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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้
ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้   
 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียน  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
 “ การดำรงชีวิตที่ดี จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน
เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิต
เจริญรุ่งเรืองแน่ๆ ” 
       พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครแูละนักเรียน 
โรงเรียนจิตรลดา วันที่ 27 มนีาคม 2523   

3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. เปิดเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. วิดีโอสื่อสารค่านิยม MOPH                     

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  

การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร :  รอบนีม้ีบุคลากรสังกัด รพ.สต.บ้านหนองธง ขอย้ายจำนวน 2 ราย 
ซึ่งรายแรกได้ขอย้ายไปปฎิบัติราชการในตำแหน่งเดิม ตรงตาม จ 18 ส่วนอีกรายขอย้ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทาง ในการย้ายรอบนี้ใช้เวลาค่อนข้างช้า คำสั่งอาจจะออกช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ทางจังหวัดจึงยังไม่ได้เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการย้าย เมื่อมีการประชุมเมื่อไหร่ก็จะ 
เรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง      
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน :  
        ประธาน  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 

1.  นายอำเภอขอขอบคุณการออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดควนนุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2564 

2. ข้าราชการย้ายออก :  นางสาวเสาวภา  รุ่งเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
อำเภอป่าบอน ย้ายไปช่วยราชการตำแหน่ง เสมียนตรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

3. นโยบายของนายอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-  ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดพัทลุง ขอให้แจ้งให้ทางอำเภอทราบ 

เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูล 
       -  กรณีบุคคลในพ้ืนที่ทำงานในโรงงานพื้นท่ีจังหวัดสงขลาและพัทลุง ขอให้ส่งรายงานมาให้ทราบ 
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       -  แนวปฏิบัติในการออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้า–ออก พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
:  ผู้ที่จะขออนุญาตเดินทางเข้า-ออก จากจังหวัดพัทลุง เดินทางไปจังหวัดสงขลา ให้ไปขอเอกสารรับรองที่กำนัน/ 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือตำรวจ การขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่ให้ขอได้ที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       -  การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ตอนนี้อำเภอป่าบอน 
ฉีดวัคซีนไปได้ร้อยละ 6.36 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 
ผ่านระบบหมอพร้อมในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ทางโรงพยาบาลป่าบอนได้ประกาศเลื่อนการ 
ฉีดวัคซีน เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
จึงขอความร่วมมือทาง รพ.สต. ให้แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ถ้าวัคซีนได้รับจัดสรรเมื่อไหร่
ค่อยแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
     ในส่วนที่ได้แจ้งความประสงค์ขอฉีดวัคซีนเป็นกลุ่ม ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ของอำเภอ 
ป่าบอน สรุปว่า ทางโรงพยาบาลขอโควต้าคนที่จะรับวัคซีนในส่วนของโรงพยาบาล ร้อยละ 20 อีกร้อยละ 80 เป็น 
โควต้าในส่วนของอำเภอ 
ผู้ที่จองวันฉีดวัคซีนไปแล้ว ถ้าในวันนั้นมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหน ก็สามารถโทรศัพท์คุยกับทางโรงพยาบาลได้ 
คนที่จะฉีดวัคซีนถ้าไม่มีรายชื่อตามที่ส่งไปให้โรงพยาบาลก็ฉีดไม่ได้ 
       การรายงานวัคซีนเราได้รับรายงานมา 2 ช่องทาง ได้แก่ 
-  รับรายงานผ่านช่องทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
-  รับรายงานจากเภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
        4. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  กำหนดในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม 
        5. การจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 :  ปีนี้ไม่มีการจัดงานแต่มีการจำหน่ายบัตรกาชาด ซึ่งในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้กักตัว และผู้ป่วยที่รับการรักษา 
ในโรงพยาบาล 
        6. พิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง 
         7. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 
 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
1. ทางจังหวัดแจ้งว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดเป็นหน่วยบริหาร ไม่ได้เป็นหน่วยบริการ จึงไม่มี 

เงินบำรุง ทางสาธารณสุขอำเภอจึงได้ของบประมาณจาก สสจ. เป็นงบบริหารจัดการของหน่วยงาน 
งบบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแต่เดิมได้รับจำนวน 300,000 บาท ตอนนี้ลดลงเหลือ 120,000 
บาท ซึ่งยังใช้จ่ายไม่เพียงพอ 

2.  จะทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ได้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้ 
ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขก็เห็นด้วย โดยจะมีการร่วมประชุมหารืออีกรอบหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องจัดคน 
ขึ้นไปในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

3.  การเบิกเงิน ฉ 11  กรณีที่ต้องทำงานที่บ้าน ( Work From Home ) ถ้าไม่มีหนังสือให้กักตัวหรือหนังสือ 
ให้  Work From Home ขอให้มีเอกสารว่าตอนที่กักตัวได้ทำอะไรบ้าง โดยหลังจากนี้ถ้าไม่มีหนังสือจากจังหวัดก็ 
ไม่สามารถ Work From Home ได้  ต้องฝากให้ระมัดระวังเรื่องความเสี่ยง ถ้าเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงแล้วต้องกักตัว 
ก็จะเสียสิทธิ์ในการเบิกเงิน ฉ 11 
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4.  ทำอย่างไรจึงจะได้รับงบประมาณในการดูแลเจ้าหน้าที่จากความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19  ซึ่งตอนนี้อำเภอป่าบอนมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมด 74 ราย และยังไม่ได้เบิกงบประมาณ
ค่าตอบแทนโควิด 19  ถ้างบประมาณมาเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้เบิก ที่ไหนที่มีผู้ติดเชื้อทางผู้อำนวยการและทีม CDCU 
สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ 

5.  ทำอย่างไรจึงจะให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามารถเบิกค่า ฉ 11 ได้ 
เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม่ใช่หน่วยบริการ 
 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
       1.  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พัทลุง ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ นางสุภาวดี  จีนจาม ตำแหน่ง  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านน้ำตก ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้              
       2.  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
       3.  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 :  ในรอบนี้ ผู้ที่จองฉีดวัคซีนไว้ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564  
จะยังไม่ได้รับวัคซีน คนที่จะได้รับวัคซีนเฉพาะคนที่จองฉีดวัคซีนไว้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ก่อน   

4.  ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่จะรับการรักษาในโรงพยาบาล ถ้ามีท่ีอยู่อยู่ในจังหวัดพัทลุงแต่อาศัยอยู่นอกพ้ืนที่  
ก็มีกระบวนการที่สามารถเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงได้ 
โรงพยาบาลพัทลุงมีเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน 94 เตียง,  โรงพยาบาลป่าบอนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน 13 เตียง 
ตอนนี้ใช้ไป 13 เตียงแล้ว,  โรงพยาบาลสนาม ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง มีเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน 300 เตียง ซึ่งตอนนี้
จำนวนเตียงที่ใช้ไปทั้งหมด 106 เตียง 
        5.  การดำเนินงานเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  :  โรงพยาบาลป่าบอนมีประชากรเป้าหมายจำนวน 
25,000 กว่าคน ที่จองฉีดวัคซีนไว้ในระบบหมอพร้อมจำนวน 4,000 กว่าคน, ที่จองฉีดวัคซีนผ่านเจ้าหน้าที่จำนวน  
1,600 คน รวมทั้งหมด 5,000 กว่าคน  ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 912 คน, เข็มที่ 2 จำนวน 308 คน                 

6. สถานการณ์โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง : 
- อันดับ 1  ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 
- อันดับ 2  ได้แก่ โรคปอดบวม 
- อันดับ 3  ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก 
- อันดับ 4  ได้แก่ โรคตาแดง 
- อันดับ 5  ได้แก่ โรคสุกใส 
- อันดับ 6  ได้แก่ โรคไข้เลือดออก อัตราป่วยเท่ากับ 6.3 ต่อประชากรแสนคน  

โรงพยาบาลบางแก้วไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ยังต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากยังมี
สถานการณ์โรคระบาดอยู่ 

7. สถานการณ์การใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564  :  อำเภอป่าบอนมีการ 
ใช้จ่ายเงินร้อยละ 86.61  กองทุนสุขภาพตำบลที่ยังใช้เงินได้น้อยอยู่ ได้แก่ กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าบอน 
( ใช้เงินได้ร้อยละ 22.86 ), กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน ( ใช้เงินได้ร้อยละ 59.35 ) 

8. สรุปผลตำบลสุขภาวะ :  ผลงานแต่ละอำเภอไม่แตกต่างกัน โดยยังไม่ได้สรุปว่าจะจัดอันดับ คปสอ. หรือไม่ 
ขอให้ทาง รพ.สต.ได้เข้าไปรายละเอียดดูว่าตำบลไหนยังขาดส่วนไหนอยู่บ้าง 
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9. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนต่อไป การจัดทำคำรับรองรอบนี้อาจจะติดขัดอยู่ที่สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด 19  โดยการเลื่อนเงินเดือนครั้งนี้จะเพ่ิมเงินเดือน 1 % ให้ข้าราชการก่อน แล้วนำไปเป็นฐาน 
ซึ่งหลายท่านอาจจะเลื่อนไปอยู่ฐานบน ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

10.  การร้องเรียนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในขณะนี้ได้มีผู้ป่วยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนารี 
อำเภอป่าบอน ได้ยื่นฟ้องโรงพยาบาลพัทลุง การให้บริการผู้ป่วยขอให้ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูล ซึ่งการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในบางครั้งอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่พอใจได้ 
          เรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง เรื่องพฤติกรรมการให้บริการผู้ป่วย ต้องขอฝากเรื่องพฤติกรรม
การให้บริการ ฝากผู้อำนวยการ รพ.สต. ให้ดูแลน้องๆ เจ้าหน้าที่ด้วย 
       

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ 5/2564 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว     
      

            ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 
4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      -  การจัดซื้อจัดจ้าง คงจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 รพ.สต.ที่
ต้องการจะปรับเปลี่ยนแผนเงินบำรุง ตอนนี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนแล้ว การจัดทำแผนเงินบำรุงในปีถัดไปฝากให้คิดให้
เรียบร้อยก่อนที่จะจัดทำ 
      -  การกำหนดรายละเอียดพัสดุกับร่างขอบเขตงานในใบเสนอราคาขอให้ตรงกัน ยังมีหลายแห่งที่ร่างขอบเขต
งานเป็นแบบหนึ่ง แต่เสนอ spec อีกแบบหนึ่ง    
                     

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 -  การตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ในตอนแรกคาดว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของอำเภอป่าบอนจะมีจำนวนลดลง แต่ปรากฏว่าตอนนี้จำนวนผู้
ติดเชื้อโควิดกลับเพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  การทำแผนตรวจสอบภายในจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะลง
ตรวจสอบในพ้ืนที่ที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ก่อน          
           

             มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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          3.  งานประกันสุขภาพ 
                นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
           -  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2565 ขอให้ทาง รพ.สต. ได้เข้าไปตรวจสอบด้วย เนื่องจากบางแห่ง 
ขึ้นทะเบียนผ่านแล้ว แต่บางแห่งยังข้ึนทะเบียนไม่ผ่าน  
          -  การจัดสรรเงิน QOF  ให้รอสรุปผลจาก สปสช. ว่าจะได้รับจัดสรรเงินจำนวนเท่าไร ส่วนงบ PPA  
ทางจังหวัดได้สรุปแล้ว รอจัดสรรเงินอย่างเดียว 
 
4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
          :  งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

  นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  
          -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถเข้าทดแทนได้ทุกเดือน ถ้ามี อสม.ลาออกหรือเสียชีวิตก็
สามารถส่งรายชื่อมายังอำเภอได้ โดยต้องแจ้งมาก่อนวันที่ 20 ของเดือน และ อสม.ที่จะเข้าทดแทนต้องผ่านการ
อบรมมาก่อน เอกสารที่ต้องส่งมา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
          -  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ฝากให้ส่งเอกสาร 
ถึงอำเภอภายในวันที่ 20 ของเดือน เอกสารที่ต้องส่ง ได้แก่ 
           : ใบสมัครฌาปนกิจ อสม. ระดับประเทศ 
           : ใบรับรองแพทย์ จะต้องออกจากโรงพยาบาลรัฐ 
           : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อสม. 
           : สำเนาทะเบียนบ้าน อสม. 
           : หน้าสมุดบัญชี อสม. 
สำหรับทายาทให้ส่งเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าสมุดบัญชีไม่ต้องส่ง 
หลังจากนั้นทางจังหวัดจะส่งเอกสารไปให้สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ระดับประเทศ แล้วหลังจากรับรอง 
ที่ประชุม อสม.ระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลา 1 เดือน จึงจะมีผลการเป็นสมาชิก 
          ขอฝากทาง รพ.สต. ให้ช่วยตรวจสอบให้สมาชิก อสม. โดยเข้าไปในเว็ปไซต์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.  
ไปที่ช่องตรวจสอบสิทธิ์ แล้วใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางระบบจะขึ้นว่าบุคคลนี้มีสิทธิ์หรือไม่ โดยไม่ต้อง
มาสอบถามท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
           -  ทางโรงพยาบาลได้จัดสรรหน้ากากอนามัยมาให้ รพ.สต. แห่งละ 30 กล่อง จำนวน 1,500 ชิ้น 
           -  วันนี้หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมถ่ายรูปเพ่ือแสดงการต่อต้าน
ทุจริต ITA บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน    
 

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
 นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้   
           รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาเดือนมิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรค 
ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 78 บัตร ทันเวลา 47 บัตร คิดเป็นร้อยละ 60.26  ส่งไม่ทันเวลา  
31 บัตร คิดเป็นร้อยละ 39.74 ไมม่ีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  
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ตารางท่ี 1 จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564                  

สถานพยาบาล จำนวนบัตร ส่งทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ 

สอ.เฉลิมพระเกียรติ 6 6 100 0 0 

รพ.สต.บ้านควนคำทอง 4 4 100 0 0 

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 4 4 100 0 0 

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 0 0 0 0 0 

รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 1 1 100 0 0 

รพ.สต.บ้านน้ำตก 3 3 100 0 0 

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 4 4 100 0 0 

รพ.สต.บ้านป่าบาก 1 1 100 0 0 

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 4 3 75 1 25 

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 2 2 100 0 0 

รพ.สต.บ้านหนองธง 3 3 100 0 0 

รพ.ป่าบอน 46 16 34.78 30 65.22 

รวม 78 47 60.26 31 39.74 

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ( 30 มิถุนายน 2564 )  

ตารางที ่2  จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  
                ( 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 )  

ลำดับที่ ชื่อโรค 
จำนวนป่วย(ราย)        

อ.ป่าบอน 
อัตราป่วย/แสนประชากร    

อ.ป่าบอน 

1 โรคอุจจาระร่วง 44 95.76 

2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 9 19.59 

3 โรคตาแดง 7 15.23 

4 โรคปอดบวม 3 6.53 
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ลำดับที่ 

 

ชื่อโรค 
จำนวนป่วย (ราย)         

อ.ป่าบอน 
อัตราป่วย/แสนประชากร      

อ.ป่าบอน 

5 โรคสุกใส 2 4.35 

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ( 30 มิถุนายน 2564 ) 

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับแรกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 
1 – 30 มิถุนายน 2564  
       อันดับ 1 โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น 44 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 95.76 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 10 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ   
25 - 34 ป,ี  65 ปีขึ้นไป, 35 - 44 ป,ี 45 - 54 ปี, 0 - 4 ปี, 5 - 9 ปี, 55 - 64 ปี และ 10 - 14  ปี  
จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  9, 6, 5, 4, 4, 3, 2 และ 1  ราย ตามลำดับ  
       ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตำบลโคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ 125.63 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ ตำบลทุ่งนารี, ตำบลวังใหม,่ ตำบลหนองธง, ตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 94.69 ,  
90.02 , 83.12 , 81.6 ตามลำดับ 
       อันดับท่ี 2 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia  จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.59  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 2 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ   
45 - 54 ป,ี 65 ปีขึ้นไป, 5 – 9 ปี, 15 – 24 ป,ี 35 – 44 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 2, 2, 1, 1, 1 รายตามลำดับ  
        ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ 31.17  ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ  ตำบลวังใหม,่  ตำบลทุ่งนารี,  ตำบลป่าบอน,  ตำบลโคกทราย  อัตราป่วยเท่ากับ 30.01,   
21.04 ,  10.2 ,  9.66  ตามลำดับ   
       อันดับ 3 โรคตาแดง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค   
H.conjunctivitis จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต             
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 2 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี,     
45 - 54 ป,ี 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 2, 2, 1 ราย ตามลำดับ  
       ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 20.40  ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ ตำบลโคกทราย, ตำบลวังใหม่, ตำบลทุ่งนาร,ี ตำบลหนองธง  อัตราป่วยเท่ากับ 19.33 , 
15, 10.52, 10.39  ตามลำดับ   
       

2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง 
 2.1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.93 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
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อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอเขาชัยสน อัตราป่วยเท่ากับ 11.23  ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ  อำเภอป่าพะยอม,  อำเภอป่าบอน,  อำเภอศรีบรรพต,  อำเภอกงหรา,  อำเภอควนขนุน,  
อำเภอศรีนครินทร์,  อำเภอปากพะยูน, อำเภอตะโหมด, อำเภอเมืองพัทลุง, อำเภอบางแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ  
9.52, 6.53, 6.19, 6.02, 4.8, 4.11, 3.97, 3.78, 2.38  ตามลำดับ   
          2.2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.59 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
        อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอป่าพะยอม อัตราป่วยเท่ากับ 3.17  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอเขาชัยสน, อำเภอป่าบอน  อัตราป่วยเท่ากับ 2.25, 2.18 ตามลำดับ   
 

3. สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอน 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.53  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
        ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตำบลทุ่งนารี อัตราป่วยเท่ากับ 10.52  ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ ตำบลหนองธง, ตำบลโคกทราย, ตำบลวังใหม่, ตำบลป่าบอน  อัตราป่วยเท่ากับ 10.39, 
9.66, 0, 0 ตามลำดับ  
 

4. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปี 2564 อำเภอป่าบอน 
          ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2564  อำเภอป่าบอนมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวนทั้งสิ้น 74 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 154.39 ตอ่ประชากรแสนคน  
มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ตำบลโคกทราย 
          ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 26 ราย รองลงมาคือ ตำบลโคกทราย จำนวน 26 ราย, 
ตำบลทุ่งนารี จำนวน 10 ราย, ตำบลป่าบอน จำนวน 7 ราย และตำบลวังใหม่ จำนวน 5 ราย 
อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยที่รักษาหาย 51 ราย กำลังรักษา 23 ราย โดยรักษาท่ีโรงพยาบาลป่าบอน จำนวน 17 ราย, 
รักษาที่โรงพยาบาลบางแก้ว จำนวน 4 ราย, รักษาที่โรงพยาบาลตะโหมด จำนวน 1 ราย, รักษาที่โรงพยาบาล 
ควนขนุน จำนวน 1 ราย 
           

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

          2. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 นางสาวสารภี  จันทร์มุณี   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้   
-  ผลการดำเนินงานมะเร็งปากมดลูก ปี 2564 :  ปีนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ AUDIT ข้อมูล
ของสถานบริการจำนวน 4 แห่ง ซึ่งทาง สสอ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง รพ.สต.แล้ว ขอให้ รพ.สต.ที่ได้รับหนังสือแล้ว 
ได้แจ้งไปยังกลุ่มไลน์ ordit และส่งเป็นไฟล์ ถ้าท่ีไหนไม่ขอรับเงินก็ขอให้แจ้งไปทางกลุ่มไลน์ด้วย 
          ประธาน  : ฝากผู้อำนวยการ รพ.สต. ให้กำกับในเรื่องนี้ด้วย ให้ดูการคีย์ข้อมูลอย่าให้เกิดความผิดพลาด 
ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อย่าให้คีย์ข้อมูล เพราะจะทำให้ credit เสียได้ 
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-  ข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ขอให้ทาง รพ.สต.ได้ตรวจสอบดูว่าในปี 
2563 และ 2564 ได้ส่งแผ่นสไลด์ส่งตรวจจริงจำนวนกี่สไลด์ โดยเข้าไปดูข้อมูลใน HDC ถ้าการส่งสไลด์กับข้อมูล
ในรายงานไม่ตรงกันให้ส่งข้อมูลใหม่ โดยเข้าไปแก้ไขในโปรแกรม J  การแก้ไขข้อมูลต้องแจ้งกับผู้รับผิดชอบ 
43 แฟ้มด้วย และต้องแจ้งก่อนที่จะให้จังหวัดลบข้อมูลเดิมออก ถ้าเข้าไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบไม่ได้ให้แจ้ง
มายังผู้รับผิดชอบงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
จากการที่ได้คุยรายละเอียดกับ สปสช. สรุปว่าที่ไหนคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้แจ้งไปใหม่ ตอนนี้ขอให้แจ้งก่อนว่า
ขอรับหรือไม่รับเงิน ถ้าขอรับเงินก็ให้ส่งเอกสารมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
           ประธาน  : แจ้งว่าในส่วนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้เก็บเงินจาก รพ.สต. รายละ 50 บาท 
ถ้าท่ีไหนไม่ขอรับเงินก็จะเสียเงินไปจำนวนหลายบาท ในเรื่องนี้ฝากให้ไปดูแลระบบด้วย 
 

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

           3. งานส่งเสริมสขุภาพตามกลุ่มวัย 
                นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

-  การปรับแก้ไขระยะเวลาการรายงานผลใน Template : ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และเนื่องจากสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ยังมีความรุนแรงในหลายพ้ืนที่ 
จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปอีก ซึ่งในแต่ละภาคเรียนจะต้องมีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะ
โภชนาการของเด็ก และบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Nutrition และรายงานผ่านระบบรายงาน HDC ซึ่งกรมอนามัยได้
พิจารณารายละเอียดใน Template ตัวชี้วัดเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน ให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จึงได้แจ้งปรับแก้ไขระยะเวลาการรายงานผล ดังนี้ 
        จากเดิม พ้ืนที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564  ปรับเป็น พ้ืนที่ 
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 15 
กันยายน 2564   

-  สรุปผลการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ  :  ผลการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ อำเภอป่าบอน ( วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 ) ( เกณฑ์ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 85 )  รพ.สต.ที่ดำเนินงานได้ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง ( ร้อยละ 99.49 ), รพ.สต.บ้านป่าบาก ( ร้อยละ 96.48 ), สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
( ร้อยละ 88.82 ), รพ.สต.บา้นควนเพ็ง ( ร้อยละ 99.82 ), รพ.สต.บ้านควนคำทอง ( ร้อยละ 92.17 ),  
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ (ร้อยละ 99.89) 
ส่วน รพ.สต.ที่ยังดำเนินงานได้ไม่ผ่านเกณฑ์ ยังมีเวลาอีก 3 เดือนจึงจะสิ้นปีงบประมาณ ขอให้เร่งดำเนินการและ
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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-  การประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาใน รพ.สต. : ตามท่ี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ รพ.สต. มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา และมีการประเมินผลการพัฒนา พร้อมทั้งออกใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา  
ประจำปี 2563 สำหรับ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน
พัฒนา โดยส่งใบรับรองมาตรฐานฯ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพ่ือส่งมอบให้กับพ้ืนที่ ในส่วนของ 
อำเภอป่าบอน รพ.สต.ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี 2563 ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
บ้านควนปอม, รพ.สต.บ้านควนเพ็ง, รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ซึ่งทาง สสอ.จะส่งมอบใบรับรองมาตรฐานฯ ให้กับ รพ.สต. 
ต่อไป 
        ส่วนในปี 2564 นี้ ได้แจ้งให้ทาง รพ.สต. ทุกแห่งดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 
ใน รพ.สต. ไปแล้ว โดยให้เข้าไปประเมินตนเองทางเว็บไซต์กองสุขศึกษา ไปคลิกที ่Health Gate แลว้กรอกรหัสของ
สถานบริการ ส่วน รพ.สต.ที่เป็นเป้าหมายชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2564 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. หนองธง, 
รพ.สต.บ้านน้ำตก, รพ.สต.บ้านทุ่งนารี, สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้เข้าไปประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติด้วย   
           

          มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
      

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

         ประธาน :  แจ้งเรื่องทีจ่ะมีการแบ่งปันเพ่ือผู้ฉีดวัคซีนโควิด โดยจะขอแบ่งปันประมาณคนละ 1,000 ถึง 
2,000 บาท ให้ได้เงินประมาณ 8,700 บาท ซึ่งจะใช้จัดซื้อเก้าอ้ีประมาณ 30 - 40 ตัว เป็นเก้าอ้ีอย่างดี 
เผื่อว่ามีผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่านใดสนใจที่จะร่วมแบ่งปัน          
            

         มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
          

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจาก รพ.สต. 
          นางสาวจุฬาภรณ์  เหตุทอง :  สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนสิทธิจ่ายตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้สมัครไว้แล้ว แต่ช่วงนี้เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเรื่องนี้ เราจะดำเนินการ
อย่างไร 
          นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์ :  แจ้งว่าการสมัครขอใช้สิทธิจ่ายตรงของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเคยแจ้งไว้ว่าทาง สปสช. จะมาจัดอบรมท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีหลายแห่งที่ได้อบรมไปแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ใช้บริการ อาจจะให้ทางรพ.สต. บ้านควนเพ็งมาเป็นพ่ีเลี้ยงในเรื่องนี้ 
           ประธาน :  แจ้งว่าตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอป่าบอน ได้สมัครขึ้นทะเบียนสิทธิจ่ายตรง
ทุกแห่งแล้ว หลังจากนี้ก็จะให้มาอบรมที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 
        ประธาน  :  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 -  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง ได้ขยายเพดานเงินกู้เพ่ือการเคหะและท่ีอยู่อาศัยจาก 2,500,000 
เป็น 5,000,000 บาท โดยสามารถกู้เงินนำไปซื้อที่ดินเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย หรือซื้อคอนโดมิเนียมได ้
 -  ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ต้องรอให้กรมธรรม์ครบ 2 ปีก่อนจึงจะมีผลบังคับ 
เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงต่อผู้ค้ำประกัน จึงต้องมีคนค้ำประกันเงินกูใ้ห้เหมือนกับธนาคาร คนที่อายุมากจะจ่าย 
ค่าประกันมาก ท่านสามารถสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยล่วงหน้าไว้ได้เลย  
ไม่ต้องรอให้อายุครบ 35 ปี ซึ่งจะจ่ายเงินปีละ 4,000 บาททุกปี คนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
อยู่แล้วจะได้เงินประมาณ 1 ล้านกว่าบาท 
 -  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจะจัดทำแผนสหกรณ์ ที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้ที่วางแผนไว้ว่าจะเข้าไปบริหาร
สหกรณ์ ก็สามารถสมัครเข้าไปร่วมจัดทำแผนได้  
 -  วันก่อนที่ได้ทำประกันโควิดให้ อสม. น่าจะมีผลคุ้มครองแล้ว หลังจาก 14 วันที่ส่งให้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
ในส่วนของประกันเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ทำประกันทุกคน จะทำเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งได้ประกันไปแล้ว 
 -  ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งอาจจะมีต่อประชาชนที่ไปรับวัคซีน ขอให้ทาง รพ.สต.  
ได้ช่วยดูแล ถ้ามีผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขอให้แจ้งมายังทีม SRRT ที่จะลงไปสอบสวน       
           

        มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

                         
 
           เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
   
 
                   จิตตรา                                                            สายัญ                          
      ( นางสาวจิตตรา  ชนะสทิธิ์ )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


