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รายงานการประชุม 

เรื่อง ประชาคมจัดทําแผน/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุข 
วันที่ 18  ธันวาคม 2561 เวลา  09.00 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

************************ 
ผูเขาประชุม 

1. นายชุมพชิญ เดชะรัฐ   นายอําเภอหนองสองหอง 
2. นายอาคม ปญญาแกว  สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
3. พ.ต.ท.สรภพ   หมื่นกันยา  (แทน) ผูกํากับ สภ.หนองสองหอง 
4. วาที่ ร.ต.วันชัย  เมธานอภินันท ทองถ่ินอําเภอหนองสองหอง 
5. นางเปลี่ยน    ดวงเข็ม  (แทน) พัฒนาการอําเภอหนองสองหอง 
6. นางสุภา ทักสูงเนิน  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองสองหอง 
7. น.ส.ธนิดา ทะสุนทร  (แทน) หัวหนา ปภ.จังหวัดขอนแกน สาขาเมืองพล 
8. นายกิตติภูมิ พรมแสง   (แทน) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองสองหอง 
9. นายศรีนคร ทองใบ   กํานันตําบลหนองไผลอม 
10. นายเชาว ภิรมกิจ   กํานันตําบลโนนธาต ุ
11. นายสุภาพ นามลิวัน  กํานันตําบลวังหิน 
12. นางลาํไย ประดิษฐ  หัวหนาสํานักปลัด อบต.โนนธาตุ(แทน) นายก อบต.โนนธาตุ 
13. นายวสันต เปรมศรี   นายก อบต.หนองเม็ก 
14. นายไมตร ี สีลาดเลา  นายก อบต.คึมชาด 
15. นายสุภาพ แสนเมือง  นายก อบต.หันโจด 
16. นายสวสัด์ิ โพธิพ์ันธะราช  ประธาน อสม.อําเภอหนองสองหอง 
17. นายบัญญัติ พลนงค   ประธาน อสม.ตําบลหนองไผลอม 
18. นายไมล มูลเทพ   ประธาน อสม.ตําบลโนนธาต ุ
19. นายเสริมชัย บริสุทธิ์   (แทน) มูลนิธิหนองสองหอง 
20. นายบุญเลิศ นิลละออง  ผช.สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
21. นางระววีรรณ  อรุณไกร  ผอ.รพสต.คึมชาด 
22. นายอนุรักษ  ใจยินดี   ผอ.รพสต.สําโรง 
23. นายชัยณรงค   ไทยทอง  ผอ.รพสต.หันโจด 
24. นายทองทวี   พันธใหญ  ผอ.รพสต.วังหิน 
25. นางกุลวดี    สรางนานอก  ผอ.รพสต.ตะกั่วปา 
26. นายอดิศร   นาเจริญ   ผอ.รพสต.ดอนดู 
27. นางสุวล ี  พฤกษาหอม  ผอ.รพสต.ดงเค็ง 
28. นายบุญเลิศ นิลละออง  ผช.สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
29. นายอารีย เชื้อสาวะถ ี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
30. นางวนิดา   สีหามาตย  จพง.สาธารณสุขชาํนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 นายชุมพชิญ  เดชะรฐั   นายอําเภอหนองสองหอง กลาวเปดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 

-  ขอขอบคุณ สวนราชการทุกแหง, ภาคเอกชน, ประชาชน ที่มีรวมกิจกรรมเทศกาลงานไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2561-10 ธันวาคม 2561 ท่ีผานมา  

- นโยบายการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ป พ.ศ.2561 เริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 
2561-วันที่ 2 มกราคม 2562 ดังนั้นขอความรวมมือหนวยงาน, สวนราชการ, ผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตามมาตรการอยางเขมแข็ง และขอใหเขมงวดกับการอยูเวรยาม ดานชุมชน โดยจะมี
เจาหนาท่ี ออกตรวจเยี่ยม 

- ขอเชิญรวมกิจกรรมพิธีเปดดาน/จุดบริการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ จุดบริการที่ 1 บริเวณใตสะพานลอย ถนนเจนจบทิศ หนา สภ.หนอง
สองหอง 

ที่ประชุม       - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ไมมี)  
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องเพื่อทราบ/และพิจารณา 

๓.๑ นําเสนอผลการวิเคราะหสถานการณดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2561 และสรุปภาพรวม
ผลการดําเนินงานตามประเดน็ พชอ.ปงบ 2561  โดย นายอาคม  ปญญาแกว  สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง  

 - นําเสนอประเด็นท่ี 1 คนขอนแกนไมทอดท้ิงกัน : การดูแลผูสูงอายุ LTC ผูดอยโอกาส และ
ผูปวยระยะสุดทาย และ Smart Kid 4.0 นางนันทมน  หร่ีอินทร  หน.กลุมเวชปฏิบัติ รพช.หนองสองหอง 

 -  นําเสนอประเด็นท่ี 2 การจดัการขยะที่ตนทาง  โดย วาท ร.ต.วันชัย  เมธาอภินันท  ทองถิ่น
อําเภอหนองสองหอง  

 - นําเสนอประเด็นท่ี 3 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยคุณอารีย  เชื้อสาวะถี 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
๓.2 สรุปแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ เครือขายบริการ CUP หนองสองหอง 
โดย นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผช.สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางเสรมิสุขภาพเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไรรอยตอ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
ยุทธศาสตรท่ี 4 การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาสุขภาพ 
  สรุปยุทธศาสตรที่ จะมาจัดลาํดับความสําคัญที่เกี่ยวของกับประชาชน และประชาชนสามารถมีสวน
รวม ในการเฝาระวัง ปองกัน สงเสริมสุขภาพได คือยุทธศาสตรที่ 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 24 ประเด็น  

โดยที่ประชุมเรียงลําดับความสําคัญ 5 ลําดับที่นํามาจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับภาคประชาชน 
1. อุบัติเหตุทางถนน  การตั้งดานชุมชน 
2. โรคไขเลือดออก 
3. การดูแลผูสูงอายุภาวะพึงพิง LTC 
4. การเฝาระวังควบคุมโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 
5. การบริหารจัดการขยะที่ตนทาง 

ที่ประชุมเลือก ประเด็นความสําเร็จ  ในการเฝาระวัง ปองกันอุบัติเหตุทางถนน  เน่ืองจาก เปนประเด็นที่ 
สอดคลองกับ นโยบาย พชอ. และตองใชความรวมมือทุกภาคสวน มีเจาภาพไดหลายหนวยงาน เชน สถานีตํารวจ 
โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึง หมูบาน/ชุมชน ที่มีตัวชีวัดรวมดวยในการจัด ตั้งดานชุมชน มีกฏหมูบาน จึงเปน
ประเด็นที่ทาทายในการประสานงาน ดําเนินงานปงบประมาณ 2562 นี ้

โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ KPI : อัตราตายดวยอุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 16 ตอแสนประชากร 
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- มอบหมายให นายอารีย  เชื้อสาวะถี  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ ผูรับผิดชอบหลัก  
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ อุบัติเหตุทางถนน  การตั้งดานชุมชน  เขาที่ประชุม หน.สวนราชการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย เพื่อรับการเสนอแนะ 
2. ทําหนังสือเชิญประชุมคร้ังตอไป วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องอื่นๆ  
- ไมม ี

 
 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น.  
 

 (ลงชื่อ)  อารีย   เชื้อสาวะถ ีผูจดรายงานการประชุม 
(นายอารีย  เชื้อสาวะถ)ี 

ผูรับผิดชอบงานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนน 
 
 

 

      (ลงชื่อ)    อาคม  ปญญาแกว     ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                                                         (นายอาคม  ปญญาแกว) 
                                                        สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอาคม  ปญญาแกว 

สสอ.หนองสองหอง 


