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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
คร้ังที่  1๑/2565 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน 256๕   

ณ ห้องประชุมวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวดัพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับ         ชื่อ – สกุล            ตำแหน่ง 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นายสำรวย  ชูม ี
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว 
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางสาวรีน่า เจะอาลี 
นางพลอยไพลิน แดงทอง 
นางวันวิสาข์ ทับสระ 
นายวิทยา ไชยจิตร 
นางหนับเสาะ เตะเหมทอง 
นางสาวอรอุมา บุญมี 
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์ 

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนกังานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
พนักงานบริการ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

เริ่มประชุมเวลา  13.๓0 น. 

 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดระชุมและแจ้งให้ที่
ประชมุทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  “… การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วย
ความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุดต้องเข้าใจ
ความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบ” ให้ถูกต้อง ผู้ที่เข้าใจซึ้งในความรับผิดชอบ จะสำนึกตระหนักได้ทันทีว่า 
ความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีก เลี่ยงละเสียไม่ได้ ....” พระบรมราโชวาทของ
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 การย้ายเข้า – ออกของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน  ๑ 
ราย คือ นางสาวฟารีด้า เขียดนุ้ย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เป็น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ประจำกลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  

 ๑. มอบหนังสือแต่งตั้งให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
   1. นายสุวิท  สุขบัวแก้ว    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกทราย 
  2. นายอารักษ์  ตุลยนิษก์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง 
 ๒. ประดับเครื่องหมายและมอบใบแต่งตัง้ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. นายประวิทย์  เนียมสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกทราย 
  2. นายจรัญ  เหมรัตน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกทราย 
  3. นายทินภัทร  รักเงิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกทราย  
  4. นายสุทิน  ฤทธิเลื่อน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง 
  5. นางสาวสุพร  พริกแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง 
  6. นายธีรวัฒน์  อินทร์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง 
  7. นางสาววาสนา  เปียกลับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน 
 ๓. มอบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้แก่ นายคมจักร เส้งซิว  
กำนันตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๔. แผนกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 
    - ตำบลหนองธง 9 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.5  
    - ตำบลป่าบอน 14 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.4 
    - ตำบลทุง่นารี 15 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.1 
    - ตำบลวังใหม่ 16 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.3 
    - ตำบลโคกทราย  17 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.7 

 ๕. การรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อคและคาดเข็มขัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๐๐% อำเภอป่าบอน โดยเฉพาะ
บุคลากรสาธารณสุขจะต้องเป็นต้นแบบการการดำเนินการดังกล่าว 

 ๖. การเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานราชการ ขอความร่วมมือให้
เขา้ร่วมกิจกรรมตามกำหนดการแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรมด้วย 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
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        ๑. กิจกรรมประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น จังหวัดพัทลุง 
ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และกำหนดจัดกิจกรรม
ในเดือน เมษายน - กันายายน ๒๕๖๖ 
 ๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
เพ่ือใช้ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากทีป่ระชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
๑. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ และให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ในการต้อนรับรัฐมนตรี

สาธารณสุขทีเ่ดินทางมาเปิดอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
๓. ผลการลงนามของสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในการถ่ายโอนภารกิจไปยัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หน่วยบริการ ๓๓ แห่ง บุคลากร ๑๖๐ คน ข้ราชการ ๑๒๑ คน บุคลากรอื่นๆ ๓๙ 
คน และจำนวนประชากรที่ถ่ายโอน ๖๙,๘๐๓ คน ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และจะมีการติดตามเยี่ยมต่อไป 

๔. การจัดสรรเงินงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ 

๕. การจัดสรรและการดำเนินการของงบค่าเสื่อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยรพ.สต.ที่ไม่ถ่ายโอนและถ่ายโอนได้รับ
การจัดสรรเงินรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามรายการที่แจ้งให้ทราบแล้ว 

๖. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของพชอ. ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท  
ในส่วนของอำเภอป่าบอน เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถเบิกได้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงต้องส่งคืนให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงต่อไป  

๗. การจัดทำระบบและรายงายควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขอให้ดำเนินการจัดส่ง
รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้จัดจัดกิจกรรมแสงนำชัยนำไทยทั้งชาติป้องกันอัมพาต เมื่อวันที่  ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 

๙. การเบิกเงินค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ โดยให้สามารถตั้งเบิกเงินเสี่ยงภัย
ได้ตัง้แต่ เดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๑. การคัดเลือกตำแหน่งว่างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน ๔๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย 
สาธารณสุขอำเภอเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพเิศษ และพยาบาลวิชาชีพ โดยกำหนดดำเนินการ ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 2. โรงพยาบาลชุมชนได้ขออนุมัติโอนเงินที่ได้รับโอนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการบริการ
ผู้ป่วยโควิด-19 (พรก.กู้เงินฯ) จากบัญชีกองทุน (ธกส.) เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย และใช้จ่ายตามระเบียบเงินบำรุงต่อไป 
 ๓. การมอบเกียรติบัตรสถานบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน
ประจำในจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565 คือ รพ.สต.บ้านป่าบาก และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๔. สถานการณ์ของเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน กองทุน
สุขภาพตำบล อบต.วังใหม ร้อยละ 8.13 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน ร้อยละ ๘.๒ กองทุนสุขภาพตำบล 
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อบต.ทุ่งนารี ร้อยละ ๑๑.๒๑ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง ร้อยละ ๒๔.๖๐ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคก
ทรายร้อยละ ๓๘.๑๓ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลป่าบอน ร้อยละ ๕๖.๙๐  

 มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

        มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรบัรองรายการประชุมครั้งที ่๑๐/256๕ ณ ห้องประชุมวังใหม่ สสอ.ป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความกา้วหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
          1. งานการเงินและบัญชี มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      แจ้งการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ ราย คือ นางจุฑาวรรณ ดวงกมล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาววีรยา ครุฑคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองธง  

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒. งานพัสดุ  
              นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     2.1 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไม่ถ่ายโอนไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อดำเนินการออกตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอป่าบอนด้วย และจะมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกดำเนินการอีกครั้ง 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

 ๓. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
              นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

     3.๑ การจัดทำรายงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 
โดยให้จัดทำรายงานตามรูปแบบและจัดส่งรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนตามระยะเวลาที่กำหนด 

     3.๒ การจัดทำและส่งแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียด 
โดยเฉพาะประมาณการรายรับในปี ๒๕๖๖ สามารถเพ่ิมรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยโควิด-๑๙ สำหรับรายจ่าย
ให้จัดทำรายละเอียดและแผนประมาณการพัดสุด้วย  

     มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ        

         ๔. งานประกันสุขภาพ 

                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

      4.๑ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี  
๒๕๖๖ สำหรับหน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เขต ๑๒ สงขลา (จังหวัดพัทลุง) ในวันที่ 29 พ.ย. 65สถานที่
โรงพยาบาลพัทลุง https://songkhla.nhso.go.th/ จำนวน 180 คน 
     4.๒ การขอรับค่าใช้จ่ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิอ่ืนๆ ปี 2566 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
     4.๓ การจัดทำแผนจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของรพ.สต./สอน.ค้างจ่าย 
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       1) รายการงบที่สปสช.จัดสรรตรงให้ สอน.และรพ.สต. 
  - งบบริการตามผลงาน (Free Schedule) 
  - งบค่าเสื่อม (ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามข้อตกลงของคปสอ.) 
        2) งบบริการ OP PP จัดสรรผ่านหน่วยบริการประจำ (รพ.ป่าบอน) 
  - งบค้างจ่ายตามผลงาน ประจำปี 2565  
  - ค่ายาและเวชภัณฑ์การแพทย์ 
  - งบส่งเสริมป้องกันโรค (PP) 
        3) งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำ (Fix Cost) เฉพาะรพ.สต.ที่ไม่ถ่ายโอน 
       ๔) กำหนดการประชุมฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สสอ.ป่าบอน  

    มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     

    ๑.๑ การบันทึกข้อมูลของอสม.ทดแทนและอสม.ใหม่ โดยให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลของอสม.ได้ตั้งแต่
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อออกคำสั่งการปฏิบัติงานต่อไป 

    1.2 การจัดส่งรายงานของอสม. ให้ดำเนินการส่งรายงานผ่านทางระบบสมาร์ทการ์ดของอสม. และ
หากมีอสม.ที่ลงหมู่บ้านผิดให้ส่งข้อมูลให้สสจ.พัทลุงดำเนินการแก้ไขต่อไป 

    ๑.๓ การสมัครฌาปณกิจของคู่สมรส อสม.ได้นั้น จะต้องให้อสม.สมัครเป็นสมาชิกของฌาปณกิจอสม.
ให้เรียบร้อยก่อนแล้วคู่สมสรจึงจะสามารถสมัครเป้นสมาชิกได้ 

    ๑.๔ การประกวดอสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับโควตาสาขา อสม.อนามัยแม่และ
เด็ก เพ่ือเป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงประกวดในระดับเขตและภาคต่อไป 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     

              2.1 นโยบายมุ่งเน้นประทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ 
       - ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น 
       - ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรงรวมถึงบุคลากรสาธารณสุขให้แข็งแรง 
      - ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
       - นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ 
       - ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชนและเพ่ือประชาชน 
       - พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี      

   2.2 การใช้งาน Digital Health Platform จังหวัดพัทลุง 
     - หมอรู้จักคุณ (PHR)      - Dashbord NCD  
     - Health Station      - R12 EMR View 
     - Primary Health      - Telemedicine (Nux Doctor) 
   2.3 การตรวจสอบอุปกรณ์และความเร็วอินเตอร์เน็ตของหน่วยบริการ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 

1 วงจร แบบ FTTX ความเร็วรับส่งข้อมูล 400/400 Mbps 
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   2.4 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากร
สุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

   2.5 การดำเนินงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 
อำเภอป่าบอน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารโดม อบต.ทุ่งนารี  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วย
โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 139 บัตร ทันเวลา 109 บัตร คิดเป็นร้อยละ 78.42 ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต 

๑.๒ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค 
Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 130.59 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ 165.04 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ตำบล ทุ่งนารี, ตำบล โคกทราย, ตำบล ป่าบอน, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ 157.81 , 
144.96 , 112.2 , 83.12 ตามลำดับ 

๓. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 78.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่ วยเสียชีวิต 
ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ 120.03 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ตำบล ทุ่งนารี, ตำบล หนองธง, ตำบล ป่าบอน, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ 115.73 , 
72.73 , 61.2 , 38.65 ตามลำดับ 

๔. โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
Pneumonia จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 50.06 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ 72.73 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ตำบล ทุ่งนารี, ตำบล โคกทราย, ตำบล ป่าบอน, ตำบล วังใหม่, อัตราป่วยเท่ากับ 63.12 , 48.32, 
30.6 , 30.01 ตามลำดับ 

๕. สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น 97 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ 56.63 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ควนขนุน, 
อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ป่าบอน, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ป่าพะยอม, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ ปากพะยูน, 
อัตราป่วย เท่ากับ 32.87 , 31.44 , 24.01 , 21.58 , 15.86 , 15.23 , 9.04 , 6.35 , 6.19 , 5.95 
ตามลำดับ 

๖. สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.23 ต่อประชากรแสน
คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 
61.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล โคกทราย, ตำบล วังใหม่, ตำบล ทุ่งนารี, ตำบล หนองธง, อัตรา
ป่วยเท่ากับ 9.66 , 0 , 0 , 0 ตามลำดับ 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 



                                                                   
 

บันทึกการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 256๕ หน้าที่ 7 

 

     ๒. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. แจ้งการดำเนินงานกิจกรรมทุบีนัมเบอร์วันของอำเภอป่าบอน โดยให้ชมรมได้ดำเนินการ ๓ ก 
ประกอบด้วย คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมที่
ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๖ 

 ๒. ขอความร่วมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ชายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนได้รับการ
ตรวจหาสารเสพติด ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้รายงายให้นายอำเภอป่าบอนทราบต่อไป 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพ 
           นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

        กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   ( นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์ )  
1.  แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
-  นโยบายมุ่งเน้น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ได้แก่ 
      1. ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
      2. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง และสามารถดูแลตนเองได้ 
      3. มุ่งเน้นการบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ ภาวะสมองเสื่อม 
      4. ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคสำคัญ โดย 
             : เสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ิมศักยภาพสามหมอ 
             : เพิ่มขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่ายโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” 
             : สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งข้ึน 
-  เป้าหมายการประเมินคัดกรอง ADL ร้อยละ 85 
-  ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 95 
-  ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มี ADL ดีขึ้น ร้อยละ 22 
-  ร้อยละ 52 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
-  ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ ร้อยละ 63 
-  เป้าหมายวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  : การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จะเป็นการ 

ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยประเมินทางระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพซึ่งในเรื่องนี้ทาง สสจ.จะทำหนังสือ
ชี้แจงรายละเอียดในการประเมิน มาอีกครั้งหนึ่ง 

-  ศูนย์อนามัยที่ 12 ได้สำรวจความต้องการอบรม CM รายใหม่ ประจำปี 66 โดยส่งผ่านทางกลุ่มไลน์  
LTC ป่าบอน เพ่ือเสนอรายชื่อเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566  โดยตอนนี้อำเภอป่าบอนมีผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมจำนวน 2 ราย ได้แก่ 
นางกุสุมาวดี  อ่อนหวาน รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ และ นางศุภวรรณ  อนุวัฒนวงศ์ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 

-  ทางกรมอนามัยมีแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care  
manager) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมอบรมออนไซต์ได้ 
อำเภอละ 1 คน ส่วนที่เหลือสามารถเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ได้ 
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2. กิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO) และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ “สาสุข อุ่นใจคนไทย 
รอบรู้ 2566” : กิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 โดยตอนนี้หน่วยบริการของอำเภอป่าบอน
ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 แห่งแล้ว และได้ดำเนินการแล้วในขั้นตอน ประเมินสถานะองค์กร , 
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กร, ได้มีแผนพัฒนาองค์กร และได้เลือกชุมชนนำร่อง เพ่ือขึ้นทะเบียนชุมชนที่
ต้องการพัฒนาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ขอให้หน่วยบริการได้บันทึกกิจกรรม/ การบริการ โดยกรอกรายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะดำเนินการในชุมชนนำร่อง แล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอน ประเมินชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 
(ก่อนดำเนินการ) และดำเนินการตามแผนกิจกรรม/ การบริการของหน่วยบริการ ซึ่งระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 
ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพจิารณา 
 - ไมมี่ 

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องจาก รพ.สต. 

         นายกิตติศักดิ์ รักเกตุ ผอ.รพ.สต.บ้านท่าดินแดง แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ๖ แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน  ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการออก
ตรวจสอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว และรอการรายงานผลพัสดุของหน่วยบที่รับตรวจสอบ โดบพบว่าบางรพ.สต.มีการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุคนใหม่ทำให้การดำเนินการยังไม่เรียบร้อยเกี่ยวกับพัสดุ  
           - ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของแต่ละหน่วยเร่งดำเนินการรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย 

 นายสุชาติ พรหมเสน รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ติดตามผลของการจัดทำคำขอรับเงินของรพ.สต.จาก
โรงพยาบาลป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๕ เช่น ค่าดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด ค่าดำเนินงานแพทย์แผนไทย ที่ยังไม่ได้
โอนให้รพ.สต.อย่างไรบ้าง  

 - ประธาน จากมติการประชุมกวป.สสจ.พัทลุง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยค่าดูแลผู้ป่วยโควิด รายละ 
๑,๐๐๐ บาท และจะมีการประชุมเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีกครั้งต่อไป 

ระเบยีบวาระที ่ 7  เรื่องอ่ืนๆ 

          นายสำรวย ชูมี ผอ.รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ แจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้
ยื่นคำขอรับเงินทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ผ่านทางระบบกูเกิลฟอร์มของ
สหกรณ ์ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ                  

เลิกประชุมเวลา 16.0๐ น.   

           
      ( นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


