
 
 

 
 

รายงานการประชุมเจา้หน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
ครั้งท่ี  ๕/2565 

วันท่ี  ๖ พฤษภาคม 256๕   

ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ลำดับ         ชือ่ – สกุล            ตำแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
๗ 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี  จันทร์มุณี 
นายสำรวย  ชูมี 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นางนุชรี  ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์ 
นายสิทธิพงศ์  เรืองแกว้  
นายจิตติณัฏช์ สุวรรณรัตน์ 
นายนพพล กองเอียด   
นายสุชาติ พรหมเสน 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางณัฐกานต์ จิรโชติพงศ์ 
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง 
นางสุดา หงจันทา 
นางจุฑาวรรณ ดวงกมล 
นายไพโรจน์ แสงจง 
นางสาวเกวลิน จีนเมือง 
นางวรรณดี ฉ้วนกล่ิน 

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บา้นควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บา้นน้ำตก 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
พนักงานธุรการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
  

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.00 น. 
 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าท่ีเลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 
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ก่อนวาระการประชมุ 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
 “…ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำท้ังปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิด
ดี คิดถูกต้อง ท้ังตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางท่ีดีท่ีเจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่
ถูกต้อง คำพูดและการกระทำ ก็อาจก่อความเสียหายท้ังแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนท่ีบุคคลจะพูดจะ
ทำส่ิงใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจท่ีจะทำ คำท่ีจะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย 
เป็นส่ิงท่ีควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับย้ังคำพูดท่ีสมควรหยุดยั้ง การ
กระทำท่ีไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่ส่ิงท่ีจะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ ...” 
       พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี 9 กรกฎาคม 2540 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 

5. วิดโีอส่ือสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    
      

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ๑. ขอขอบคุณตัวแทนรพ.สต. จำนวน ๒ แห่ง คือ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร และรพ.สต.บ้านควนคำทองท่ีเข้า
รับการประเมินตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน เมื่อวันท่ี ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
 ๒. ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีรพ.สต.และอสม.ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกัญชาทางการแพทย์ ในระหว่าง
วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มหาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหัดพัทลุง 
 ๓. การสนับสนุนงานเงินตามโครงการกัญชาทางการแพทย์ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 ๔. ผลการพิจารณาบุคลากรเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน จำนวน ๑ ราย 
คือ นางสาวรีน่า เจะอาลี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร และส่งรายช่ือให้เขต
พิจารณาในลำดับต่อไป 
 ๕. การย้ายเข้า - ย้ายออกของบุคลากร มีการกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ 
ตำแหน่ง รพ.สต.บ้านหนองธง คือ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานธุรการ 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ    
 

เร่ืองจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  

 ๑. ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้
บริการอำเภอป่าบอน โดยให้บุคลากรทุกคนเข้าตอบแบบประเมินด้วย 

 ๒. การมอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันท่ี 
๑๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

 ๓. การจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
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 ๔. นายอำเภอป่าบอน ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 
๒๕๖๕ ในระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ จุดบริการประชาชนอำเภอป่าบอน    

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

เร่ืองจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 ๑. ชมรมสาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ 
ระดับประเทศ จังหวัดบุรีรัมย์ และระดับภาคใต้ จังหวัดตรัง วันท่ี ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ๒. กำหนดการประกวดสสอ.และรพ.สต.ดีเด่น ระดับเขตและภาค ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับตัวแทนของ
จังหวัดพัทลุง คือ สสอ.บางแก้ว และรพ.สต.บ้านควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง   

เร่ืองจากท่ีประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 ๑. สาธารณสุขนิเทศติดตามการดำเนินการตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ท่ียัง จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ผอ.รพ.สต.บ้าน
พรุพ้อ อ.ป่าบอน และผอ.รพ.สต.บ้านน้ำเลือด รพ.สต.บ้านนาท่อม อ.เมือง  

 ๒. การติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตามพรบ.เงินกู้โควิด-๑๙ อำเภอป่าบอนดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 

 ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเส่ือม ประจำปี ๒๕๖๕ ในส่วนของอำเภอป่าบอน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
ยังได้ดำเนินการ คือ ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินต่อไป 

 ๔. กรณีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได้ และให้ส่ง
เอกสารในการเบิกค่าตอบ เช่น ใบผลการตรวจหาเช้ือ แบบ RT-PCR ใบรบัรองแพทย์ ไทม์ไลน์ผู้ป่วย และใบลา 

 ๕. การสุ่มตัวอย่างงานวิจัยของกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน ๒ แห่ง คือ 
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ รพ.สต.บ้านป่าบาก และรพ.สต.บ้านทุ่งนารี 

 ๖. การปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๕ โดยใหร้พ.สต.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินส่วนท่ีเพิ่มด้วย 

 ๗. การปรับตำแหน่งของข้าราชการ ประเภทท่ัวไป และวิชาการท่ีสูงขึ้น งานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จะมีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดให้กับผู้เกี่ยวข้องในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 ๘. การขอรับเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี โดยเริ่มได้รับเงินต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 ๙. การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส จะต้องดำเนินการจัดทำแบบประเมินผล
งานให้เรียบร้อยและเมื่อได้รับการคัดเลือกสามารถให้ในการปรับตำแหน่งได้เลย 

 ๑๐. กำหนดการตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน โดยงานตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ และไม่มีการลงตรวสอบท่ีรพ.สต. 

 ๑๑. การขอปรับแผนเงินบำรุงของรพ.สต.และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดให้ส่งแผนเงินบำรุงท่ีปรับ
เรียบร้อยแล้วให้กับสสอ.ป่าบอน ภายในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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เร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
        ๑. การงดให้บริการตรวจ ATK ประชาชนของหน่วยบริการ หากมีความจำเป็นให้ตรวจด้วยตนเอง และ
ต้องการใบรับรองผลการตรวจสามารถไปตรวจไปท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน 
 ๒. แจ้งปิดศูนย์บริการผู้ป่วยโควิด-๑๙ CI โรงแรมวังโนราห์ของโรงพยาบาลพัทลุง และการพิจารณาการจ่าย
ยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ท่ีให้การรักษาพยาบาล 
 ๓. การออกหนังสือรับรองการตายออนไลน์ของโรงพยาบาล กรณี ผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-๑๙ จะมีการ
วินิจฉัยโรคสาเหตุการตายด้วยโรคโควิด-๑๙ 
 ๔. การขอความเห็นชอบของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กรณีการโอนเงินตรงให้กับหน่วยบริการใน
ระดับพื้นท่ี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์ชุมชน เป็นต้น 
 ๕. การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่กลุ่มเป้าหมายอำเภอป่าบอน เข็มท่ี ๑ ร้อยละ 80.53 เข้มท่ี ๒ 
ร้อยละ 72.94 เข็มท่ี ๓ ร้อยละ ๑๔.๑๘ และขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนด้วย 
 ๖. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสท่ี 2 (ค่า
เป้าหมาย > ร้อยละ 56) ภาพรวมจังหวัด : ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ = 65.22 และร้อยของหน่วยงานท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์ = 34.78 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ได้คะแนน  21.74 
 ๗. กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตท่ี ๑๒ ในระหว่างวันท่ี ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คปสอ.ปากพะยูน และคปสอ.เมือง 

          มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    

          มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับรองรายการประชุมครั้งท่ี ๔/256๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
    ๒.๑ การดำเนินงานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอป่าบอน งานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กำหนดในช่วง เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๕    

     มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ     

 3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

      ๓.๑ แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบจ่ายตามตัวชี้วัด PPA ปีงบประมาณ 2565 ร้อยละการฉีดวัคซีน
โควิด-19  ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงต้ังครรภ์ เข็มท่ี 2  

     ๓.๒ การขอยูสเซอร์และพาสเวิดร์เข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. 
และการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการขึ้นทะเบียน ต่อบัตรหมดอายุ และย้ายหน่วยบริการฯ 
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     ๓.๓ การอัพเดทและยืนยันข้อมูล"ข้อมูลบุคลากร" และ "ข้อมูลการจัดบริการ" (ปรับปรุงปีละ 2 ครั้ง 
เดือน เม.ย. และ ก.ย.) ในโปรแกรม CPP http://cpp.nhso.go.th/CPP/ 

     มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ    

 ๔. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

     นางสาวสารภี จันทร์มุณี   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

     ๔.๑ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตามเกณฑ์ท่ีแกเ่จ้าหน้าท่ี อสม. และเยาวชน อำเภอป่าบอน รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๑๔.๐๒ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
    ๑.๑  ขอขอบคุณรพ.สต.บ้านโหล๊ะหารและรพ.สต.บ้านควนคำทองท่ีเป็นตัวแทนในการรับประเมินตาม

มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันท่ี ๒๐,๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และขอให้หน่วยบริการท่ีประเมิน
ดำเนินการสอบเทียบค่าเครื่องมือทางการแพทย์ตามมาตรฐานด้วย 

    ๑.๒ การใช้งานระบบสมาร์ทอสม. ให้เจ้าหน้าท่ีและอสม.ดำเนินการสมัครพร้อมกับบันทึกข้อมูล
รายงานผ่านระบบให้เรียบร้อยด้วยของแต่ละหน่วยบริการให้ครบ ๑๐๐% 

    ๑.๓ การดำเนินการอสม.บัดด้ี ตำบลละ ๒ คน ในการดูแลด้านยาเสพติด โดยให้ส่งรายช่ือของอสม.แต่
ละตำบล คือ ตำบลโคกทราย สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลป่าบอน รพ.สต.ควนคำทอง ตำบลทุ่งนารี รพ.สต.บ้าน
ทุ่งนารี ตำบลวังใหม่ รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลหนองธง รพ.สต.บ้านหนองธง 

    มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ     

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไม่มีเร่ืองแจ้ง 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวฒุิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  

         ๓.๑ กำหนดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ข้าราชการและพกส. ส่วนท่ี 1 – 1.6 รอบท่ี 
2/2565 (1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย. 65) และส่งให้สสอ.ป่าบอน ก่อนวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

    ๓.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ป่าบอน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ รพ.ป่าบอน 

    ๓.๓ กำหนดการออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ
พอ.สว. ปี 2565 ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพรุพ้อ หมู่ท่ี 12 ต.โคกทราย 

    ๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแพลตฟอร์มหมอพร้อมสู่การเป็น Digital Health Platrfrom 
สนับสนุนการจัดบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง Line OA และ APP หมอพร้อม 

   ๓.๕ แจ้งลิงค์ระบบข้อมูลและตัวชี้วัดหน้าเว็บสสองป่าบอน ดังนี้ 
     - ระบบประเมินตัวช้ีวัดสสจ.พัทลุง 65 http://data.ptho.moph.go.th/kpi2565/index.php 
     - ระบบรายงาน LTC ผู้สูงอายุ http://ltc.anamai.moph.go.th/ 
     - ระบบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ KTB https://www.healthplatform.krungthai.com/     

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   1. งานควบคมุป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วย
โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 44 บัตร ทันเวลา 18 บัตร คิดเป็นร้อยละ 40.91 ส่งไม่ทันเวลา 26 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 59.09 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

- โรคอุจจาระร่วง ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค 
Diarrhoea จำนวนท้ังส้ิน 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.70 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

- ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค 
Pyrexia จำนวนท้ังส้ิน 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.76 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 - โรคปอดบวม ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค 
Pneumonia จำนวนท้ังส้ิน 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.71 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

 ๑.๒ สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 
2565 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนท้ังส้ิน 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.79 ต่อประชากรแสนคน 
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

    ๑.๓ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 472 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลป่าบอน จำนวน 120 ราย 
รองลงมา ตำบลทุ่งนารี จำนวน 115 ราย ตำบลวัง 

ใหม่ จำนวน 86 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 76 ราย และตำบลโคกทราย จำนวน 75 ราย 

๑.๔ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 2,094 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 548 
ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 513 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 448 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 304 
รายและตำบลวังใหม่ จำนวน 281 ราย  

๑.๕ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเช้ือเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนท้ังส้ิน 8,735 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือตำบลทุ่งนารี จำนวน 1,962 ราย รองลงมา 
ตำบลป่าบอน จำนวน 1,886 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 1,814 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 1 ,744 ราย 
และตำบลวังใหม่ จำนวน 1,329 ราย 

๑.๖ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเช้ือเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนท้ังส้ิน 1,631 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลทุ่งนารี จำนวน 426 ราย รองลงมา 
ตำบลป่าบอน จำนวน 418 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 326 ราย ตำบล ตำบลวังใหม่ จำนวน 299 ราย และ
ตำบลหนองธง จำนวน 162 ราย 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 2.๑ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มท่ี ๑ Type 1,2,3,4 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล        
( ณ วันท่ี ๕ พ.ค. 6๕ ) ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 89.12 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 83.02 ตำบลโคกทราย ร้อยละ         
82.28 ตำบลป่าบอน ร้อยละ 79.56 ตำบลหนองธง ร้อยละ 71.58 
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 2.๒ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (วันท่ี ๕ พ.ค. 6๕) 
เป้าหมายท้ังหมด 36,328 คน เข็มท่ี ๑ ร้อยละ 80.53 เข็มท่ี 2 ร้อยละ 72.94 เข็มท่ี 3 ร้อยละ 13.40 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  

    ๑. การจัดต้ังศูนย์บริการชุมชน (DIC : Drop In Center) ตัวแทนของอำเภอป่าบอนในการรับประเมิน คือ 
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ โดยจะมีการรับประเมินในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  

 ๒. สรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุครบ ๑ ปีและวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 
3 ปี หน่วยบริการท่ีดำเนินการผ่านเกณฑ์แล้ว คือ รพ.สต.บ้านควนคำทอง รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร และรพ.สต.บ้าน
พรุพ้อ สำหรับหน่วยบริการท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ดำเนินการติดตามและบันทึกข้อมูลผ่านทาง JHCIS และ HDC 

 ๓. ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการประเมินวัดความเครียด ระดับอารมณ์ การพักผ่อน ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลป่าบอน และอำเภอป่าบอนมีการฆ่าตัวตาย จำนวน ๑ ราย หมูท่ี่ ๑ ตำบลโคกทราย  

     ๓. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

         นางสาวสารภี จันทร์มุณ ี มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 ๑. แจ้งการติดตามการดำเนินงาน NCD ของหน่วยบริการในพื้นท่ี โดยสำนักงานควบคุมโรคท่ี ๑๒ สงขลา
ในการดำเนินงานติดตามผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี ๒๕๖๕ 

 ๒. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัดความดันท่ีบ้านแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง 
และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงานควบคุมโรคท่ี ๑๒ สงขลา 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
         นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 ๑. การดำเนินการงาน LTC อำเภอป่าบอนเกี่ยวกับการคัดกรอง ADL ในกลุ่มของผู้สูงอายุ จำนวน 
6,711 คน ได้รับคัดกรอง 4,594 คน ร้อยละ 68.45 ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

 ๒. ผลการดำเนินการประเมินข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้สูงอายุของหน่วยบริการผ่านทาง
ระบบ H4U อำเภอป่าบอน ร้อยละ ๒๗.๕๒ 

 ๓. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน การดำเนินงานเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
อำเภอป่าบอน ร้อยละ ๕๓.๕๒ หน่วยบริการท่ีผ่านแล้ว รพ.สต.บ้านพรุพ้อ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง รพ.สต.บ้านน้ำตก  

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

          ๕.๑ แจ้งผังการส่งรายงานและเอกสารการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๕ 

 ๕.๒ การลาของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ผู้ท่ีขอลาจะ
หยุดการปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ลาได้ 

 ๕.๓ การลงเวลาเดินทางมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการจะต้องลงเวลาท่ีมา
ปฏิบัติงานและเวลากลับทุกครั้ง หากไม่ลงช่ือในการปฏิบัติงานให้ถือว่าขาดราชการ 
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 ๕.๔ การอยู่เวรรักษาพยาบาลและเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วยบริการ ขอให้ถือปฏิบัติตาม
คำส่ังท่ีได้รับการมอบหมายอย่างเคร่งครัดหากมรเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานผู้บังบัญชาตามลำดับช้ันต่อไป  

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองจาก รพ.สต. 
         - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่นๆ 

๗.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ พ.ศ. 25๖๕ 
เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง หรือ ต่อเติม หรือ ปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว หรือ
ซื้ออาคาร หรือ ซื้อท่ีดินพร้อมอาคาร หรืออาคารชุด หรือท่ีดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคาร หรือไถ่ถอนจำนองหรือขาย
ฝาก อาคาร หรือ ท่ีดินพร้อมอาคารท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว วงเงินกู้ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ผ่อนชำระไม่
เกนิ ๓๖๐ งวด  
           ๗.๒ ผลการสำรวจครอบครัวท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือผ่านระบบ ThaiQM ของกระทรวงมหาดไทย ใน
ส่วนของอำเภอป่าบอน จำนวน ๑,๔๗๔ ครัวเรือน ครอบท่ีสมได้รับความช่วยเหลือ ๑,๓๙๑ ครัวเรือน และมีครวเรือน
ท่ีมีปัญหาด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ ราย ตำบลโคกทราย ๒ ราย ตำบลหนองธง ๑๐ ราย  
          ๗.๓ การดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มท่ี ๓ แก่กลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ โดยให้หน่วยบริการในแต่ละตำบล
เร่งดำเนินการรณรงค์จัดฉีดวัคซีนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีต่อไป 
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