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รายงานการประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทบทวน ODOP อาเภอพระพรหม
วันที่ ๒๒ มีนาคม 256๒ ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอพระพรหม

*******************************
ผู้มาประชุม
๑. นายวินัย วาหลวง
2. นายพิศาล ถาวรวงศ์
3. พระครูวีรสุตากร
4. นายประยงค์ สงวนถ้อย
5. นายสนอง แก้วโสภาค
6. นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง
7. นายอโนทัย อุตมะพงศ์
8. นายวิชาญ มณีอุปถัมถ์
9. นางจรวย ปั้นวงศ์
10. นายจิระพันธ์ พูนพนัง
๑๑. นายชัยกร บันลือพืช
12. นางสาวนิภาพร ชูราษฏร์
13. นายสมชาย เหลี่ยมไตร
14. นางวกุล บันลือพืช
15. นางสาวสุกัญญา คงเมือง
16. นางอนงค์พรรณ์ พรหมดนตรี
17. นางณวิสาร์ ขนอม
18. นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
19. นางมติกา มาลารัตน์
20. นายนพพล สงแก้ว
๒๑. นางเกศชฎา เพชรทอง
๒๒. นางประภาพรรณ สุขบาเพิง
๒๓. นางอมลวัทน์ อินทร์แก้ว
๒๔. นางสาวกวินทิพย์ รอดบางพงศ์
๒๕. นางสาวอนุสรา มาศเสม
๒๖. นางสาวสายใจ ไกรภูมิ
๒๗. นางสุกัญญา ทุมรัตน์
๒๘. นางเพ็ญศรี มาศเสม
๒๙. นางจิตรา ศรีพิบูลย์
๓๐.นายชูศักดิ์ เภรีกฤษ์
๓๑. นางชะอ้อน เอี่ยมกาลัง
๓๒. นางกิมไฝ ชมบุญ
๓๓. นางสุพรรณิการ์ เชสว์ชะตา
๓๔. นายสมศักดิ์ ราชบุรุษ
๓๕. นางปวีณา ราชเวช

สาธารณสุขอาเภอพระพรหม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระพรหม
เจ้าคณะอาเภอพระพรหม
นายกเทศบาลตาบลนาสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาพรุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาพรุ
ผอ.รพ.สต.บ้านท่าช้าง
ผอ.รพ.สต.บ้านพระเพรง
ผอ.รพ.สต.บ้านพระพรหม
ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยยูง
ผอ.รพ.สต.บ้านนาสระ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานธุระการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตัวแทนผู้นาชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายสาเภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย
ประธาน อสม รพ.สต.บ้านท่าช้าง
อสม. รพ.สต.บ้านห้วยยูง
อสม.รพ.สต.บ้านท่าช้าง
อสม. รพ.สต บ้านท่าช้าง
อสม.หมู่ที่ ๑ ตาบลท้ายสาเภา
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๓๖.นางวันดี ปิละวัฒน์
๓๗.นางปราณี วางกลอน
๓๘. นางหนูขิน ฉิมดี
๓๙.นางวรรณิษา คชพันธ์
๔๐.นางบุญนา ศิริเอก
๔๑.นางปราณี แก้วจารัส
๔๒.นางสาวณัฐสินี โปณะทอง
๔๓.นางจานง แดงบรรจง
๔๔.นางอมลวัทน์ อินทร์แก้ว
๔๕. นางโสภา ชูราษฏร์
๔๖.นางวรินทรา แดงกี่
๔๗.นางสาวกนกกร ฉิมประสิทธิ์
๔๗. นางประกอบ สิงห์ละเอียด
๔๘. นางปวีณา เขาทอง
๔๙. นางอาลัย ศักดิ์ อินทรีย์
๕๐. นางสมศรี สุวรรณ

อสม.
ผช.ผญบ ฝ่ายสาธารณสุข
อสม.
อสม.
ผช.ผญบ ฝ่ายสาธารณสุข
อสม.
ผช.ผญบ ฝ่ายสาธารณสุข
อสม.
ผช.ผญบ ฝ่ายสาธารณสุข
ผช.ผญบ ฝ่ายสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายวินัย วาหลวง สาธารณสุขอาเภอพระพรหม ในฐานะเลขานุการ ได้รับ
มอบหมายจากนายอาเภอพระพรหม ประธาน พชอ อาเภอพระพรหม ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ บรรยายโดยสาธารณสุ ข อ าเภอพระพรหม ในประเด็ น “ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบทบาทหน้าที่
เนื้ อหา ด้วยกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ไว้ดังต่อไปนี้
๑.๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้ านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอ ใช้กระบวนการ พชอ.แก้ปัญหาในพื้นที่
โดยนายอาเภอเป็นประธาน
๑.๒ ดาเนินการ และให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ
1.3 กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่
อาเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีก ารคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพสภาพปัญหา พชอ. อาเภอพระพรหม มี ๓ เรื่องด้วยกันคือ เรื่องของโรค NCD โรคไข้เลือดออก
และเรื่องขยะ ดังนั้ น เราลองมาทบทวนอีกครั้งว่า ปัญ หาของอาเภอพระพรหมนั้น ยังคงเป็นปัญ หาเดิม
หรือไม่อย่างไร
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง
1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอ
1.6ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๖.๐๐ เรื่อง “ปัญหาคุณภาพชีวิตคนอาเภอพระพรหม การก้าวสู่ “คนพระพรหมไม่
ทอดทิ้งกัน” โดย นายสมชาย เหลี่ยมไตรและ สาธารณสุขอาเภอพระพรหม
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จากหลายปี ที่ ผ่ านมา ปั ญ หาคุณ ภาพชีวิตของคนอาเภอพระพรหม มี ผู้ สู งอายุม ากขึ้น และโรค
เกี่ยวกับNCDเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงก็เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยบางคนขาดการเหลียวแล สนใจจากบุตรหลาย
หรือผู้ดูแล เพราะฉะนั้น ชาวพระพรหม ต้องไม่ทอดทิ้งกัน โดยใช้ ภาคีแกนนา อสม.และจนท.รพ.สต.ทุกแห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง ใช้แนวคิดหมอครอบครัว นามาใช้ โดยเน้นกระบวนการดู แลสุขภาพโดย
ตนเอง การดูแลซึ่งกันและกัน
กระบวนการเริ่มจากการคัดเลือกแกนนา อสม.ที่มีศักยภาพมาอบรม เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา แล้ว
วางแผนมอบหมายภารกิจ รับผิดชอบ ดูและผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และเยี่ยมตามแผน
ที่กาหนด โดยของบประมาณจาก อบต. เทศบาล เครื อข่าย และรพ.สต.สนับสนุน ในภารกิจนี้ โดยทางาน
อย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งในแต่ละปีมีการประชุมถอดบทเรียน แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขกลวิธีให้เหมาะสม ใน
ทุกๆปี เพื่อให้การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานทบทวนสภาพปัญหา ตามโครงการ ODOP อาเภอพระพรหม พบว่า ปัญหาของ
อาเภอพระพรหม ยังคงเป็นปัญหาของโรคไม่ติดต่อ ไข้เลือดออก และการจัดการขยะ เป็นที่มาของการปรับ
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานระดับอาเภอ โดยมีการทบทวนดังนี้
๑. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอ
๒. ดาเนินการ และให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ
๓. กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อาเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขต
พื้นที่อาเภอ
๖. ปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
สรุป การนาเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทบทวน ODOP เพื่อจัดทาแผนงาน/
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของหน่วยงานสาธารณสุขอาเภอพระพรหม คือ
ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการเสนอความต้องการ ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
โครงการ ตามภารกิจหลัก และสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ คือ ปัญหาโรคไม่ติดต่อ ไข้เลือดออก
และการจัดการขยะโดยร่วมกัน การจัดทาแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โรคไข้เลือดออก และการจัดการขยะ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ทุกระดับ และสถานศึกษา รวมถึง
เจ้าภาพหลักภาคประชาชน คือ อสม.ให้พวกเขาเหล่านี้มีองค์ความรู้ให้มากพอ ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อ
การด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ข องตนเอง อี กทั้ งข้ อเสนอแนะจากภาคี ในการแก้ ไขปั ญ หาการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกให้ยั่งยืน นอกจากจะประสานให้มีการพ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่โดย อปท.แล้ว ควรมีการปลูกฝังให้คน
ในชุมชน รู้จักวิธีการก้าจัดลูกน้้ายุงลาย และท้าอย่างสม่้าเสมอด้วย และเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนก็ต้องรีบ
ก้าจัดเชื้อให้หมดไปโดยเร็วด้วยการพ่นสเปรย์ก้าจัดยุง ไม่ควรรอที่จะให้หน่วยงานภาครัฐท้าให้อยู่ฝ่ายเดียว ใน
การจัดท้าโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ควรจัดกิจกรรมที่
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