
 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
 ปงีบประมาณ 2565 ครั้งที ่2/2564 

วนัที ่ 17 พฤษภาคม 2565  ณ หอ้งประชมุพญาผานอง 
---------------------------------------------------------- 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
   

นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการ รพร.ปัว 
นายสุทิน   เขื่อนเป็ก สาธารณสุขอำเภอปัว 
นายจิรพงษ์   คำวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ 
นางพิมลพรรณ   คุณสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษ 
นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะวิญชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางกรองกาญจน์   ปะทิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางชลทริกา   เชียงหนุ้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวทัศนีย์   สิงห์ธนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางกฤษดา   พรหมวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางเจียมจิตร   มากเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางจรวยพร   แก้วตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นายวรธน      ยอดสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวสุรีย์พรรณ   วังแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นายอำนวย   อนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวจินตนา   รัตนวิฑูรย์ 
นางสมพร   เชื้อทอง 
นางระบอบ   เนตรทิพย์ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

สิบเอกวสุอนันต์   ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ดร.ไพจิตรา   ล้อสกุลทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางลักษมณ   พลจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางวณิชชา   จิตติละอองวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางพันทิพย์   อยู่เอนก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นายพรหมเทพ   บุตรสาระ นักวิชาการสาธารณสุข 
นายพุธ   ต๊ะแก้ว จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
นางจิราภรณ์   อุ่นเรือน จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
นางสาวศุทธิลักษณ์   เตชะนันต์ นักวิชาการสาธารณสุข 
นายประเสริฐ   สุทธิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางอัจฉรีย์   อนุจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
นางนิจกาล   สุทธหลวง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวนภารัตน์   อู่เงิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายนิสันต์   นำสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นายพยนต์   อินมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นายพลศักดิ์   ช่างเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข 



นายบันเทิง   จุนทการบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางสาวภัคจิรา   สารเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางสาวกัญญาภัค   สารเทพ                                       นักวิชาการสาธารณสุข 
นายวรวุฒิ   ถาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข 
นายศิรวิทย์   วงศ์สวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
นางดาราวรรณ   พรหมกัลป์ นักวิชาการสาธารณสุข 
นางสาวอุทาพร   ธนะวัง นักวิชาการสาธารณสุข 
นางปุณยานุช   หน่อรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข 
นายชูชัย   เทียมเมือง นักวิชาการสาธารณสุข 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ระเบยีบวาระที ่1   ชีแ้จงวตัถุประสงค์ของโครงการสง่เสรมิสุขภาพเด็ก 0 – 5 ป ีพฒันาการด ีสูงด ีสมสว่น ฟนัไมผุ่ 
        นางระบอบ  เนตรทิพย์ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้  

                         - จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2564 พบว่าเด็ก 
0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 86.97 พบสงสัยล้าช้าร้อยละ 13.03 ตำบลวรนคร มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 
88.57 สงสัยล่าช้าร้อยละ 11.43 ทั้งหมดได้รับการกระตุ้นและติดตามร้อยละ 100 และเด็ก 0 – 5 ปี มีรูปร่างสูงดี
สมส่วนของตำบลวรนคร ร้อยละ 59.15 (เกณฑ์ร้อยละ 55)  
                           จากผลการดำเนินการดังกล่าวเรายังพบเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการสมวัยยังไม่ถึงเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด รวมถึงเด็ก 0 – 5 ปี ยังมีปัญหาภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สาเหตุจากปัญหาด้าน
โภชนาการ มีเด็กเตี้ยและเด็กผอมจำนวนไม่น้อยที่พบว่าบางรายมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารเรื้อรัง การได้รับ
โภชนาการที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอ บิดามารดาไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการในเด็กกลุ่มนี้ได้ อีกทั้ง
ยังพบปัญหาฟันผุในเด็กอายุอายุ 3 ปี ร้อยละ 28.73 โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ร้อยละ 30.73 และเด็กอายุ 5 ปี มี
ฟันผุร้อยละ 45.66 โดยค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุดร้อยละ 54.11 สาเหตุจากการมีพฤติกรรมไม่แปรงฟันและการดูแล
สุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลปัว ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ปี พัฒนาการดี สูงดี สม
ส่วน ฟันไม่ผุ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2565 เพ่ือให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ รวมทั้งการดูแลฟันเด็กได้ถูกต้อง 

ระเบียบวาระที่ 2   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
                         งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ระเบียบวาระที่ 3   วางแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ปี พัฒนาการดี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ 
                        จะดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการดังนี้ 
      1. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก และหญิงตั้งครรภ์ มีความรู้ในการประเมินภาวะโภชนาการได้ถูกต้องร้อยละ 70 
      2. เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยมากกว่าร้อยละ 85 
                         3. เด็กเตี้ย และค่อนข้างเตี้ย ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 
                         4. เด็ก 0 – 5 ปี ได้รับวัคซีนตามวัย มากกว่าร้อยละ 90 
                         5. เด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และฟันผุร้อยละไม่เกิน 30 
                         6. เด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะโภชนาการสูงดี สมส่วน ร้อยละ 54 



ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
- ซักถาม 

 มติที่ประชุม            รับทราบ 

ปิดการประชุมเวลา        16.30 น. 
 
 
 

         (ลงชื่อ) ............................................ ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางระบอบ  เนตรทิพย์) 
          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 

 
 (ลงชื่อ) ............................... ........... ผู้ตรวจรายงาน 

                                                                (นางสาวจินตนา  รัตนวิฑูรย์) 
                                                                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชมุชีแ้จงโครงการสง่เสรมิสขุภาพเดก็ 0 – 5 ป ีพฒันาการด ีสงูด ีสมสว่น ฟนัไม่ผุ 
วันที ่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุพญาผานอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบการประชมุ 
 
 
 

 








