.จิตตรา ชนะสิทธิ์ กรรมการ             - น.ส.สารภี จันทร์มณุี กรรมการ 

  - น.ส.สุวพิชชา ไฝฝัน กรรมการ             - นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เลขานุการ 

 2.2 สิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ฯ คปสอ.ป่าบอน ปี 2566 - 2570 

                  1. การจัดลำดับปัญหาสาธารณสุข ประจำปี 2565 - กำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ป่าบอน  

                  2. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566 - กำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ป่าบอน  

                  3. การจัดทำรูปเล่มแผนยุทธศาตร์ฯ คปสอ.ป่าบอน - กำหนดจัดทำรูปเล่ม ภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 
            2.3 สรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์จัดอันดับ คปสอ.ปี งบประมาณ 2565 

                 อันดับที่ 1 ได้แก่ คปสอ.ควนขุนน 

                 อันดับที่ 2  ได้แก่ คปสอ.เขาชัยสน 

                 อันดับที่ 3  ได้แก่ คปสอ. เมืองพัทลุง  

                 คปสอ.ป่าบอน จัดอยู่ในลำดับที ่6 ของจังหวัด 

       2.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
1. การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ระดับจังหวัด และระดับเขต 
2. ติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศ ประกาศเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานบริการสาธารณสุขที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
4. เตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการแพทย์และอสม. 
5. เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสื่อสารสำรอง 
6. ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 
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  2.5 สรุปผลการประเมินหน่วยบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน ประจำปี 2565                 

หน่วยบริการ นโยบาย สสจ.พัทลุง ตัวช้ีวัดคปสอ. MOU ผลงานเด่นฯ รวมคะแนน 

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 5 59.09 8 72.09 

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 5 56.17 10 71.17 

รพ.สต. บ้านควนเพ็ง 10 52.95 8 70.95 

รพ.สต.บ้านหนองธง 5 52.72 12 69.72 

รพ.สต.บ้านน้ำตก 5 56.54 8 69.54 

รพ.สต.บ้านป่าบาก 10 50.26 8 68.26 

รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 5 54.34 8 67.34 

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 5 54.13 8 67.13 

รพ.สต. บ้านป่าบอนต่ำ 5 52.05 8 65.05 

รพ.สต. บ้านควนคำทอง 5 50.26 8 63.26 

PCU รพ.ป่าบอน 10 42.00 8 60.00 

รพ.สต. บ้านพรุพ้อ 5 46.96 8 59.96 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ   

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 
กันยายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ตำบล
ที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลป่าบอน  จำนวน 2 ราย รองลงมา คือ ตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 ราย 

๒. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน
ทั้งสิ้น 2,192 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 555 ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 
546 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 473 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 320 รายและตำบลวังใหม่ จำนวน 298 ราย  
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๓. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 
9,470 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือตำบลทุ่งนารี จำนวน 2,123 ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 2,096 
ราย ตำบลหนองธง จำนวน 1,911 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 1,878 ราย ตำบลวังใหม่ จำนวน 1,462 ราย 

๔. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 71 
ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลป่าบอน จำนวน 22 ราย รองลงมา ตำบลทุ่งนารีและตำบลวังใหม่ จำนวน  
16 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 9 ราย และตำบลหนองธง จำนวน 8 ราย 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

          ๑. สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกรายหน่วยบริการ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ข้อมูลประชากร
ประเภท 1,3  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

     ๒. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

         นางสาวสารภี จันทร์มุณี  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

  ๒.๑ การตรวจคัดกรอง DM/HT ในไตรมาสแรก ให้ รพ.สต. ดำเนินการตรวจคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรกและตรวจสอบการคีย์ข้อมูลในโปรแกรม JHCIS ให้ครบถ้วน ในกรณีที่ DM/HI เสี่ยงสูงให้เข้าสู่ระบบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนดำเนินการคยี์ข้อมลู เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในตวัชี้วัด 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพ 

           นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

        ๑. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือ 
ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ได้ผ่านเกณฑ์
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ยังรอประชุมชี้แจงจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
       ๒. ผลการสมัครลงทะเบียน “ก้าวท้าใจ Season 4” จังหวัดพัทลุง ปี 2565 
        : จำนวนผู้สมัครลงทะเบียนเป็นอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอควนขนุน  ผู้สมัครจำนวน 18,199 คน (ร้อยละ 51.17) 
        : จำนวนผู้สมัครลงทะเบียนเป็นอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอป่าบอน  ผู้สมัครจำนวน 8,171 คน (ร้อยละ 35.26) 
        : จำนวนผู้สมัครลงทะเบียนเป็นอันดับ 3 ได้แก่ อำเภอปากพะยูน  ผู้สมัครจำนวน 6,581 คน (ร้อยละ31.48) 
อำเภอป่าบอนมีผู้ที่ได้รับรางวัลสะสมแต้มสุขภาพสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ นางสุภาวดี  จีนจาม 
เจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.บ้านน้ำตก  
        ๓. แจ้งแนวทางการดำเนินงานเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566 
          ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 
          DSPM  ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและ 
          พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  ร้อยละ 20 

3.  ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบ 
          สงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน 30 วัน  ร้อยละ 90 

4. ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละ 85 
5. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 70 
6. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ร้อยละ 90 
7. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 
8. ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน – 72 เดือน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 70 

         ๔. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย : ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ครื่อง
ชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง ที่วัดความยาวเด็ก ได้มาตรฐานตามกรมอนามัย และดำเนินการ ทุก 3 เดือน 
          ๕. การสำรวจเกลือไอโอดีน ทุกตำบล อำเภอละ 300 ตัวอย่าง จากการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ( มี.ค. – มิ.ย. 
ของทุกปี )  โดยให้แต่ละอำเภอสรุปเป็นรายงานส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
          ๖. การสำรวจเกลือไอโอดีนทุกครัวเรือน ปีละ 2 ครั้ง (มีนาคม, กันยายน) ให้ลงในระบบรายงานกิจกรรม
สาธารณสุข คงเดิม 

๗. ภาวะซีด  : มีการเจาะเลือดเด็กอายุ 6 เดือนทุกราย และมีการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน 
ถึง 5 ปี  ( 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ) ทุกคน ในทุกหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันภาวะซีดในเด็ก 
 
 



                                                                   
 

บันทึกการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 256๕ หน้าที่ 9 

 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพจิารณา 
 - ไมมี่ 

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องจาก รพ.สต. 

         ๖.๑ ผอ.รพ.สต.บ้านท่าดินแดงสอบถามแนวทางการการดำเนินการ โรคโควิด 19 ในกรณีผู้ป่วยมาเข้ารับ
การรกัษาให้ปฏิบัติอย่างไร   

           - ประธาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางกรมการแพทย์ ฉบับ 29 กันยายน 2565  

ระเบยีบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

          ๗.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน โดยให้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในภาคต่างๆทีม่ีการกำหนดไว้ และขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน          
 ๗.2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แจ้งโครงการจัดทำแผนยุทธศาตร์สหกรณ์ปี 2566-
2570 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนท์โฮเทล ในวันที่ 17-19 
พฤศจกิายน 2565 สมาชิกท่านใดสนใจสามารถกรอกใบสมัคร ส่งสหกรณ์ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 
 ๗.3 สรุปการจัดจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE รอ นางสาวสุชาดา นวนทองมาสรุปผลการ
ดำเนินงานตามที่จังหวัดได้มอบหมายมาอีกครั้ง 
          7.4 นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล แจ้งการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์ สสอ.ป่าบอน ภาพถ่ายของผอ.รพ.สต.สวม
เสื้อฟ้าสาธารณสุขส่งมายัง สสอ.เพ่ือนำข้อมูลปรับปรุงหน้าเวปไซตข์องสำนักงานต่อไป 
                

เลิกประชุมเวลา 16.0๐ น. 

   

             อทิตา  ด้วงรอด                                                  สายัญ  ศรีนาค 
      ( นางสาวอทิตา ด้วงรอด )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                   สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


