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รายงานการประชุมเจา้หน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 

ครั้งท่ี  7/2565 
วันท่ี 5 กรกฎาคม 256๕   

ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านหนองธง ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
รายชื่อผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี  จันทร์มุณี 
นายนพพล  กองเอียด 
นายสมปรารถนา ฉิมสังข์ 
นายสำรวย  ชูมี 
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นางนุชรี  ชูแสง   
นายสิทธิพงศ์  เรืองแกว้  
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายบญุเสริม  ทองช่วย 
นายไพโรจน์ แสงจง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางศิชารัชต์  แสงจง 
นางวันวิสาข์  ทับสระ 
นายวิทยา  ไชยจิตร 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นางอุบลรัตน์  คำแก้ว 
นางฟารีด้า เขียดนุ้ย 
นางสาวเกศินี  พุทธศรี 
นางสาวนิตยา  จันทร์ทอง 
นางอรอุมา  บุญมี  

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ผู้อำนวยการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บา้นควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บา้นน้ำตก 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุข 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.00 น. 
 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าท่ีเลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ก่อนวาระการประชมุ 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
 “…การรู้จักรับผิด คือ การยอมรับว่า ส่ิงท่ีตนทำมีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะเหตุ
ใด ข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตน พร้อมท้ังข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจัง เป็นทางท่ีจะ
ช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไข การกระทำและความผิดพลาดต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...” 
      พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2528 

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม                    

      

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลกร ยังไม่มีการประชุมพิจารณาการย้าย และสสจ.พัทลุงมีการสอบถาม
ข้อมูลจำนวนบุคลากรท่ีถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จำนวน ๕ แห่ง คือ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.สต.บ้านควนเพ็ง รพ.สต.บ้านพรุพ้อ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี และรพ.สต.บ้าน้ำตก  

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ    
 

เร่ืองจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  
 ๑. การดำเนินงานกิจกรรมทูบีบนัมเบอร์วันของอำเภอป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหน่วยบริการ
ดำเนินการขับเคล่ือนการทำงานในระดับหมู่บ้านให้มกีิจกรรมและกองทุน ถายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕                     
 ๒. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตำบลทุ่งนารี วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ตำบลโคกทราย วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตำบลหนองธง วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ตำบลวังใหม่และตำบล          
ป่าบอน วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 ๓. เนื่องจากในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
เวรการรักษาพยาบาลและเวรรักษาการณ์สถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัดด้วย 
 ๔. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ หมู่ท่ี ๙ ตำบลทุ่งนารี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด 
ของกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 ๕. การติดตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานราชการท่ีไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยใช้ เงิน
งบประมาณหรือนอกงบประมาณ ขอให้หัวหน้ากำชับการใช้จายให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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เร่ืองจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 ๑. การประชุมวิชาการสารณสุขภาคใต้ ในวันท่ี ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวการถ่ายโอนภารกิจของรพ.สต.และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯด้วย 

 ๒. การโยกย้ายของสาธารณสุขอำเภอเมือง เนื่องการย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุงด้านบริการทางวิชาการ และจะมีประกาศการรับย้ายสาธารณสุขอำเภอเมืองในลำดับต่อไป   

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

เร่ืองจากท่ีประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 ๑. กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 37 "พัทลุงเกมส์" ระหว่างวันท่ี 29 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565 
และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 "เสกักเกมส์" 2565 ระหว่างวันท่ี 21 - 27 ส.ค. 65 ในส่วนของ
อำเภอป่าบอนรับผิดชอบงานการการแข่งขันคริกเก็ต ณ สนามกรป.ป่าบอน  

 ๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอนมีการเบิกจ่ายได้มากท่ีสุด 

 ๓. การเบิกจ่ายเงินค่าเส่ียงภัยโควิด-๑๙ สำหรับการสอบสวนโรค เดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใน
ส่วนของเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รอการเบิกจ่าย และให้ส่งเอกสารในการขอเบิกในเดือน ม.ค. - มี.ค. ๖๕  

 ๔. การคิดค่าปรับเป็นศูนย์ในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  

 ๕. การติดตามงบค่าเส่ือม ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน ยังไม่เบิกจ่ายค่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน 
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ และก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลป่าบอน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ๖. โรงพยาบาลพัทลุงเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ๗. การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ
กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ๘. การประเมินเล่ือนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ อำเภอป่าบอน จำนวน ๒ ราย คือ เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 

 ๙. การเตรียมการเล่ือนเงินเดือนของบุคลากร ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีถ่ายโอนไปยังอบจ.พัทลุง ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และกลุ่มท่ีไม่ถ่ายโอนประเมินผลการปฏิบัติงานในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๑๐. การดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ชำรุดและดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เรียบร้อยของรพ.สต.ก่อนท่ีจะถ่าย
โอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

 ๑๑. ตำแหน่งของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ ท่ีไม่ได้ถ่ายโอนไปยังอบจ. อาจ
นำมายุบ เพื่อใช้จัดสรรตำแหน่งของ ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษหรือผอ.รพ.สต.อาวุโสต่อไป 

 ๑๒. การจัดต้ัง NPCU เพื่อเติมของอำเภอป่าบอน จำนวน ๒ แห่ง คือ รพ.สต.บ้านป่าบอน และรพ.สต.บ้าน
ควนคำทอง ประจำปี ๒๕๖๕ 

 ๑๓. การจัดสรรตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ รพ.สต.บ้านสวน  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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เร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
 ๑. การเล่ือนเงินเดือนตามประกาศจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับบุคลากรท่ีถ่ายโอนไปยังอบจ.พัทลุง 
ประเมินผลงาน ๔ เดือน และบุคลากรท่ีไม่ถ่ายโอน ประเมินผลงาน ๖ เดือน 

 ๒. การมองรางวัลประกาศหน่วยบริการผ่านการรับรองคุณภาพตามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม และเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ 
สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ   

 ๓. การปรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพยาบาลวิชาชีพ ในอัตรา ๗๒๐ บาท/เวร 

 ๔. กำหนดการนิเทศงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รอบท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าบอน 

 ๕. การติดตามการดำเนินตามตัวช้ีวัดท่ีใช้ในการประเมินคปสอ. โดยจะมีการประสานขอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจาก
ผู้รับผิดชอบงานในระดับอำเภอและหน่วยบริการในประโนมุ่งเน้นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ
ตัวชี้วัด MOU เพื่อใช้ในการรับนิเทศงานด้วย 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    
          มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับรองรายการประชุมครั้งท่ี ๖/256๕ ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านน้ำตก 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

   ๑.๑ การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขอให้ยึด
ตามคำส่ังการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ       

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
    ๒.๑ ขอให้ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบรายละเอียดของอำนาจในการอนุมัติเงินจ่ายเงิน
บำรุงของหน่วยบริการด้วย เพราะจาการตรวจสอบภายในของทีมสสอ.ป่าบอน และรพ.สต.ท่ีถ่ายโอนภารกิจหากมี
การจ่ายเงินบำรุงขอให้มีการมอบอำนาจท่ีถกูต้องด้วย 
     มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ     

 3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
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      ๓.๑ แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. (เงินกู้ตาม พรก. COVID-19 2564) ค่าบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 งวดท่ี 6506_01 – 06 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2565  

     ๓.๒ การปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุขสาหรับผู้ป่วยโรคโควิด 
19 เพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิ่น การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือการขอแก้ไข/อุทธรณ์ข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายโรค
โควิด 19 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

     ๓.๓ ค่าบริการแบบ OP self IsolationIsolation โดยหน่วยบริการ/ร้านยา จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อวัน 
และHI. จ่ายชดเชยตามการให้บริการเป็นรายวัน จ่ายชดเชยเป็นผู้ป่วยนอกตามระบบปกติ 

     ๓.๔ ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยกเลิกจ่าย 40 บาท ใช้งบเหมาจ่ายรายหัวรายการ PP 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ    

 ๔. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

     นางสาวสารภี จันทร์มุณี   มีเรือ่งแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

     ๔.๑ การดำเนินการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามเกณฑ์ท่ี
แก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. และเยาวชน อำเภอป่าบอน เป้าหมายประชากร 80% จำนวน 3,951 คน ผ่าน
การอบรมแล้ว 941 คน ร้อยละ 23.81 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ  

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้     
    ๑.๑ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯและรพ.สต.ท่ีถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.พัทลุง ในส่วนของอสม.ท่ีปฏิบัติงาน

ของหน่วยบริการยังคงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิม 
    มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ     

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไม่มีเรือ่งแจ้ง 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวฒุิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  

         ๓.๑ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ภาคใต้ ใน
ระหว่างวันท่ี 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

    ๓.๒ กำหนดการรับบริจาคโลหิตอำเภอป่าบอน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ในวันท่ี 8 สิงหาคม 
2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ           
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

    ๓.๓ การจัดทำช่องทางเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านสาธารณสุขด้วย API Gateway ระบบหมอรู้จักคุณ 

    ๓.๔ มาตรการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 
2565 โดยกำหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและการรายงานสถานการณ์ 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   1. งานควบคมุป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วย
ด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 131 บัตร ทันเวลา 124 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.66 ส่ งไม่
ทันเวลา 7 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.34 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

อันดับ 1 โรคอุจจาระร่วง ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ได้รับรายงาน
ผู้ป่วย จำนวน 87 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 189.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

อันดับท่ี 2 มือ เท้า ปาก ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ได้รับรายงาน
ผู้ป่วย จำนวนท้ังส้ิน 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.70 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

อันดับ 3 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิ ถุนายน 2565 ได้รับ
รายงานผู้ป่วย จำนวนท้ังส้ิน 19 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 41.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
 ๑.๒ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
จำนวนท้ังส้ิน 33 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.51 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

๑.๓ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
จำนวนท้ังส้ิน จำนวนท้ังส้ิน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

    ๑.๔ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 17 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลป่าบอนและตำบลทุ่งนารี 
จำนวน 7 ราย รองลงมาตำบลหนองธง จำนวน 2 ราย และตำบลวังใหม่ จำนวน 1 ราย 

- ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 2,204 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 555 ราย 
รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 544 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 471 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 320 ราย
และตำบลวังใหม่ จำนวน 297 ราย 

- ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเช้ือเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนท้ังส้ิน 131 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลป่าบอน จำนวน 42 ราย รองลงมา ตำบล
วังใหม่ จำนวน 27 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 24 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 22 ราย และตำบลหนองธง 
จำนวน 16 ราย 

- ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเช้ือเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนท้ังส้ิน 9,112 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือตำบลทุ่งนารี จำนวน 2,028 ราย รองลงมา 
ตำบลป่าบอน จำนวน 2,002 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 1,862 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 1 ,829 ราย 
และตำบลวังใหม่ จำนวน 1,391 ราย 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 2.๑ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มท่ี ๑ Type 1,3 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล ณ 
วันท่ี ๓๐ มิ.ย. 6๕  ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 80.29 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 83.61 ตำบลโคกทราย ร้อยละ         
83.20 ตำบลป่าบอน ร้อยละ 80.29 ตำบลหนองธง ร้อยละ 72.43 
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 2.๒ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มท่ี ๓ Type 1,3 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล             
ณ วันท่ี ๓๐ มิ.ย. 6๕ ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 21.11 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 11.14 ตำบลโคกทราย ร้อยละ         
18.14 ตำบลป่าบอน ร้อยละ 16.53 ตำบลหนองธง ร้อยละ 12.13 
 2.๓ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ 
มิ.ย. 6๕ เป้าหมาย 36,328 คน เข็มท่ี ๑ ร้อยละ 81.41 เข็มท่ี 2 ร้อยละ 76.03 เข็มท่ี 3 ร้อยละ 15.49 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง ไม่มีเรื่องแจ้ง   

     ๓. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

 นางสาวสุชาดา นวนทอง มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  

    ๑. ขอให้ผู้รับผิดชอบงานทูบีนัมเบอร์วันในระดับพื้นท่ี ดำเนินการจัดประชุมและจัดต้ังชมรมทูบีนัมเบอร์
วันในระดับหมู่บ้านและให้มีกิจกรรม โครงสร้างคณะกรรมการ จัดหาทุนในการดำเนินงาน สำหรับเส้ือทูบีนัมเบอร์
วันของอำเภอป่าบอนสามารถส่ังจองได้ภายในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

         นางสาวสารภี จันทร์มุณ ี มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 ๑. ติดตามผลการดำเนินงาน NCD ในกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวาน ประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วย
บริการในอำเภอปา่บอน เป้าหมาย 218 คน ได้รับการติดตาม 81 คน ร้อยละ 37.16 ขอให้หน่วยบริการท่ียังไม่
ดำเนินการเร่งติดตามกลุ่มเป้าหมายและรายงายผลการดำเนินงานต่อไป 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
         นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

          - ไม่มี 

  ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองจาก รพ.สต. 
         - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่นๆ 

          - รพ.สต.บ้านหนองธง นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๓ และปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
 

               เลิกประชุมเวลา 1๕.๐๐ น.  
 

           นราวุฒิ  แก้วหนูนวล สายัญ  ศรีนาค 
      ( นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
       ผู้บนัทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


