
                                                 
ที่ นม ๐๐๓๒.๓/                  โรงพยาบาลสูงเนิน        ถนนมิตรสัมพันธ์   

   อ าเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐ 
 

              ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอสูงเนินประจ าปี  ๒๕๖๔ 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดการประชุมฯ     จ านวน   ๑   ชุด 
         ๒. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๑   ชุด 
  

         ด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ(คปสอ.)สูงเนิน จะได้โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอสูงเนินประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้ทกุภาคส่วนร่วมกันพัฒนา
ระบบริการสุขภาพอ าเภอสูงเนิน ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
         ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้าน
สุขภาพของอ าเภอสูงเนินด้วยดีตลอดมา  ได้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอสูงเนิน
ประจ าปี ๒๕๖๓   ในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน  โดย
ขอความกรุณาให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังนางมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวมโรงพยาบาลสูงเนิน เบอร์โทรศัพท์๐๘๖-๒๔๕๒๙๕๗ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  หวังว่าคง
ได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

                                                           ขอแสดงความนับถือ 

     
  

                                                          (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                                                      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน                                                                                                                                                                                             
 
 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
โทร.๐๔๔-๔๑๗๑๐๐-๑ ต่อ  ๑๐๕ ,๐๘๖-๒๔๕๒๙๕๗ 
โทรสาร.๐  ๔๔๒๘  ๖๔๒๔ 

 

 

 



                                                 
ที่ นม ๐๐๓๒.๓/                  โรงพยาบาลสูงเนิน    ถนนมิตรสัมพันธ์   

   อ าเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐ 
 

       ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอสูงเนินประจ าปี  ๒๕๖๔ 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดการประชุมฯ     จ านวน   ๑   ชุด 
         ๒. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๑   ชุด 
  

         ด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ(คปสอ.)สูงเนิน จะได้โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอสูงเนินประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา
ระบบริการสุขภาพอ าเภอสูงเนิน ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
         ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญ............................................ ..........................................................  
ได้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอสูงเนินประจ าปี ๒๕๖๓   ในวันที่ ๑๒-๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน  โดยขอความกรุณาให้แจ้งตอบรับการเข้า
ร่วมประชุมมายังนางมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสูงเนิน เบอร์
โทรศัพท๐์๘๖-๒๔๕๒๙๕๗ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

                                                           ขอแสดงความนับถือ 
  

                                                          (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                                                      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน                                                                                                                                                                                             
 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
โทร.๐๔๔-๔๑๗๑๐๐-๑ ต่อ  ๑๐๕ ,๐๘๖-๒๔๕๒๙๕๗ 
โทรสาร.๐  ๔๔๒๘  ๖๔๒๔ 

 

 

 

 

 
 
 



 

แบบตอบรับ 
การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอสูงเนินประจ าปี ๒๕๖๔ 

ในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน อ าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 ******************************* 

ข้าพเจ้า ............................................................ต าแหน่ง............................................................. 

สถานทีป่ฏิบัติงาน ...................................................................................... .................................................. 

อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ......... .................. 

โทรศัพท์ ...............................  โทรสาร ....................................E-mailaddress :  …………….………… ……… 

๑.การเข้าร่วมสัมมนา  

  (   ) สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดการสัมมนาวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  

  (   ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก......................................................... 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................  

         (...........................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

 

 

 

หมายเหตุ  กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังโรงพยาบาลสูงเนิน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
              ทางหมายเลขโทรสาร ๐๔๔-๒๘๖๔๒๔  หรือทางอีเมล์ : ouaysawat1966@gmail.com 
              หรือโทรมือถือ นางมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์  หมายเลข ๐๘๖-๒๔๕๒๙๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.สูงเนิน 
                                                 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่  ๑๒-๑๓  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน 

……………………………………………….. 
 

 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.      ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     พิธีเปิดประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ นโยบายด้านสาธารณสุขปี ๒๕๖๔ /  

สรุปสถานะทางสุขภาพอ าเภอสูงเนิน ปี ๒๕๖๓ 
                               โดยนพ.วิชาญ คิดเห็น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
09.00-09.20 น.       น าเสนอการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ปี256๓ 
 โดยนายสมควร แบ่งกุศลจิต สาธารณสุขอ าเภอสูงเนิน 
๐๙.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.   แบ่งกลุ่ม ๗ กลุ่ม จัดท าวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ตามวิสัยทัศน์ CUP ปี 63-65 

“คนสูงเนิน มีสุขภาวะดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ” 
กลุ่ม ๑  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
กลุ่ม ๒ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กลุ่ม ๓  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม 
กลุ่ม ๔ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
๔.๑ แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น 
๔.๒ วัยท างาน สุขภาพจิต สารเสพติด 
๔.๓ วัยผูสู้งอายุ LTC IMC 
กลุ่ม ๕ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)  
กลุ่ม ๖  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล+งานพัฒนายุทธศาสตร์+
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ+งบลงทุน 
กลุ่ม ๗  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย+กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      ประชุมกลุ่มจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ตามแบ่งกลุ่ม ๗ กลุ่ม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมกลุ่มจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ตามแบ่งกลุ่ม ๗ กลุ่ม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วันศุกร์ที ่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 

08.30 - 09.00 น. ชมวิดีโอ “ชีวิตวิถีใหม่ New Normal”  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      น าเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุขแต่ละกลุ่ม ๆละ ไม่เกิน ๑๐ นาที และ

ข้อเสนอแนะ  ๑๐ นาที 
                                โดย ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆไขว้กัน  ผู้อ านวยการรพ.และสาธารณสุขอ าเภอสูงเนิน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น       น าเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุขแต่ละกลุ่ม ๆละ ไม่เกิน ๑๐ นาที และ

ข้อเสนอแนะ  ๑๐ นาที (ต่อ) 
                                โดย ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆไขว้กัน  ผู้อ านวยการรพ.และสาธารณสุขอ าเภอสูงเนิน 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  สรุปแผนงาน/โครงการแต่ละกลุ่มและผู้รับผิดชอบเขียนแผนงานตามแบบฟอร์ม 
                                แผนปี ๒๕๖๔  
                                โดย นายรังสิวุฒิ  เบ็ญจมาศ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.       อภิปรายปัญหาทั่วไปและมอบหมายภารกิจ ปิดประชุมโครงการฯ 
 
                                   ************************************* 
 
หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างระหว่างท ากิจกรรมกลุ่มในม้ือเช้า ๑๐.๓๐ น.และบ่าย ๑๔.๓๐ น. 
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                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.สูงเนิน  โทร 044-286422 ต่อ 105 
ที่    นม0032.304 / 98                                             วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 
เรื่อง   ส่งสรุปผลการร่วมท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2564 CUP สูงเนิน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

          ตามท่ีCUP สูงเนินได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2564 เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน
2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ  โรงพยาบาลสูงเนิน   โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆและเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขของโรงพยาบาลสูงเนิน สสอ.สูงเนินและรพ.สต.ในเขตอ าเภอสูงเนินเข้าร่วมประชุม จ านวน 125 คน  เพ่ือ 
ให้การด าเนินแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ตรงประเด็น  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดและร่วม 
ด าเนินการ  สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ นโยบายด้านสาธารณสุขปี 2564 / สรปุสถานะทางสุขภาพอ าเภอสูงเนิน ปี 2563 
 2.น าเสนอการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ปี2563    
 3.แบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม จัดท าวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ตามวิสัยทัศน์ CUP ปี 63-65   
             “คนสูงเนิน มีสุขภาวะดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ”  

4.น าเสนอแผนปฏิบัติการสาธารณสุขแต่ละกลุ่ม 
5.มอบหมายภาระกิจ 

  ทั้งนี้รายละเอียดการประชุมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวัน เวลา ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 

                              
                         (นางมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์) 

                         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

 

               เสนอ ผู้อ านวยการ เพ่ือทราบ 

                                                                                    

                 (นายวชิาญ  คิดเห็น) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
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                                            สรุปประชุมท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข CUP สูงเนิน ปี 2564  
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 12-13 พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.00-16.00  น. 

ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ 
โรงพยาบาลสูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
******************************* 

รายช่ือผู้เข้าประชุม  
 (ตามเอกสารที่แนบ EB 12-3.3)  
 
สรุปแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพCUPสูงเนิน  จ.นครราชสีมา ปี 2564 
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ภาพประชุมท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข CUP สูงเนิน ปี 2564  
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 12-13 พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.00-16.00  น. 

ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ 
โรงพยาบาลสูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
******************************* 

 

          
    

       
 

                        



ที่ ชือ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน กลุม่
1 นส.จารุวรรณ  ประสพอคัรกจิ ทันตแพทยช์ านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
2 นางพรพรรณ  แมลงทับ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุข  ช านาญงาน โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
3 นางชลน์วริยา  เอกบุตรฐปนนท์ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุข  ช านาญงาน โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
4 นางเฉลียว  อนิทรก าแหง เจา้พนักงานทันตสาธารณสุข  ช านาญงาน โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
5 นส.บราลี แดงมาก ทันตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
6 นางวิไล            ประกอบกจิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 2 กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยฯ
7 นางสุพา         จนัทรวิวัฒน์ เจา้พนักงานสาธารณสุข  ช านาญงาน โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 2 กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยฯ
8 นางวัลลภา  ทองศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 2 กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยฯ
9 นส.ขนิษฐา        วัลลีพงษ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 3  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
10 นส.ภัทธิยา  รติยาภรณ์พันธุ์ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 3  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
11 นางหทัยภัทร    เสริมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.1 แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
12 นายอนุชา        สร้อยเป้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.1 แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
13 นส.วราภรณ์  กลุสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.1 แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
14 นางชุติกาญจน์  ชัยบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.1 แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
15 นส.มยเุรศ  วิไลฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.1 แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
16 นางมณีรัตน์      อวยสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.2 วัยท างาน สุขภาพจิต สารเสพติด
17 นส.รุ่งนภา       รันสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.2 วัยท างาน สุขภาพจิต สารเสพติด
18 นายสุเชต มวลเกษม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.2 วัยท างาน สุขภาพจิต สารเสพติด
19 นางเทืองทิพย ์  ลีลาเจริญพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.3 วัยผู้สูงอาย ุLTC IMC
20 นางวลัยพร      วงษ์สินธน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.3 วัยผู้สูงอาย ุLTC IMC
21 นางประภัสสร  ศักดาณรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.3 วัยผู้สูงอาย ุLTC IMC
22 นส.พัชรินทรา  กรองสันเทียะ นักกายภาพบ าบัด  ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 4.3 วัยผู้สูงอาย ุLTC IMC
23 นางเพ็ญปภา     ชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 5 กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง(NCD) 

24 นางปัทมา        พลต้ือ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 5 กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง(NCD) 

25 นางเดือนเพ็ญ   สิงห์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 5 กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง(NCD) 

26 นายวีระศักด์ิ  หาญวิเศษมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 5 กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง(NCD) 

27 นส.ระพีพรรณ  มีสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 5 กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง(NCD) 

28 นายก าธร เอี่ยมสูงเนิน นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 5 กลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง(NCD) 

29 นพ.วิชาญ          คิดเห็น นายแพทยช์ านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
30 นางเพ็ญนภา ต้ังปณิธานนันท์ นักจดัการงานทั่วไปช านาการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
31 นางวราภรณ์     ปทุมนุกลูศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
32 นางเพ็ญพักตร์   จนัทราภรณ์ นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
33 นส.ชไมพร       มณีรัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
34 นางดวงเนตร ขนัติพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
35 นส.มงคลฉตัร    อาจสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
36 นางสาวสุนันทา พันธุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ+CFO 
37 นส.นิยะดา       รัตนวราวัลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 7  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและงานควบคุมโรคติดต่อ

38 นส.สุนันท์        ผันกระโทก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 7  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและงานควบคุมโรคติดต่อ

39 นส.ชนากานต์    ศรีธาวิรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 7  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและงานควบคุมโรคติดต่อ

40 จอ.อรัญ  พึ่งโคกสูง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 7  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและงานควบคุมโรคติดต่อ

41 นส.วาสนา  แสนศรีแกว้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน กลุ่ม 7  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและงานควบคุมโรคติดต่อ

42 นายรังสิวุฒิ      เบ็ญจมาศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสูงเนิน

รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข CUP อ าเภอสูงเนิน ปีงบประมาณ 2564
ระหวา่งวนัที่  12-13 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา



รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข CUP อ าเภอสูงเนิน ปีงบประมาณ 2564
ระหวา่งวนัที่  12-13 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา
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                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.สูงเนิน  โทร 044-286422 ต่อ 105 
ที่    นม0032.304 / 99                                           วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 
เรื่อง   ส่งสรุปผลการร่วมท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต.สูงเนิน 
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

          ตามท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนิน จะจัดท าแผนปฏิบัติการปี 2564 กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพเทศบาลสูงเนิน   ได้แจ้งว่าจะด าเนินการประชาคมจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนิน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563นั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวมและกลุ่มกัลยาณมิตรสูงเนิน   ได้เข้าประชุมเพ่ือเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ  ใน
วันที่  18  พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลสูงเนิน  สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบ  
 2.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมคืนข้อมูลด้านสาธารณสุขและแสดงความคิดเห็นต่อ 
             ข้อมูลที่เสนอ ระบุประเด็นปัญหาที่จะน าสู่การท าแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 3.แบ่งกลุ่มระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาตามกลุ่มวัย โดยแบ่งกลุ่ม  6  กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่ม 1  กลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
  กลุ่ม 2  กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)  วัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี) 
  กลุ่ม 3  กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง) 
  กลุ่ม 4  กลุ่มวัยท างาน (15-59 ปี) สุขภาพจิต สารเสพติด 
  กลุ่ม 5  กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)และผู้พิการ 
  กลุ่ม 6  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานควบคุมโรคติดต่อ 

ทั้งนี้รายละเอียดการประชุมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวัน เวลา ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
หนังสือนี้ 

 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

                                
                         (นางมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์) 

                         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

               เสนอ ผู้อ านวยการ เพ่ือทราบ 
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สรุปท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต.สูงเนิน 

วันที่ 18  พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.00-16.00  น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสูงเนิน 
ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

******************************* 
รายช่ือผู้เข้าประชุม  
 1.นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสูงเนิน 
 2.นางจิตจา  ที่หนองสังข์ ผอ.รร.ระดมวิทยานุสรณ์ 
 3.นส.ปาณิสรา  เปาวรางกูล รองผอ.รร.อนุบาลประชารัฐสามัคคี 
 4.นายชยุตพงศ์  พัฒนจุรีพันธ์ รองผอ.รร.จุรีพันธ์ 
 5.นายอัครเดช  อินทรสถาพร รองผอ.รร.อนุบาลอัจฉรา   

6.นส.เฟ่ืองฟ้า  ลาน้ าเที่ยง ครู รร.อนุบาลอัจฉรา 
7.นส.พรพรรณ  ฉ่ าสูงเนิน ประธานอสม.หมู่ 1 บ้านสูงเนิน 
8.นางสุเพียบ  กล่องเพชร รองประธานอสม.หมู่ 10 ชุมชนญาติเจริญกม.2 
9.นส.ประไพวรรณ จินดาพรโสภิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านสูงเนิน 
10.นางฉวีวรรณ  แสงอรุณ ประธานชุมชนสว่างแสงธรรม หมู่ 3 
11.นางสุทธิพร  ทองแท้  ประธานอสม.หมู่ 10 ชุมชนญาติเจริญกม.2 
12.นางสุมาลี  ภิญโญ  ประธานอสม. หมู่ 3 ชุมชนตะคลองหลงสวนสวรรค์ 
13.นางสายหยุด  รุกขรังษี  ประธานอสม. หมู่ 4 ชุมชนแสงไทยพัฒนา 
14.นางล ายวง  พลสูงเนิน ประธานอสม. หมู่ 4 ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี 
15.นางอ าคา  สันติวัฒนานันท์ ประธานชุมชนตะคลองหลงสวนสวรรค์ หมู่ 3 
16.นายสายแขก  ขนาดกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเหล่า-โนนค่า 
17.นายมานพ  แสงอรุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านตะคลองหลง 
18.ตัวแทนชุมชนๆละ 3 คน จ านวน 14 ชุมชน   เป็นจ านวน 42 คน 
19.อสม.ชุมชนละ 3 คน      จ านวน 14 ชุมชน   เป็นจ านวน 42 คน 
20.นางมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สูงเนิน 

 เริ่มประชาคม เวลา 9.00 น. 
 1.ประธาน : นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชาคมท าแผนฯ 
           2.เจ้าหน้าทีก่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมประชุม
รับทราบ 
 3.รพ.สูงเนินน าเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุขให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบก่อนแบ่งกลุ่มระดมความคิด สรุป
ประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชนได้ดังนี้ 
 
             

สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชน 

ล าดับ ประเด็นปัญหาสุขภาพ 
จ านวน
คะแนน 

ล าดับ ประเด็นปัญหาสุขภาพ 
จ านวน
คะแนน 

1 
 

โรคเบาหวาน 46 13 ผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น 5 
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2 
 

โรคความดันโลหิตสูง 18 14 ฟันผุในเด็กวัยเรียน 3 

3 
 

โรคไขมันในเลือดสูง 6 15 วัณโรค 2 

4 
 

ไข้เลือดออก 31 16 เด็กวัยเรียนผอม 1 

5 
 

ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล 6 17 โรคอุจจาระร่วง 2 

6 
 

เดก็อ้วน 9 18 อุบัติเหตุ 1 

7 
 

โรคหัวใจ 1 19 ปัญหาขยะ 2 

8 ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

12 20 โรคไตเรื้อรัง 1 

9 ผู้พิการยากจน 
 

1 21 สุนัขมีจ านวนมาก 2 

10 ยาเสพติด 
 

10 22 ประชาชนวัยท างานไม่ออกก าลัง
กาย 

5 

11 เสี่ยงติดโควิท-19 
 

5 23 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 4 

12 
 

เด็กพัฒนาการล่าช้า 3 24 ติดสุรา 2 

 
 
  
 
 
 
                                                                                                         // การจัดล าดับ...... 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพ(Piorites setting of Health Problem) 11 อันดับแรก 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนิน ปี 2564 

ปัญหา 

เกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
ขนาดของ

ปัญหา 
ความ

รุนแรงของ
ปัญหา 

ความง่าย
ในการ
แก้ไข
ปัญหา 

ความสนใจ
ของชุมชน 

ผลรวมของ
คะแนนคูณ

น้ าหนัก 
ล าดับ 

น้ าหนัก
(W)=4 

น้ าหนัก
(W)=3 

น้ าหนัก
(W)=5 

น้ าหนัก
(W)=5 
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โรคเบาหวาน               
(46) 

5 3 2 3 54 4 

ไข้เลือดออก                
(31) 

5 4 2 2 52 5 

โรคความดันโลหิตสูง      
(18) 

5 3 2 2 49 9 

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร   
(12) 

5 4 2 3 57 3 

ยาเสพติด                   
(10) 

5 3 2 2 49 8 

เด็กวัยเรียนอ้วน           
(9) 

4 2 2 2 42 11 

ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล         
(6) 

5 4 2 3 57 2 

โรคไขมันในเลือดสูง       
(6) 

4 3 2 2 45 10 

ผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น     
(5) 

5 4 2 2 52 6 

ประชาชนวัยท างานไม่
ออกก าลังกาย  (5) 

5 2 3 2 51 7 

เสี่ยงติดโควิท-19          
(5) 

5 5 2 3 60 1 

   
กลุ่มกัลยาณมิตรสูงเนินได้น าเสนอโครงการโครงการลด ละ เลิกเบาหวานเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน เพ่ือขยาย

กลุ่มแกนน าผู้ป่วยเบาหวาน โดยแกนน าต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่อง  ใช้แนวคิดHealth Literacy จนกระทั่งเกิด
ความรอบรู้สุขภาพ สามารถหยุดรับประทานยาเบาหวาน    เป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและกลุ่มผู้ป่วยที่มี
ความตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                 
 ในแต่ละกลุ่มได้เสนอแผนงานแก้ไขปัญหาตามกลุ่มวัย ได้แก่  
 
 
 
 

 
 

                                                                                           ปิดประชุมเวลา 16.00 น.                       
 

                                                                                                      
                                                                                             (นางมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์) 
                                                                                            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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