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1 นายวิษณุ  มากบญุ  สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 
2 นางสาวรัชดาภรณ์  วงศ์จีนาพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์  
3 นางสาวธนัตติยา  ศรีเดช  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.แม่วงก์ 
4 นายธรรมรัตน์  จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.แม่วงก์ 
5 นางสาวศิรินภา  เมษาสกุล เจ้าพนักงานธุรการ   สสอ.แม่วงก์ 
6 นางสาวศศิวรรณ  จันทสุริโย เจ้าพนักงานธุรการ                  สสอ.แม่วงก์ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การประชุม กวป. 
  1. การมอบรางวัลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอที่มีผลงานดีเด่น 
   ลำดับท่ี 1  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแสง 
   ลำดับท่ี 2  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ 
   ลำดับท่ี 3  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบรรพตพิสัย 
  2. การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
   วันท่ี 26 มกราคม 2566 
           1.2 การประชุมหวัหน้าส่วนราชการอำเภอ 
               1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา   
                         - วันท่ี 17 มกราคม 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่วงก์  หมู่ท่ี 9 ต.แม่วงก์ ขอมอบหมายให้
คุณธนัตติยา และคุณศิรินภา เข้าร่วมกิจกรรม 
      - วันท่ี 18 มกราคม 2566  รพ.สต.บ้านวังซ่าน  หมู่ท่ี 1 ต.วังซ่าน ขอมอบหมายให้คุณรัชดาภรณ์ 
และคุณธรรมรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. การสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน           
                         ใหเ้จ้าหน้าท่ีสมัครทุกคน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสมัคร 
  3. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
   จังหวัดนครสวรรค์ มีคำส่ังท่ี 5454/2565 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 แต่งต้ังคณะทำงาน
บริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2 ค) ระดับอำเภอ 
                     4. การดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                          อำเภอแม่วงก์ กำหนดตำบลเขาชนกัน เป็นตำบลเข้มแข็งฯ และทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ   
เมือ่ 26 ธันวาคม 2565 ดังนั้นงานต่างๆในพื้นท่ีตำบลเขาชนกัน  จึงควรบูรณาการกับโครงการนี้ 
  ๕. การส่งเสริมผ้าถ่ินไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหสัดนครสวรรค์ 
                         มีการส่ังจองเส้ือตามคิวอาร์โค๊ด 
                         ใส่เส้ือเทศกาลตรุษจีน   15 – 26 มกราคม 266 
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 1.3 อื่นๆ  

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในการปฏิบัติราชการและสวมใส่ผ้าไทย 
- วันจันทร์ : แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
- วันอังคาร: แต่งกายชุดผ้าไทย 
- วันพุธ    : เส้ือท่ีระลึกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งท่ี 5/ 

เส้ือ To be number one 
- วันพฤหัส: เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญาและผ้าบาติกลายปาเต๊ะร่วมใจเทิด

ไท้เจ้าหญิง ลายท้องทะเลไทย และลายป่าแดนใต้ โดยไม่กำหนดสีผ้า 
- วันศุกร์  : แต่งกายชุดผ้าไทย 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมคร้ังก่อน 

   1) ผลงานพัฒนาเว็บไซต์ 

หน้า page ผู้รับผิดชอบ เรียบร้อย 
กำลัง 

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

การจัดการเรื่องร้องเรียน ธรรมรัตน์  /  
การจัดซื้อจัดจ้าง ศิรินภา  /  
แผนปฏิบัติงานประจำปี สสอ.  /  
สรุปผลการปฏิบัติงาน สสอ.  /  
นโยบายและยุทธศาสตร์ สสอ.  /  
การส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก ธนัตติยา /  ผลงาน KPIไม่เป็นปัจจุบัน 
พัฒนาการเด็ก ธนัตติยา /  ผลงาน KPIไม่เป็นปัจจุบัน 
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ธนัตติยา  /  
การจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ธนัตติยา  /  
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ธนัตติยา  /  
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ธนัตติยา /  ผลงาน KPIไม่เป็นปัจจุบัน 
การควบคุมโรคไข้เลือดออก ธรรมรัตน์  /  
การควบคุมวัณโรค ธรรมรัตน์  /  
การจัดบริการโรค DM  HT ธนัตติยา /  ผลงาน KPIไม่เป็นปัจจุบัน 
การจัดบริการสุขภาพจิต ธนัตติยา  / ผลงาน KPIไม่เป็นปัจจุบัน 
การคัดกรองมะเร็ง ธรรมรัตน์  /  
การพัฒนา Green&Clean ธนัตติยา /   
การคุ้มครองผู้บริโภค ธนัตติยา  /  
การควบคุมบริโรคยาสูบ สุรา ธนัตติยา /  ผลงาน KPIไม่เป็นปัจจุบัน 
การบริการทันตสาธารณสุข ธนัตติยา  /  
การแพทย์แผนไทยและทางเลือก ธนัตติยา  /  
การบำบัดยาเสพติด ธนัตติยา /  ผลงาน KPIไม่เป็นปัจจุบัน 
พชอ รัชดาภรณ์+สสอ  /  
ทุกครอบครัว  มีหมอประจำตัว 3 คน รัชดาภรณ์  /  
การคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย SMI-V ธนัตติยา  /  
การประเมิน ITA ธรรมรัตน์ /   
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การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมรัตน์ /  แผนปี 2566 
To be number one ธนัตติยา  /  
การพัฒนาความสุขของคนทำงาน ธรรมรัตน์  /  
การควบคุมภายใน รัชดาภรณ์  /  

  

2) การเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
                 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแบ่งงานผู้รับผิดชอบแต่ละตำบล 
  ตำบลแม่เล่ย์     นายวิษณุ  มากบุญ 
  ตำบลวังซ่าน นางสาวรัชดาภรณ์  วงศ์จีนาพันธุ์ 
  ตำบลเขาชนกัน นายธรรมรัตน์  จันทรานุสรณ์ 
  ตำบลแม่วงก์ นางสาวธนัตติยา  ศรีเดช 

4.2 การแบ่งงานที่รับผิดชอบ 
 สับเปล่ียนงานมะเร็ง/งาน อสม.  ให้คุณธรรมรัตน์  จันทรานุสรณ์ 
 
4.3 การแบ่งงานรับผิดชอบตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ 

ลำดับ รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1 การสร้างเสริมและคัดกรองภาวะสุขภาพกลุ่มวัย  ร้อยละ 90 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณสะอิ้ง เทเพ็ญ 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

2 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขภาพ (4D) ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ 100 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณมาลี ประจงสุข 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

3 ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan : 
HL & Preventive Long Term Care) 

 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณสะอิ้ง เทเพ็ญ 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

4 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟันร้อยละ 30 ร้อยละ30 1.คุณปรีดา ประทุมมา 
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณวันชนะ กัญจนะชุมาบูรพะ 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

5 โรงพยาบาลทุกระดับจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีมากข้ึนไป  

ร้อยละ90 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณพงศธร โพธ์ิมล 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

6. เด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย 
TEDA 4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 หลังการกระตุ้นแล้ว
สมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ35  

75% , 35% 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณมาลี ประจงสุข 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

7. CBTx ระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 100 ร้อยละ100 1.คุณศิริธร ดิษเจริญ 
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณศิริธร ดิษเจริญ 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

8. การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ ่มสงสัยผู ้ป ่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ60 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณสะอิ้ง เทเพ็ญ 
2.คุณธนัตติยา  ศรีเดช 

9. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Depressive disorder) เข้าถึง
บริการสุขภาพจิต 

ร้อยละ80 1.คุณศิริธร ดิษเจริญ 
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณศิริธร ดิษเจริญ 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

10 อัตราความสำเร็จการรักษาผู ้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม ่

ร้อยละ88 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณพงศธร โพธ์ิมล 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

11 อัตราการเกิด 2nd Generation โรคไข้เลือดออกไม่
เกินร้อยละ 10 

≥10 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณญาณวุฒิกลิ่นษร 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

12 ประชาชนทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน   1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณวิรัตน์ วินิจโยนาห์ 
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 
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13 ผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ร้อยละ 60  ร้อยละ60 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

1.คุณมาลี ประจงสุข 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

 ผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง  ลำไส้ใหญ่ร้อยละ50 ร้อยละ50 1.คุณศิวพร สุขจิต  
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

1.คุณวิภาวินี เกิดผล 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

14 ระดับความสำเร็จการแพทย์ฉุกเฉินและจัดการภัย
พิบัติแนวใหม่เข้มแข็ง (Emergency Care System) 

ร้อยละ65 1.คุณมาลี วัฒนวิกย์กรรม์ 
 

1.คุณนาตยา พิมพ์สุวรรณ 

15 ประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการ
รักษาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 35 1.คุณกุสุมา พิลึก 
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณกุสุมา พิลึก 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

16 
ประชาชนมี  Digital Identity เพ ื ่อเข ้ าถึงข ้ อมู ล
สุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อ 

ร้อยละ25 1.คุณสุพัตรา หารพันธ์ 
2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

1.คุณนราชัย มูคำ 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

17 
ระดับความสำเร็จขององค์กรแห่งความสุขคุณภาพ ร้อยละ100 1.คุณมาลี วัฒนวิกย์กรรม์ 

2.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 
1.คุณพงศ์ธวัช หารพันธ์ 
2.คุณธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 

18 โรงพยาบาลมีมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน3 ร้อยละ90 1.คุณมาลี วัฒนวิกย์กรรม์ 1.คุณสุปราณี มนเหลา 
19 หน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน PMQA  ร้อยละ70 1.คุณวิษณุ มากบุญ 1.คุณรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธ์ุ 

20 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน 

ร้อยละ82 
1.คุณพงศ์ธวัช หารพันธ์ 1.คุณพงศ์ธวัช หารพันธ์ 

21 4S4C ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 1.คุณสุพัตรา หารพันธ์ 1.คุณพัชร์ธนศิฏาษ์ ปัญจะวัน 
 
4.4 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย 
 ออกวันท่ี 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565  ท่ีอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 ประสานผู้รับผิดชอบ รพ.สต. 
4.5 การประชาสัมพันธ์ 
 ขอให้ดำเนินการต่อเนื่อง 
4.6 องค์กรแห่งความสุข 
 ให้ถ่ายคลิปเวลาปฏิบัติงาน 
4.7 การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/กล้องwebcam 
 ดำเนินการ ขอมอบหมายให้คุณศิรินภาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และคุณธนัตติยาเป็นผู้ตรวจ

รับพัสดุ 
4.8 การจ้างทำเคร่ืองสูบน้ำ 
 ซื้อปั้ม/ท่อ สำหรับสูบน้ำท้ิงในช่วงท่ีน้ำท่วม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 นางสาวรัชดาภรณ์  วงศ์จีนาพันธุ์ 
 - ปรับระบบงานให้เป็นระบบดิจิตอลมากขึ้น คิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นผลงานเด่นใน PMQA 
 - ตัวชี้วัดที่ 20 เรื่องการควบคุมภายใน ผ่านร้อยละ 82 สสอ.ต้องมีการดำเนินการด้วย โดยขอให้ทุกงานมี
การดำเนินการ ดังนี้ จัดทำ Flow Chart ,วิเคราะห์ความเส่ียง ,การกำกับติดตามงาน 
 - จัดให้มีการเพิ่มระบบการประเมินความพึงพอใจในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประกอบการประเมิน PMQA 
 นางสาวธนัตติยา  ศรีเดช 
 - ในวันท่ี 13 มกราคม 2566 ทีมจิตเวช รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จะมาดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก โดย
มีธนัตติยา และธรรมรัตน์ ไปช่วยเหลืองานคัดกรอง 
 - เรื่อง เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ให้เสริมสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารท่ีถูกต้อง 



รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 หน้าท่ี ๕  
 
 นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ 
 - เรื่องการต่อสัญญาเว็บไซต์ของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการทำชุดอนุมัติ และขอใบเสนอราคา 
 - เรื่องการแก้ปัญหาท่อน้ำบริเวณบ้านพัก ได้ดำเนินการปิดฝาท่อ และสูบน้ำแล้ว หากยังมีน้ำล้นอีก จะต้องมี
การปรึกษากับ รพ.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 

          
  (นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์)       (นายวิษณุ  มากบุญ) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม                สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 
          ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
               
 


