
 
ค ำสั่งโรงพยำบำลส ำโรง 

ที่       / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนป้องกันและบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในสถำนที่ท ำงำน 

อ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
…………………………………………………. 

 ตามท่ี คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้ออกแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม2552 ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจต่างๆ ร่วมด าเนินการป้องกันไม่ให้บุคลากรติดเชื้อ เอชไอวี และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ในสถานท่ีท างาน โดยใช้สถานการณ์ติดเชื้อ เอชไอวีและเพศภาวะเป็นเง่ือนไข ซ่ึงจะส่งผลดีต่อองค์กร ในระยะยาว 
และเป็นมาตรการหนึ่งท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายของแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 คือไม่มี
การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตอันเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัตินั้น 
                    

  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอ าเภอส าโรง ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการน าแนว
ปฏิบัติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างานไปใช้ ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างเสริม
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองเอดส์ท่ีถูกต้อง มีทัศนคติท่ีดีและอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรี และห่วงใย เอ้ือ
อาทรซ่ึงกันและกันในองค์กร ชุมชน สังคม และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ใน
สถานท่ีท างาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของระบบบริการของหน่วยบริการ ฯ จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 

๑.๑ นายแพทย์สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง ประธานกรรมการ 
๑.๒ แพทย์หญิงกิติยาพร จุฑากฤษฎา    รองประธานกรรมการ 
๑.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป    กรรมการ 
๑.๔ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล    กรรมการ 
๑.๕ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน    กรรมการ 
๑.๖ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  กรรมการ 
๑.๗ นางอรศรี มีธรรม หัวหน้างานคลินิกพิเศษ   กรรมการ / เลขานุการ 
               

    ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังน้ี 
   

๑. ก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบริหารจัดการ
ด้านเอดส์ในสถานท่ีท างานให้สอดคล้องนโยบายของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ งบประมาณ และประสานการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ให้แก่ หน่วยบริการต่างๆท้ังภาครัฐ องค์กร
เอกชน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



๓. รักษาและมุ่งสู่ผลลัพธ์การไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตอันเนื่องจากเอดส์ 
และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ 

๔. ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์
ในสถานท่ีท างาน ให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ในระดับต าบล ระดับอ าเภอ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 

๒.๑  พญ.กิติยาพร จุฑากฤษฎา นายแพทย์ ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นพ.ปวรพล ผาสุขมูล นายแพทย์ ปฏิบัติการ   กรรมการ 
๒.๓  นพ.ชนธัญ ปานเพ็ชร นายแพทย์ ปฏิบัติการ   กรรมการ 
๒.๔  นพ.เอกภาพ พัวเพิ่มพูนศิริ นายแพทย์ ปฏิบัติการ   กรรมการ 
๒.๕  พญ.สลิลลา เพ็ญพิมพ์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ   กรรมการ 
๒.๖  นายจ าลอง ผ่องจิต  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ กรรมการ 
๒.๗ นางบุปผชาติ พวงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๘  นางพร้ิมพรรณ ตันติปัญจพร เภสัชกร ช านาญการ   กรรมการ 
๒.๙  นางสาวจิรณัฐ ชินพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๐  นางสาวจันทร์จิรา สีดาโคตร พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๑ นางยุภาพร รัดแมด  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๒ นางสนใจ นนท์ตุลา  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๓ นางบุญฮู้ เวชกามา  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวมัทนา สาลีพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๕ นางส ารวย ท ามาน  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๖ นางอารินทร์ โสมอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๗ นางดอกอ้อ ตามเมืองปักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๘ นางวาสนา ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๑๙ นายภูวนารถ อนุกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
๒.๒๐ นางสุทธิดา สีลาพร  แกนน ากลุ่มรวมใจสายใยรักษ์  กรรมการ 
๒.๒๑ นางอภิญญา มาเฉลิม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวสุภาพิศ เมษาดี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๓ นางอรศรี มีธรรม  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ กรรมการ / เลขานุการ  

 
 ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
   

๑. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับการนโยบาย มาตรการ แนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. ส่งเสริมผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาคุณภาพการการด าเนินงานด้านการป้องกันและบริหาร
จัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน ให้เชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

๓. ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ใน
สถานท่ีท างานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ในระดับพื้นท่ี เครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 



๔. จัดท าคู่มือแนวทางนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / 

เอดส์การด าเนินงานด้านการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน 
๖. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในระดับเขต และระดับพื้นท่ีเพื่อให้การด าเนินงานโครงการ

เป็นไปตามแผนงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. พัฒนาแนวทางและเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการการด าเนินงาน

ด้านการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน 
๘. ติดตามก ากับและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพในระดับพื้นท่ี 
๙. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ให้ผู้ท่ีรับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี หากมีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ให้รายงานประธานคณะกรรมการอ านวยการทราบทันที เพื่อ
พิจารณาด าเนินการแก้ไข 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                             ส่ัง   ณ  วันท่ี ๑๖  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
.                                                                                                 ....................................... 
                                                                                                  ( นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ  ) 
                                                                                      นายแพทย์เชี่ยวชาญ   รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง             

 


