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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
คปสอ. นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2565 

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30 น. – 16:30 น. 
ณ ห้องประชุมขวัญนามน  โรงพยาบาลนามน 
    ต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ี 4/2565 
ระเบียบวาระที่ 3   ติดตามการประชุมครั้งท่ี 4/2565 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 น าเสนอแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 4.2 การติดตามการด าเนินงานวัคซีนป้องกัน COVID-19 อ าเภอนามน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอนามน (คปสอ.นามน) ครั้งที่ 5/2565 
วัน พุธ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 นายจิตกร    มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการ 
 นางสุดาทิทย์  หารจ าปา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางศศิธร  ก าทองดี                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางจารุวรรณ  ภารจรัส    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นายอนุกูล  อัธวิลัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางสาวกัลยาณี  พนมภูมิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางรัชฎาภรณ์  ภูโอบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นายยุทธพงศ์  ภามาศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 นายอรรถวิทย์  เนินชัด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นายทักษนัย  พัศดุ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  
 
ผู้ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้ 

1. นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
2. นายสุพจน์   แสบงบาล    สาธารณสุขอ าเภอนามน 
3. นางเพชระดา  พันพิพิธ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายสุขสันติ์  ภูภักดี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายอายุวัฒน์  สุระเสียง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางสัจจา  ภาวิช า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางปรียาวดี  บุญไชยโย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสาวหัทยา  เสริฐเลิศ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางทิพย์วัลย์  ไพศาล    นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
10. นางสาวลออรัตน์  จิตต์พงษ์              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางศิริวรรณ  ช่วยรักษา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12. นางสาวอลิษา  จุนันท์    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
13. นางอภิญญา  กองอุดม    เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
14. นางศิริมา  ปริมา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 



 
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 
 นางศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการประธาน  คปสอ.นามน         
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 -ไม่มี  

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 
 - รับรองการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ 3/2565 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นามน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  - นางศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คปสอ.นามน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)   
เป้าประสงค์ที่ 2 ด้านการบริหารเป็นเลิศ (Service Excellence ) 
เป้าประสงค์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence ) 
เป้าประสงค์ที่ 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานระดับความส าเร็จของการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (D-RPI) โดยมีผู้น าเสนอ
คือนางสาวกัลยาณี  พนมภูมิ   
 -นางสาวกัลยาณี  พนมภูมิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้น าเสนอโครงการป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (D-RPI) มีเป้าหมายคือ การลดการบาดเจ็บ การตายของประชาชนในพ้ืนที่ 
มาตรการการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายในปี 
2570  คนไทยตายจากอุบัติเหตุมาเกิน 12 ต่อประชากรแสนคน แผนงานในปี 2565 : อัตราการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลง ร้อยละ 5 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งปีที่ผ่านมาอ าเภอนามนมีผลงานอยู่ที่ 10.9 ต่อแสน
ประชากร สถานการณ์ล่าสุดของอ าเภอนามนอัตราการบาดเจ็บและอัตราการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะมี
กรอบการท ากิจกรรมที่จะน ามาจัดท าแผน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน/ขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ  งบประมาณ 14,400 บาท 
 2.การสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต/พื้นท่ีที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง งบประมาณ 7,000 บาท 
รวม 2 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 21,600 บาท 

 - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้น าเสนอโครงการฟ้ืนฟูระบบและป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 5.1 ร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 (COVID-19) ให้สงบภายใน 21-28 วัน  
กิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่ อบรมการควบคุมและสอบสวนโรคโควิด-19 ให้สงบภายใน 28 วัน  ในเจ้าหน้าที่ 
อสม,เจ้าหน้าที่ SRRT งบประมาณ 2,400 บาท 



 5.2 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 (COVID-19)  
กิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่ อบรม ให้ความรู้เจ้าหน้าที่  อสม. เรื่องโควิด-19และรณรงค์ให้มารับวัคซีนใน
ประชาชน ทุกต าบล งบประมาณ 12,000 บาท 
ตัวชี้วัดที่ 6. ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มกีารด าเนินการ COVID Free Setting 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่ 
  - ส่งเสริมการมารับวัคซีนให้ครอบคลุมในตลาดยอดแกง ร้อยละ 100 
  - สุ่มตรวจ ATK ในตลาดยอดแกง ร้อยละ 70 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  - อบรมผู้ประกอบการ อปท.ให้ผ่านมาตรฐาน Thai stop COVID Plus และ SHA Plus มี อปท.
รับรอง อบรมการใช้แบบประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai งบประมาณ 3,600 บาท 
รวม 3 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 18,000 บาท 

 -นายทักษนัย พัศดุ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้น าเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดี OV/CCA ซึ่งมีการด าเนินการไปแล้วบางส่วน โดยจะมีกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 4 กิจกรรมดังนี้ 
 1. อบรมสร้างแกนน านักเรียนเรื่องป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดี  
งบประมาณ 9,500 บาท 
 2. อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
งบประมาณ 9,500 บาท 
 3. ตรวจคัดกรองหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดี โดยการเก็บปัสสาวะ ให้ประชาชนอายุ 
40 ปีขึ้นไป  งบประมาณ 3,750 บาท 
 4. ตรวจคัดกรองหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดีด้วยวิธีการอัลตร้าซาวด์ ให้ประชาชน
อายุ 40 ปีขึ้นไป งบประมาณ 5,000 บาท 
รวม 4 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 27,750 บาท 

 -ประธานในที่ประชุม ได้มีการแนะน าให้มีการประเมินก่อนและหลังอบรมผู้เข้าร่วมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในโครงการที่น าเสนอ 

 - นางสุดาทิพย์  หารจ าปา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้น าเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก
กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โดยมี 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการ ดังนี้  
 1.1จัดตั้งคณะท างานเชิงบูรณาการระดับอ าเภอและท า MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
วิชาการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลและถอดบทเรียนภายในอ าเภอนามน 
 - ผลักดันสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย
และตามแนวทางมหัศจรรย์ 1000 วัน ด าเนินการ โดยใช้งบบรูณาการ 
 1.2 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในชุมชนในการส่งเสริมการสร้างความรอบรู้
การเกิดและเติบโตคุณภาพและเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 3F : Family Free Fun งบประมาณ 10,320 บาท 
 1.3 เสริมสร้างความรอบรู้หญิงวัยเจริญพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ 
งบประมาณ 12,000 บาท 



 1.4 อบรมให้ความรู้พัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพต้นแบบด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 
งบประมาณ 1,200 บาท 
 1.5 อบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 -กระบวน การเรียนรู้ การใช้คู่มือ DSPM ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กและผู้ปกครองเด็ก 
 -การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
 -กระบวนการ 3F:Family Free Fun (เล่นเปลี่ยนโลก) 
 -กระบวนการด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ ตามแนวคิด “กิน-กอด-เล่น-เล่า-นอน-เฝ้าดูฟัน  
 - โปรแกรม Triple P (โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม) 
และสามารถส่งต่อเด็กท่ีสงสัยล่าช้าในระบบบริการแบบไร้รอยต่อ 
งบประมาณ 12,000 บาท 
 1.6 จัดให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์เพ่ือได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์มีการประเมินภาวะ
โภชนาการ โรงเรียนพ่อแม่  ด าเนินการโดยใช้งบบูรณาการ 
 1.7 พัฒนาทักษะบุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยและIT ในการจัดการระบบ
สารสนเทศให้ข้อมูลมีคุณภาพ  งบประมาณ 2,400 บาท 
 1.8 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น  
 - กระบวนการพฒันาต าบลตน้แบบ     - สถานพฒันาเด็กปฐมวยั 
 - มหัศจรรย์ 1000 วัน    - โปรแกรม Triple P 
 - พื้นที่ต้นแบบเด็กเล่นเปลี่ยนโลก       - ระบบบริการ Care Plan 
 - การจัดการระบบข้อมูล   งบประมาณ 5,280 บาท 
รวม 8 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 43,200 บาท 

 2. โครงการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ  
กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการ ดังนี้  
 2.1 ประชุมพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเข้าสู่วัยสูงอายุ
ส าหรับทีมกระบวนการระดับอ าเภอ งบประมาณ 3,000 บาท 
 2.2 การประชุมเพ่ือการเตรียมความพร้อมการออกนิเทศติดตามงานในกลุ่มผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ     
ในชุมชน งบประมาณ 2,000 บาท 
 2.3 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการประเมินต าบล LTC  งบประมาณ 2,000 บาท 
 2.4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานต าบล LTC เพ่ือเสริมพลัง การท างานแก่ บุคลากรในระดับ
ต าบล งบประมาณ 7,800 บาท 
 2.5 ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTC  การท าแผนการดูแล Care plan ( กรม
อนามัย/ สปสช) งบประมาณ 2,000 บาท 
 2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประเด็น 
 - แนวทางการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 เรื่อง 
 -การบันทึกข้อมูลคัดกรองผู้สูงอายุในโปรแกรมผู้สูงอายุสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ   - โปรแกรม LTC 
 กรมอนามัย - โปรแกรม LTC สปสช,      - โปรแกรมคัดกรอง hos xp 
 - การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ  5 ด้าน และพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านจิตใจ  
โดยทั้งใช้แบบสอบถาม และ App lication H4U งบประมาณ 10,000 บาท 



 2.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในระดับต าบล(แยกรายต าบล) ดังนี้  
 - คัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง พร้อมให้ความรู้ในเรื่อง ดังนี้  
 - พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 5 เรื่อง 
 - การดูแลสุขภาพด้วยหลัก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อย 
 -การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ  5 ด้าน และพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านจิตใจ 
 งบประมาณ 15,000 บาท 
 2.8 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังชุมชนในประเด็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 15,000 บาท 
 2.9 คณะกรรมการประเมินติดตามเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงาน ผู้สูงอายุ     
ใน อปท.ทุกแห่ง เพ่ือคัดเลือก  -ต าบล LTC ต้นแบบ 
- Care Manger ต้นแบบ 
-Caregiver ต้นแบบ, ผู้สูงอายุต้นแบบ 
งบประมาณ 7,200 บาท 
 2.10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการสร้างสุขภาวะอนามัยต าบลจัดการสุขภาพผู้สูงวัย
คุณภาพ 
  - ต าบล LTCต้นแบบ 
 - Care Manger ต้นแบบ 
 - Care giver ต้นแบบ 
 - ผู้สูงอายุต้นแบบ 
รวม 10 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 77,000 บาท 

 -นางสาวชลธิลา ชุ่มมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้น าเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ประเด็นร่วม ขับเคลื่อน พชอ. (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอ าเภอนามน)    มี
กิจกรรมดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกฟ้าใส ผ่านช่องทาง รพ.สต.ที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้น า
ชุมชนจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางหอกระจายข่าวเทศบาล และหมู่บ้าน 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

 2. เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจหาสารเสพติด คัดกรองร่วมกับภาคีเครือข่ายงานยาเสพติดระดับอ าเภอ     
เพ่ือการน าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูฯและท าการติดตาม  
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 3. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายเพ่ือชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
งบประมาณ 750 บาท 
 4. ประชุมวางแผนและร่วมกันจัดท ากระบวนการการจัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่นแบบ    
องค์รวม ในโรงเรียนให้ค าแนะน าแก่วัยรุ่นและเยาวชน 750 บาท  
 5. อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและแกนน านักเรียนแบบบูรณาการรวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
และแกนน านักเรียนความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต “วัยรุ่นวัยใส ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง” ชมรม To be No.1 
งบประมาณ 10,000 บาท 



 6. อบรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในการด าเนินการงานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่าย อ าเภอนามน งบประมาณ 10,000 บาท 
 7. จัดประชุม ประเมิน ทบทวนการบ าบัด ดูแลและติดตาม ผู้ป่วยใช้ยา/สารเสพติด อ าเภอนามน และ
การบันทึกข้อมูล  (1ครั้ง/3เดือน...4ครั้ง/ปี) งบประมาณ 2,000 บาท 
 8. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใช้สารเสพติด และผู้ป่วยใช้สารเสพติดมีอาการทางจิตเวชในชุมชน 
(2ครั้ง/เดือน...24ครั้ง/ปี) งบประมาณ 8,640 บาท 
 9. ด าเนินงานวิจัย การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยใช้สารเสพติมีอาการทางจิตแบบบูรณาการอ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 5,000 บาท 
 10. จัดประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานยาเสพติดแบบบูรณาการของอ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 5,000 บาท 
รวม 10 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 42,140 บาท 
 
 - นางสาวรัชฎาภรณ์  ภูโอบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้น าเสนอโครงการบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence ) โรค NCD  
1.ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาประชา สัมพันธ์เพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
งบประมาณ 4,300 บาท 
2.ติดตามเยี่ยมบ้านรายกรณีผู้ป่วย DM/HT/ESRD/ Stroke/STEMI ที่มีปัญหาซับซ้อน 
งบประมาณ 8,6400 บาท 
3.ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตรวจจอประสาทตา/ตรวจเท้า 
งบประมาณ 29,040 บาท 
4.ประชุมให้ความรู้เรื่องโรคไตวายเรื้อรัง และคัดกรองโรคไตวายเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วย DM/HT 
งบประมาณ 80,50 บาท 
5.ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วย DM/HT/CKD 
งบประมาณ 5,700 บาท 
6.ประชุมวิชาการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับผู้ป่วย NCD 
งบประมาณ 5,700 บาท 
7. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือประเมินงาน NCD Clinic Plus / CKD Clinic คุณภาพ 
งบประมาณ 6,000 บาท 
รวม 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 7,2000บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 -นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงศ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ได้น าเสนอโครงการระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน RDU กิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่  
 1. จัดตั้งคณะท างาน/จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแผนงานห้องพยาบาลสีขาว/ร้านค้า
คุณภาพ งบประมาณ 6,000 บาท 
 2. ออกตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าห้องพยาบาลสีขาว/ร้านค้าคุณภาพตามแผนงาน  
งบประมาณ 1,440 บาท 
  
 
 



 3.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้แก่ อสม.รพ.สต.ครู นักเรียน เพ่ือเตรียมพร้อมในการ
ประเมิน ห้องพยาบาลสีขาว/ร้านค้าคุณภาพ  งบประมาณ 5,300 บาท 
 4.ออกพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน    งบประมาณ 1,920 บาท 
รวม 4 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 14,660 บาท 

 - นายอนุกูล อัธวิลัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม แผนงานเครือข่ายบริการสุขภาพมี
การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย Stroke และ STEMI  
 ๑. ประชุมคณะท างาน จัดท าCPG งบประมาณ 1,200 บาท 
 2. คัดกรอง CVD RISK ในกลุ่มผู้ป่วย DMHT 
 -จัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
 -จัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง 
 -กิจกรรม 3 อ 2 ส 
 -แจกนามบัตรแนวทางการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจกลุ่มเสี่ยง 

 3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและส่งต่อตามแนวทางCPGผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหลอดเลือดหัวใจ งบประมาณ ๒๓,๘๘๐ บาท 
 4.จัดประชุม KM วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปตัวชี้วัดผล และสรุปผลการด าเนินงาน   
งบประมาณ 1,200 บาท 

รวม 4 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 26,280 บาท 

 - นายจิตรกร มาตยวงศ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่องระดับความส าเร็จ
ของการจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาล  
นามนอยู่ในระดับที่ 1 โดยเฉลี่ยในจังหวัดอยู่ที่ระดับท่ี 3  

 -นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้น าเสนอโครงการ 2 
โครงการ ได้แก่ 1. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence ) (องค์กรแห่งความสุข) 

 กิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่ 

1.1บุคลากร คปสอ.นามน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง   
บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดีก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดี การให้ความรู้เชิงวิชาการในเรื่องการออกก าลังกาย 
และอาหาร เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นมา โดยจะมีการอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1วัน รวม 3 วัน  

1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่บุคลากร มีการออกก าลังกาย เช่น การมีกีฬาประจ าปี  

1.3 การจัดท าแผน คปสอ.นามน นอกสถานที่ /การด าเนินการตามแผน 

- การเตรียมรับการประเมินยุทธศาสตร์ 
 - การตอบแบบประเมินผ่ านระบบออนไลน์  โดยจะมีการประสานงานอีกครั้ งหนึ่ ง             
รวม 3 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 191,860 บาท 

 2.โครงการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง สุขภาพ คาดว่าจะไม่มีการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 



 - นางสาวจารุวรรณ ภารจรัส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่องโครงการ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ER ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 2565   งบประมาณ 8,400 บาท 

 2. เยี่ ยมประเมินการด า เนินงานของFR  ในเครือข่ ายอ า เภอนามนปี  2565             
งบประมาณ 3,600 บาท 

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแก่เจ้าหน้าที่ใน คปสอ.นามน ปี2565 
งบประมาณ 12,000 บาท 

 4.อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลใน คปสอ.นามน ปี2565 
งบประมาณ 4,800 บาท 

 5.อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย  

งบประมาณ 4,800 บาท  

 6.ประชุมจัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุสาธารณภัยของพ้ืนที่(โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ าหรือ
เหตุฉุกเฉินอื่น) งบประมาณ 8,550 บาท 

 7.อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มชนบนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2564 และสงกรานต์ 2564 งบประมาณ 31,200 บาท 

 8.อบรมเชิงปฎิบัติการและซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุสาธารณภัยของ
พ้ืนที่(โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ าหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน) ปี2564 งบประมาณ 6,000 บาท 

รวม 8 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 79,350 บาท 

รวมงบประมาณทุกโครงการ  613,845 บาทถ้วน 

มติที่ประชุม     

 4.2 การติดตามการด าเนินงานวัคซีนป้องกัน COVID-19 อ าเภอนามน 
  - ไม่มี  

 - นางศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม ในส่วนที่เหลือแผนที่
ยังไม่ได้น าเสนอน ามาเสนอในการประชุมในครั้งถัดไป และพิจาณาส่วนๆต่างๆเพ่ิมเติม   
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
   

 
ลงชื่อ....................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน การประชุม     
     นางสาวรัตติกาล  ตุมหนแย้ม        นายอรรถวิทย์  เนินชัด  
        นักวิชาการสาธารณสุข           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
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