
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ 

ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ  หองประชุมหนอไมหวาน 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นพ.ภักดี สืบนุการณ  ผอ.รพร.ดานซาย 

2. นายชํานาญ มีมูล   สาธารณสุขอําเภอดานซาย 

3. นางสุมาลี จันทศร   นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

4. นางรุงนิรันดร แกววงศ  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

5. นายสุรชัย สิทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

6. นายอํานวย อิทธิวรากุล  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

7. นายสมัคร ศรีบุตตา   จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

8. นายนิวัฒน แสงรัตน  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

9. นางจียุรฉัตร แพทยไชโย  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   

10. วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

11. นายวุฒิพงษ สอนศรียา   จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

12. นายชัชวาลย ศรีสอาด  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   

13. นางวรรณวิไล ภูมิผล  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

14. น.ส.พจนีย พรหมรักษา  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

15. น.ส.จุฬาวรรณ ทุตปอ  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1. การเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ในวันที่ 9 ก.พ.58 สถานที่เสด็จโครงการราชดําริ โรงเรียน

ตชด.เฉลิมราชบํารุง บานหวยลาด และโรงเรียน ตชด.บานหมันขาว 

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย จะรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ประจําป 2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2558 

 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2557 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง 

 

วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

1. การติดตามความคืบหนา โครงการ DHS  

1. โครงการดานซายไรพุง การติดตามความกาวหนาของโครงการโดยจะเชิญหนวยงานตางๆ รวมประชุมใน

เดือน มกราคม 2558 และการประชุมภาคีเครือขายในหัวขอ “KM-คนดานซายไมทอดทิง้กัน” ซ่ึงจะเปน

เวทีใหหนวยงานตางๆ ไดนําเสนอผลการดําเนินงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2558 หองประชุมผีตาโขน 

2. โครงการงานศพ งานบุญปลอดเหลา ปลอดการพนัน  มีหมูบานที่แสดงความจํานงเพิ่มเติมทาง สสอ.ดาน



ซายจะไดทําการวบรวมรายชื่อและจัดทําบันทึกขอตกลงอีกครั้ง 

3. โครงการภาคีเครือขาย ควบคุมโรคเขมแข็ง อําเภอดานซายไดรับโลรางวัลควบคุมโรคเขมแข็ง จาก สคร.

เขต 6 ขอนแกน ประจําป 2557  

2. แผนยุทธศาสตร อําเภอดานซาย ป 2558 

3. การจัดสรรยาเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน -5 ป  

4. การประชุมงาน NCD ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ทาง True meeting เวลา 13.30 น. 

5. ขอเปล่ียนแปลงรายงานงบคาเส่ือมที่ไมสามารถดําเนินการได  

6. การขออนุมัติงบเหลือจาย 

7. การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานควบคุมโรคป 2558 วันที่ 21ม.ค.58 กลุมเปาหมายผูรับผิดชอบงาน

ระบาด งานควบคุมโรค ประธาน อสม. เทศบาล/อบต. ,ครูศูนยเด็ก 

8. การรับรองสาเหตุการตาย นโยบายป 2558 กระทรวงมหาดไทยจะรับดําเนินการในการลงสาเหตุการตายใน

มรณะบัตร  โดยจนท.รพ.สต.รับรองสาเหตุการตายไดในกรณีตายที่บาน แตถาเปนการตายผิดธรรมชาติ

จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ในสวนการตายที่โรงพยาบาลใหโรงพยาบาลเปนหนวยงานลงบันทึกขอมูล 

9. แผนการสํารวจและออกติดตั้งระบบเครือขาย ให รพ.สต. 

- วันที่ 18 ธ.ค.57  รพ.สต.กกจําปา** 

- วันที่ 19 ธ.ค.57 รพ.สต.วังบอน*, รพ.สต.ทับก่ี 

- วันที่ 24 ธ.ค.57 รพ.สต.ตูบคอ* 

- วันที่ 26 ธ.ค.57 รพ.สต.นํ้าเย็น 

- วันที่ 29 ธ.ค.57 รพ.สต.บานผ้ึง*,รพ.สต.หนองอุมลัว* 

- วันที่ 8 ม.ค.58 รพ.สต.ปากหมัน,เครือคู 

- วันที่ 9 ม.ค.58 รพ.สต.หนองผือ**, รพ.สต.นาดี* 

- วันที ่16 ม.ค.58 รพ.สต.โคกงาม**, รพ.สต.ปากโปง  

กิจกรรม 

1. สํารวจอุปกรณและติดตั้งระบบเครือขาย เดินสาย LAN 

2. ติดตั้งระบบ vEMR ใหกับ รพ.สต. 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง Table  และโปรแกรม BMS export 43 files 

4. ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบ OPPP2014 

5. ติดตั้งระบบรายงานการเงิน 

6. สํารองขอมูล HOSxP PCU ของทุก รพ.สต.เก็บเขา Data Center 

10. ขอให รพ.สต.ทุกแหง ตรวจสอบขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไดที่  

http://203.157.173.22/loeichart  

11. การติดตามผลงานตาม QOF โดยทาง สสจ.เลยจะติดตามผลงานถึงเดือน มีนาคม 2558 

12. การดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเดน 10 สาขา ไดเปนตัวแทนของอําเภอดานซายจํานวน 5 สาขา และจะสง 

อสม.ดีเดนระดับจังหวัดในวันที่ 19 ธ.ค.57 

 

 

 

 



วาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

1. การแขงขันกีฬาสาธารณสุข “รักเลย รักสุขภาพ” กําหนดจัดการแขงขันวันที่ 17 มกราคม 2558 ที่สนาม

กีฬาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อ.วังสะพุง มีทั้งหมด 6 โซน อําเภอดานซายอยูโซนสีเขียว 

 

                        

..……………………………………...ผูบันทึกการประชุม 

                                                    ( เดชา สายบุญตั้ง)  


