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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 

คร้ังที่  ๘/2565 
วันที่ ๓ สิงหาคม 256๕   

ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านควนคำทอง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวดัพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นายนพพล  กองเอียด 
นายสมปรารถนา ฉิมสังข์ 
นายสำรวย  ชูม ี
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นางนุชร ี ชูแสง 
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว  
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นายบุญเสริม  ทองช่วย 
นายไพโรจน์ แสงจง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางศิชารัชต์  แสงจง 
นางวันวิสาข์  ทับสระ 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นางฟารีด้า เขียดนุ้ย 
นางสาวนิตยา  จันทร์ทอง 
นายเกียรติก้อง  ชูศิริ 
นางวรรณดี  ฉ้วนกลิ่น 
นางสาวฉวีวรรณ นุ่มน้อย 
นายจิรวัฒน์ กลิ่นเขียว 
นางสาวถนอมจิต  ดำปาน 
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง 
นางสาวอารียา หวัดแท่น 
นางสาวอุไรทิพย์ ขุนนุรักษ์ 
นางสาวศิรภัสสร ศรีชูทอง 

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนกังานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ผู้อำนวยการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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 

ก่อนวาระการประชมุ 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  “…การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลัก
ศีลธรรม ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัย
แก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบ 
ด้วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรมอันดีงาม เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ…”       
     พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน 2504 

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้าและการย้ายออกของบุคลกรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จำนวน ๒ ราย 
พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง ขอย้ายกลับไปปฏิบัติงานตาม จ.๑๘ ที่
โรงพยาบาลป่าบอน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ขอย้ายไปปฏิบัติงาน
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  

 ๑. การรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดการรับบริจาค
โลหิตในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 ๒. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการประดับธง
เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา และอำเภอป่าบอนกำหนดให้มีกิจกรรมการตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร ณ 
ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   

 ๓. กำหนดการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอป่าบอน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำบลวังใหม่ 
ตำบลป่าบอน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำบลทุ่งนารี และตำบลหนองธง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕   

 ๔. อำเภอป่าบอนกำหนดจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ 
ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๕. กำหนดการจัดงานวันสับปะรด อำเภอป่าบอน ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าที่
ว่าการอำเภอป่าบอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนและโรงพยาบาลป่าบอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการ
ประกวดการแข่งขันบาสโล๊ฟและจัดบูทนิทรรศการเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์ 
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 ๖. แจ้งเตือนกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการโทรสุ่มหากลุ่มเป้าหมายประชาชน ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ระมัดระวังในการรับโทรศัพท์และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลในระบบออนไลน์ต่างๆ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 ๑. การโยกย้ายของสาธารณสุขอำเภอเมือง เนื่องการย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุงด้านบริการทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   
 ๒. สรุปผลการประชุมวิชาการสารณสุขภาคใต้ ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร์
ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุงมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๑ คน ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรม
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๔,๑๐๐ บาท 

 ๓. การคัดเลือกประธานชมรมสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงคนใหม่ คือ นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอ
กงหรา มีวาระ ๓ เดือน และตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประธาน คือ นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 

 ๔. กำหนดการประชุมของสาธารณสุขอำเภอระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ือ
หารือแนวทางปฏิบัติงานของรพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการขอตำแหน่งของสาธารณสุข
อำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส 

 ๕. กำหนดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ 
โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากทีป่ระชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 - ไม่มี 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๑. ขอขอบคุณการสนับสนุนพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุง
เกมส์ ในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมของที่พักนักกีฬา ณ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
และกำหนดการแข่งขันคลิกเก็ตรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖ค 

 ๒. การเลื่อนเงินเดือนขอข้าราชการที่ขอถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะมีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดการเลื่อนเงินให้ทราบอีกครั้ง   

 ๓. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายดีเด่น “ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ” แกเ่ครือข่ายดีเด่น “ชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ” จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

           ๓.1 ประเภทรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 ได้แก่ บ้านหลักสิบ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
           ๓.2 ประเภทรางวัลชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที ่๗/256๕ ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านหนองธง 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   ๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ยังมีงบปประมาณในการ
ดำเนินงาน PCU NPCU จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และรพ.สต.บ้านหนองธง และ
กำหนดจัดทำโครงการภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ๑.๒ การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ประจำปี ๒๕๖๕ ค่าจัดซื้อรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดส่งมอบรถในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนัดตรวจรับในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ       

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
    ๒.๑ การดำเนินงานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้
ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และส่งรายงานผลการตรวจสอบไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และแจ้งรายละเอียดผลการตรวจให้รพ.สต.ทราบต่อไป 
     มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

 3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      ๓.๑ แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. (เงินกู้ตาม พรก. COVID-19 2564) ค่าบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 งวดที่ 6507 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565  

     ๓.๒ แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. (เงินกู้ตาม พรก. COVID-19 2564) ค่าบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 งวดที่ 6412 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565  

     ๓.๓ ค่าบริการแบบ OP self IsolationIsolation โดยหน่วยบริการ/ร้านยา จ่ายแบบเหมาจ่ายเงิน 
กรณี  จ่ายยาฟ้าทะลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน  250  บาท ไม่จ่ายยาฯ จำนวน  150  บาท 

มตทิีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ    

 ๔. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

     นางสาวสารภี จันทร์มุณี   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     ๔.๑ การดำเนินการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามเกณฑ์ที่
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และเยาวชน อำเภอป่าบอน เป้าหมายประชากร 80% จำนวน 3,951 คน ผ่าน
การอบรมแล้ว 1,337 คน ร้อยละ 34.12 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     
    ๑.๑ การจัดตั้ง PCU และ NPCU ของอำเภอป่าบอน จำนวน ๕ หน่วย และได้รับการขึ้นทะเบียน

เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ หน่วย คือ NPCU สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ PCU รพ.สต.บ้านหนองธง และ PCU                
รพ.ป่าบอน และรอการขึ้นทะเบียน จำนวน ๒ หน่วย คือ รพ.สต.บ้านควนคำทอง และรพ.สต.บ้านทุ่งนารี แต่จะ
ขอเปลี่ยนเป็นรพ.สต.บ้านป่าบาก เนื่องรพ.สต.บ้านทุ่งนารีมีการถ่ายโอนไปยังอบจ.พัทลุง 

    ๑.๒ ขอให้สำรวจข้อมูลของอสม.ที่ลาออก แล้วยังไม่มีอสม.ทดแทน เพ่ือให้สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอป่าบอนได้แจ้งการออกคำสั่งในการรับเงินค่าป่วยการต่อไป หากมีอสม.ที่ยังไม่ได้รับการอบรมขอให้ส่ง
รายชื่อเพ่ือดำเนินการอบรมอสม.ใหม่ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕  

    ๑.๓ การสมัครสามชิกฌาปณกิจศพของอสม. ระดับประเทศ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ใบรับรอง
แพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งให้สสอ.
ป่าบอนก่อนวันที่ ๒๑ ของเดือน และเม่ือสมัครเรียบร้อยแล้วจะมีผลในการคุ้มครองภายใน ๑ เดือน  

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไม่มีเรือ่งแจ้ง 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  ไม่มีเรื่องแจ้ง  

๔. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

   นางสาวสารภี จันทร์มุณี   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

    ๔.๑ การขึ้นทะเบียนหมอพ้ืนบ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการสำหรับการขึ้นทะเบียนอำเภอ               
ป่าบอน โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนดำเนินการส่งข้อมูลตาม
แบบฟอร์มเพ่ือให้คณะกรรการพิจารณาข้ึนทะเบียนในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕      

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วย
ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 111 บัตร ทันเวลา 99 บัตร คิดเป็นร้อยละ 89.19 ส่งไม่
ทันเวลา 12 บัตร คิดเป็นร้อยละ 10.81 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

อันดับ 1 โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่  1 - ๓๑ กรกฎาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea 
จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 111.00 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

อันดับ 2 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 - ๓๑ กรกฎาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia 
จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 34.82 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

อันดับที่ 3 โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ 1 - ๓๑ กรกฎาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 
จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.76 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

๑.๒ สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.69 ต่อประชากรแสนคน 
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
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๑.๓ สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคจำนวนทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.35 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

    ๑.๔ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
จำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ทุ่งนารี จำนวน 1 ราย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 2,205 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 555 ราย 
รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 544 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 472 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 320 ราย
และตำบลวังใหม่ จำนวน 297 ราย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 9,247 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือตำบลทุ่งนารี จำนวน 2,060 ราย รองลงมา 
ตำบลป่าบอน จำนวน 2,033 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 1,890 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 1,848 ราย 
และตำบลวังใหม่ จำนวน 1,416 ราย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 
(ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 135 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลทุ่งนารี จำนวน 32 ราย รองลงมา 
ตำบลป่าบอน จำนวน 31 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 28 ราย ตำบลวังใหม่ จำนวน 25 ราย และตำบลโคก
ทราย จำนวน 19 ราย 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 2.๑ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ ๑ Type 1,3 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล ณ 
วันที่  ๓1 ก.ค. 6๕ ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 83.52 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 84.41 ตำบลโคกทราย ร้อยละ         
83.91 ตำบลป่าบอน รอ้ยละ 81.01 ตำบลหนองธง ร้อยละ 77.86 

 2.๒ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มที่ ๓ Type 1,3 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล             
ณ วันที่ ๓1 ก.ค. 6๕ ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 18.94 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 10.98 ตำบลโคกทราย ร้อยละ         
18.25 ตำบลป่าบอน ร้อยละ 16.31 ตำบลหนองธง ร้อยละ 13.03 

2.๓ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 
ก.ค. 6๕ เป้าหมาย 36,322 คน เขม็ที ่๑ ร้อยละ 82.13 เข็มที่ 2 ร้อยละ 76.90 เข็มที่ 3 ร้อยละ 15.4 

ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย เข็มท่ี 1 ร้อยละ เข็มท่ี 2 ร้อยละ เข็มท่ี 3 ร้อยละ 

1 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 3,425 2,638 77.02 2,465 71.97 488 14.25 

2 รพ.สต.บา้นควนคำทอง 2,712 2,301 84.85 2,145 79.09 435 16.04 

3 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 2,657 2,248 84.61 2,116 79.64 611 23.00 

4 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 2,449 2,111 86.20 1,991 81.30 527 21.52 

5 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 3,526 2,884 81.79 2,704 76.69 437 12.39 
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ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย เข็มท่ี 1 ร้อยละ เข็มท่ี 2 ร้อยละ เข็มท่ี 3 ร้อยละ 

6 รพ.สต.บ้านหนองธง 6,867 5,323 77.52 4,841 70.50 881 12.83 

7 รพ.สต.บ้านป่าบาก 2,918 2,505 85.85 2,339 80.16 356 12.20 

8 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 1,889 1,568 83.01 1,482 78.45 155 8.21 

9 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 2,126 1,758 82.69 1,653 77.75 259 12.18 

10 รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 1,734 1,414 81.55 1,323 76.30 341 19.67 

11 รพ.สต.บ้านน้ำตก 1,903 1,610 84.60 1,510 79.35 329 17.29 

12 โรงพยาบาลป่าบอน 3,116 2,651 85.08 2,593 83.22 625 20.06 

รวมทั้งหมด 35,322 29,011 82.13 27,162 76.90 5,444 15.41 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ   

     ๒. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไม่มีเรื่องแจ้ง  

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
         นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. การจัดกิจกรรมการประกวดบาสะโล๊ฟในงานวันสับปะรด อำเภอป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดการส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานในการประกวดบาสะโล๊พและมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง 

 ๒. การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินตาม
เกณฑ์ จำนวน ๑๐ องค์ประกอบ และส่งผลการประเมินให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนด้วย 

 ๓. การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในการคัดกรองสายตาเด็กชั้น ป.๑ หากพบนักเรียนที่มีสายตาผิดปกตใิห้
รายงานผลมายังสำนักงาสาธารณสุขอำเภอป่าบอนเพ่ือส่งตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพัทลุงต่อไป 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

          ๕.๑ กำหนดการกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ยุคใหม่ ภายใต้พรบ.กระจายอำนาจให้แก่ปกครองท้องถิ่น” และประชุมวิชาการประจำปี ระดับประเทศ ชมรม
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๓๘ คน 
ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.สต. และ
โรงพยาบาลป่าบอน ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมอัลวาเลซ อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมวิชาการฯ คนละ ๑๑,๐๐๐ บาท จากเงินบำรุงจ่ายขาดจากหน่วย
บริการสุขภาพอำเภอป่าบอนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ   

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัต ิ
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 ๕.๒ การขอปรับเพ่ิมค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติฯ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน เพ่ิมขึ้น 
๒๐% จากค่าเวรนอกเวลาราชการตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

ตำแหน่ง อัตราตามระเบียบ ขอปรับเพิ่ม 20 %  
๑. พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย 600 720 
๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 480 576 
๓. เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  360 432 
๔. เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ครอง
อยู่ในปัจจุบัน โดยให้เบิกตามวุฒิการศึกษาที่เริ่มต้นสายงาน
ในตำแหน่งที่  เบิกค่าตอบแทน ดังนี้    
 ๔.1 สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า 360 432 
 ๔.2 สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า 480 576 
 ๔.3 สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิปริญญาตรี.หรือเทียบเท่า 600 720 
๕. ลูกจ้างอ่ืน ๆ  300 360 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัต ิ

 ๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ คปสอ.ป่าบอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ ๓ จำนวน
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์การจัดอันดับหน่วยบริการ คปสอ.ป่าบอน 
ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้นของ นพ.สสจ.พัทลุง (3 ตัวชี้วัด) ๑๕ คะแนน ตัวชี้วัด 
Key Results คปสอ.ป่าบอน (50 ตัวชี้วัด) 70 คะแนน คุณภาพ ผลงานเด่นหน่วยบริการหรือบุคคล 10 คะแนน  
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 5 คะแนน รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องจาก รพ.สต. 

         - ไม่มี  

ระเบยีบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

          - รพ.สต.บ้านควนคำทอง นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข                

เลิกประชุมเวลา 15.3๐ น.   

 
           นราวุฒ ิ แก้วหนูนวล        สายัญ  ศรีนาค 
      ( นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


