
รายงานการประชุม
การประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี เพื่อคืนข้อมูลผลการตำเนินงานด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ 

และเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ปีญหาสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๑ ๘  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธวัขบุรี

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นโยบายด้านสุขภาพของโรงพยาบาลธวัขบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (นายแพทยป์ระกาศ 

เจรญิ ราษฎร:์ ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลธวจับรุ)ี
นายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัซบุรี นำเสนอนโยบายของ 

กระทรวงสาธารณสุข นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและแนวทางการดำเนินงานด้าน 
สุขภาพของโรงพยาบาลธวัซบุรี ปี ๒๕๖๓ ซึ่งดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดิมใกล้เคียงกับการดำเนินงาน 
ของปีที่ผ่านมา เน้นหนักการแก้บีญหาสุขภาพที่เป็นประเด็นสำคัญของชุมขน เซ่น โรคระบาดตามฤดูกาล โรค 
เรื้อรังต่างๆ เข่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองการประชุมคร้ังก่อน
ไ ม ่ม ี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องลืบเนื่อง
ไ ม ่ม ี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ
วาระท่ี ๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี (นางสาวรุง่นภาภรถร์ 
ประชาไนย:์ นกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ)

นางสาวรุ่งนภาภรณ์ ประซาไนย์ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของโรงพยาบาล 
ธวัซบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี ปี ๒๕๖๒ ในภาพรวมของอำเภอธวัขบุรีเปรียบเทียบเป็นราย 
ตำบล (นำเสนอในรูปแบบ pow er point)

ผลงานในภาพรวมของตำบลธงธานีที่ยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ ได้แก่
ที ่ ตัวข้ี'วัด เบีาหมาย 

(ร้อยละ)
ผลงาน 

(ร้อยละ)
สาเหตุ

๑ - ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ 
ดูแลก่อนคลอด ๕ คร้ัง ตามเกณฑ์

๑๐๐ £ ร๑ . เ£)(ร̂ หญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถมาตาม 
นัดได้ทุกครั้งเนื่องจากขาดคนพา 
มา

๒ - ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับ 
การดูแลครบ ๓ คร้ัง

๑๐๐ ๘๕ มารดาไปทำงานที่อื่นก่อนเยี่ยม 
ครบ ๓ คร้ัง

๓ - ร้อยละของทารกแรกเกิดนํ้าหนัก 
น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม

๐ ๒๐

(ริ̂ อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ในสตรีอายุ ๓ ๐ -  ๖๐ ปี

๑๐๐ ๙๑.๗๒ กลุ่มเป๋าหมายไม่สะดวกในการมา 
รับบริการ



วาระท่ี ๔.๒ แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๔๖๓ 
(นางสาวยพุา รตันเวฬ:ุ พยาบาลวชิาชพีชำนาญการ)

ผู้รับผิดขอบงานที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายในขุมซนขี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้าน 
สุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๔๖๓ และขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
ดังนี้

๑ .  นางลาวยุพา รัตนเวฬุ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ขี้แจงเรื่องการอบรม 
อสม.หมอประจำบ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 
เครือข่ายสุขภาพสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ อำเภอธวัซบุรีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ 
ธันวาคม ๒๔๖๒ ณ ห้องประขุมโรงพยาบาลธวัซบุรี

๒. นางสาวนิรัธธา ยะราไสย์ พยาบาลผ้รับผิดซอบงานคัดกรองต้อกระจก ประซาสัมพันธ์ 
เรื่องโรงพยาบาลธวัซบุรีร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะจัดบริการผ่าดัดต้อกระจกในช่วงเดือนกรกฎาคม 
๒๔๖๓ และแจ้งให้ขุมซนทราบว่ามืทีมผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในขุมซน(care giver) ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
ทุกกลุ่มอายุ และทุกสิทธิ ทุกสัปดาห์

๓ .  นางสาวสิริรัตน์ ปีญจมาตย์ แจ้งเรื่องการดำเนินงานตรวจดัดกรองเด็กสมาธิสั้นและเด็ก 
บกพร่องทางการเรียนรู้ (ADHD และ LD) ท้ังในโรงเรียนและในขุมซน อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ครอบคลุม 
ทุกโรงเรียน

๔. นางประมวล รัฐวร ผู้รับผิดขอบงานมะเร็งปากมดลูกและงานวางแผนครอบครัว เนื่องจาก 
เป้าหมายในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเด้านมในสตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี คือ ครอบคลุมทุกคน 
จึงอยากขอให้ภาคีเครือข่ายร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย และฝากทาง 
โรงเรียนให้ช่วยสอดส่องพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ใม่พึงประสงค์ในวัย 
เรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจะจัดสอนเรื่องการคุมกำเนิดให้แก่เด็กมัธยมทุกแห่งในเขตตำบลธงธานี

๔. นางสาววีรจิต นันตะก้านตง ผู้รับผิดขอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน แจ้งเรื่องการรณรงค์ฉีด 
วัคซีนหัดเยอรมัน สามารถมารับบริการใด้ที่โรงพยาบาลธวัซบุรี และจะออกฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
แก่นักเรียนหญิงขั้น ป .๖ ท ุกราย รวมทั้งการออกให ้ความรู้เก ี่ยวก ับการช่วยฟ ันคืนช ีพแก่น ักเร ียนก็จะ 
ดำเนินการต่อเนื่องเหมือนปีที่ผ่านมา

๖. ทพ.ปิยะมาศ เอมอิ่มอนันต์ ประซาสัมพันธ์เรื่องงานทันตกรรมเซิงรุก
- จะมืการดัดกรองกลุ่มเด็ก ๔-๑๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน เพื่อให้บริการเคลือบหลุม

ร่องพึน เคลือบฟลูออไรด์
-ในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ ขอให้ อสม.ดัดกรองเบื้องต้น ถ้ามืหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 

ต้ังแต่ ๑-๙ เดือน แนะนำให้มาตรวจฟ้น+ขูดหินปูน+ขัดพึนฟรีที่โรงพยาบาล(ฟรีทุกสิทธิ)
๗. ภก.สุทธิพงษ์ มืซำนาญ งานคุ้มครองผู้บริโภค

- มีการดูแลผู้ประกอบการโรงงานนํ้าดื่ม/อาหาร/นม/คลินิก
- จัดทำแผนออกให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในขุมขน เข่น ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใช้ยาแก้ปวด/ผลิตภัณฑ์ปนเปีอน

๘. นายบรรจง สูงสันเขต ผู้รับผิดขอบงานควบคุมโรค ขี้แจงเรื่องโครงการตรวจดัดกรอง 
พยาธิใบไม้ตับในนักเรียน จะดำเนินการช่วงเปิดเทอมเดือนมิถุนายน ๒๔๖๓ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ 
ความรู้และเก็บอุจจาระตรวจ

๙. นางสาวรุ่งนภาภรณ์ ประซาไนย์ ผู้รับผิดขอบงานหลักประกันสุขภาพ ขี้แจงเรื่องการย้าย 
สิทธินักเรียนนอกโรงเรียนเข้าบ้านเลขที่ ขอให้นำเอกสารมายี่นที่ห้องบัตรเพื่อดำเนินการย้ายสิทธิ และฝาก 
ภาคีเครือข่ายช่วยประซาสัมพันธ์และติดตามการมีสิทธิ(ย้ายสิทธิ)ของคนต่างถิ่นด้วย



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕.๑ การจัดทำแผนงาน/โครงการแก้บญีหาสุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (นางสาวยพุา 
รตันเวฬ:ุ พยาบาลวชิาชพีชำนาญการ, นางสาวรุง่นภาภรณป์ระชาไนย:์ นกัวชิาการสาธารฌสขุชำนาญการ) 

ผู้รับผิดขอบงานสุขภาพภาคประซาขน ขี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการแก้บีญหา 
สุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยขอทราบปึญหา/อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะจาก 
ภาคีเครือข่าย เพื่อเปีนข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการต่อไป 

มีข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย ดังนี้ 
โรงเรียน
๑. โรงเรียนธงธานี : ควรมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการบริโภค และการป้องกัน

อุบัติเหตุ
๒. โรงเรียนบ้านหนองคู่ : ต้องการให้มีการจัดให้ความรู้เรื่องการช่วยพื้นคืนชีพแก่เด็ก 

นักเรียนเหมือนปีที่ผ่านมา และขอความช่วยเหลือเรื่องการคัดกรองเด็ก LD, ออติสติก
๓. โรงเรียนบ้านธวัฃบุรี : ต้องการเข่นเดียวกันกับโรงเรียนบ้านหนองคู่ โรงเรียนมีเด็ก LD 

ประมาณ ๑๙ คน อยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและครูจัดแผนออกดูแลเด็กเหล่านี้ร่วมกัน
๔. โรงเรียน,บ้าน'ง'ไ : ป้ญหาไม่แตกต่างจากโรงเรียนบ้านธวัซบุรี โรงเรียนบ้านหนองคู่ อยาก 

ให้ผู้ปกครองยอมรับว่าเด็กในปกครองเปีนเด็ก LD, ออติสติก มีป้ญหาต้องได้รับการดูแลรักษาเปีนพิเศษ 
ซมชน
ผู้นำขุมขน : จะให้ความร่วมมือกับทุกเรื่อง
อสม. : ต้องการให้มีการสอนผู้นำในการออกกำลังกายให้ทุกหมู่บ้าน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคู่ 

เสนอให้มีการส่งเสริมการเดิน-วิ่งออกกำลังกาย เพราะประหยัดไม,ต้องใช้งบประมาณ ได้ผลลัพธ์ดี และควร 
สนับสนุนให้ประซาซนมีเวทีวิ่งอย่างต่อเนื่อง

เทศบาล : ต้องการให้มีการให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยพื้นคืน 
ชีพ แก่ประขาซนท่ัวไป

เจ้าที่สาธารณสุข : เสนอเทศบาลตำบลธงธานีให้มีการตรวจตลาด การตรวจสารปนเปีอน ๖
ชนิด

ผู้รับผิดขอบงานสุขภาพภาคประซาซนจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประขุมเสนอให้ 
ผู้รับผิดซอบงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ป้ญหาสุขภาพให้ตรงตามความ 
ต้องการของขุมซนต่อไป

การจัดทำแผนร่วมกัน
ผู้รับผิดซอบงานมะเร็งปากมดลูกได้นำเสนอป้ญหาเกี่ยวกับอัตราการคัดกรองมะเร็งปาก 

มดลูกในสตรีอายุ ๓๐ -  ๖๐ ปีในพื้นที่ตำบลธงธานี ยังไม่ครอบคลุม ๑๐๐ % จึงขอให้ที่ประขุมทุกคนมีส่วน 
ร่วมในการสนทนากลุ่มเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกิไฃป้ญหาร่วมกัน สรุปผลจากการประขุมกลุ่ม ดังนี้

ป้ญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ผ้รับผิดซอบ
กลุ่มเป้าหมายไม่มารับ 
บริการตรวจมะเร็งปาก 
มดลูกที่โรงพยาบาล

๑. ความอาย -ให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการตรวจและ 
สร้างความเชื่อมั่น

-จนท.รพ.ธวัซบุรี 
-อสม.
-ผู้นำขุมซน 
-เทศบาลธงธานี 
-ครู



บีญ,หา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
๒. ไม,สะดวกในการ 
เดินทาง

-จัดบริการเซิงรุกออกไป 
ให้บริการทุกหมู่บ้าน

-จน1ท.รพ.ธวัชบุรี 
-อสม.
-ผู้นำชุมชน 
-ครู
-เทศบาลธงธานี

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานของ 
โรงพยาบาลธวัซบุรี จัดทำโครงการ/แผนออกเซิงรุกในชุมซน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตลอด 
ปีงบประมาณ และสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอื่นๆ
ไม่มี

(นางสาวยุพา รัตนเวฬุ) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
งานสุขภาพภาคประซาซน

บันทึกการประชุม

ร ร ุะ  SL,  0 , ,» □ 1, , , , .

1 ททเน
I_j เหนซอนตามเสนอ
□  อ น ุม ่ล

Q  ติดประกาศ
□  แจ้งหัวหน้า............
! ด า เ ' น น ก า ร ...................................

(นายประกาศ/ เจริญรา!'*ฎร์) 
''านวยการ'โร/พยานาล;5'ๆ ๆ } X ท ี



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราขการ โรงพยาบาลธวัซบุรี ตำบลธงธานี อำเภอธวัช,บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที รอ.๐๐๓๒.๓๑๐/ — วัน'ท่ี ไร> ^  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เร่ือง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการประชุม 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัขบุรี
เนื่องด้วย กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม(งานสุขภาพภาคประซาซน) โรงพยาบาล 

ธวัช,บุรี ได้จัดประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี เพื่อคืนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ 
และเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ปีญหาสุขภาพ ปี๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธวัซบุรี ดังนั้นเพื่อประขาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพรับทราบเปีนแนวทาง 
เดียวกัน จึงขออนุมัติเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางพebsite  w w w .thaw athos.net ของ 
โรงพยาบาลธวัซบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวยุพา รัตนเวฬุ) 
พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

อนุมิต

http://www.thawathos.net

