
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสาน 
งานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๒  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์  เทียนทอง   โรงพยาบาลบ้านตาก 
…………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   
๑.  เรื่องแจ้งจากประธาน 

   ๑.๑ แจ้งวันที่ 5 มิถุนายน 2560  หลวงปู่ตรงและคณะศิษยานุศิษย์  ได้บริจาคเงิน เตียง
ผู้ป่วย และรถเข็น ให้กับรพ.บ้านตาก  
แจ้งผู้ตรวจราชการนิเทศเขต 2  มีก าหนดการจะตรวจราชการจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 12 -14 กรกฎาคม 
2560  แต่จะลงตรวจรพ.ไหนยังไม่มีก าหนด  ให้ทุกหน่วยงานติดตามตัวช้ีวัดส าหรบัเตรียมพร้อมรับการ
ตรวจราชการ 

      ๑.๒ ผู้ตรวจราชการฯ เน้นย้ ามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของ 
รถพยาบาล และความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล โดยให้
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการติดต้ังอุปกรณ์รถพยาบาลทุกคัน การติดต้ังกล้อง , GPS, การท าประกัน, การ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎจราจรการขับข่ีอย่างปลอดภัย โดยมอบให้ฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการและเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

๑.๓ แสดงความยินดีส าหรับจนท.ที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่รพ.บ้านตาก 
- น.ส.วรวีร์ ชุรุจิพร  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
- น.ส.ไอริณ  จารุวัฒนพานิช ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
- น.ส.ปารมี เมธีกุล  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
- นายชัยยุทธ   สุยะพันธ์  ต าแหน่ง จพ.การเงินและบญัชีช านาญงาน   
- น.ส.จิราวรรณ ศรีจันทร์นิล  ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
- น.ส.ณัทชลิดา ม่วงมา    ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
- น.ส.สุภาณี อ่อนสุภาพ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

  ๑.๔ แจ้งผลการประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ส าหรับหน่วยบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ในจังหวัดตาก ปี ๒๕๖๐  

ระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
- รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ระดับโรงพยาบาลชุมชน 
   - รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงพยาบาลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงพยาบาลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
- รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไม้แดง อ าเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก 



- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่า
สองยาง จังหวัด 
  ๑.๕ นโยบาย Long Term Care  

    • ผลการด าเนินงานพ้ืนที่ปี ๒๕๕๙ 
- มีการจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ๗๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ อบต.แม่

ระมาด ไม่มีการจัดท า Care Plan 
- มีการเบิกจ่ายเงินส าหรับ Care Plan ที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการกองทุนต าบล 

จ านวน ๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๓ 
     • ผลการด าเนินงานพ้ืนที่ปี ๒๕๖๐ 

- มีการจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๐ 
- ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินส าหรับ Care Plan ที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการกองทุน

ต าบล 
     • การจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

- มีการจัดต้ังศูนย์ฯ แล้วจ านวน๒๗ แห่ง จาก ๓๑ อปท.คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๙ ยังไม่
มีการจัดต้ังศูนย์ฯ ๔ แห่ง ร้อยละ ๑๒.๙๑ ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอด,อบต.แม่ระมาด,เทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง และอบต.น้ ารึม 

 ๗.  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  จัดท า Care Plan  ที่เทศบาลต าบลบ้านตาก  ให้ทีมสห
วิชาชีพรพ.บ้านตากเข้าร่วมจัดท า Care Plan  โดยให้แจ้งรายช่ือได้ที่ คุณเพชรา คงศรี  ก่อนวันประชุม 
คปสอ.บ้านตากในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ๘. วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาช่างบ่าย จัดท า Care Plan  ที่อบต.ตากออก  
 ๙. นโยบายคลินิกหมอครอบครัว จากที่คุณเพชรา ไปร่วมประชุมรับนโยบายมา  จังหวัดให้มี
การปรับ PCC  และได้ด าเนินการปรับและส่งให้จังหวัดแล้วเม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 ๑๐. จังหวัดให้รพ.เบิกค่าตอบแทน P๔P  ส าหรับจนท.  มติที่ประชุม รพ.บ้านตากไม่จัดท า P๔
P 
 ๑๑. การประเมินความสุข (HAPPINOMETER )  สสจ.ตากแจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการให้
บุคลากรในสังกัดทุกคนให้ตอบแบบส ารวจ  ผ่านเว็บไซด์ http://happinometer.moph.go.th ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๖๐  
มติให้ทุกหน่วยงานติดตาม และให้ตอบแบบประเมินครบ 100% 
 ๑๒. นโยบาย DHB จากที่ ผอ.ไปประชุมและรับนโยบายมา รพ.บ้านตากได้เข้าร่วมเป็นพ้ืนที่ใน
การด าเนินการ สปสช.สนับสนุนงบประมาณ NCD Clinic plus ให้กับรพ.ที่เข้าร่วม  และให้มีการ
ทบทวนและร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ DHB ระดับจังหวัดใหม่ โดยให้ ป.อาวุโส เป็นรองประธาน 
และผอ.เป็นกรรมการ  ในการประเมินคุณภาพ NCD Clinic plus ให้มีผู้ดูแลเป็นศูนย์ข้อมูล  โดยให้น า
เรื่องเข้าที่ประชุม DHB เดือนหน้า 
 ๑๓. จากการท า DHB ของรพ.บ้านตาก ระว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ได้วิเคราะห์
ปัญหาจากภาคีเครือข่าย ในกลุ่มปัจจัยต่างๆ  สรุปมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ได้ 3 แผน 
 ๑๔. จากเม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้น าเสนอตามแผน
ปฏิรูปสาธารณสุข ๕ ข้อที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลในระยะเวลา ๑ ปี ๔ เดือน ด้วยแผนยุทธศาสตร์ ๓ 
ด้าน ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความม่ันคง และสร้างความสมดุลให้การพัฒนาให้เกิดความย่ังยืน  
และมติที่ประชุมเห็นชอบ ประกอบด้วย 
  - การออกระเบียบส านักนายกฯ ในการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ DHB เพ่ือส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ 

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


  - จัดสร้างคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง และงบประมาณสนับสนุน ๑๕๐ บาท/
ประชากร เพ่ือขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกหมอครอบครัว 
  - ให้สนง.หลักประกันสุขภาพ กรมบัญชีกลาง และสนง.ประกันสังคม ปรับวิธีการ
จ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว one day surgery/Minimal invasive 
surgery 
  - สร้างแรงจูงใจแพทย์ ๓ สาขา (เวชศาสตร์ครอบครัว ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน) โดยออกระเบียบเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
พตส. ฉบับใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ 
  - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ 
  

 
 
 
๑.๒ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 / ๒๕60 วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕60  
 ๑.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพิธีพะราชทานพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้อ าเภอเชิญชวนประชาชนจัดท าดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้วัดพระบรมธาตุเป็น
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ระดับอ าเภอ และครม.ได้อนุมัติให้วันที่ ๒๖  ตุลาคม
๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯซ่ึงเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 ๒.การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองโดยให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ทุกภาค
ส่วนร่วมปลุกดอกไม้สีเหลือง ประดับสถานที่ราชการ และบ้านเรือนของประชาชน ในห้วง วันที่ ๒๕-๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยดอกไม้สีเหลืองต้องออกดอกสะพรั่งต้ังแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๓.ประเพณีข้ึนธาตุเดือน ๙  ประจ าปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ๔.การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แนวคิด “บ้านตาก อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุทธบาท” เพ่ือ
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยต้ังเจตนารมณ์ “คนบ้าน



ตาก เราจะคิดดีพูดดี รู้สามัคคีใช้ชีวิตพอเพียง) และขอความร่วมมือส่วนราชการและองค์การปกครอง
ท้องถิ่น จัดท าป้ายไวนิล “บ้านตากอ าเภอคุณธรรม อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” 
 ๕.โครงการเข้าวัดฟังธรรมเสริมบารมี เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกันที่ดี 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๖.๓๐ น. ณ วัดพระบรมธาตุ  
 ๖.จัดต้ังศูนย์รักษาความเรียบร้อนเพ่ือเตรียมรับสถานการณก์ารก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมและ
การเผชิญภัย  อ าเภอบ้านตากมีพ้ืนที่เชิงสัญลักษณ์ วัดพระบรมธาตุ รพ.บ้านตาก  มีการจัดต้ังศูนย์
ควบคุมกล้องวงจรปิดโดยศูนย์ฯอยู่ที่ สภ.บ้านตาก ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมใช้ และจะมี
การประสานอกีครั้งส าหรับหน่วยงานที่อยู่กลุ่ม Phase 1จะเชิญมาประชุมเตรียมการอกีครั้ง  
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรอง/ติดตาม รายงานการประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม 2560  

๑. การวางแผนการจัด PCC  ให้เพ่ิมข้อมูลสัดส่วนบุคลกรแต่ละสาขาที่มีอยู่/ที่ขาดตามสัดส่วน
ของมาตรฐาน PCC 

ประธาน     มอบหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลจัดสรรเจ้าหน้าที่ในครอบคลุม ๑๐ สาขาใน PCC ในส่วน
โรงพยาบาล   

    ส่วนในเขตรับผิดชอบของสาธารณสุขอ าเภอมอบคุณเลขา โม้พวง  
๒. ติดตามโปรแกรม DHDC 
๓. ติดตามเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้มก่อนส่งออกให้ สสจ 
๔. ติดตามการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด จาก HDC  ให้ผู้รับผิดชอบน ามาแจ้ง เพ่ิมเร่งรัดก ากับ

ติดตามการด าเนินงาน การบันทึกข้อมูล 
๕. ติดตาม LTC  

ระเบียบวาระที่ ๓    การพิจารณา 
๑. การสนับสนุนเงินในเครือข่ายFixed  cost  ๑,๕๗๕,๐๐๐  บาท   

ระเบียบวาระที่ ๔ อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
๔.๑  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

๔.๑.๑ สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของ คปสอ.บ้านตาก ประจ าเดือน   
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
๔.๑.๒ ปี 2560 อ าเภอบ้านตากได้ประเมินตามมาตรฐาน SRRT  ได้ระดับดี ต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 2  ดังนั้นปี 2561 จะเข้าประเมินมาตรฐานระดับดีเย่ียม โดยส านักระบาดวิทยา   

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
๕.๑ เรื่องจากโรงพยาบาลบ้านตาก 

       ๕.๑.๑ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยเขต / พิษณุโลก จะมาท าการ
ส ารวจ oral health national survey ครั้งที่ 8 พ้ืนที่ส ารวจ  อ.เมือง   อ.แม่สอด  อ.อุ้มผาง  อ.บ้านตาก
(บ้านขุนห้วยตาก)  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ทางสสจ.ประสานและเตรียมงานกับผู้รับผิดชอบแล้ว 
   ๕.๑.๒ วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560  ส านักบริการสุขภาพ พิษณุโลก มาสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ให้อ าเภอบ้านตาก รอบที่ 2  (ขอกรณีพิเศษ) ขอความร่วมมือส่งรายการและจ านวน
เครื่องมือที่จะสอบเทียบเพ่ือแจ้งสบส. สอบเทียบที่ห้องช่อม่วง เวลา 08.30  เป็นต้นไป  ปีต่อไปทาง สบส. 
อาจจะไม่สอบเทียบให้ทุกรายการ 
             ๕.๒ เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 
    ๕.๒.๑ …………………………………………………… 



ระเบียบวาระที่ ๖  การบริหารเครือข่ายบริการ  
๖.๑  การจัดระบบบริการ 
  - แพทย์แพทย์ไทย  มีการเปิดบริการที่วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

- เวชกรรมฟ้ืนฟู      
  ๖.๒  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
       - ไม่มีในภาพเครือข่าย 
  ๖.๓  สถานะการเงินบ ารุงโรงพยาบาลบ้านตาก 
   ๖.๔ สถานการเงินบ ารุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เปิดไฟล์) 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เร่ืองอื่นๆ 
 
 


