
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ 

ครั้งที่ 2/2558 

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 ณ  หองประชุมหนอไมหวาน 

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

รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นพ.ภักดี สืบนุการณ  ผอ.รพร.ดานซาย 

2. นายชํานาญ มีมูล   สาธารณสุขอําเภอดานซาย 

3. นางเปรมศรี สาระทัศนานันท  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 

4. นางสุมาลี จันทศร   นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

5. นางรุงนิรันดร แกววงศ  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

6. นางอรทัย หุมอาจ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 

7. นายสุรชัย สิทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

8. นายอํานวย อิทธิวรากุล  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

9. นายสมัคร ศรีบุตตา   จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

10. นายนิวัฒน แสงรัตน  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

11. นางจียุรฉัตร แพทยไชโย  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   

12. วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

13. นายวุฒิพงษ สอนศรียา   จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

14. นายชัชวาลย ศรีสอาด  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   

15. นางวรรณวิไล ภูมิผล  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

16. น.ส.พจนีย พรหมรักษา  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

17. น.ส.จุฬาวรรณ ทุตปอ  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 1. ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ เม่ือวันที่ 17 มกราคม 

  2558 ที่ผานมา 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2558 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง 

 

วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรูองคกร ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรูและนําไปสูการพัฒนาปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

จากกรมสุขภาพจิตมาใหความรู และใหกรรมการ คปสอ.อําเภอละ 3 คน เขารวมประชุม ดังน้ี 

  1. นายชํานาญ มีมูล สาธารณสุขอําเภอดานซาย 

  2. นางสุมาลี จันทศร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

  3. นายสุรชัย สิทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 



2. สรุปผลการประชุมชี้แจงและแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาคุณภาพขอมูล 43 แฟม จังหวัดเลย  มีประเด็นที่สําคัญ

ดังน้ี 

  1. แจงยกเลิกการบันทึกขอมูลผานเวปไซตและโปรแกรมดังน้ี 

 - เวปไซตยิ้มสดใส 

 - เวปไซตรายงาน  SRRT 

 - เวปไซตเฝาระวังผูปวยซึมเศรา 

 - เวปไซตประเมินมาตรฐานสุขศึกษา 

 - เวปไซตปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 - เวปไซตรายงาน อสม. 

 - เวปไซตตําบลจัดการสุขภาพ 

 - เวปไซตหมูบานจัดการสุขภาพ 

 - เวปไซตโครงการลดการใชพลังงานภาคราชการ 

 - เวปไซตโรคไขหวัดนก /ไขหวัดใหญ 

  2. แจงยกเลิกการบันทึกขอมูลผานโปรแกรมการบันทึกขอมูลการคัดกรองตาง ไดแก 

- โปรแกรมคัดกรอง DM/HT มีการปรับชวงอายุที่คัดกรองจากเดิม 15 ป ขึ้นไปเปน 35 ปขึ้นไป แต

จังหวัดเลยขอใหคัดกรอง 15 ป เหมือนเดิม 

- โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม (CXs2010 และ Pap regis) 

- โปรแกรมคัดกรองตอกระจก 

- โปรแกรมคัดกรองโรคอัมพฤกษ 

- โปรแกรมคัดกรองผูปวยซึมเศรา 

- โปรแกรมคัดกรองพัฒนาการเด็กตามแบบอนามัย 55 

  3. ปรับคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม 

ในสวนของ คปสอ. ใหมีการดําเนินการดังน้ี 

 1 . แจงการยกเลิกการบันทึกขอมูลผานเวปไซตและโปรแกรมตางๆ ใหผูบริหารและผูเก่ียวของทราบ 

 2. ทําคําส่ังแตงตั้งกรรมการขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของอําเภอ (คปสอ.) 

 3. แจงใหหนวยบริการศึกษาเวปไซต HDC และตรวจสอบขอมูลวาถูกตองตรงกับขอมูลในหนวยบริการ 

  หรือไมโดยกําชับใหหนวยบริการทํางานและบันทึกขอมูลตามความเปนจริง 

3. การตรวจสอบขอมูลแฟม Person สถานะ/สาเหตุจําหนายแตเปนขอมูลผูเสียชีวิตในแฟม Death  อําเภอดานซาย 

จํานวน 26 record มีรายละเอียดดังน้ี 

  1. รพ.สต.ปากโปง  1 record  6. รพ.สต.หนองผือ   3 record 

  2. รพ.สต.วังบอน 3 record  7. รพ.สต.หนองอุมลัว 8 record 

  3. รพ.สต.นํ้าเย็น 2 record  8. รพ.สต.ทับก่ี  2 record 

  4. รพ.ต.กกจําปา 4 record  9. สพ.สต.บานผ้ึง  2 record  

  5. รพ.สต.ตูบคอ  1 record 

4. การตรวจสอบขอมูลผูมารับบริการแฟม SERVICE แตเปนผูเสียชีวิตในแฟม DEATH และมีสถานะยังไมจําหนายใน

แฟม Person อําเภอดานซาย มี 3 visit ไดแกน รพ.สต.หนองอุมลัว 1  visit และ รพ.สต.กกจําปา 2 visit 

5. การพัฒนาคุณภาพ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ประจําป 2558 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไดสงกรอบระยะเวลา

การดําเนินงาน และ(ราง)เกณฑการประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดตาว มาใหเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 



6. ขออนุมัติแผนงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุนประจําปงบประมาณ 2558  (เอกสารตาม

ภาคผนวก 1) ขอความเห็นชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซายไมประสงคจะใชงบคาบริการทางการแพทย

ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุนประจําปงบประมาณ 2558 รายการชุดควบคุมความดันรัดหามเลือดแบบเคล่ือนยายได 

จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 358,750 บาท  (สามแสนหาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)  จึงขอโอนงบประมาณ

ดังกลาวใหโรงพยาบาลวังสะพุง เพื่อดําเนินการตอไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติ 

 

วาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

 ไมมี เรื่องอ่ืนๆ 

                         

..……………………………………...ผูบันทึกการประชุม 

                                                    ( เดชา สายบุญตั้ง)  

 

 

 

 


