
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์กลุ่มการพยาบาล โทรศัพท์. 0 3744 9777  

ที่    สก 0032.301.09.02/51          วันที่   21 ธันวาคม 2563 

เรื ่อง  ขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงวันในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ด้วย
เครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 
มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ปี 2564 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
                ด้วยกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงวันการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัยอำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีดว้ยวิถี
พอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564  จึงเปลี่ยนแปลงจากเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2563 มาเป็นเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
2564 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกินกำหนดการ
เดิมในการการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย   
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
(นางน้ำค้าง  พรหมเสน) 

                                                                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
          

 
 
            

 
                    
 

                           อนุมัติ 

 
(นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ กลุ่มการพยาบาล โทรศัพท.์ 0 3744 9777  

ที่  สก 0032.301.09.02/52               วันที่  22 ธันวาคม 2563 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการ
ได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา 
เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง         
ปี 2564 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ ์

ตามท่ีกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติให้จัดดำเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดี
ด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการตรวจตา เท้า 
ช่องปากในผู ้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู ้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ดูแลผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน รับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตามกิจกรรม มีละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 5.5  
           ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม  2563 ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล    
วังสมบูรณ์ จำนวน 125 คน 
           คร ั ้ งท ี ่  2 สถาน ีอนาม ัยเฉล ิมพระเก ียรต ิฯ  ว ังสมบ ูรณ์  ในว ันท ี ่  29 ธ ันวาคม   2563                                          
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯวังสมบูรณ์  จำนวน 74 คน 
           ครั ้งที ่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านวังใหม่  ในวันที ่  30 ธันวาคม 2563       
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ จำนวน 77 คน 
            คร ั ้งท ี ่  4 โรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพประจำตำบลบ้านทุ ่งกบินทร์  ในว ันที ่   5 มกราคม            
2564 ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ จำนวน   97   คน 
           ครั ้งที ่  5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองเจริญสุข  ในวันที่   7 มกราคม            
2564 ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ จำนวน   67   คน 
           คร ั ้ งท ี ่  6 โรงพยาบาลส ่ ง เสร ิมส ุขภาพประจำตำบลบ ้านบ ้านถวายเฉล ิมพระเก ียรติฯ                                               
ในวันที่  11 มกราคม   2564 ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ จำนวน   88   คน 
           ครั้งที่ 7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านซับสิงห์โต ในวันที่ 12 มกราคม   2564  
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ จำนวน  32    คน 
           ครั้งที่ 8 โรงพยาบาล วังสมบูรณ์ ในวันที่ 14 มกราคม   2564   ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
วังสมบูรณ์ จำนวน  120  คน            
           ครั้งที่ 9 โรงพยาบาล วังสมบูรณ์ ในวันที่ 18 มกราคม   2564   ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
วังสมบูรณ์ จำนวน  98  คน            
 
                                                                                                  ในการนี้....... 



               ในการนี้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ มีความประสงค์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัยอำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถี
พอเพียง กิจกรรมที5่.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564  โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 

                                                                                   (นางน้ำค้าง  พรหมเสน) 
                                                                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
                                                                                  
                            
 

            
     

อนุมัติ 
 
 
 
                     (นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล) 
              นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง 
                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 
                    
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์กลุ่มการพยาบาล โทรศัพท์. 0 3744 9777  

ที่    สก 0032.301.09.02/270          วันที่   29 มกราคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ด้วย
เครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 
มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ปี 2564 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
                ด้วยกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงวันการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัยอำเภอวังสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายบริการได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพดีด้วยวิถี
พอเพียง กิจกรรมที่ 5.5 มหกรรมตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 ดำเนินการตั้งแต่ 28 ธันวาคม2563พร้อมมีเจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์และ รพสต.ในเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินการ 
               กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จึงขอเชิญคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม
สรุปผลการดำเนินตรวจตา เท้า ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ปี 2564 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล        
วังสมบูรณ์ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย   
 

                                                                                                                                                                                                                                  
(นางน้ำค้าง  พรหมเสน) 

                                                                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
          
 

                                                                               (นางสาวสุเนตร บัลลอืพรมราช) 
                                                                                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                                                          
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
     อนุมัติ  
 
 
 
              (นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล) 
       นายแพทย์เชี่ยวชาญ รกัษาการในตำแหน่ง 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

 


