
 
 

 
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 

คร้ังที่  ๖/2565 
วันที่  ๗ มิถุนายน 256๕   

ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม ่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี  จันทร์มุณี 
นายสำรวย  ชูม ี
นายมนูญ  แสงเมือง 
นางนุชร ี ชูแสง   
นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว  
นายจิตติณัฏช์ สุวรรณรัตน์ 
นายนพพล กองเอียด   
นายสุชาติ พรหมเสน 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายบุยเสริม  ทองช่วย 
นายไพโรจน์ แสงจง 
นางสาวถนอมจิต ดำปาน 
นางสุภาวดี  จีนจาม 
นางสาวศิรภัสสร ศรีชูทอง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางสุดา หงจันทา 
นางวิไลวรรณ สุวรรณรัตน์ 
นายเกียรติก้อง  ชูศิริ 
นายจิรวัฒน์  กลิ่นเขียว 
นางวรรณดี ฉ้วนกลิ่น 
นางวันวิสาข์  ทับสระ 
นางสาวพรสวรรค์  สุขรัตน์ 
นางสาวอุไรทิพย์  ขุนนุรักษ์ 
นางกรรณิกา  สันอีด 
นางศุภวรรณ  อนุวัฒนวงศ ์
นางสาวอันธิกา  เลี่ยนเส้ง  

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านน้ำตก 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พนักงานธุรการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พนักงานธุรการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.00 น. 
 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทกึรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
 “…การกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลทางจิตใจได้อย่าง
มากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว ย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่
ท้อถอย และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม 
และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง...” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2507 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพละศึกษา 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 25073. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การแสดงความจำนงค์ขอย้ายบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จำนวน ๓ ราย คือ 
นางคุณญภัทร ชูสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลป่าบอน นางกรรณิการ์           
คงฤทธิ์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่รพ.สต.แพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และ
นางสาวฟารีด้า เขียดนุ้ย จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  
 ๑. การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังใหม่ นายชนิศร จันทร์แก้วเดช และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่ง
นารี นายสมชาย สุวรรณคง 
 ๒. แนวทางการจัดการความยากไร้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล ในส่วนของสาธารณสุข
รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของผู้ยากไร้ และกำหนดติดตามเยี่ยมในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  
 ๓. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๔. แผนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตำบลโคกทราย ตำบลวังใหม่ ตำบลทุ่งนารี วันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ตำบลหนองธง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตำบลป่าบอน  
 ๕. กิจกรรมงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง และขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่สนับสนุนรถจักรยานเป็นของรางวัล  
 ๖. การดำเนินงานทุบีนัมเบอร์วันอำเภอป่าบอนและมีการคัดเลือกโลโก้ของชมรมเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 ๑. การประกวดสสอ.และรพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๕ ตัวแทนของจังหวัดพัทลุง คือ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอป่าบอนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าวผ่านทางระบบออนไลน์ 

 ๒. การจัดการตำแหน่งของบุคลากรในกรณีที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และมีบุคลากร
บางท่านไม่มีความประสงค์ขอถ่ายโอนจะมีการประชุมเพ่ือหาตำแหน่งให้ในระดับต่อไป   

เรื่องจากทีป่ระชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 ๑. การจัดทำผลงานวิชาการในการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนไหล กำหนดให้มีการจัดทำในลักษณะการวิเคราะห์ค่า
งานที่รับผิดชอบหากเป็นงานวิจัยจะต้องมีการขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ด้วย  

 ๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ ในส่วนของโรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

 ๓. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 37 "พัทลุงเกมส์" ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565 และ
การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์" 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 27 ส.ค. 65 ในส่วนของอำเภอป่า
บอนรับผิดชอบงานการการแข่งขันคริกเก็ต ณ สนามกรป.ป่าบอน  

 ๔. กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เขตที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย
กำหนดเป็นคปสอ.เมือง และคปสอ.ปากพะยูน  

 ๕. การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ประจำปี ๒๕๖๕ สสอ.ป่าบอนยังมี ๒ รายการที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน คือ รถยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หากมีการเบิกจ่ายเงินล่าช้าจะ
มีผลต่อการจัดสรรเงินงบค่าเสื่อม ๒๐% และ 10% ประจำปี ๒๕๖๖ 

 ๖. งานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แจ้งการขออนุมัติประชุมราชการแบบใหม่ ให้ใช้
ตามแบบฟอร์มที่ส่งแล้ว โดยอาศัยอำนาจในการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หากมีการมอบ
อำนาจในการอนุมัติมายังสาธารณสุขอำเภอให้ทราบต่อไป 

 ๗. การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินงานการจัดตั้ง PCU และ NPCU อำเภอป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๕ 
ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและรพ.สต.หนองธง แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๘. การจัดส่งขยะติดเชื้ออันตรายของหน่วยบริการสาธารณสุขให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ภายใน
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถส่งขยะไปยังจุดรับขยะหรืออบต.ทุกแห่ง 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๑. การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเร่ง
ดำเนินการโดยอาจมีการฉีดนอกหน่วยบริการ จัดกิจกรรมการรณรงคก์ารฉีด และให้เบิกวัคซีนประจำไว้ที่รพ.สต.ด้วย 

 ๒. ประกาศการปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสามารถใช้กัญชา
เพ่ือทางการแพทย์ ด้านสุขภาพ และห้ามจำหน่ายรายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

 ๓. การกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ และผอ.รพ.สต.อาวุโส ในกรณีที่หน่วยบริการได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น PCU หรือ NPCU และตำแหน่งนัดจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลชุมชน 

 ๔. การเบิกค่าเสี่ยงภัยในการสอบสวนโรคโควิด-๑๙ โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำเดือน 
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ในส่วยของการปฏิบัติงาน CI อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ ๕/256๕ ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านควนเพ็ง 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

   ๑.๑ การขอนุมัติจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ขอให้ใช้ระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับแก้ไขระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒ และข้อ ๘ ใน
การจ่ายเงินต่างของหน่วยบริการสาธารณสุข 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ       

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
    ๒.๑ แจ้งแผนการดำเนินงานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน สำหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ -         
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
     มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

 3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      ๓.๑ การติดตามข้อมูลการจ่ายเงินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ PPA ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านทาง
เวบไซต์ระบบข้อมูลตัวชี้วัด PPA เขต 12 https://ppa.rh12.info/ 

     ๓.๒ การปรับค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีสิทธิ UC ค่าเหมาจ่ายในการ
ดูแลผู้ป่วยไม่มีอาการ (สีเขียว) OP-Self Isolation หน่วยบริการ ในอัตรา 600 บาท COVR-22 
          มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ    

 ๔. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

     นางสาวสารภี จันทร์มุณี   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

     ๔.๑ การดำเนินการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามเกณฑ์ที่
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และเยาวชน อำเภอป่าบอน เป้าหมายประชากร 15% จำนวน 3,951 คน ผ่าน
การอบรมแล้ว 755 คน ร้อยละ 19.10 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
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    ๑.๑ การสมัครใช้งานระบบสมาร์ทอสม. ขอให้อสม.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองธงให้
เลือกสมัครในตำบลหนองธง และอสม.รพ.ป่าบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนารี ให้เลือกสมัครตำบลทุ่งนารี และเมื่อ
สมัครเรียบร้อยแล้วอสม.สามารถส่งรายงานประจำเดือนและกิจกรรมต่างในระบบได้ 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรือ่งแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

    ๒.๑ การสอบการสมัครเข้ารับการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรที่
ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมภาพสามารถยื่นใบสมัครการถ่ายโอนไปยังองค์การบริการส่วนจังหวัดพัทลุง 
โดยกำหนดให้ส่งใบสมัครมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรือ่งแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

         ๓.๑ กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 คปสอ.ปากพะยูน รพ.สต.บ้านแหลมกรวด 
และคปสอ.เมือง รพ.สต.บ้านนาท่อม  

     ๓.๒ การจัดทำช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนข้อมูลกลางด้าน
สุขภาพของประชาชน โดยการติดตั้ง API ในเครื่องคอมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วย
ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 118 บัตร ทันเวลา 101 บัตร คิดเป็นร้อยละ 85.59 ส่งไม่
ทันเวลา 17 บัตร คิดเป็นร้อยละ 14.41 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

- โรคอุจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค 
Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 152.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

- โรค Pyrexia ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค 
Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 54.41 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 - โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค 
Pneumonia จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

 ๑.๒ สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.73 ประชากรแสนคน 
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

    ๑.๓ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จำนวน 76 รายใหม่ จำนวน 86 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 76 ราย และตำบลโคกทราย จำนวน 75 ราย 
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- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 2,170 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 553 
ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 537 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 464 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 320 
รายและตำบลวังใหม่ จำนวน 296 ราย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 8,981 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือตำบลทุ่งนารี จำนวน 2006 ราย รองลงมา 
ตำบลป่าบอน จำนวน 1,960 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 1,846 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 1 ,805 ราย 
และตำบลวังใหม่ จำนวน 1,364 ราย 

- ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 
(ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 246 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลป่าบอน จำนวน 74 ราย 
รองลงมา ตำบลโคกทราย จำนวน 61 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 44 ราย ตำบลวังใหม่ จำนวน 35 ราย และ
ตำบลหนองธง จำนวน 32 ราย 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 2.๑ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ ๑ Type 1,2,3,4 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล        
( ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. 6๕ ) ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 8๗.๕๑ ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 83.๓๐ ตำบลโคกทราย ร้อยละ         
82.๗๒ ตำบลป่าบอน รอ้ยละ 79.๙๗ ตำบลหนองธง ร้อยละ 71.๙๗ 

 2.๒ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (วันที่ ๕ พ.ค. 6๕) 
เป้าหมายทั้งหมด 36,328 คน เขม็ที ่๑ ร้อยละ 80.๖๒ เข็มที่ 2 ร้อยละ 7๕.๐4 เข็มที่ 3 ร้อยละ 1๔.๕๔ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

    ๑. กำหนดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ 14 – 16 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 ๒. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ ๑ ปี และอายุ ๓ ปี ความครอบคลุมการรับวัคซีนแต่ละ
ชนิด ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการติดตามกลุ่มเป้าหมายและบันทึกข้อมูลความครอบคลุมเข้าระบบ JHCIS 
และส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ในแต่ละไตรมาสเพ่ือประเมินความครอบคลุมต่อไป  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

     ๓. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

 นางสาวสุชาดา นวนทอง มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

    ๑. การดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอป่าบอน จะเข้าร่วมการประกวดในระดับจังหวัดและเขตแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทสถานศึกษา รร.ป่าบอนพิทยาคม ประเภทสถานประกอบการ บริษัท เซาท์แลนด์
ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัด ประเภทชุมชน บ้านควนช้างตาย หมู่ที่ ๘ ตำบลวังใหม่ โดยกำหนดการประกวดกิจกรรม
ในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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         นางสาวสารภี จันทร์มุณี  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. ติดตามผลการดำเนินงาน NCD ในกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวาน ประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วย
บริการในอำเภอป่าบอน เป้าหมาย ๒๑๖ คน ได้รับการติดตาม ๗๙ คน ร้อยละ ๓๖.๕๗ ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่
ดำเนินการเร่งติดตามกลุ่มเป้าหมายและรายงายผลการดำเนินงานต่อไป 

 ๒. อัตราความครอบคลุมการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก อำเภอป่าบอน เป้าหมาย จำนวน ๘,๒๔๓ คน 
ได้รับการคัดกรองแล้ว ๓,๗๒๔ คน ร้อยละ ๔๕.๒๐ ขอให้หน่วยบริการที่มีผลงานยังไม่ผ่านเร่งดำเนินการคัดกรอง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
         นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. โครงการคัดเลือกพระภิกษุเข้าร่วมประชุมในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนในทุกตำบล โดย
คัดเลือกตำบลละ ๑ รูป ในรูปแบบการประชุมออนไลน์และออนไซต์ ในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ๒. สรุปผลการจัดทำ Care Plan ในการดุแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อำเภอป่าบอน จำนวน ๑๘๙  
ราย จัดทำเรียบร้อยแล้ว ๑๘๘ ราย ร้อยละ ๙๙.๔๗ และขอให้ปรับปรุงข้อมูลของผู้เสียชีวิตด้วย 
 ๓. การดำเนินงานการคัดกรองตาต้อในกลุ่มผู้สูงอายุ ในส่วนของอำเภอป่าบอนมีคัดกรองแล้ว โดยมีเกณฑ์
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ดำเนินการเร่งดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย 
 ๔. รายงานผลกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น ๔ ของแต่ละตำบลอำเภอป่าบอน เป้าหมาย 23,214 คน สมัคร
สมาชิกแล้ว 3,458 คน ร้อยละ 14.90 ตำบลวังใหม่ ร้อยละ ๒๑.๕๒ ตำบลหนองธง ร้อยละ 24.09 ตำบลโคก
ทราย ร้อยละ 5.05 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 16.23 และตำบลป่าบอน ร้อยละ 10.76 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

          ๕.๑ เปิดการใช้งานระบบประเมินตัวชี้วัดคปสอ.ป่าบอน เพ่ือใช้สำหรับการประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดของหน่วยบริการและบุคลากรในการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๒/๒๕๖๕ โดยกำหนดเปิดใช้
งานตั้งเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 ๕.๒ การจัดการตำแหน่งว่างของข้าราชการ อำเภอป่าบอน จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง สสอ.ป่าบอน จำนวน ๔ 
ตำแหน่ง รพ.ป่าบอน ๖ ตำแหน่ง และยุบตำแหน่ง ๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านป่าบาก   

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจาก รพ.สต. 
         นายสำรวย คงมี สอบถามการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในส่วนของบุคลากรที่
ถ่ายโอนและรพ.สต.ไม่ถ่ายโอนจะต้องดำเนินการอย่างไร 

 ประธาน ให้ส่งใบสมัครและข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยสามารถเลือกถ่ายโอนไปยัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ถ่านโอนภารกิจไปเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

๗.๑ การจัดประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนสัญจร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล กำหนดให้มีกิจกรรมการเยี่ยมผู้ยากไร้ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการที่จัดประชุม 
           ๗.๒ นายสำรวย ชูมี แจ้งการสนับสนุนเงินสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังพัทลุง ประจำปี 
๒๕๖๕ เงินสวัสดิการสำหรับหน่วยงานสาธารณสุข อำเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาท เงินสวัสดิการงานศพ รายละ ๑,๐๐๐ 
บาท และลดดอกเบี้ยเงินกูล้ง ๑๐ สตางค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
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