
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) คร้ังที่ 1/2566 
วันที่  19 ตุลาคม 2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งกรรมการ 
1 นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
2 นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย รองประธานฯ 
3 นายพิเศษ   มั่นประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายสงกรานต์    พัฒนาดิษฐกุล 
นายธนู เป็งน้อย 
นางตวงทรัพย์ สืบพันธ์ 
น.ส.วัลลภา โกศล 
นายจำนง นันทะกมล 
นางสมบูรณ์ เจติยานนท์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

10 นายชาติชาย    กิจตะวงษ์                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
11 
12 

นายจักราวุธ   เกิดช้ำ 
นายนิทัศน์ รัตนนิลอมร 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

13 
14 
15 

นางนงลักษณ์   ก้านเขียว 
นางปาณิสรา นัยเนตร 
นางสุวิชญา ดวงทอง 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

16 นายชัยพร     อมรมุณีพงศ์  นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

17 น.ส.ช่ืนสุข     ตันเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

18 น.ส.วิรัชฎา      ดาดาษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

19 นางกรรณิการ์   ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

20 
21 

นางสมจิตร  จันทร์สิงขรณ์ 
นางสนธยา ทองรุ่ง 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

22 
23 
24 
25 
26 
 

น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์ 
น.ส.กุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล    
นางอรชร        เดือนเด่น 
น.ส.มณทกานต์ นามแก้ว 
น.ส.ชโลทร พุทธภูมิ 
 

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นกัโภชนาการปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุม    
1. นางสุกัญญา  คำแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายเอนก  จันทร์แจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  
3. น.ส.เปมิกา วงศ์กัทลีคาม นักวิชาการสาธารณสุข  
4. 
5. 
 
 
 
 

น.ส.กัญญาณัฐ บำรุง 
นายวัชระพงษ์ มั่นคง 
 
 
 
 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1 นางมาลี        คำพลอย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 

2 นางสายชล       ปักษ ี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ติดราชการ 

3 นายบรรเลง   นามกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

4 นางดาวเรือง  โฆสิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

5 น.ส.นันท์นลิน  เงินคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

6 นายกุศล        นักรู้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

7 นายคชา       รุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

8 น.ส.วราภรณ์   ไชยชะนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

9 น.ส.พัชรียา   มาโย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ติดราชการ 

10 นางโสภา      ฉิมพาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

11 นางภัทรพร      ปิลาผล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ติดราชการ 

12 ส.อ.วสันต์      เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

13 นายศตพรรษ  โตอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

14 นายสมพร  พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

15 นางโสวิชญา   ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 

16   นายธนากร     เกื้อกูล     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      ติดราชการ 
17   น.ส.พรรณิภา    ไชยดก     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          ติดราชการ 
18   น.ส.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม          เภสัชกรชำนาญการ          ติดราชการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.10 น. 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานฯ 1.ขอทบทวนคำส่ังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)   
  2.ปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข                   
โดยมุ่งเน้น 6 ประเด็นหลัก คือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ                     
2.ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคสำคัญ 3.ผลักดันการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล 4.ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 5.ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพนานาชาติ 6.พัฒนาสู่งองกรค์สมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดีขึ้น โดยยึดหลักปฏิบัติใน
การทำงาน “ททท” คือ ทำทันที ทำต่อเนื่อง  ทำและพัฒนา        
  3.ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2565 จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนนโยบายสู่แผนปฏิบัติ
ราชการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา โดย 
นายแพทย์ชัยพร และคุณสงกรานต์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จะเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของอำเภอศรีสัชนาลัย 
  4.งานวิ่ง TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 ขยายการรับสมัครไปจนถึงวันท่ี 20 ต.ค 
2565 รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะสมทบทุนจัดกิจกรรมของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีสัช
นาลัย 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน (คร้ังที ่2/2565) 
-รับรอง- 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 
๓.๑ กลุ่มงานประกันฯ/ มณทกานต์ ได้จัดสรรเงินในการดูแลคนไข้ SI HI 3,330,000 (สามล้านสามแสนสามหมื่น
บาท) ให้แต่ละรพ.สต.แล้ว 
ท่ีประชุม/รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 
๔.๑ กลุ่มงานประกันฯ/ มณทกานต์ 
สรุปปัญหาการปฏิบัติงานปี 2565  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2566 

1.งบประมาณ : มีการเบิกจ่ายครั้งเดียว โดยเฉพาะเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
2.การจัดซื้อพัสดุฯ : โครงการแต่ละโครงการมีระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ, การ

ยืมเงินท่ีมากกว่า 1 เดือน ไม่เป็นไปตามระเบียบการเงิน, การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ผ่านเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ไม่เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุฯ, ระเบียบพัสดุฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง อะไรสามารถขอจัดซื้อจัดจ้างได้ หรือท่ีต้องจัดซื้อจัดจ้างผ่านพัสดุ 

3.การเบิกค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ/แผนงาน ควรมีแนวทางในการเบิกจ่ายว่าอะไรบ้างท่ีสามารถเบิกได้หรือ
เบิกไม่ได้ และแจ้งผู้จัดโครงการให้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน  

4.การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระหว่างการดำเนินโครงการ: ราคาวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มี
การปรับราคาขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการซึ่งไมต่รงกับราคาในตอนท่ีเขียนขออนุมัติดำเนินโครงการจึงทำให้
งบประมาณเพิ่มมากขึ้นจากท่ีเขียนขออนุมัติดำเนินโครงการไว ้

5.การส่งแผนงาน/โครงการและการติดตามการดำเนินงานตามแผน/โครงการ: ส่งล่าช้าไม่ตามกำหนดระยะเวลา  
แนวทางดำเนินงานปี 2566 

1. การจัดซื้อจัดจ้างภายในโครงการ ต้องได้รับการตรวจสอบและจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าท่ีพัสดุ การสืบหา 
ราคากลาง หรือราคาท้องตลาด ใช้เวลา 1-3 วัน  

2. หลักจากสืบราคาได้แล้ว ให้เขียนแผนงาน/โครงการ ส่งท่ีงานแผน งานแผนจะเป็นผู้ตรวจสอบงบประมาณ 
เบ้ืองต้น เมื่อแผนงานอนุมติ ให้แต่ละหน่วยงานเขียนโครงการเสนอ สสจ.ภายใน 30 วัน 

3. งานแผนเสนอโครงการตามลำดับขั้นตอน เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติจาก สสจ. งานแผนจะเป็นผู้แจ้งให้ 
หน่วยบริการสามารถดำเนินโครงการ 
จากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2566 สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้ 5 อันดับ คือ  

1. NCD  
2. TB              
3. จิตเวช และยาเสพติด            
4.จมน้ำ             
5. Stroke และ STIME 

1. NCD 
1.1 กลุ่มป่วย/ เงินบำรุง  

- สสอ. ประสานกับ รพ.เรื่องการส่งข้อมูลว่าแหล่งใดเป็นข้อมูล first diag และแจ้งประสานท่ี สสจ. 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2565 ท่ีผ่านมา พบว่า ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรค

ได้ดี  ในการทำโครงการปี 2566 ให้มีการเช่ือมโยงประเด็น 3 หมอ ในการขับเคล่ือน โดยหมอ 1 เจาะเลือด 
หมอ 2 รวบรวมข้อ มูล หมอ 3 ติดตามดูแลรักษา และมีการรายงานเป็นสัปดาห์  

- กลุ่มเป้าหมายในโครงการ ให้เลือกกลุ่มคนไข้ DM ก่อน จากการตรวจ LAB DM ประจำปี ท่ี HbA1C > 7-7.9 
จากจำนวน 1,140 ราย 

- และใช้เครื่องมือคือ เครื่อง เจาะ DTX  โดยใช้ในพื้นท่ี ท่าชัย,ท่าโพธิ์,ปางสา,ดงย่าปา 
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- การพัฒนา ระบบฐานข้อมูล NCD 

1.2  กลุ่มเสี่ยง/ เงินบำรุง      
-   ขาดการส่งต่อข้อมูล การส่งคนไข้จากพื้นท่ีเข้าสู่ระบบท่ี รพ.       
-   การบันทึกข้อมูลการคัดกรอง เจาะ DTX รอบท่ี 1 คนท่ี DTX อยู่ระหว่าง 100-125 mg% ยังไม่บันทึกข้อมูล 
ให้ติดตามเจาะ DTX ซ้ำอีก 1 เดือน เจาะ DTX รอบท่ี 2 ถ้ายังอยู่ในเกณฑ์เดียวกันอีก ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
เจาะ DTX รอบท่ี 1 มากกว่า 126 mg% ให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1 เดือน แล้วเจาะเลือด FBS ซ้ำอีกรอบ   
- กองทุนตำบล จะดำเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเช่นเดิมโดยใช้เงินบำรุง ในส่วนของเอกสาร                       
- การติดตามการบริโภค Salt meter ใช้เงิน กองทุนตำบล                            
-การคัดกรองตา ใน สว. โรคเรื้อรัง/ บำรุง เพิ่มเติมการซื้อ snellen chart 

2. TB 
- โครงการ x-ray mobile ท่ีใช้งบกองทุนฯ ขอให้พื้นท่ีส่งโครงการเสนอ สสจ. ก่อน แล้วนำเข้าเสนอกองทุน ซึ่งปีนี้

เปล่ียนเป็นรูปแบบออนไลน์ 
- รพ. เริ่ม CXR ในคนไข้ DM ท่ี HBAC มากกว่า 7 / CKD ระยะ 3 4 5 / HIV/ COPD/บุหรี่ สุราเรื้อรัง ในเดือน 

ต.ค 65 ถ้า CXR ใน รพ. แล้วไม่ต้องมา CXR ท่ี รพ.สต 
- ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ประสาน รพ.สต.ในการเก็บเสมหะในรายท่ีพร้อม // สำหรับกรณีญาติ ท่ีไม่ยินยอมให้เก็บ

เสมหะคนไข้ จะรวบรวมรายช่ือ เพื่อช้ีแจง 
- กรณีขาดยา ให้ชุมชนทำ Care plan ในการติดตามการกินยา  
- หากผู้ป่วยขัดสนเรื่องการเดินทางไปรับยา พม. สนับสนุนค่าเดินทาง 2,000 บาท/เดือน/คน โดยจะต้องมี

เอกสารในการยื่นขอ 
3. จิตเวช และยาเสพติด  
     - วัคซีนใจครอบคลุม ปี 2566 มุ่งสู่ คนในครอบครัว ของกลุ่มก้าวร้าว, กลุ่มใช้สารเสพติด, กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง  
     - ทำศูนย์คัดกรอง 1 ตำบล 1 ศูนย์           
     - ในส่วนของกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข จะมีกิจกรรมการคัดกรองภาวะฆ่าตัวตายใน โดยใช้เครื่อง Bio feedback 
เช่ือมโยงกับประเด็น Happinometer      
4.จมน้ำ ผู้รับผิดชอบ ธนู สสอ. 

- ในกลุ่มเด็ก จะใช้งบ PPA 66 (สสจ.เป็นผู้บริหารจัดการ) ให้ความรู้สอนเด็กว่ายน้ำท่ีโดยใช้สระว่ายน้ำของตำบล
แม่สิน กลุ่มเป้าหมายท่ี บ้านตึก หนองอ้อ  จำนวน 150 คน 

- กลุ่มอื่นๆ ผู้สูงอายุจะให้ความรู้ ท่ี ศูนย์ LTC 

5. Stroke และ STEMI /เงินบำรุง ผู้รับผิดชอบ สุกัญญา 
- เน้นกระบวนการส่ือสารความเส่ียง  และการผลิตส่ือ แจ้งเหตุส่ือสารเตือนภัย 
- รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พื้นท่ี และ Action พื้นท่ี ท่ีมีความเส่ียง โดย อสม. 
- กายภาพ ทำกระบวนการให้ความรู้ฟื้นฟู ในกลุ่มญาติ และ อสม. โดยแยกโครงการฯ ออกมา ใช้เงินบำรุง 
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Agenda 

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ก่อนวัยอนัควร/ ผู้รับผิดชอบ ตวงทรัพย์  
ANC / ผู้รับผิดชอบ สุนิสา โดยทำเป็น แผนปฏิบัติงาน 

- ประชุมช้ีแจง ระหว่างเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง อปท. 10 แห่ง, เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข, โรงเรียนมัธยม 4 แห่ง, 
โรงเรียนขยายโอกาส 13 แห่ง, วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง, กศน. เสนอข้อมูลนำเข้าและหารือแนวทางบทบาท
ของแต่ละส่วนตามมาตรฐาน ประชุมครั้งแรกและติดตาม 2 ครั้ง คือ ไตรมาสท่ี 2 และ 3 และจัดทำแนว
ทางการส่งต่อข้อมูล 

- เป้าหมาย คือ นักเรียนในสถานศึกษา  และ บทบาทหน้าท่ีของภาคีเครือข่าย 
- บทบาทของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในการขับเคล่ือนคือการให้ความรู้ ในโรงเรียนเป้าหมายและกลุ่มอายุ 13-15 

ปี (มัธยมต้น)  
เด็กปฐมวัย/ ไม่ใช้งบ 

- ขับเคล่ือนตามงานประจำท่ีทำ และใช้กระบวนการ 6 โปรแกรมคุณภาพ 
- ประชุม MCH Board สองเดือนต่อครั้ง   
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข สนับสนุนข้อมูลในการประเมิน ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน plus ในปี 2566 ท่ีตำบล

หาดเส้ียว 
เด็กประถมศึกษา/ เงินบำรุง 

- ประชุมช้ีแจง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครู 55 แห่ง ด้านนโยบายโรงเรียนสุขบัญญัติ  
- ขับเคล่ือน โรงเรียนสุขบัญญัติ /โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง  คือ โรงเรียน บ้านแก่ง  

วัยทำงาน 

- องค์กรปรับเปล่ียนสุขภาพ แยก ตามกลุ่มปกติ,ป่วย,เส่ียง // เข็มมุ่งท่ี BMI และ โรคจากการประกอบอาชีพใน
เจ้าหน้าท่ี เป้าหมายคือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีการประชุมติดตาม, ติดตามทุกเดือน, ประชุมแลกเปล่ียน  

- ในสถานประกอบการ เป้าหมายชมรมร้านทอง + ร้านเงิน และผสมผสานกับโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 

วัยสูงอายุ 
- แพทย์แผนไทย ทำโครงการข้อเข่าเส่ือม ในการออกให้บริการ PCC เดือนละครั้ง / แผน และปรับปรุงสวน

สมุนไพร และจัดต้ังธนาคารสมุนไพรใน รพ. และขยายพันธุ์สู่รพ.สต.โครงการ 
- เป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ/ ธนู 
- จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระยะเวลา 1 วัน ท่ีดงคู่ทำสำรวจปัญหาท่ีพบและประสานการทำงานในพื้นท่ีในกลุ่ม 

ผู้สูงอายุติดเตียง และให้ความรู้ เป้าหมาย ปรับเป็น อสค. ใช้โมเดลดงคู่ 
- การประชุม แลกเปล่ียนการจัดทำ Care plan 
- ประชุมช้ีแจง การทำงาน LTC 
- กิจกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ บทบาทสาธารณสุข คือ การให้องค์ความรู้ด้านวิชาการ โดย การตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน, การอบรมพัฒนา, ชุมชนต้นแบบ อาจใช้งบประมาณด้านประชุมช้ีแจง การสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมิตร, การเลือกพื้นท่ีดำเนินการ, การติดตาม, การถอดบทเรียน 

ผู้พิการ/ รุ้งกาญจน์ 
- การออกใบรับรองความพิการ เป็นศูนย์ One stop service ท่ี โรงพยาบาล 
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4.2 สสอ 
- ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 วันท่ี 11 ธ.ค 2565 ขอสนับสนุนรถ 

Ambulance จาก รพ. 
- ผ้าป่า อสม. วันท่ี 21 ต.ค 2565 เพื่อพัฒนาชมรม อสม.ศรีสัชนาลัย 
- โครงการสำรวจสุขภาพใจ ด้วยเครื่อง biofeedback ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข สสจ.จะเป็นคนจัดลำดับคิวใน

การใช้เครื่อง 
- 7 Excellent ท่ีรพ.สต.ป่างิ้ว ช่วงเดือน ธ.ค ขอสนับสนุนบุคลากรจากฝ่ายการ และฝ่ายปฐมภูมิร่วมประเมินด้วย

เนื่องต้องมีการเช่ือมโยงเครือข่าย Cup 
- คณะผู้ทรง จะมาถอดบทเรียน พชอ. เรื่อง NCD  
- กิจกรรมจิตอาสาวันท่ี 23 ต.ค 2565 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงพยาบาล ซึ่งอสม.ท่ีเข้าร่วม อสม.โซนรพ. 

203 คน ป่างิ้ว 76 คน แม่ราก 101 คน รวม 655 คน โดยจะมีการแบ่งโซนในการทำความสะอาด ในส่วน
ของอาหาร เครื่องด่ืม มีผู้บริจาค  

4.3 กลุ่มการพยาบาล/ สุกัญญา  
  การประเมิน ER คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ท้ัง 3 ท่ี คือ รพ. รพ.ดงคู่ รพ.สต.สารจิตร ข้อเสนอแนะจากทีมผู้ประเมิน 
คือ ควรม ีtri-age   
4.4 แพทย์แผนไทย/ กุสุมา 
  มีการจัดงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย วันท่ี 25 ต.ค 2565 ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  
4.5 กลุ่มงานปฐมภูมิ/สมจิตร 
 - แต่งต้ังคณะทำงานคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่  
 - แจ้งการ Authen ในการคัดกรอง DM โดยคนท่ีรพ.สต.ส่ง FBS ให้ Authen ทุกคน โดยถ่ายรูปคนไข้พร้อม
บัตรประชาชน ส่งท่ีไลน์พี่แว่น 
 - ขอความร่วมมือ รพ.สต. ส่งวันตรวจตาภายในเดือน พ.ย 65 เนื่องจากจะมีโครงการการผ่าตัดต้อกระจก 
พอ.สว. วันท่ี 16-17 ธ.ค 2565 
 - ขอความร่วมมือ รพ.สต. สำรวจเด็กอายุ 6 เดือน - 11 ปี ท่ีจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดฝาสีแดงเข้ม โดยส่ง
รายช่ือภายในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ต.ค 2565 
4.6 สุขภาพจิต/กรรณิการ ์
  - ในปี 66 ขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพจิตโดยใช้ระบบ 3 หมอ เฝ้าระวังสัญญาณเตือนในกลุ่มสูงวัย โรคเรื้อรัง 
  - แจ้งการอบรม basic consult 3 วัน / 1.เวชฯ  2.กลุ่มการฯ 
  - ขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรองยาเสพติดทุกตำบล 
4.7 กายภาพ/รุ่งกาญจน ์
  - งดบริการกายภาพท่ีศูนย์ LTC เพิ่มการบริการที่ PCU แต่หาก LTC ไหนท่ีต้องการ สามารถแจ้งทางกายภาพได้ 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 สสอ. 

-ขอสนับสนุนพยาบาลปฏิบัติงานท่ีรพ.สต.ห้วยโป้ เสนอแนวทางแก้ไขเบื้องต้นรออัตรากำลังจากลุ่มเกษียณ 
เปิดรับสมัครพยาบาลรายวัน(ไม่มีคนมาสมัคร) 

-ปรึกษาเรื่องเงิน Fix Couse ประมาณเจ็ดล้านส่ีแสนบาท ให้ดำเนินการเอกสารต้ัง เบิก 3 งวด(4 เดือนครั้ง) 
-ปรึกษาเรื่องขอเบิกเงิน ฉ.11 ของเจ้าหน้าท่ีรพ.สต. ให้กับไปศึกษาสถานะเงินบำรุงดูยอดคงเหลือของแต่ละท่ี

ก่อน  
-ติดตามสถานะเงินบำรุงของแต่ละพื้นท่ี(QOF) 
-การรายงานผลแล๊บจากทางโรงพยาบาลสู่รพ.สต.เครือข่ายจะส่งทาง E-mail.ของแต่ละรพ.สต.เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการดูแลผู้ป่วย 
-ปรึกษา หารือเรื่องระบบฐานข้อมูลของรพ.และรพ.สต.เครือข่ายต่างระบบของรพ.เป็นโปรแกรม Hos-XP ส่วน

ของรพ.สต.เป็น ระบบ J จากตัวServer ไม่รองรับ/ อินเตอร์เน็ตแต่ละพื้นท่ีช้า หาแนวทางปรับระบบ IT  
-ปัญหาการกระจายผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต ส่งกลับพื้นท่ียังไม่เป็นไปตามนโยบาย ปัญหาส่วนมากเกิด

จากขาดบุคลกร กำลังหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นจาการกระจายอัตรากำลังท้ังแพทย์ พยาบาล ช่วยเหลือแต่ละพื้นท่ี 
-การออกใบรับรองแพทย์/ใบรับรองความพิการ ของหน่วยบริการ NPCU และส่วนของโรงพยาบาลไม่เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน 
ท่ีประชุม/ทราบ 
 

นัดประชุมครั้งหน้า 9 พย.2565 เวลา 13.00 น. 
 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

   
...................................... ....    
(นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์) 

 
 
ผู้บันทึกการประชุม 
   (เลขานุการ) 

  
 

 
.................................................. 

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว) 

 

 
 
ตรวจทาน 
(ประธานฯ) 

  
  
 


