
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน 
งานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 

คร้ังที ่ ๓/๒๕๖๐ 
วนัที ่๑๒  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสุนทร-ทศันีย์  เทยีนทอง   โรงพยาบาลบ้านตาก 
…………………………………………………………………. 

ผูเ้ขา้ประชุม 
๑. พญ. ธญัญารัตน์  สิทธิวงศ ์ ผูอ้  านวยการรพ.บา้นตาก    ประธาน 
๒.นายเกษม  ศิริมา   สาธารณสุขอ าเภอบา้นตากสสอ.บา้นตาก  กรรมการ 

 ๓.นางสาวบุญรัตน์  ปันตา         นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บา้นตาก   กรรมการ  
 ๔.นายเรืองเดช  มณเฑียรชยั  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการรพ.สต.แม่บอน กรรมการ 
 ๕.นายเลขา   โมพ้วง                นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บา้นตาก  กรรมการ 
 ๖.นายประสิทธ์   ถาวรอา้ย     นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บา้นตาก     กรรมการ 
 ๗.นายสนัติ  โพธ์ิทอง                      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการรพ.สต.เด่นไม่ซุง กรรมการ 
 ๘นางวราพรรณ ทองอรุณศรี     ทนัตแพทยช์ านาญการพิเศษ  รพ.บา้นตาก  กรรมการ 
                ๙.นายสามารถ  นาคฟัก            เจา้พนกังานสาธารณสุขอาวโุส รพ.สต. แม่สลิด      กรรมการ  
 ๑๐นางจีรานุช   แหกาว ี            นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.บา้นตาก กรรมการ     

๑๑.นางวราภรณ์ ใจมูล            พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.บา้นตาก    กรรมการ                
๑๒.นายช านาญ  พิพฒัน์ศาสตร์   เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 

 ๑๓ นายมัน่หมาย   นิมิตล ้า     นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                            กรรมการ 
 ๑๔ นายนิสิต   บวัเผื่อน           เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญ      กรรมการ  
               ๑๕.  นายสุรัตน์   โมพ้วง                นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการ  
 ๑๖  นางวสิาข ์     อามาตยช์าดี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๑๗. นายสมชาย   สอนไคร้  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ   
 ๑๘ นางเกศทิพย ์เชียงค า  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๙นางสุภาพร   ม่ิงมณี                 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 

๒๐นางภิพาภรณ์  โมราราช  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   เลขานุการ
  
ผูไ้ม่เขา้ประชุม  
 ๑..นายกฤษ    สอนกอง            นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                          ติดราชการ 
 ๒.นางนิพทัธา  นุชเน่ือง            พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    ติดราชการ 

๓ นางน ้ าทิพย ์กลุเกษตร            นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ รพ.บา้นตาก  ติดราชการ 
๔ นางหทยั    ศรีชยัทิพย ์                       พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                  ติดราชการ 

 ๕ นางเสาร์แกว้   โมพ้วง                  นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.น ้ าดิบ               ติดราชการ 
 ๖. นางณฐัชยา  มัน่มา  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   ติดราชการ 



 ๗.นายจกัริน   ภู่มา               นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   ติดราชการ 
 ๘.นางพนูศรี กิติประสาท       พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    ติดราชการ 
 ๙.น.ส.เทพทวย มูลวงษ ์            พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ                ติดราชการ 
 ๑๐.นายวรุตม ์   ออ๊ดทรัพย ์           เภสชักรช านาญการพิเศษ      ติดราชการ 

๑๑นายศิริวจัน์  ภู่ชินาพนัธ์             นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ    ตดิราชการ 
๑๒นายเกษม  ปันตา                นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ           ตดิราชการ      
๑๓น.ส.เพชรา    คงศรี  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                   ตดิราชการ

ผูเ้ขา้ร่วม  
๑. นายอภิชาต รอดแสวง                พนกังานพิมพ ์
๒. นางวาสนา  พนัธ์ศิริ  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
๓. นางนิรากรณ์    วงษสู์ง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นายนิพิฐพนธ์  บุญต่อ  นกัวชิาการสาธารณสุข 
๕. นางสาวณชฏารัตน์  แกว้แสนอูบ เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน 

        
เปิดประชุม   เวลา   ๑๓.๓๐ น 
 
ระเบียบวาระที ่๑ ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ   

๑.  เร่ืองแจง้จากประธาน 
   ๑.๑ แจง้ผูต้รวจราชการนิเทศเขต 2  มีก าหนดการจะตรวจราชการจงัหวดัตาก ระหวา่งวนัท่ี 12-14 กรกฎาคม 
2560  แต่จะลงตรวจรพ.ไหนยงัไม่มีก าหนด  ใหทุ้กหน่วยงานติดตามตวัช้ีวดัส าหรับเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการ 

      ๑.๒ ผูต้รวจราชการฯ เนน้ย  ้ามาตรการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตขุอง 
รถพยาบาล และความคุม้ครองอบุติัเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบติัเหตขุองรถพยาบาล โดยใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งมีการติดตั้ง
อุปกรณ์รถพยาบาลทุกคนั การติดตั้งกลอ้ง, GPS, การท าประกนั, การปฏิบติัตามระเบียบกฎจราจรการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั โดย
มอบใหฝ่้ายบริหารทัว่ไปด าเนินการและเป็นผูรั้บผิดชอบ 

๑.๓ แสดงความยนิดีส าหรับจนท.ท่ียา้ยมาปฏิบติังานท่ี คปสอ.บา้นตาก 
- นายวรวร์ี ชุรุจิพร  ต าแหน่ง นายแพทยป์ฏิบติัการ 
- น.ส.ไอริณ  จารุวฒันพานิช ต าแหน่ง นายแพทยป์ฏิบติัการ 
- น.ส.ปารมี เมธีกลุ  ต าแหน่ง นายแพทยป์ฏิบติัการ 
-น.ส.ตวงพร   ต าแหน่ง นายแพทยป์ฏิบติัการ  
- นายชยัยทุธ   สุยะพนัธ์  ต าแหน่ง จพ.การเงินและบญัชีช านาญงาน   
- น.ส.จิราวรรณ ศรีจนัทร์นิล  ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
- น.ส.ณทัชลิดา ม่วงมา    ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
-นายนิธิพนธ์  บุญต่อ  ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
- น.ส.สุภาณี อ่อนสุภาพ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

  ๑.๔ แจง้ผลการประกวดพ้ืนท่ีตน้แบบดีเด่นดา้นการแพทยแ์ผนไทยฯ ส าหรับหน่วยบริการสาธารณสุข
ของรัฐ ในจงัหวดัตาก ปี ๒๕๖๐  



ระดบัโรงพยาบาลทัว่ไป 
- รางวลัชนะเลิศ โรงพยาบาลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 
ระดบัโรงพยาบาลชุมชน 

   -  รางวลัชนะเลิศ โรงพยาบาลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ โรงพยาบาลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก 
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ โรงพยาบาลบา้นตาก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 

ระดบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    
- รางวลัชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไมแ้ดง อ าเภอเมืองตากจงัหวดัตาก 
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดั 

  ๑.๕ นโยบาย Long Term Care ของจงัหวดัตาก    
    • ผลการด าเนินงานพ้ืนท่ีปี ๒๕๕๙ 
- มีการจดัท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ๗๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ อบต.แม่ระมาด ไม่มีการจดัท า 

Care Plan 
- มีการเบิกจ่ายเงินส าหรับ Care Plan ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการกองทุนต าบล จ านวน 

๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๓ 
     • ผลการด าเนินงานพ้ืนท่ีปี ๒๕๖๐ 

- มีการจดัท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๐ 
- ยงัไม่มีการเบิกจ่ายเงินส าหรับ Care Plan ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการกองทุนต าบล 

     • การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ
- มีการจดัตั้งศูนยฯ์ แลว้จ านวน๒๗ แห่ง จาก ๓๑ อปท.คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๙ ยงัไม่มีการ 

จดัตั้งศูนยฯ์ ๔ แห่ง ร้อยละ ๑๒.๙๑ ไดแ้ก่ เทศบาลนครแม่สอด,อบต.แม่ระมาด,เทศบาลต าบลทุ่งหลวง และอบต.น ้ ารึม 
 ๗.  วนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  จดัท า Care Plan  ท่ีเทศบาลต าบลบา้นตาก  ใหที้มสหวชิาชีพรพ.บา้นตากเขา้ร่วม
จดัท า Care Plan  โดยใหแ้จง้รายช่ือไดท่ี้ คุณเพชรา คงศรี  ก่อนวนัประชุม คปสอ.บา้นตากในวนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ๘. วนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาช่างบ่าย จดัท า Care Plan  ท่ีอบต.ตากออก  
 ๙. นโยบายคลินิกหมอครอบครัว จากท่ีคุณเพชรา ไปร่วมประชุมรับนโยบายมา  จงัหวดัใหมี้การปรับ PCC  และ
ไดด้ าเนินการปรับและส่งใหจ้งัหวดัแลว้เม่ือวนัท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 ๑๐. จงัหวดัใหร้พ.เบิกค่าตอบแทน P๔P  ส าหรับจนท.   
มติท่ีประชุม รพ.บา้นตากไม่จดัท า P๔P 
 ๑๑. การประเมินความสุข (HAPPINOMETER )  สสจ.ตากแจง้ใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการใหบุ้คลากรในสงักดัทุกคน
ใหต้อบแบบส ารวจ  ผา่นเวบ็ไซด ์http://happinometer.moph.go.th ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี ๓๐มิถุนายน ๒๕๖๐  
มติใหทุ้กหน่วยงานติดตาม และใหต้อบแบบประเมินครบ 100% 
 ๑๒. นโยบาย DHB จากท่ี ผอ.ไปประชุมและรับนโยบายมา รพ.บา้นตากไดเ้ขา้ร่วมเป็นพ้ืนท่ีในการด าเนินการ 
สปสช.สนบัสนุนงบประมาณ NCD Clinic plus ( 15 ตวัช้ีวดั) ใหก้บัรพ.ท่ีเขา้ร่วม  และใหมี้การทบทวนและร่างค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ DHB ระดบัจงัหวดัใหม่ โดยให ้ป.อาวโุส เป็นรองประธาน และผอ.เป็นกรรมการ  ในการประเมินคุณภาพ 

http://happinometer.moph.go.th/


NCD Clinic plus ใหมี้ผูดู้แลเป็นศูนยข์อ้มูล  โดยใหน้ าเร่ืองเขา้ท่ีประชุม DHB เดือนหนา้  จะนดักนัประชุมอีกคร้ัง  
รายละเอียด เอกสารแนบ ในกบร.  จะมีเงินเขา้. 80000  และรพ.สต. 25000 บ. จดัท าระบบฐานขอ้มูล  3 ฐาน (เครือข่ายจิต
อาสา  ผูย้ากล าบาก ผูเ้ปราะบาง  พ้ืนท่ีเส่ียงพิบติัภยั)  งบ DHS start up 200,000 บ 
 ๑๓. จากการท า DHB ของรพ.บา้นตาก ระวา่งวนัท่ี 18-19 พฤษภาคม 2560 ไดว้เิคราะห์ปัญหาจากภาคีเครือข่าย 
ในกลุ่มปัจจยัต่างๆ  สรุปมาเป็นแผนยทุธศาสตร์ได ้3 แผน ประชาชนคนบา้นตาก  สุขภาพดีตามกลุ่มวยั  ชุมชนตน้แบบ (7 
ต าบล ตากออก.กาดตา้ตง/  แม่สลิด เกษตรอินทรีย ์/ สมอโคน ศูนยพ์กัพิง / ตากตก ทอ้งไม่พร้อม/  ทุ่งกระเชาะ สูงอาย ุ/ 
ทอ้งฟ้า สูงอาย ุทอ้งไม่พร้อม / เกาะตะเภา ครอบครัวอบอุ่น)   ทีมภาคีเครือข่าย    
ตน้เดือน กรกฎาคม น่าจะประชุมกนัอีกรอบ ขอคุณเลขาประสานกบัท่านป.อาวโุส  และใหน้ าขอ้มูล PCC เขา้ท่ีประชุมดว้ย 
เพ่ือแจง้พ้ืนท่ี 
มติท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑๔. จากเม่ือวนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไดน้ าเสนอตามแผนปฏิรูปสาธารณสุข ๕ 
ขอ้ท่ีจะขบัเคล่ือนใหเ้กิดผลในระยะเวลา ๑ ปี ๔ เดือน ดว้ยแผนยทุธศาสตร์ ๓ ดา้น ไดแ้ก่ ลดความเหล่ือมล ้า สร้างความ
มัน่คง และสร้างความสมดุลใหก้ารพฒันาใหเ้กิดความยัง่ยนื   
มติท่ีประชุมเห็นชอบ ประกอบดว้ย 
  -  การออกระเบียบส านกันายกฯ ในการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ DHB เพื่อ
ส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ  
  -  จดัสร้างคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง และงบประมาณสนบัสนุน ๑๕๐ บาท/ประชากร เพื่อขบัเคล่ือน
ใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการคลินิกหมอครอบครัว  โอนตรงลง PCC 
  -  ใหส้นง.หลกัประกนัสุขภาพ กรมบญัชีกลาง และสนง.ประกนัสงัคม ปรับวธีิการจ่ายเงินเพ่ือสนบัสนุน
และขบัเคล่ือนคลินิกหมอครอบครัว one day surgery/Minimal invasive surgery 
  - สร้างแรงจูงใจแพทย ์๓ สาขา (เวชศาสตร์ครอบครัว ระบาดวทิยา และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โดยออก
ระเบียบเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้นการสาธารณสุข พตส. ฉบบัใหม่ และความกา้วหนา้ดา้น
วชิาชีพ 
  -  บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันายทุธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ 
 เขตสุขภาพพิเศษ  จดัสรรต าแหน่ง 400 พ.วชิาชีพ   การจา้งงานในชุมชน  สุขภาพแรงงานต่างดา้ว  อุปกรณ์ solar 
cell  เด็กติด ฌ รอพิสูจน์สญัชาติ  เทคโนโลย ี Green and Clean hospital 
  
๑.๒ เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าส่วนราชการ คร้ังที ่6 / ๒๕60 วนัที่ ๑ มถุินายน ๒๕60  
 ๑.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพิธีพะราชทานพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช โดยใหอ้ าเภอเชิญชวนประชาชนจดัท าดอกไมจ้นัทน์ ทั้งน้ีวดัพระบรมธาตุเป็นสถานท่ีจดัพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์และ
เผาดอกไมจ้นัทน์ระดบัอ าเภอ และครม.ไดอ้นุมติัใหว้นัท่ี ๒๖  ตุลาคม๒๕๖๐ เป็นวนัหยดุราชการเพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในงานพระราชพิธีฯซ่ึงเป็นวนัถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 ๒.การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไมสี้เหลืองโดยใหส่้วนราชการ ทอ้งถ่ิน ประชาสมัพนัธ์ทุกภาคส่วนร่วมปลุก
ดอกไมสี้เหลือง ประดบัสถานท่ีราชการ และบา้นเรือนของประชาชน ในหว้ง วนัท่ี ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยดอกไมสี้
เหลืองตอ้งออกดอกสะพร่ังตั้งแต่วนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๓.ประเพณีข้ึนธาตุเดือน ๙  ประจ าปี ๒๕๖๐ วนัท่ี ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



 ๔.การขบัเคล่ือนกิจกรรมภายใตแ้นวคิด “บา้นตาก อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยคุลบาท” เพื่อร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกศุลในหลวงรัชกาลท่ี ๙ โดยตั้งเจตนารมณ์ “คนบา้นตาก เราจะคิดดีพดูดี รู้สามคัคีใชชี้วติ
พอเพียง) และขอความร่วมมือส่วนราชการและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน จดัท าป้ายไวนิล “บา้นตากอ าเภอคุณธรรม อ าเภอ
คุณธรรมตามรอยพระยคุลบาท” ใหป้ระยกุตใ์ชร่้วมกนักบั MOPH  ท่ีท่านผูว้า่มีนโยบายโครงการ ...ไม่วางท่า หนา้ไม่งอ รอไม่
นาน...... 
โครงการ 3  ลา้น ... เลิกบุหร่ี อสม. (ตามงานสุขภาพจิต ในการพดูคุยกนั)  กิจกรรมการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายงุลาย  เอาท่ี
พี่เกษม  
 ๕.โครงการเขา้วดัฟังธรรมเสริมบารมี เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุม้กนัท่ีดี ประจ าเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๐ วนัศุกร์ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๖.๓๐ น. ณ วดัพระบรมธาตุ  
 ๖.จดัตั้งศูนยรั์กษาความเรียบร้อนเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์การก่อการร้าย การก่อวนิาศกรรมและการเผชิญภยั  อ าเภอ
บา้นตากมีพ้ืนท่ีเชิงสญัลกัษณ์ วดัพระบรมธาตุ รพ.บา้นตาก  มีการจดัตั้งศูนยค์วบคุมกลอ้งวงจรปิดโดยศูนยฯ์อยูท่ี่ สภ.บา้นตาก 
ขอใหทุ้กหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมใช ้และจะมีการประสานอีกคร้ังส าหรับหน่วยงานท่ีอยูก่ลุ่ม Phase ๑จะเชิญมาประชุม
เตรียมการอีกคร้ัง  
           เชิญชวน ข้ึนธาตุ  งานข้ึน ๒จุด  วนัท่ี ๑๖ มิ.ย  ๖๐งานข้ึนพระธาตุนอ้ยดอยเจดีย ์ทุ่งกระเชาะ   
 ๑๗ มิย ๖๐พระธาตุนอ้ย ตากตก 
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรอง/ตดิตาม รายงานการประชุมคร้ังที ่๒ วนัที ่๒๓ มนีาคม 2560  

๑. การวางแผนการจดั PCC  ใหเ้พ่ิมขอ้มูลสดัส่วนบุคลกรแต่ละสาขาท่ีมีอยู/่ท่ีขาดตามสดัส่วนของมาตรฐาน PCC 
ประธาน     มอบหวัหนา้กลุ่มการพยาบาลจดัสรรเจา้หนา้ท่ีในครอบคลุม ๑๐ สาขาใน PCC ในส่วน 
โรงพยาบาล   ตามการแบ่ง ของคุณเลขา File ๒๗๒๔๙แผนการจดัตั้ง PCC  และบุคลากร เป็นไปตามการจดัตั้ง ตามตาราง 
แต่ตอ้งเพ่ิมของ รพ.สต.เขา้มาดว้ย ตอนน้ียงัไม่เรียบร้อย  

    ส่วนในเขตรับผดิชอบของสาธารณสุขอ าเภอมอบคุณเลขา โมพ้วง  
๒. ติดตามโปรแกรม DHDC 
๓. ติดตามเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล ๔๓ แฟ้มก่อนส่งออกให ้สสจ 

ปกติ เราจะติดตามของแต่ละแห่ง สสอ มีการแจง้ใหติ้ดตาม  
ท่าน สสอ และ ผช แจง้วา่ เรามีกระบวนการ คือ จะมีการดู ใน TM ๑๕  

ประธาน      เสนอ ใหมี้การตรวจ DHDC เพ่ือตรวจขอ้มูลก่อนส่ง ใหมี้การตรวจ ในวนัท่ี ๕ แกไ้ขภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือน  
๔. ติดตามการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั จาก HDC  ใหผู้รั้บผิดชอบน ามาแจง้ เพ่ิมเร่งรัดก ากบัติดตามการ

ด าเนินงาน การบนัทึกขอ้มูล 
๕. ติดตาม LTC ตารางแนบ ของนอ้งเกตุ  ส่วนขาด คือ การท า care plan  น าเสนอเพื่อขออนุมติั  

ระเบียบวาระท่ี ๓    การพิจารณา 
๑. การสนบัสนุนเงินในเครือข่ายFixed  cost  ๑,๕๗๕,๐๐๐  บาท   

 เดือน เมย – มิย ๖๐ 
ระเบียบวาระที ่๔ อ าเภอควบคุมโรคเข้มแขง็ 

๔.๑  โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 
๔.๑.๑ สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาของ คปสอ.บา้นตาก ประจ าเดือน   พฤษภาคม  ๒๕๖๐  



๔.๑.๒ ปี 2560 อ าเภอบา้นตากไดป้ระเมินตามมาตรฐาน SRRT  ไดร้ะดบัดี ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  ดงันั้นปี 2561 
จะเขา้ประเมินมาตรฐานระดบัดีเยีย่ม โดยส านกัระบาดวทิยา  
๔.๑.๓ การบนัทึกขอ้มูล ร.36 โรคพิษสุนขับา้  

๔.๒  โรคไม่ติดต่อ 
๔.๒.๑  สรุปสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ ของ คป.สอ. บา้นตาก ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ประธาน      ขอใหผู้รั้บผิดชอบน าเสนอรายงานทุกเดือน(คุณจิรานุช) 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบและพจิารณา 

๕.๑ เร่ืองจากโรงพยาบาลบา้นตาก 
       ๕.๑.๑ ส านกัทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั ร่วมกบัศูนยอ์นามยัเขต / พิษณุโลก จะมาท าการส ารวจ oral health 
national survey คร้ังท่ี ๘ พ้ืนท่ีส ารวจ  อ.เมือง   อ.แม่สอด  อ.อุม้ผาง  อ.บา้นตาก(บา้นขนุหว้ยตาก)  วนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ทางสสจ.ประสานและเตรียมงานกบัผูรั้บผิดชอบแลว้ 
   ๕.๑.๒ วนัท่ี ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ส านกับริการสุขภาพ พิษณุโลก มาสอบเทียบเคร่ืองมือแพทยใ์หอ้ าเภอบา้น
ตาก รอบท่ี ๒  (ขอกรณีพิเศษ) ขอความร่วมมือส่งรายการและจ านวนเคร่ืองมือท่ีจะสอบเทียบเพ่ือแจง้สบส. สอบเทียบท่ีหอ้งช่อ
ม่วง เวลา ๐๘.๓๐  เป็นตน้ไป  ปีต่อไปทาง สบส. อาจจะไม่สอบเทียบใหทุ้กรายการ  

๕.๑.๓ ความกา้วหนา้ของการติดตั้งโปรแกรม ThaiCOC  มีการประชุม กนัแลว้  ใหผ้อ.สอบถามวา่ สมคัรแลว้หรือ
ยงั  การTraning จะเรียกประชุมกนัอีกรอบ ๒๗ มิ.ย.๖๐ ทั้งวนั  เตรียมเน็ตบุค ท่ีมีฐาน J  
             ๕.๒ เร่ืองจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 
    ๕.๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบติัการทีมประเมินรับรองรพ.สต.ใหก้ าหนด คนเขา้ประชุม 
ระเบียบวาระที ่๖  การบริหารเครือข่ายบริการ  

๖.๑  การจดัระบบบริการ 
  -  แพทยแ์พทยไ์ทย  มีการเปิดบริการท่ีวดัพระบรมธาตุ อ.บา้นตาก จ.ตาก 

- เวชกรรมฟ้ืนฟ ู     
  ๖.๒  การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
       - ไม่มีในภาพเครือข่าย 
  ๖.๓  สถานะการเงินบ ารุงโรงพยาบาลบา้นตาก 
   ๖.๔ สถานการเงินบ ารุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เปิดไฟล)์ 
ระเบียบวาระที ่๗  เร่ืองอืน่ๆ 
 
ปิดการประชุม ๑๗.๐๐ น.       นางภิพาภรณ์  โมราราช         ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
         พญ.ธญัญารัตน์  สิทธิวงศ ์     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 
 
 


