
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน 
งานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๑  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

เข้าประชุม 
๑. พญ. ธัญญารัตน์  สิทธิวงศ์  ผู้อ านวยการรพ.บ้านตาก    ประธาน 
๒.นายศิริวัจน์  ภู่ชินาพันธ์             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านตาก    

 กรรมการ 
 ๓.นางสาวบุญรัตน์  ปันตา         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านตาก   กรรมการ  
 ๔.นายเรืองเดช  มณเฑียรชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.สต.แม่บอน
 กรรมการ 
 ๕.นายเลขา   โม้พวง                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านตาก 
 กรรมการ 
 ๖.นายประสิทธ์   ถาวรอ้าย     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านตาก    
 กรรมการ 
 ๗. นายเกษม  ปันตา                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต บ้านใหม่
 กรรมการ 
 ๘.นายสันติ  โพธิ์ทอง                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.สต.เด่นไม่ซุง
 กรรมการ 
 ๙.นางณัฐชยา  มั่นมา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๐.นายจักริน   ภู่มา              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.สต.ยางโองนอก
 กรรมการ 
 ๑๑.นางพูนศรี กิติประสาท      พยาบาลวิชาชีพช านาญการรพ.สต.ทุ่งกระเชาะ  กรรมการ 
 ๑๒.น.ส.เทพทวย มูลวงษ์            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
 กรรมการ 
              ๑๓.นายวรุตม์    อ๊อดทรัพย์            เภสัชกรช านาญการพิเศษ  รพบ้านตาก                
 กรรมการ 
              ๑๔.นายสามารถ  นาคฟัก            เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต. แม่สลิด     
 กรรมการ  
 ๑๕นางจีรานุช   แหกาวี            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.บ้านตาก
 กรรมการ     

๑๖.นางวราภรณ์ ใจมูล            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บ้านตาก   
 กรรมการ                

๑๗.นางภิพาภรณ์  โมราราช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 กรรมการ 
 ๑๘ นายมั่นหมาย   นิมิตล  า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           
 กรรมการ 
 ๑๙ นายนิสิต   บัวเผื่อน           เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญ      กรรมการ  
               ๒๐.  น.ส.เพชรา    คงศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  
 เลขานุการ 

๒๑นายชัยณรงค์  เรืองฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ผูช่้วยเลข  
ผู้ไม่เข้าประชุม  



 ๑..นายกฤษ    สอนกอง           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                         
ติดราชการ 
 ๒.นางนิพัทธา  นุชเนื่อง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               
ติดราชการ ๓ นายเกษม  ศิริมา  สาธารณสุขอ าเภอบ้านตากสสอ.บ้านตาก             
ติดราชการ 

๔นางน  าทิพย์ กุลเกษตร            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.บ้านตาก         
ติดราชการ 
              ๕.นางศศิธร  ถาวรอ้าย            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ                          
ติดราชการ 
 ๖.นางหทัย    ศรีชัยทิพย์             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               
ติดราชการ 
 ๗.นางสุภาพร   ม่ิงมณี           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               
ติดราชการ 

๘.นางเสาร์แก้ว   โม้พวง            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.น  าดิบ       
ติดราชการ 
 ๙. นายช านาญ  พิพัฒน์ศาสตร์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.สมอโคน ติด
ราชการ 

๑๐.นายสุรัตน์   โม้พวง              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                
ติดราชการ 
 ๑๑.นางเกศทิพย์ เชียงค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ติด
ราชการ 
              ๑๒.นางวราพรรณ ทองอรุณศรี    ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.บ้านตาก               
ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วม  

๑. นายอภิชาต รอดแสวง พนักงานพิมพ์ 
๒. นางวาสนา  พันธ์ศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

        
เปิดประชุม   เวลา   ๑๓.๓๐ น 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   

๑.  เรื่องแจ้งจากประธาน 
   ๑.๑. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ต้อนรับทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๒ 
วันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  ๑.๒ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนได้จัดกระบวนการ DHB ของอ าเภอบ้านตากท่าน
นายอ าเภอให้ความส าคัญได้เป้าหมาย “คนบ้านตากหัวใจเดียวกัน มุ่งสร้างสังคม  อยู่ดีมีสุขอย่างย่ังยืน” 
     DHS StartUP  ๓-๔  เมย  ๖๐เตรียม    
ประธานมอบหมายคุณเพชรา  คงศรี น าเสนอ แผนงานทั งหมด  และเตรียมสถานที่ 
  ๑.๓ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ไปต้อนรับท่าน สสจ ตาก นพ. อดิสรณ์  วรรธนะศักด์ิ ความถนัด
ของนพ.สสจ.ตาก งานระบาดวิทยา, HA, แพทย์แผนไทยศูนย์การแพทย์องค์รวม TT Thai 
traditional ….  center 



  ๑.๔ทุกคนที่ช่วยกันจัดงานวัน อสม  ๒๐มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ๑.๕ การวัด Happy work Life Index  (ความสุข 9 มิติ มี 56 ตัวชี วัด)แบบประเมิน
เป็นตัวชี วัดของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการประเมินวัดความสุขของเจ้าหน้าที่ (ประชาชน
สุขภาพดี จนท.มีความสุข)   

๑.๖ คลินิกหมอครอบครัว ในปี ๖๐ ให้แต่ละรพ.สต ด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ เร่ิมท่ี รพ.สต  
ทุ่งกระเชาะ 

๑.๗ รพ.สต.ทุ่งกระเชาะควรจะได้เข้า LTC ในปี ๖๑  
๑.๘ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์  รพ.บ้านตากมี ๑ ราย(โรคหัวใจ) ให้ดูแล 
ด.ญ. กุลธิดา    77 ม. 4 ทุ่งกระเชาะ 
นางสุพรรณ น้อมเศียร  ม. 9 ต.แม่สลิด  ข้อเส่ือม  
นายยม  อาจแย้ม   ม. 3 ต.ทุ่งกระเชาะ  ต้องรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน 
  ๑.๙ แต่งตั งรองนพ.สสจ.ฝ่ายวิชาการ นางสมร เพชรอ าพร 

 ๒.    เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าส่วนราชการ คร้ังท่ี 3 / ๒๕60 วันท่ี 1  มีนาคม 2560 
      ๒.๑ อ าเภอจะมีการสร้างบ้านเพ่ือที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ในปี ๖๐    
  ๒.๒ นโยบายการปราบปรามยาเสพติดจากข้อมูลทีน่ าเสนอไม่ถูกต้อง ให้งานสุขภาพจิต
น าข้อมูลจากผู้รับบริการให้คุณวราพร  ใจมูลแจ้งประชุมหน.ส่วนครั งต่อไป 
  ๒.๓ มาตรการหมอกควัน ห้ามเผา ๑๔ก.พ.๖๐-๑๔ เม.ย.๖๐  มีรางวัลส าหรับผู้แจ้งตาม
จับ ๕,๐๐๐ บาท  
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๐ 

- รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามรายงานการประชุม 

- ทีมเย่ียมรพ.สต. คุณภาพ เพ่ือรับการประเมิน DHSA ก าลังสรุปประมาณ ๑ สัปดาห์  เรื่อง

เครื่องมือแพทย์ในการสอบเทียบ  นัดหมายสอบเทียบเครื่องมือจะได้นัดอาจารย์  ที่ไม่ส่ง  
สมอโคน      Het    รพ สต  สมอโคน   เกาะตะเภา    
ขอบันทึกเป็นฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ รพ.สต. ควรท าไปถึง อสม และที่บ้านที่ใช้เครื่องมือ
แพทย์ 

- การประเมิน รพ.สต. ติดดาว  
- ติดตั งระบบ refer ให้รพ.สต.  สรุปยังติดตั งไม่ได้ ประมาณเดือน พค ๖๐  ควรจะเสร็จ 
- ติดตามระบบ  DHDC  ติดตั งคุณภาพข้อมูล 
- เรื่อง  QOF  

ระเบียบวาระที่ ๔ อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
๔.๑  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

๔.๑.๑ สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของ คปสอ.บ้านตาก ประจ าเดือน   
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐    

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
๕.๑ เรื่องจากโรงพยาบาลบ้านตาก 



     ๕.๑.๑ ประชุมเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุ  วันที่ พุธที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมสุนทร  (ซ้อมจริง วันที่ ๕  เมษายน ๒๕๖๐ เวลา๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าภเูอ
กรีสอร์ต) 

๕.๑.๒  โครงการ  EMS  Member Club   เพ่ือสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงบริการเชิงรุกใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   เริ่มด าเนินการวันที ่๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐,วันที่ ๑-๓ มีนาคม   ๒๕๖๐และ
วันที่๑๕มีนาคม  ๒๕๖๐   ครอบคลุมทั งอ าเภอบา้นตาก 

    ๕.๑.๓   กรมการแพทย์ มาประเมินกิจกรรมภาวะสมองเส่ือมวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ณ รพ.
บ้านตาก   
๕.๒ เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 
    ๕.๒.๑ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยพูล   
 ประธาน   ขอชี แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย     
   ๕.๒.๒ เข้าประกวดบุคลากรดีเด่น 10 สาขา   

   ทพ.กุลนารี  ชัยชนะ   ทันตแพทย์ 
   นายสุรัตน์ โม้พวง   นักวิชาการสาธารณสุข 
   นส.ณัฐฏารัตน์ แก้วแสงตอ ทันตาภิบาล     

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

- เวชกรรมฟ้ืนฟู      
  ๖.๒  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
       - ไม่มีในภาพเครือข่าย 
  ๖.๓  สถานะการเงินบ ารุงโรงพยาบาลบ้านตาก 
  -เงินบ ารุง – หนี สิน คงเหลือ 19,386,390.59 บาท (สิบเก้าล้านสามแสนแปดหม่ืนหกพัน
สามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์)  
   ๖.๔ สถานการเงินบ ารุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เปิดไฟล์) 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เร่ืองอื่นๆ 

- ๒๓ มี.ค.๒๕๖๐ มีรับบริจาคโลหิตที่สโมสรเทศบาลต าบลบา้นตาก 
- จากการที่ไปเย่ียมผู้ป่วยติดเตียงพบปัญหาเกี่ยวกับผ้าอ้อมต้องใช้บริการจ านวนมากในผู้ป่วย

ที่ยากจน เสนอให้การช่วยเหลือโดยธนาคารปันสุข รายละ ๒๐๐๐ บาท ขอบอกขนาดด้วย 
มติที่ประชุม    อนุมัติ 

- อบรมโครงการคุณธรรม  วันที่๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ อุทยานไม้กลายเป็นหิน 
- ESB  จัดอบรมเดือนพฤษภาคม ๖๐  
- ๓๐ มีนาคม ๖๐  ปั่นจักรยานย้อนรอยพระเจ้าตากสิน 
- โครงการน าเสนอวิชาการ ระดับ คปสอ  ก าลังตอดต่อวิทยากร  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ปิดประชุม ๑๗.๐๐ น. 
 
 


