รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นและกํากับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดําริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกีย่ วเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 6/2560
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชัน้ 3 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้มาประชุม
1.
2.
3.

นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร
นางสาวศิริกาญจนา แย้มผกา
นางสุพร
ตรีนรินทร์

4.
5.
6.
7.

นางสุรีรัตน์
นายเเพทย์ปิยะ
นางสาวชิสา
นายชินวัธ

อนันต์โรจน์วงศ์
แซ่จัง
นันทกิจ
มิ่งทอง

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายคฑาวุธ
นายเศรษฐา
นางอัมพร
นางสาวพชระ
นางสาวศิริเกศ
นางมยุรี
นางสุดา
นางอารีย์
นางสาวประไพพิมพ์
นางสาววาริฉัตร

คุณวันดี
ขุมทอง
จันทวิบูลย์
รัตนทิฆัมพร
พริ้งพร้อม
เอี่ยมเจริญ
พงษ์สว่าง
นุกูลกิจ
รัตนคเชนทร์
ดวงจินดา

18. นายแพทย์ธงธน

เพิ่มบถศรี

19. นางสาวนิศากร

บุญอาจ

แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
แทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองประธาน
ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
กรรมการ
ทางเลือก
แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
กรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักสารนิเทศ
กรรมการ
แทน ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
กรรมการ
เสริมสุขภาพ (สสส.)
แทน ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการและ
เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กรรมการและ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ
ขันธมิตร
กรมวังผู้ใหญ่
2. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
3. หัวหน้าสํานักวิชาการสาธารณสุข
4. ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม
5. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
6. ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวณัชฐานันท์
นางสุมาลี
นางวรินทร
นางสาวปาณบดี

ธนันพัศปภาทิพ
วณิชสัมพันธ์
ยิ้มเรือง
เอกะจัมปกะ

5.
6.
7.

นางนภาเพ็ญ
นายดนัย
นางสาวเทียมจันทร์

จันใด
ซอเฮง
ฉัตรชัยกนันท์

8.

นางสาววิไล

ทองทวี

9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางปนัดดา
นางสาวพรเพชร
นางสาววราภรณ์
นายธาดา
นายกษิดิศ
นางสาวศิรินภา

จันผ่อง
ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
ถาวรวงษ์
วรรธนปิยกุล
ขันธรัตน์
ยะจา

15.

นางสาวศศิพร

คงทรัพย์

เจ้าหน้าที่สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักบริหารการสาธารณสุข
นักจัดการงานชํานาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
ผู้จัดการงานบริหารเครือข่าย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สถาบัน
พระบรมราชชนก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย
ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
รองประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

เริ่มประชุม 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม ติดภารกิจสําคัญ
ได้มอบหมายให้ นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานการ
ประชุ ม โดยนายแพทย์ อ รรถพล ชีพ สั ตยากร นายแพทย์ ท รงคุณ วุฒิ กรมควบคุม โรค ได้ เปิ ดการประชุ ม
คณะกรรมการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 6/2560 และดําเนินการประชุม โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการพัฒนา
งานโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่
5/2560 ไม่มีแก้ไข
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
3.1 ผลการดําเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการปนเปือ้ น
สารตะกั่วในลําห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
นายเเพทย์ปิยะ แซ่จัง ผู้แทนกรมควบคุมโรค นําเสนอการดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลําห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน
ระหว่างวันที่ 19 -21 ธันวาคม 2559 จํานวน 2159 คน โดย สสจ.กาญจนบุรี และ คปสอ.ทองผาภูมิ
ผลการตรวจวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างประสานงานขอข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้
ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
การดําเนินการของกรมควบคุมโรค (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560)
1. ลงพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นตะกั่ว ด้วยการตรวจ WIPE
Technique ในกลุ่มที่ผลตรวจตะกั่วในเลือดเกินค่าอ้างอิง (เด็กต่ํากว่า 15 ปี 10 μg/dl และประชาชนทั่วไป
30 μg/dl พื้นที่ 2 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 จํานวน 373 ตัวอย่าง
2. สมุดบันทึกสุขภาพ สําหรับประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านคลิตี้บน คลิตี้ล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดพิมพ์รูปเล่ม ขนาด A5/4 สี จํานวน 10000 เล่ม ดําเนินการให้บริษัทนําส่ง สสจ.
กาญจนบุรี เพื่อลงผลการวิเคราะห์
3. จัดทําสมุดภาพพลิก การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ศักยภาพแร่ เป็นสื่อความรู้สําหรับ
การสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่ สําหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาจัดพิมพ์
4. ลงพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นตะกั่ว ด้วยการตรวจ WIPE
Technique ในกลุ่มที่ผลตรวจตะกั่วในเลือดเกินค่าอ้างอิง (เด็กต่ํากว่า 15 ปี 10 μg/dl และประชาชนทั่วไป
30 μg/dl พื้นที่ 4 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 จํานวน 179 ตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากประชากร
ที่เป็นสัญชาติกะเหรี่ยง ม้ง จะมีการเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยเรื่อยๆ ตามพื้นที่ที่มีการจ้างงาน และอีกส่วนเนื่องจาก
เป็นช่วงปิดเทอม เด็กในพื้นที่จะออกนอกพื้นที่เป็นจํานวนมากทําให้การลงพื้นที่ไม่พบเด็กที่มีผลเลือดเกินค่า
อ้างอิง ฯ
5. ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่ว ด้วยการตรวจ WIPE Technique ในบ้านที่ใกล้กับบ้าน
เด็กที่มีผลตรวจตะกั่ วในเลื อดเกิ นค่ าอ้างอิ งฯใน 6 หมู่บ้าน วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 จํานวน 123
ตัวอย่าง ทั้งนี้ บ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่จะกระจายกันอยู่ ไม่ได้อยู่ใกล้ หรือติดกันมากนัก เช่น อาศัยอยู่ในป่ายาง
อาศัยริมน้ําหลักเดียว แต่ละบ้านค่อนข้างห่างกัน
แผนงานที่จะดําเนินการต่อไป
1. สสจ.กาญจนบุรี จะลงพื้นที่สื่อสารความเสี่ยง ( ครั้งที่ 2 ) พฤษภาคม 2560 รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค (นพ.สุเทพ เพชรมาก )
พร้อม นพ.อรรถพล ชีพสัตยา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
และเจ้าหน้าที่สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้ร่วมลง
พื้นที่ในการสื่อสารความเสี่ยง และหารือผลการดําเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบฯ

-42. วิเคราะห์ผลการเก็บตัวอย่างกับ สสจ.กาญจนบุรี เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง และจะประสานกับ
กรมควบคุมมลพิษในการเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่บ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่างต่อไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
4.1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน
นายคฑาวุธ คุณวันดี ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําเสนอขั้นตอนกิจกรรมหลักตาม
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 1.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการสุข
ศาลาพระราชทาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2.ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขในสุขศาลา
พระราชทานฯ ประจําปี 2560 3.สนับสนุนการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านปอหมื้อ ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรและอบรมบุคลากร ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการส่งต่อ 5.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในสุขศาลาพระราชทานฯ 6.พัฒนา
คุณภาพบริการสาธารณในสุขศาลาพระราชทานฯ โดย พัฒนาเกณฑ์คุณภาพบริการสาธารณสุขในสุขศาลา
พระราชทานฯ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานฯ และ รับรองคุณภาพ
บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานฯ 7.ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในสุขศาลา
พระราชทานฯ 8.จัดเวทีวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขศาลาพระราชทานฯ 9.ศึกษารูปแบบ
ระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ 10.สรุปผลการดําเนินงานสุขศาลาพระราชทานฯ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัว โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคในพื้นที่รักษ์ น้ําเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน
โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
(กพด.)
นางอั ม พร จั น ทวิ บู ล ย์ ผู้ แ ทนกรมอนามั ย นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานรอบ 6 เดื อ น
(ต.ค.2559 - มีนาคม 2560) ดังนี้
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพน้ํ า บริ โ ภคในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว โดยมี กิจกรรมการดําเนินงานดังนี้ 1.ประชุมคณะทํ างานเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ําปากพนัง ครั้งที่ 1/2560 2.ประชุมพัฒนา
ศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า บริ โ ภคพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ
จ.นครศรีธรรมราช 3.เฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภค ได้แก่ เทศบาลตําบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลบางจาก จังหวัด
นครศรีธรรมราช และมีแผนการดําเนินงานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 มีดังนี้
จัดประชุม/อบรม ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานของพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้
ความสําเร็จของการดําเนินงานระหว่างเครือข่าย (Key success)

-5โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานดังนี้ 1.สร้างนวัตกรรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภค ชุมชนบ้านพอนอคี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2.อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่
ผู้นําชุมชน พ่อหลวง ช่างประจําหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 3.สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําตรวจคุณภาพด้าน
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ครั้งที่ 1 เป็น baseline data และมีแผนการดําเนินงานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม
2560 ถึง 30 กันยายน 2560 มีดังนี้ เก็บตัวอย่างน้ําตรวจคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ จาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภคชุมชน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 2 เดือน
กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2560 และรวบรวมข้อมูลผลการปรับปรุงคุณภาพน้ํา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อการปรับปรุง และต่อยอดใช้ใน
พื้นที่อื่นต่อไป
โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพฯ (กพด.) โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้ 1.ดําเนินการสํารวจข้อมูลคุณภาพน้ําบริโภค และ
สุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และวัดบริวารที่สามเณรจําวัด 38 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 19 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม 9 แห่ง วัด บริเวณที่สามเณรจําวัด 10 แห่ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางสุมาลี วณิชสัมพันธ์ ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
นําเสนอผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.2559 - มีนาคม 2560) โดยกิจกรรมหลักที่ดําเนินงานมีดังนี้
1.) ให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก ในพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาด้ า นการผลิ ต กายอุ ป กรณ์ (แขนขาเที ย ม) จํ า นวน 3 ครั้ ง ได้ แ ก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 17 ก.พ. 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 – 10 มี.ค. 2560 ณ จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 14 พ.ค. 2560 ณ จังหวัดปราจีนบุรี 2.) อบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการคัดกรองและ
ประเมินความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แก่บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมบุรีเทล
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดําเนินงาน กิจกรรมที่ 1. ให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านการผลิตกายอุปกรณ์
(แขนขาเทียม) มีผู้มารับบริการ จํานวน 1,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 152.88 ของเป้าหมาย กิจกรรมที่ 2
อบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการคัดกรองและประเมินความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีผู้มาเข้ารับการอบรม จํานวน 530 คน คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของเป้าหมาย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.4 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
นายกษิ ดิ ศ ขั น ธรั ต น์ ผู้ แ ทน มู ลนิ ธิ เครื อข่ ายหมออนามั ย นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานรอบ
6 เดือน ดังนี้ ยอดรวมผู้สมัครใจเลิกบุหรี่โดยรวมผู้ลงนามออนไลน์ที่สมัครด้วยตัวเองและจากเครือข่าย จํานวน
ทั้งสิ้น 475,807 คน และมีการสร้างขวัญและกําลังใจโดยคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ดําเนินโครงการฯอย่างต่อเนื่อง
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เข้ารับรางวัลเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดวันสิ้นสุดการนับข้อมูล
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 1,079 รางวัล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.5 โครงการตาปลอม 999 ดวงตา ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ อ งค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์ ผู้แทนโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์
นําเสนอผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ดังนี้ เป้าหมายตาปลอมจํานวน 199 ดวงตา ซึ่งผลการดําเนินงาน
มีผู้รับตาปลอมในโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 49 ดวงตา และมีคนไข้ที่มาลงทะเบียนรอคิวทําตาปลอมจํานวน 126
ดวงตา ซึ่งปัญหาที่พบจากการดําเนินงาน คือ 1. พบปัญหาที่เกิดจากขั้นจอนการลงสีในชิ้นงาน (ตาปลอม)
กระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้มารับบริการ 2. อัตรากําลังไม่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ตาปลอม
ประกอบด้วย จักษุแพทย์ที่ควบคุมดูแล 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 2 คนเท่านั้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
4.6 โครงการขยายและพัฒนาความร่วมมือศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสําหรับเด็กป่วยใน
โรงพยาบาลด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ตามแนว พระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายดนั ย ซอเฮง ผู้ แ ทนสถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี กรมการแพทย์ นํ า เสนอ
วัตถุประสงค์โครงการและผลการดําเนินงาน ดังนี้
วัตถุประสงค์โครงการ คือ 1. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลให้ได้รับ
โอกาสการศึกษาต่อเนื่องและเท่าเทียมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ แ ละครู ใ ห้ มี ทั ก ษะในการดู แ ลเด็ ก เจ็ บ ป่ ว ยในโรงพยาบาล 3.ขยายและเพิ่ ม เครื อ ข่ า ย
สถานพยาบาลทั่วประเทศโดยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการดําเนินงานคือ 1.มีการเรียนการสอนเด็กเจ็บป่วยในห้องเรียนและการสอนข้างเตียง
2.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรู้ของเด็กป่วยในโรงพยาบาล 3.เด็กมาใช้บริการทั้งหมด
29,268 คน หลักจากเข้าโครงการ เด็กป่วยที่มาใช้บริการซึ่งอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน กลับเข้าสู่โรงเรียนปกติ
21152 คิดเป็นร้อยละ 87.80 และเด็กป่วยที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ ได้มีการประสานงานกับ
การศึกษานอกโรงเรียน ให้เด็กป่วยที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ มีโอกาสเรียนหนังสือ โดยเรียนในระบบ
กศน. เช่นพาเด็กป่วยไปสอบในวันที่มีสอบ หรือเป็นศูนย์สอบแห่งแรกในโรงพยาบาลของ กศน. 4. อบรม
เพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรทางการแพทย์ ครูและผู้เกี่ยวข้องแบบสัญจร 4 ภูมิภาคของประเทศ 5. อบรมการ
สร้างสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาลร่วมกับมูลนิธิไอที ฯ 6.สัมมนาเสริมสร้างจริยธรรม
และพัฒนาความร่วมมือกันของบุคลากรทางการแพทย์และครูประจําปี 7.นิเทศสถานพยาบาลเครือข่ายใหม่
ของปีงบประมาณ 2560

-7มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวศิรินภา ยะจา
นางสาวศศิพร คงทรัพย์
สรุปการประชุม
นางสาวนิศากร บุญอาจ
ตรวจสรุปการประชุม

