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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :    26   พฤศจิกายน 2564 
หัวขอ:  ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบบริการงานอนามัย

แมและเด็กอําเภอโบสถป 2565 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและ
เด็กอําเภอโบสถป 2565 
Link ภายนอก:ไมมี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                        
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที่.....26... เดือน..พฤศจิกายน. พ.ศ. 2564..           วันที่.....26... เดือน..พฤศจิกายน. พ.ศ. 2564. 
 

 

 
วันที่.....26... เดือน..พฤศจิกายน. พ.ศ. 2564.. 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1 กลุมหญิงต้ังครรภและสามี ,หญิงหลังคลอดและครอบครัว ,คูสมรสมีความรูและความเขาใจเรื่องการเตรียม
ความพรอมกอนการต้ังครรภ,ฝากครรภคุณภาพ,หลังคลอดคุณภาพ 
      2 เพ่ือใหหญิงต้ังครรภฝากครรภกอน 12 สัปดาห 
  
 

การอนุมัติกิจกรรม 
 

ผูเสนอกิจกรรม 

                                                            
            (นางรวีวรรณ  สงคราม) 
         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 

                    ผูอนุมัติกิจกรรม                    
(นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชน (ผูมีสวนไดสวนเสีย) 
รวมวางแผน รวมแลกเปลี่ยน และรวมดําเนินงาน 

โครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กอําเภอโบสถป 2565 
วันที่ 7  ธันวาคม  2564 

ณ  ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก  
------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 

รายละเอียดตามลายมือช่ือของแตละ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ PCU อําเภอวัดโบสถ  จังหวัด
พิษณุโลก 

  1. ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวัดโบสถ                 จํานวน  15 คน 
      2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคันโชง            จาํนวน  15 คน 
      3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทอแท              จํานวน  15 คน 
      4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยาง               จาํนวน  15 คน 
      5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหินลาด   จํานวน  15 คน 
      6. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาขอนเบน        จํานวน  15 คน 
      7. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทอแท  จํานวน  15 คน 
      8. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยเจียง  จํานวน  15 คน 
      9. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทางาม  จํานวน  15 คน 
     10. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าคบ  จํานวน   15 คน 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
                นางรวีวรรณ  สงคราม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กโรงพยาบาล วัด
โบสถ ช้ีแจงเหตุผลการจัดโครงการ จากกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงหวังพัฒนาใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข การจัดทําโครงการการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันระดับพ้ืนที่เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกไดคํานึงถึงการจัดการปญหาสาธารณสุข
ระดับพ้ืนที่ในระยะยาวเปนสําคัญไมวาจะเปนการสงเสริมสุขภาพกลุมแมและเด็กซึ่งนับเปนการสรางฐานลางของการ
พัฒนาคุณภาพมนุษยที่ยั่งยืนปองกันปญหาสังคมในระยะยาวถือเปนการลงทุนดานสุขภาพที่คุมคา โดยเตรียมความ
รอบรูทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ใหกลุมวัยรุน หญิงวัยเจริญพันธุ และคูสมรส ใหมีการเตรียมความพรอมต้ังแตกอน
การต้ังครรภ ระยะต้ังครรภ ระยะกอนคลอด ระยะคลอด ระยะหลังคลอด  อยางมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
และรูจักปองกันตนเองจากโรคและภัยตาง ๆ   

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 ผูเขารวมประชุมรวมกันเสนอปญหา ในการใหบริการและดูแลสุขภาพ 
 ผูเขารวมประชุมรวมนําเสนอ ปญหา การเตรียมความพรอมกอนการต้ังครรภ สรุปปญหาอุปสรรค และ
แนวทางแกไข การดําเนินงานการดูแลสุขภาพ ดังน้ี 

1. ผูเขารับการอบรมไมมีคาใชจายในการเดินทาง มารักษาพยาบาล/การมาประชุม 
2. เมื่อมาโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ตองเขาคิวรอตรวจนาน  
3. ไมไดไปตามนัด 
4. เมื่อมีอาการมากๆจึงจะมาพบแพทย 

และผูเขารวมประชุมรวมนําเสนอแนวทางแกไข ในเบ้ืองตนดังน้ี 



-2- 
 

 
 

1. ระบบนัดคิวตรวจลวงหนา /ระบบรับยาเพ่ือใหเร็วขึ้น 
2. ใหมาตามใบนัดทุกครั้ง 
3. เมื่อมีอาการเริ่มตนตองมาพบแพทย 
4. จัดทําระบบสื่อสาร และสงขอมูลสุขภาพ การนัดหมายเพ่ือตรวจสุขภาพหรือสื่อสารขอมูลสุขภาพ

ผาน line กลุม 

 มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3 การวางแผนในการดําเนินงานโครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบบริการงาน
อนามัยแมและเด็กอําเภอโบสถป 2565 
      นางรวีวรรณ  สงคราม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กโรงพยาบาล วัด
โบสถ  ไดแจงกิจกรรมตามโครงการฯ แกผูเขารวมประชุม และรวมกันออกแบบและกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม วัน
เวลาและสถานที่ รายละเอียดดังน้ี 
      กิจกรรมจัดกิจกรรมตามโครงการ/ แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม
และเด็กอําเภอโบสถป 256 5 จํานวน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 9 แหง และ ศูนยสุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลวัดโบสถ  จํานวน  1 แหง มีผูเขารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 150  ผูเขาอบรม จะไดรับการอบรม
วิธีการปฏิบัติกลุมหญิงต้ังครรภและสามี ,หญิงหลังคลอดและครอบครัว ,คูสมรสมีความรูและความเขาใจเรื่องการ
เตรียมความพรอมกอนการต้ังครรภ,ฝากครรภคุณภาพ,หลังคลอดคุณภาพและเพ่ือใหหญิงต้ังครรภฝากครรภกอน  12 
สัปดาห 
                มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
- ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ขอใหทางโรงพยาบาลทําหนังสือแจงทางชุมชน พรอมแจงผานกลุมไลน

อสม. อําเภอวัดโบสถ เพ่ือการประสานงานที่ทั่วถึง  

  มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

                                                           
 ลงช่ือ...............................................................ผูจดรายงานการประชุม 

            (นางรวีวรรณ  สงคราม) 
         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

                                                                  
   ลงช่ือ................................................................รับทราบ 

(นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานอนามัยแมและเด็ก กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79       .  

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/33             วันที่   17   ธันวาคม  ๒๕๖๔                 .                                                                           

เรื่อง รายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพ

และพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กอําเภอโบสถป 2565  และขออนุญาตเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน.  

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ    

   ตามที่ งานอนามัยแมและเด็ก กลุมการพยาบาล ไดดําเนินจัด กิจกรรมตามโครงการ/ แผนงาน
สรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กอําเภอโบสถป 2565 เสร็จเรียบรอยแลว น้ัน 

 งานอนามัยแมและเด็ก กลุมการพยาบาล ขอรายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กอําเภอโบสถป 
2565 และขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                                   
      ( นางรวีวรรณ  สงคราม) 

            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 
 
                     อนุญาต 
 

                                                                                     
                                     (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :    17   ธันวาคม 2564 
หัวขอ:  รายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนา
ระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กอําเภอโบสถป 2565 และขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ
หนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

รายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/แผนงานสรางคนไทยคุณภาพและพัฒนาระบบ
บริการงานอนามัยแมและเด็กอําเภอโบสถป 2565 และขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

Link ภายนอก:ไมมี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
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