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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 

คร้ังที่  ๙/2565 
วันที่ ๑ กันยายน 256๕   

ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับ         ชื่อ – สกุล            ตำแหน่ง 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา นวนทอง 
นางสาวสารภี จันทร์มุณี 
นายสมปรารถนา ฉิมสังข์ 
นายสำรวย  ชูม ี
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นางนุชร ี ชูแสง 
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว  
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นายบุญเสริม  ทองช่วย 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นางสาววิริยะ ตุดบัตร 
นางสาวเกศินี พุทธศรี 
นายอุดม เกตุศรี 
นางนฤมล สุดภากร 
นางสุดา หงจันทา 
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์ 
นางสาวบัซรีย์ ตุดบัตร 
นางสาวรีน่า เจะอาลี 

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนกังานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
พนักงานบริการ 
พนักงานธุรการ 
พนักงานธุรการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
แพทย์แผนไทย 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
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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. อันเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  “…งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของ
บ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักใน
ความรับผิดชอบที่มีอยู่ และ ตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และ
ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละ
เว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง…” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. บุคลกรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ขอย้ายออก จำนวน ๒ ราย นางคุณญภัทร ชูสิงห์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง ขอย้ายไปปฏิบัติงานตาม จ.๑๘ 
โรงพยาบาลป่าบอน และนางกรรณิการ์ คงฤทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประจำสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 ๒. การย้ายเข้า จำนวน ๑ ราย พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านช่องฟืน ขอย้าย
มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 ๓. การย้ายภายในอำเภอป่าบอน จำนวน ๒ ราย คือ นางศิชารัตน์ แสงจง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวอารียา หวัดแท่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี 
ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  

 - ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 ๑. การจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และขอเชิญตัวแทนอำเภอละ ๒ คน   
 ๒. กำหนดการประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย            
ในระหว่างวันที ่๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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เรื่องจากทีป่ระชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 ๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) "พัทลุงเกมส์"ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565 และกีฬา
อาวุโสแห่งชาติครั้งท่ี 4 "เสกักเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2565 

 ๒. การจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบุคลากรสามารถขออนุมัติเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบ 

 ๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ได้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 87.84 

 ๔. การดำเนินงานเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ประจำปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลป่าบอน เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ และ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและรพ.สต. เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๕. โรงพยาบาลควนขนุนกำหนดเปดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เพ่ือให้บริการในการผ่าตัดและงาน
ทันตกรรม โดยกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 ๖. โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมออกกำลัง
กายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพำต โดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ ในวันที่ 30 ตุลำคม 2565  

 ๗. สถานการณ์ของโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน อัตราป่วย ๒๗.๒๐ ต่อแสน/ปชก. ตำบลทุ่งนารี อัตราป่วย ๕๙.๔๐ ต่อแสน/ปชก.  

 ๘. สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน อัตราป่วย ๖.๒๖ ต่อแสน/ปชก. 

 ๙. กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของคปสอ.ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๐. การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและงาน
ประกันสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  

 ๑๑. กรอบระยะเวลาการถ่ายโอนของบุคลากรไปยังอบจ.พัทลุ ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และให้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือสมัครเข้าเป็นลูกจ้างตามภารกิจ
ของอบจ.ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของข้าราชการมีคำสั่งการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว 

 ๑๒. การปรับบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในกรณีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯถ่ายโอนเป็นการสนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ 

 ๑๓. การจัดประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 ๑๔. การผ่าตัดตาต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ 
โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๑. การจัดสรรเงินงบค่าเสื่อม ประจำปี ๒๕๖๖ ในกรณีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถดำเนินการขอรับงบค่าได้แต่ต้องมีระเบียบรองรับในการดำเนินงานด้วย 
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 ๒. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดการเสด็จ
จังหวัดพัทลุง เพ่ือมอบปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กำหนดการจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ ๔ และกิจกรรมอาหารเป็นยา ในวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
        ๔. สถานการณ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ อำเภอ
ป่าบอนมีการเบิกจ่ายเงินของกองทุนตำบล ร้อยละ 67.56 กองทุนตำบลที่ยังเบิกจ่ายน้อย คือ กองทุนสุขภาพตำบล
ป่าบอน และกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลป่าบอน 
 ๕. การจัดทำแผนงบลงทุนของหน่วยบริการระยะ ๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ โดยให้หน่วยบริการขอครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างพร้อมกับการจัดทำแผนของบลงทุนส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงต่อไป   

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

        มติที่ประชุม : ที่ประชุมรบัรองรายการประชุมครั้งที ่๘/256๕ ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านควนคำทอง 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

๓.๑ การพิจารณาขอปรับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการบุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เพ่ือค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น ๒๐% และมีหน่วยบริการส่งรายงานการจ่ายค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ แห่ง 
คือ รพ.สต.บ้านโหล๊หาร รพ.สต.บ้านทุ่งนารี และรพ.สต.บ้านพรุพ้อ โดยขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งรายงานการ
จ่ายค่าตอบแทนส่งรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
          1. งานการเงินและบัญชี มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     ๑.๑ การเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.พัทลุง ขอให้เร่งดำเนินการ
เบิกจ่ายเงนิตามระเบียบด้วย และค่าใช้จ่ายประจำปเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ยังเบิกจ่ายตามระเบียบของเงินบำรุง
ของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๑.๒ การจ่ายเงินค่าบริหารจัดการของหน่วยบริการในกรณีของหน่วยบริการที่ถ่ายโอนและไม่ถ่ายโอน
อาจมีการพิจารณาการจ่ายเงินอีกครั้งแต่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดต่อไป 
 ๒. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   ๒.๑ การดำเนินการทางพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการสรุปพัสดุ
คงเหลือ ชำรุด และไม่จำเป็นใช้งานส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนดำเนินการต่อไป 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    

 ๓. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

    ๓.๑ การจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้หน่วย
บริการดำเนินการจัดและส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และให้จัดทำ
รายงานระบบควบคุมภายในส่งตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย 

     มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ        
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         ๔. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      ๔.๑ การจัดสรรงบตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพผลงานงบบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PPA) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๒,๓,๗ และจัดทำใบคำขอส่งให้สสอ. ภายในวันที่ ๒ ก.ย. ๖๕ ดังนี้ 
     - รพ.สต.ควนคำทอง ๑,๙๐๐   บาท  - รพ.สต.ป่าบาก         ๑,๐๐๐   บาท 
    - รพ.สต.พรุพ้อ  ๑,๐๐๐   บาท  - รพ.สต.ทุ่งนารี          ๖๐๐      บาท 
     - รพ.สต.ควนเพ็ง  ๑,๙๐๐   บาท  - รพ.สต.โหล๊ะหาร       ๕,๓๐๐   บาท 
     - สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ๒,๒๐๐   บาท  - รพ.สต.ท่าดินแดง      ๒,๐๐๐   บาท 
    - รพ.สต.หนองธง  ๑,๒๐๐   บาท  - รพ.สต.น้ำตก         ๑,๘๐๐   บาท 

    มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     

    ๑.๑ การอบรม อสม.ใหม่ (ทดแทน) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ รพ.สต.บ้านป่าบาก และคำสั่งการปฏิบัติงาน
ของอสม.จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้หน่วยบริการดำเนินการบันทึกเข้าระบบข้อมูลอสม.สำหรับ
การเบิกจ่ายค่าป่วยการต่อไป  

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้     

   ๒.๑ แจ้งการเปิดขอใช้งานโทรศัพท์สำนักงานของรพ.สต. อำเภอป่าบอน สำหรับการติดต่อสื่อสารของ 
ประชาชน โดยให้จัดทำหนังสือขอเปิดใช้บริการไปยังแคทพัทลุง 

๒.๒ ขอเชิญคณะกรรมการคปสอ.ป่าบอนทุกคน เข้าร่วมตอบแบบประเมินให้คะแนนเพื่อจัดอันดับปัญหา 
สาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยขอให้ดำเนินการตอบแบบประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 2 ก.ย. 65 คับ http://data.ptho.moph.go.th/setpriority2566/index.php 

๒.๓ กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ คปสอ.ป่าบอนและหน่วยบริการ โดย 
กำหนดจัดทำในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ล่องแก่งชมดาว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ   

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน
ทั้งสิ้น 1 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ วังใหม่ จำนวน 1 ราย 

๒. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน
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ทั้งสิ้น 2,206 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 555 ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 
544 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 472 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 320 รายและตำบลวังใหม่ จำนวน 298 ราย
อันดับ 1 โรคอุจจาระร่วง  

๓. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 
9,399 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือตำบลทุ่งนารี จำนวน 2,107 ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 2,074 
ราย ตำบลหนองธง จำนวน 1,903 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 1,869 ราย ตำบลวังใหม่ จำนวน 1,446 ราย 

๔. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 152 
ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลทุ่งนารี จำนวน 47 ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 41 ราย ตำบลโคก
ทราย จำนวน 20 ราย ตำบลวังใหม่ จำนวน 30 ราย และตำบลหนองธง จำนวน 13 ราย 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ ๑ Type 1,3 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล ณ วันที่ 
๓๐ ก.ย. 6๕ ตำบลทุ่งนาร ีร้อยละ 84.41 ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 83.46 ตำบลโคกทราย ร้อยละ         83.91 
ตำบลป่าบอน รอ้ยละ 81.01 ตำบลหนองธง ร้อยละ 77.86 

 2. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มที่  ๓ Type 1 ,3 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล             
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. 6๕ ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 18.93 ตำบลโคกทราย ร้อยละ 18.25 ตำบลป่าบอน ร้อยละ 
16.31 ตำบลหนองธง ร้อยละ 13.03 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 10.98 

๓. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 
ก.ย. 6๕ เป้าหมาย 36,322 คน เขม็ที ่๑ ร้อยละ 82.13 เข็มที่ 2 ร้อยละ 76.90 เข็มที ่3 ร้อยละ 15.41 

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 

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

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 

 นางสาวสุชาดา นวนทอง  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

  ๑. สรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อำเภอป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๕ ร้อยละของความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  ร้อยละ 99.57 ร้อยละของความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี ร้อยละ 99.28  

     ๒. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

  ๒.๑ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุก
แห่งในการดำเนินการงานทูบีนัมเบอร์วันของอำเภอป่าบอน ประจำปี ๒๕๖๕ และผลการดำเนินงานปรากฏว่า
อำเภอป่าบอน มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๗๕ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากยังไม่กิจกรรมการเข้าร่วมทูบีนัมเบอร์วัน
ในระดับจังหวัด เขต ภาค และประเทศ ซึ่งจะมีการดำเนินงานต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
 - ไมม่ีเรื่องแจ้ง 
 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

     ๕.๑ สรุปผลการประเมินหน่วยบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน ประจำปี 2565 

 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องจาก รพ.สต. 

         ๖.๑ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ แจ้งกำหนดการจัดเลี้ยงน้ำชาโดยชมรมอสม.รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ ในวันที่       
๒ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

          ๗.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน โดยให้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในภาคต่างๆที่มีการกำหนดไว้ และขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน          

 ๗.๒ การกำชับพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาลเกี่ยวกับการพูดจา
กับผู้รับบริการที่มารับบริการที่หน่วยบริการอย่างสุภาพ และบุคลากรที่มาปฏิบัติงานแล้วกลับบ้านก่อนเวลาที่
กำหนด ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเรียบของ
ราชการด้วย  

 ๗.๓ รพ.สต.บ้านป่าบากนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ และปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข    

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ               

เลิกประชุมเวลา 15.3๐ น.   

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


