
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ 
ครั้งที่   2/2560 

วันท่ี   9   ธันวาคม   พ.ศ.2559   ณ      หองประชุมหนอไมหวาน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นพ.ภักดี   สืบนุการณ ผอ.รพร.ดานซาย ประธานกรรมการ 
2. นายชํานาญ   มีมูล สสอ.ดานซาย รองประธานกรรมการ 
3. ภญ.ดาริน   จึงพัฒนาวดี เภสัชกรชํานาญการ กรรมการ 
4. นางรุงนิรันดร   แกววงศ ผอ.รพ.สต.หนองผือ กรรมการ 
5. นางอรทัย   หุมอาจ ผอ.รพ.สต.เครือคู กรรมการ 
6. นายชัชชัย   เหมือนศรีชัย นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
7. นายนิวัฒน   แสงรัตน ผอ.รต.กกจําปา กรรมการ 
8. นางจียุรฉัตร   แพทยไชโย ผอ.รพ.สต.ตูบคอ กรรมการ 
9. นายวุฒิพงษ   สอนศรียา  ผอ.รพ.สต.วังบอน กรรมการ 
10. นายชัชวาลย   ศรีสอาด ผอ.รพ.สต.ผ้ึง กรรมการ 
11. นางวรรณวิไล   ภูมิผล ผอ.รพ.สต.นาดี กรรมการ 

12. น.ส.พจนีย   พรหมรักษา ผอ.รพ.สต.นํ้าเย็น กรรมการ 

13. น.ส.จุฬาวรรณ   ทุตปอ ผอ.รพ.สต.หนองอุมลัว กรรมการ 

14. วาท่ี   ร.ต.เดชา   สายบุญตั้ง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายวราวุธ   สารวิจิตร ผอ.รพ.สต.โคกงาม กรรมการ 

2. น.ส.เยาวพา   สิงหสถิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
3. ทพ.กฤษดาพันธ   จันทนะ ทันตแพทยชํานาญการ กรรมการ 
4. นางสุมาลี   จันทศร นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
5. นางเปรมศรี   สาระทัศนานันท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
6. นายสมัคร   ศรีบุตตา จพ.สาธารณสุข กรรมการ 
7. นายสุรชัย   สิทธิศักดิ์ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
วาระที่    1    เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1. การจัดสรรงบประมาณจากโครงการหลักประกันถวนหนา ปงบประมาณ 2560 จาก สปสช. กระทรวงสาธารณสุข           
และ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย    มติที่ประชุม    รับทราบ 

2. นโยบายสําคัญเรงดวน /ภารกิจพิเศษของปลัดกระทรวงสาธารณสุข การเสริมสรางและปองกัน มีใหเกิดการกระทํา     
ผิดทางวินัยในเรื่องเกี่ยวกับ 

1. การใชรถราชการ 
2. การไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน 
3. การไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสด ุ
4. การจัดอบรม   ประชุม   สัมนา   และดูงาน   เปนเท็จ 

https://www.dropbox.com/s/sihlvjxb1jgeamx/meetting%2030%2009%2059.pdf?dl=0


มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
วาระที่    2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่       1/2560 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับรอง 
 
วาระที่    3    เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1. คณะกรรมการสารสนเทศ 

1. เรื่องตรวจสอบขอมูลสารสนเทศสุขภาพ   ดวยโปรแกรม    EH!!   ระบบตรวจสอบสุขภาพขอมูล    ขอให   รพ.สต.ทุก

แหงตรวจสอบขอมูล   ดําเนินการแกไขและจัดสงขอมูลไปให   สสจ.เลย 

2. การแกไขปญหาแฟม   Person   การกําหนดกลุมเปาหมายและผลงานในป   2560  

 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 

2. ฝายเภสัชกรรมชุมชนแจงเรื่องการลงบันทึกขอมูลเบิกยา   และการเบิกวัคซีน   ผาน   google   drive 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3. การเก็บขอมูล   การปรับปรุงที่อยูอาศัยของผูปวย   เพ่ือนําเสนอขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   เชน   กระทรวงพัฒนา

สังคมและความม่ันคงมนุษย      เหลากาชาดจังหวัดเลย   องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

สสอ.ดานซาย 

1. เรื่อง   PCC   สรุปจากการประชุมคณะทํางานเเละเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ      อําเภอดานซาย      จะทํา   3   ทีม 

สรุปการจัดทีม   PCC   จัดเปน   3   ทีม 

ทีมท่ี   1  โคกงาม   หนองอุมลัว   บานผึ้ง   ปากโปง  

ทีมท่ี   2  กกจําปา   วังบอน   ทับกี่   ตูบคอ 

ทีมท่ี   3 หนองผือ   นาดี   เครือคู   ปากหมัน   นํ้าเย็น   ดานซาย 

http://203.157.173.21/eh/frontend/web/index.php


 

 

2. เรื่องโครงการพัฒนาดูเเลระยะยาว(Long Term Care)ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปงบประมาณ       

2560   มี   อบต.โคกงาม,อบต.โพนสูง   และเทศบาลศรีสองรัก  

มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นชอบ 

3. เรื่องโครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System) เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน       

พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละระบบสุขภาพอําเภอ(District Health Board) สนย.จะใหงบประมาณ     

สนับสนุน   14   บาท/ประชากร   โดยใหจัดทําแผนงานโครงการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4. เรื่องการดําเนินงานควบคุมโรคเขมเเข็งเเบบยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ   ป   2560   มีการประเมินและเกณฑการ

ใหคะแนน   ดังน้ี 

1. ระบบระบาดวิทยาที่ดี      40   คะแนน 

2. มีผลสําเร็จการปองกันและควบคุมโรคที่สําคัญตามนโยบายและปญหาของพื้นที่   60   คะแนน 

โรคตามนโยบาย 

1. โรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 

2. โรคไขเลือดออก 

โรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพ้ืนท่ี 

1. วัณโรคปอด 

2. โรคอุจจาระรวง   อาหารเปนพิษ 

3. โรคมือเทาปาก 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

5. เรื่องโครงการกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับเเละมะเร็งทอนําดี   ป   2560      เลือกพื้นที่ตําบลนาด ี 



มติที่ประชุม    รับทราบ 

6. เรื่องขอจางลูกจางช่ัวคราวตําเเหนงเจาหนาท่ีการเงิน   โดยใชงบประมาณของ   รพ.สต.เพื่อทําบัญชีการเงิน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและอนุมัต ิ

 

วาระที่    4    เร่ืองอื่นๆ 

ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา   16.00   น.  
 
 
   

..……………………………………...ผูบันทึกการประชุม 
                                                                                                                                                            (   เดชา   สายบุญตั้ง)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


