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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
คร้ังที่  12/2565 

วันที่ 7 ธันวาคม 256๕   

ณ ห้องประชุมวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวดัพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นางสาวปัทมา อนันตพงค์ 
นางสาววรรณิษา อุปถัมภ์ 
นางพลอยไพลิน แดงทอง 
นางสาวรีน่า เจะอาลี 
นางสาวอารียา หวันแท่น 
นายเกียรติก้อง ชูศิริ 
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์ 
นายกติติศักดิ์  รักเกตุ 
นายธนัติ ทองจันทร์แก้ว 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นางอทิตา ด้วงรอด เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดระชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ
พิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ก่อนวาระการประชมุ 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  “… ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่
เฉพาะของตัว โดยไม่มองแลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยง
กัน ฉะนั้นแต่ละคน จะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ  
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” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2533  

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. กล่าวคำกล่าวสัตย์ปฎิญาณ ประกาศเจตนารมณ์การต่อตา้นทุจริตประจำปี 2566                  

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า – ออกของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน  
๑ ราย คือ นางสาวฟารีด้า เขียดนุ้ย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เป็น นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ ประจำกลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

           ๒. รพ.สต.บ้านหนองธง มีบุคลากรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ราย 
ประกอบด้วย  นางสาววรรณิษา อุปถัมภ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  และ นางสาวปัทมา อนันพงค์ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  

 ๑. ข้าราชการย้ายเข้ายา้ยออก 
 1.1 ข้าราชการย้ายออก 

           -นางสาววิไลลักษณ์  เรืองผล  ตำแหน่ง นายอำเภอป่าบอน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  
นายอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

            1.2 ข้าราชการย้ายเข้า 
            -นายพรพนม  จันทรเทพ  ตำแหน่ง นายอำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ
ป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
     3. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 มีกิจกรรม ดังนี้ 
     - พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ วัดป่าบอนต่ำ หมู่ที่ 7  ตำบลป่าบอน 
    - พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา 09.00 น.  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน  

            4. การดำเนินงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี
งบประมาณ 2566  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี  หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี  
            5. แผนกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน ธันวาคม 2565  

ตำบล วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 
ป่าบอน 13 ธ.ค.65 13.30 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.6 
หนองธง 14 ธ.ค.65 13.30 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.6 
วังใหม ่ 15 ธ.ค.65 13.30  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดท่าดินแดงออก ม.4 
โคกทราย 16 ธ.ค.65 13.30 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.13 
ทุ่งนาร ี 19 ธ.ค.65 13.30 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.2 

            6. การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเทศไทย  
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          7. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 
ประจำปี 2566  
         8. โครงการคนเมืองลุง คนคุณภาพ กิจกรรมหลักที่ 1 แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง กิจกรรมย่อย 
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        9.  การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ฝากให้หน่วยงานดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 
        ๑๐. แจ้งการสำรวจออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจะมีการสำรวจตั้งแต่ เดอืนมกราคม 2566 เป็นต้นไป 

        มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากท่ีประชุมสาธารณสุขอำเภอจงัหวัดพัทลุง   

 - ไม่มี 

เรื่องจากทีป่ระชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
-  ไม่มี 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  :  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๑. การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนให้การส่งเสริมบุคลากร
ทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

   2. การมอบเกียรติบัตรร้านกาแฟอ่อนหวาน ทางเลือกเพ่ือสุขภาพคนเมืองลุง การดำเนินกิจกรรม “ร้าน
กาแฟอ่อนหวาน ทางเลือกเพ่ือสุขภาพคนเมืองลุง” มีกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟเข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมติดตามและตรวจวัดปริมาณความหวานเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เยี่ยมติดตาม
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด และในการประเมินผลต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน 3 ประเด็นคือ 1) 
ด้านเครื่องดื่มอ่อนหวาน 2) ด้านการประชาสัมพันธ์หวานน้อยสั่งได้ 3) ความสะอาดและสุขาภิบาลร้านจำหน่าย
เครื่องดื่ม มีร้านกาแฟที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 16 ร้าน และผ่านการประเมินผลทั้ง 16 ร้าน เพ่ือเป็นการขอบคุณ
และเป็นกำลังใจแก่เครือข่ายดังกล่าว จึงขอมอบเกียรติบัตรให้แก่ร้านดังต่อไปนี้ 

1. ร้าน Sweet House No. 3 
2. รา้น ANEW BAR & COFFEE 
3. ร้านสปันจ์@รพ.พัทลุง 
4. ร้าน O’Clock Kaffee 
5. ร้าน Pin House Restaurant Cafe Chill Bar 
6. ร้าน The P Café Talk & Tell 
7. ร้าน Tree café & something 
8. ร้าน Home Town Phatthalung 
9. ร้าน The Sis Café and Space 
10. ร้านพบปะ คาเฟ่ (Pobpa Café) 
11. ร้าน Tasawang Coffee & Art 
12. ร้าน Artio Café 
13. ร้าน Route 41 
14. ร้านเดอะ บีตส์ เบคเกอร์ (The Beat Baker) 
15. ร้านสวนบ้านปั้นดิน_พัทลุง (Earth Home Garden @ Phatthalung ) 
16. ร้านอาชา (Asha) 
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 ๓. การมอบโล่เกียรติคุณ การประเมินผลงานดีเด่น ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565  
        4. ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ในช่วงเทศกาลปีใหม ่ณ ศูนย์จำหนา่ยสินค้า OTOP จังหวัดพัทลุง 
  5. โรงพยาบาลพัทลุงแจ้งการเข้ารักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพ่ิมจำนวนมากขึ้นขอความร่วมมือ รพ.สต.มีการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
        6. การควบคุมการใช้กัญชา ช่อ ดอก ห้ามมีการจำหน่าย กิ่งก้าน สามารถใช้ได้ปกติ 
        7. การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิปีงบประมาณ 2566  
            - การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
            - การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
            - เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ (เกณฑ์ใหม่แทนเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว) 
         8. การดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ต้องขี้นทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนให้
เสร็จภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 

 มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

        มตทิีป่ระชุม : ที่ประชุมรบัรองรายการประชุมครั้งที ่๑1/256๕ ณ ห้องประชุมวังใหม่ สสอ.ป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
          1. งานการเงินและบัญชี  
      - ไม่มี  
 ๒. งานพัสดุ  
              นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     2.1 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 คณะกรรมการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจหาข้อเท็จจริง เพ่ือได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

               2.2 ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง   ที่ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปี ๒๕๖๖ เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามระเบียบฯ เว้นแต่
ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ โดยจะมีการลงนามได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติแผนและโอน
เงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ ๑๒ สงขลา              

              2.3 แผนเงินบำรุงได้รบัการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในวงเงินไม่
เกิน 5 ล้าน ให้ รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการขออนุมัติให้หลักการส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือรวบรวมนำส่งจังหวัดอีกครั้ง 

              2.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พัสดุ ได้ดำเนินการออกคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่
ลงทะเบียนในระบบ EGP ใหด้ำเนินการลงทะเบียนในระบบด้วย 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
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 ๓. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
              นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

     3.๑ การจัดทำรายงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 
โดยให้จัดทำรายงานตามรูปแบบและจัดส่งรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนตามระยะเวลาที่กำหนด  

      มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ        

         ๔. งานประกันสุขภาพ 

                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

      4.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้
กองทุนจัดทำและอนุมัติแผนการใช้เงินประจำปี ๒๕๖๖ แล้วสปสช.จึงจะโอนเงินให้กองทุน และหากกองทุนมีเงิน
ไม่พอใช้สามารถขอรับเพิ่มจากสปสข.ได้ 
     4.๒ สถานการณ์เงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง มีเงินคงเหลือ ร้อยละ ๒๔.๓๔      

    มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     

    1.1 การจัดส่งรายงานของอสม. ให้ดำเนินการส่งรายงานผ่านทางระบบสมาร์ทการ์ดของอสม. รพ.สต.
ที่ยังส่งรายงานไมเ่รียบร้อยให้ดำเนินการด้วย 

    ๑.2 การสมัครฌาปณกิจของคู่สมรส อสม.ได้นั้น จะต้องให้อสม.สมัครเป็นสมาชิกของฌาปณกิจอสม.
ให้เรียบร้อยก่อนแล้วคู่สมรสจึงจะสามารถสมัครเป้นสมาชิกได้ รอบแรกคู่สมรสต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2565 อสม.สมัครได้ตลอด 

    ๑.3 การประกวดอสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับโควตาสาขา อสม.อนามัยแม่และ
เด็ก มอบหมายให้ รพ.สต.บ้านหนองธงส่ง อสม.เป็นตัวแทนเข้าประกวด และในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีการ
จัดเตรียมประชุมความพร้อมเพ่ือเป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงประกวดในระดับเขตและภาคต่อไป 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ   

        ๒. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     

              2.1 Time Line งบค่าเสื่อม ปี 2566  
       - หน่วยบริการบันทึกแผนงบค่าเสื่อมในระบบโปรแกรมงบค่าเสื่อม (1-27 ตค.65)      
  - จังหวัดตรวจสอบและออกรายงานแผนเสนอนายแพทย์สสจ.ลงนามเห็นชอบในแผนฯ 
      - ส่ง ผอ.เขต 12 สนง.เขต 12 ภายในวันที่ 9 พ.ย. 65        

- นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ 
       - จัดท ารายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างฯ รอลงนามในสัญญา เมื่อได้รับจัดสรรงบจากสปสช. 
       - รออนุมัติแผนและโอนเงนิจาก สปสช 
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   2.2 (ร่าง) ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2566-2570 
         ๑) วิสัยทัศน์ (Vision) “ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชน

พ่ึงตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
         ๒) พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (MissionMission) “บริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ ให้มี

คุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี”    
 ๓) เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal Goal)  

   1. ปัญหาสุขภาพและโรคสาคัญของจังหวัดพัทลุงลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 
   2. หนว่ยงานด้านสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจ 
   3. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขและเป็นตน้แบบที่ดีด้านสุขภาพ 
   4. ชุมชนมีระบบจัดการสุขภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างโดดเด่น 
   5. ระบบสุขภาพสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 

   2.3 สรุปจำนวนตัวชีว้ัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 
๑๒๒ ตัวชี้วัด ประเมินระดับคปสอ. จำนวน ๔๒ ตัวชี้วัด นโยบายของนพ.สสจ.พัทลุง จำนวน ๑ ตัวชีว้ัด 

   2.4 (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2566 ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น นพ.สสจ.
พัทลุง จำนวน ๒๐ คะแนน ตัวชี้วัด Key Results จำนวน ๗๐ คะแนน ผลงานเด่น คปสอ. จำนวน ๑๐ คะแนน 

มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๓. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย 

    ๓.๑ รพ.สต.ที่ขอรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ ปีงบประมาณ 2566 อำเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง จำนวน ๗ หน่วยบริการ และสสจ.พัทลุงจะมีการประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานอีกครั้ง
     ๓.๒ การบันทึกข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลระบบจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับ (รพ.สต.) ประจำปี 2565 
อำเภอป่าบอน จำนวน ๖ หน่วยบริการ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๔. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    ๔.๑ การอัพเดตและการใช้งานโปรแกรม J2Claim_RH12 เวอร์ชั่น 1.9.14.26 โดยขอให้รพ.สต.ทุก
แห่งดำเนินการอัพเดตและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์สสอ.บางกล่ำ จังหวัดสงขลา 

    ๔.๒ รายงานความคืบหน้าระบบ PHR และ Telemidicine จังหวัดพัทลุง ในส่วนของอำเภอป่าบอนได้
ดำเนินการติดตั้ง Agent ของโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและกำลังอัดข้อมูลเข้าระบบต่อไป 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

          ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วย
ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 190 บัตร ทันเวลา 180 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.78 ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

๑. โรคอุจจาระร่วง 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค 
Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น 88 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 191.53 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลโคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ 367.22 ต่อประชากรแสนคน 
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รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล ป่าบอน, ตำบล ป่าบอน, ตำบล หนองธง, ตำบลทุ่งนารี อัตราป่วยเท่ากับ 
180.5 , 173.4 , 144.29 , 105.21 ตามลำดับ 

2. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 150.17 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลทุ่งนาร ีอัตราป่วยเท่ากับ 199.89  

ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบลวังใหม่, ตำบล หนองธง, ตำบล ป่าบอน, ตำบล โคกทราย, ตำบล
ป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 180.05 , 166.23 , 115.96 , 102 ตามลำดับ 

3. โรคปอดบวม 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
Pneumonia จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.65 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 51.00 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ตำบลวังใหม่, ตำบ โคกทราย, ตำบลทุ่งนารี, ตำบลหนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ 45.01 , 38.65, 
31.56 ตามลำดับ 

๕. สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 2565 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น 127 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.04         
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด 
อัตราป่วยเท่ากับ 83.06 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอเขาชัยสน, อำเภอศรีนครินทร์, อำเภอควน
ขนุน อำเภอบางแก้ว, อำเภอป่าบอน, อำเภอเมืองพัทลุง, อำเภอกงหรา, อำเภอปากพะยูน, อำเภอป่าพะยอม 
อำเภอศรีบรรพต,  อัตราป่วย เท่ากับ 38.18 , 32.87 ,31.17 , 28.02 ,19.59 ,18.23 ,15.06, 11.91 , 
9.52 , 6.19 ตามลำดับ 

๖. สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.59 ต่อประชากรแสน
คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 
71.40 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบลวังใหม่, ตำบลโคกทราย ตำบลทุ่งนารี, ตำบลหนองธง, อัตราป่วย
เท่ากับ 15 ,9.66 , 0 , 0 ตามลำดับ 

๗. สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 รายหน่วยบริการฯ อำเภอป่าบอน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 เข็มที่ ๑ ร้อยละ ๘๒.๐๔ เข็มที่ ๒ ร้อยละ 76.65 เข็มที่ ๓ ร้อยละ 15.65 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรบัทราบ 

     ๒. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

           - ไม่มี 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพ 

           - ไม่มี 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพจิารณา 
 ๕.๑ ประธาน แจ้งเรื่องจัดทำโครงการทัศนะศึกษา คปสอ.ป่าบอน เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
บุคลากร โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลในการดำเนินโครงการ มอบหมายให้นาย นราวุฒิ แก้วหนูนวล เป็นผู้นำ
เสนอโครงการในการประชุมคปสอ. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  



                                                                   
 

บันทึกการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 256๕ หน้าที่ 8 

 

         ๕.๒ ประธาน ขอรับสนับสนุนเงินจากรพ.สต.ทุกแห่งจากการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ATK ของรพ.สต.ที่
ได้รับการจัดสรร เพ่ือใช้ในการปรับปรุงห้องประชุมชั้นล่างและค่าบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
ประจำปี 2566 จำนวน 225,450 บาท 

         ๕.๓ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล  ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขอเบิกเงิน Fixcost 
จากโรงพยาบาลป่าบอนให้ครบถ้วน เพ่ือนำเรื่องเข้าที่ประชุม คปสอ.ป่าบอน อีกครั้ง 

         ๕.๔ นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงิน CI ที่ผ่านมาที่ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอนใน
การดูแลผู้ป่วย ฝากคณะกรรมการ คปสอ.นำเสนอติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงนิในทีป่ระชุม คปสอ. ด้วย 

        มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมอนุมัต ิ

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องจาก รพ.สต. 

           - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที ่ 7  เรื่องอ่ืนๆ 

          ๗.๑ ประธาน  แจ้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันประชุมอสม.
ของแต่ละรพ.สต. ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และให้จัดทำแผนวันเวลาในการจัดกิจกรรมส่งมายังสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอป่าบอนทราบด้วย 

          ๗.๒ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล แจ้งการอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนใหม่ 
ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดข้อมูล ระบบงาน โปรแกรมต่างๆ หน้าเว็บไซต์ได้                            

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.   

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


