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                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.สูงเนิน  โทร 044-286422 ต่อ 105 
ที่    นม0032.304 / 96                                             วันที่  4  พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง   ส่งสรุปประชุมเตรียมเสนอแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนินและCUPสูงเนิน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

          ตามท่ีCUP สูงเนินและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนิน จะจัดท าแผนปฏิบัติการปี 2564 โดย
CUP สูงเนิน  จะจัดในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564   และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเนิน   ได้แจ้งว่าจะ
ด าเนินการประชาคมจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข    ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลสูงเนิน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นั้น ทางกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมและกลุ่มกัลยาณมิตรสูงเนิน   
จึงได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ  ในวันที่  4  พฤศจิกายน 2563  เวลา 
13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน  สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1.ชี้แจงความเป็นมาของการเสนอแผนงาน โครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน 
             สุขภาพเทศบาลสูงเนินและแผนCUPให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบ 
 2.แกนน าผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มกัลยาณมิตรสูงเนิน น าเสนอผลการด าเนินงาน และร่างแผนงานฯที่จะเสนอขอ 
             งบประมาณสนับสนุน 
 3.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมเสนอสรุปแผนฯ ปี 2563 และวางแผนเสนอแผนฯปี 2564  
  ทั้งนี้รายละเอียดการประชุมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวัน เวลา ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

 

                             
                         (นางมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์) 

                         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

               เสนอ ผู้อ านวยการ เพ่ือทราบ 

                                                                                         

                 (นายวชิาญ  คิดเห็น) 
             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
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                   สรุปประชุมวางแผนการเสนอแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนินและ
 CUPสูงเนิน ปีงบประมาณ 2564 

วันพุธ ที่ 4  พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.00-16.00  น. 
ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ 2 

โรงพยาบาลสูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
******************************* 

รายช่ือผู้เข้าประชุม  
 1.นางมณีรัตน์              อวยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.สูงเนิน 
 2.นายวีระพงษ์  ปึงทมวัฒนากูล ประธานกลุ่มกัลยาณมิตร 
 3.นางปัทมา  พลตื้อ  พยาบาวิชาชีพช านาญการ 
 4.นางชุติญารัตน์  เนาว์ใหม ่ สมาชิกกลุ่มกัลยาณมิตร 
 5.นางตุ๋ย  ตั้งอ าพรทิพย์ สมาชิกกลุ่มกัลยาณมิตร   

6.นางเทืองทิพย์  ลีลาเจริญพร พยาบาวิชาชีพช านาญการ 
7.นส.จุติธรณ ์  จุลละนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
8.นางสุนิฏฐา  วาสุเทพรักษ์ สมาชิกกลุ่มกัลยาณมิตร 
9.นางสุรัสวดี  ปึงทมวัฒนากูล สมาชิกกลุ่มกัลยาณมิตร 
10.นางสวิง  จินดาพรโสภิต สมาชิกกลุ่มกัลยาณมิตร 
11.นางฐิตาภา  มหามูล  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
12.นายสุเชตุ  มวลเกษม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
13.นายอนุชา  สร้อยเป้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  1.ความเป็นมาของการเสนอแผนงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเนินและCUPสูงเนิน    
   คุณมณีรัตน์และคุณปัทมา ได้ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการเสนอแผนงาน  โครงการ เพ่ือขอรับ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนิน ในปี 2564 แผนงานที่สามารถเสนอเป็นการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของทุกกลุ่มวัย ขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาที่พบ หรือจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ก าหนดกิจกรรม
ที่ชัดเจน งบประมาณท่ีใช้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นประโยชน์อย่างไรต่อชุมชน  ประชาชน  วัดประเมินที่ชัดเจน ในส่วน
แผนCUP เดิมมีการด าเนินการทั้งในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โดยมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะมีงบจากกองทุนโรค
เรื้อรังมาด าเนินการทุกปี     ในปีนี้จะมีการพัฒนาในส่วนคลินิกNCD  คุณภาพ และขยายพื้นที่ วางแผนจ าด าเนินการที่ 
ต.กุดจิก 

วาระท่ี 2 แกนน ากลุ่มกัลยาณมิตรสูงเนิน น าเสนอผลการด าเนินงาน และแผนงานฯที่จะเสนอของบประมาณ 
   ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรสูงเนิน น าเสนอผลการด าเนินงานของกลุ่มท่านมา ด้วยPower point สรุปกลุ่มมี
สมาชิกท่ีสมัครใจร่วมกิจกรรมกลุ่ม 50 คน  จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกันเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวิทยากรจากกรุงเทพฯซึ่ง
ทางคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการตามแนวคิดHealth Literacy 
ใช้เวลา เกือบ 2 ปี    สมาชิกสามารถหยุดยาเบาหวานได้ร้อยละ 4, 20 ในปี 62-63   และลดยาได้  ร้อยละ 30,38 
ตามล าดับ  มีการจัดตั้งHealth Station  1 จุดที่ตลาดเช้าสูงเนิน มีสมาชิกแกนน ากลุ่มให้บริการเจาะเลือด   ทีมได้ 
เสนอในแผนCUP ปี 64 ร่วมกับจนท.ที่ขยายพ้ืนที่ไปต าบลกุดจิก  ในส่วนต าบลสูงเนินจึงอยากเสนอของงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเนิน  เพื่อขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นและติดตามสมาชิกกลุ่มท่ียังไม่สามารถหยุดยา 
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ได้ โดยให้จนท.เป็นพ่ีเลี้ยง 
 แผนงาน โครงการที่จะเสนอชื่อโครงการลด ละ เลิกเบาหวานเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2564 
(ตามเอกสารที่แนบ) ในส่วนแผนCUP ทางกลุ่มยินดีที่จะเขาร่วมกิจกรรม โดยทางจนท.งานNCD และPCU เป็นหลัก 

วาระท่ี 3 เสนอสรุปแผนฯ ปี 2563 และวางแผนเสนอแผนฯปี 2564  
   คุณมณีรัตน์ได้แจ้งผลการด าเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนิน    จากการ
ด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 4 โครงการ 
  1.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 0-3 ปี 
  2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขและอย.น้อยในโรงเรียนเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน   

 3.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563   
 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร เขตเทศบาลสูงเนิน ปี 2563 
  ซึ่งผู้รับผิดชอบทั้ง 4 โครงการได้สรุปผลการด าเนินงานและรูปเล่มเสนอต่อประธานกองทุนฯเรียบร้อยแล้ว 

ในปี 2564 ทางทีมได้ประชุมและขอเสนอแผนดังนี้ 
 1.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 0-3 ปี 

  2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขและอย.น้อยในโรงเรียนเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน   
 3.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันพลัส  ปี 2564   
 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร เขตเทศบาลสูงเนิน ปี 2564 
 5.โครงการที่จะเสนอชื่อโครงการลด ละ เลิกเบาหวานเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2564 
 ขอให้ผู้รับผิดชอบได้เตรียมเขียนแผนงาน โครงการมาเสนอ ส่งให้คุณมณีรัตน์ อย่างช้า วันที่  7 ธันวาคม 63 

เพ่ือตรวจสอบ  ปรับแก้ ก่อนส่งกองทุนฯต่อไป  ในส่วนแผนCUP ที่จะจัดในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 ทาง
ผู้รับผิดชอบได้ส่งหนังสือเชิญไปแล้ว ขอเชิญประธานกลุ่มเข้าร่วมท าแผนด้วย 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
   นัดหมายส่งแผนงานและนัดกิจกรรมกลุ่มกัลยาณมิตร 
 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

                                                                                   
                   นางปัทมา  พลตื้อ                                     นางมณีรัตน์   อวยสวัสดิ์ 
                  ผู้บันทึกการประชุม                                         ผู้รับรองการประชุม 
 
 

ภาพการประชุมเพื่อเตรียมเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ  
 ในวันที่  4  พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00-16.30 น.   

ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ    โรงพยาบาลสูงเนิน   
********************************* 
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