
รายงานการประชุมคณะกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคอําเภอบ่อพลอย 
ครั้งท่ี 1/2555   ณ ห้องประชุมพัฒนพิชัย ท่ีว่าการอําเภอบ่อพลอย 

วันท่ี 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายศรัณย์  จันทร์ดี   นายอําเภอบ่อพลอย 
2. นพ.สุรวิทย์  ศักดานุภาพ   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย 
3. นายวิสิทธิ์  ปิ่นประชานันท์  สาธารณสุขอําเภอบ่อพลอย 
4. นายทนงศักดิ์  บัวซ้อน   ประธาน อสม.อําเภอบ่อพลอย 
5. นายพิทักษ์ วงศ์สวัสดิ์เวช   นักวิชาการศึกษา อบต.หนองร ี
6. นายณัทธภัทร หนูขาว   รองนายกเทศมนตรีตําบลบ่อพลอย 
7. นายสุทัน  ปิณฑศิริ   ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอบ่อพลอย 
8. น.ส.แก้วตา กาญจนการัณย์  ท้องถ่ินอําเภอบ่อพลอย 
9. พ.จ.ท.วัชรพงษ์  ศรีคําอ้าย  ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี 
10. นายประพันธ์ ยุวดีรักษา   หัวหน้ากองช่างเทศบาลตําบลหนองรี 
11. นางดาราวรรณ จันทร์ทรัพย์  ปลัด อบต.ช่องด่าน 
12. นายณรงค์  แสงจันทร์   ปศุสัตวอํ์าเภอบ่อพลอย 
13. น.ส.กนกวรรณ พรนภาเจริญ  หน.ส่วนคลัง อบต.บ่อพลอย 
14. นายณรงค์พร วัดพ่วง   ปลัด อบต.หลุมรัง 
15. นางนารถประภา คงวาสน ์  ปลัด อบต.หนองกุ่ม 
16. น.ส.อร่าม แผนกุล   ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม 
17. นางสายพิณ  สุดตา   ผอ.รพ.สต.พุพรหม 
18. น.ส.ทิพย์วัลย์ เหรียญเครือ  ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ 
19. นางบุญเรือง วิทมาสิงห์   หน.กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครุว รพ.บ่อพลอย 
20. นายประสิทธิ์ ประเสริฐโชคประชา  ผอ.รพ.สต.หลังเขา 
21. นายภักดี  ศรสินชัย   ผอ.รพ.สต.ลําอีซู 
22. นายบุญชัย  อุดม    ผอ.รพ.สต.หลุมรัง 
23. นายสุระชัย  ยะเครือ   ผอ.รพ.สต.หนองร ี
24. นายมาโนช  กริ่มใจ   ผอ.รพ.สต.ช่องด่าน 
25. นางอติภา  ใจตรง   ผอ.รพ.สต.สามยอด 
26. นายจักรี  ปัถพี    ผอ.รพ.สต.ไร่เจริญ 
27. นายอาร์ดร  สมานทรัพย์   นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บ่อพลอย 

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

1. นายก อบต.หนองกร่าง 
2. หน.หน่วยควบคุมโรคท่ีนําโดยแมลงท่ี 4.1.2 บ่อพลอย 

 
รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1. นางพัชรินทร์  ใคร่ครวญ   จพง.สส. สสอ.บ่อพลอย 
 



เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องการประกาศเจตนารมณก์ารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (3 อ.วิถีชีวิตท่ี

พอเพียง) นําสู่การปฏิบัติของจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ทุก
ส่วนราชการในจังหวัด ทุกหน่วยงานในกํากับของผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนดําเนินการ  เพ่ือลดผลกระทบจากโรควิถีชีวิต ส่งผลให้
ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี เกิดความอยู่ดีมีสุข นําไปสู่การสร้างสุขภาพท่ียั่งยืน ดังนี ้  
1.1.1 กําหนดแผนกลยุทธ์ 3 อ. นําสู่การปฏิบัต ิ
1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์ เพ่ือมุ่งเน้นให้คนในองค์กรเป็นแบบอย่างท่ีดี 
1.1.3 ให้ทุกหน่วยงานในกํากับของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเลขานุการ

ในการประสานทุกองค์กร 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
1.2 คําสั่งอําเภอบ่อพลอย ท่ี 411/2555 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2555  เรื่องการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคอําเภอบ่อพลอย(โรคติดต่อและไม่ติดต่อ)  
1.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ   
1.2.2 คณะกรรมการฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
1.2.3 คณะกรรมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว 
1.2.4 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมโรคภายหลังการเกิดโรคและฟ้ืนฟูสภาพ 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 - ไม่มี 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 - ไม่มี 

วาระท่ี 4  เรื่องแนวทางการดําเนินงานในโครงการตามความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขกับ อปท.ในอําเภอบ่อพลอย 
สาธารณสุขอําเภอ - 

 ตามท่ีท่านประธานได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น ตามเจตนารมณ์ของ ผวจ.กาญจนบุรี 
นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรธนะ  ท่ีได้ให้ความสําคัญกับสุขภาพของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี  
และท่ีได้มีการพูดคุยกันของผู้นําองค์กร อปท.ในอําเภอบ่อพลอย ว่าในปี 2556 จะร่วม
ดําเนินการสร้างสุขภาวะโดยการคัดกรองและลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยให้
ทุก อปท.มีส่วนร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วง โดยการสนับสนุนงบประมาณหรือ
ทรัพยากรอ่ืน เพ่ือชาวอําเภอบ่อพลอยมีสุขภาพดีต่อไป 

ประธาน      -  ตามท่ีท่านสาธารณสุขอําเภอได้กล่าวขอให้ทุก อปท.ให้ความเห็นชอบและร่วม 
          ผลักดันด้วย 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
 
 



 
วาระท่ี 5  เรื่องการแปลงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สู่การปฏิบัติ
    โดยการมีส่วนร่วมของ อปท. ท้ัง 8 แห่ง อําเภอบ่อพลอยปี 2556  
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย- 

 แนวทางการดําเนินงานในปี 2556 ท่ีจะถึงนี้แบ่งการดําเนินการเป็น 3 ระยะ โดย
ระยะท่ี 1 คือการคัดกรองโรคความดันและเบาหวานครอบคลุม 100% ระยะท่ี 2 เม่ือคัด
กรองเสร็จแล้วจะทําการแยกกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วย ระยะท่ี 3 เป็นระยะดําเนินการแก้ไขกลุ่มเสี่ยงกลับมาเป็นกลุ่มปกติ และกลุ่มป่วยไม่ให้
กลายเป็นผู้ป่วยท่ีมีโรคแทรก โดยใช้งบประมาณการจัดการต่อคนประมาณ พันกว่าบาท
แล้วแต่ปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งก็แล้วแต่ว่า อปท.จะสามารถสนับสนุนงบประมาณได้
เท่าไหร่ 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
วาระท่ี 6  เรื่องการบริหารจัดการกองทุน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ของ อปท.  
สาธารณสุขอําเภอ - 

 สรุปงบประมาณของ อปท.ในเขตอําเภอบ่อพลอยในภาพรวม และขอให้ทุก อปท.
ปรับปรุงการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือการตรวจสอบด้วย โดยแนวทางการใช้เงินของปี 56 
ให้ดําเนินการในด้านการส่งเสริมป้องกันโรคเท่านั้น ตามแนวทางท่ี สตง.ได้เสนอแนะไว้ให ้

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

วาระท่ี 7  เรื่องสรุปการเสนอขอโครงการระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับ อปท. 
สาธารณสุขอําเภอ - 
 ขอให้ทุกหน่วยงานประสานกันและจัดทําโครงการแล้วเสร็จเสนอต่อนายอําเภอบ่อพลอย
ภายในวันท่ี 30 พ.ย.55 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
ประชุมครั้งต่อไปวันท่ี 25 มีนาคม 2556 


