
12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม วางแผน 

และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานใน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
วัน/เดือน/ปี : 23 กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ  : รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู ้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม 

วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
 

หมายเหตุ :ดำเนินการตามแผนงานพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และถามตอบ 

                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 

 

   

(นายวุฒิศักดิ์  ทองมนต์)                                   (นายประจักษ์  สุพรหม)                     
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์                    ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

                   วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

                                              

                                                   (นายวุฒิศักดิ์  ทองมนต์) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

  

 

 

 



 



 
 

 

 



 

รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

        ว่าที่ร้อยตรีอานนท์   หนุนชู  ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน  ประธานที่ประชุม 

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  หนุนชู ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน ประธาน พชอ. 
2 นายพีระพล    เดชบุญ สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เลขาฯ พชอ. 
3 พระครูกิตติ    ปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองคู กรรมการ 
4 นางนิภาพร     คานทอง เกษตรอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
5 พ.ต.ท.วุฒิกร   ยืนสุข รอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน แทน ผกก.สภ.น้ำยืน 
6 นพ.ชัยวัฒน์    ดาราสิชฌน์ ผอ.รพ.น้ำยืน กรรมการ 
7 นายสมพงษ์    คำศรี ตัวแทนเกษตรอินทรีย์ กรรมการ 
8 นายสา          สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการ 
9 นางวาสนา     คำโส นายก อบต.โดมประดิษฐ์ กรรมการ 
10 นายวัชรินทร์   ถูกธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ แทน พัฒนาการฯ 
11 นางกัปปิยะ    ปาณิวรรณ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ 
12 นายเปลี่ยน     แก้วจันทร์ ประธานชมรม อสม.อำเภอน้ำยืน กรรมการ 
13 นายสมนึก      เขียวอ่อน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
14 นายประจักษ์   สุพรหม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ทีม ผช.เลขานุการ 
15 น.ส.เบญจมาศ  วรรณโสภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ทีม ผช.เลขานุการ 
16 น.ส.สชุาดา      สายทอง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
17 นายพัทธพล     อักโข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ทีม ผช.เลขานุการ 
18 น.ส.วาสนา      ศรีพูล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
19 น.ส.เดือนนภา  ศิริบูรณ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
20 น.ส.ยุวดี         ศรีรวัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทีม ผช.เลขานุการ 
21 น.ส.ประณี      พงษ์ก่ิง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 

 



ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
22 นางฉวีวรรณ     คำศรี หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ทีม ผช.เลขานุการ 
23 น.ส.นภาพร     ห่วงสุขสกุล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ผู้สังเกตุการณ์ 
24 น.ส.ศิริลักษณ์    มหาลี ผอ.รพ.สต.โนนสูง ผู้สังเกตุการณ์ 
25 นายธีรวัฒน์      เพชรไกร ผอ.รพ.สต.ตาโม ผู้สังเกตุการณ์ 
26 นางอุทุมพร      ลาธุลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้สังเกตุการณ์ 
27 นางพัชนุช     วงศ์พุทธพฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.สุขวัฒนา ผู้สังเกตุการณ์ 
28 นางทิพวรรณ    จูมสิมมา ผอ.รพ.สต.หนองครก-ตายอย ผู้สังเกตุการณ์ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสงวนจิตร  แสนสุข ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
2 น.ส.กมลรัตน์   ปัดถาสาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
3 นางนิยม        ไกยวินิจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลไกรวินิจ กรรมการ  
4 นายบัณฑิต     ยลถวิล ผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอ่ียมอีสานอุตสาหกรรมจำกัด กรรมการ 
5 นายสุพล        ทิพย์สุข ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย กรรมการ 
6 นายบึงกาฬ    พวงบุตร กำนันตำบลบุเปือย กรรมการ 
7 นายสมศักดิ์    บุญประชม ผจก.บริษัทศรีสมหวังอุบลลำปาง กรรมการ 
8 นายชัยวัฒน์    นนทวงค์ ผจก.บริษัทชัยวัฒน์2009เทรดดิ้ง กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

/วาระท่ี 1… 



วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

          1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2564 ให้เป็น

ปัจจุบัน 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

          - มติที่ประชุมรับรอง 

วาระท่ี 3 ติดตามรายงานการประชุม  

         - มติที่ประชุมรับรอง 

วาระท่ี 4 วาระเพื่อพิจารณา 
          4.1 สรุปผลการดำเนินงาน พชอ. ปี 2563 โดย นายพีระพล  เดชบุญ  สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  
เลขานุการ พชอ. มีรายละเอียด ประเด็น การนำเสนอ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การป้องกันการฆ่าตัวตาย 

 
          กระบวนการดำเนินงาน   

1. จัดอบรมให้ความรู้สัญญาณเตือน การคัดกรอง การส่งต่อให้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. แกนนำในชุมชน  
จิตอาสา และประชาชน 

2. มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว เรื่องการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
3. ติดป้ายสัญญาณเตือน เสี่ยงฆ่าตัวตาย ทุกสถานบริการ (รพ.สต.,สสช.,PCU,สสอ. และ รพ.) 
4. ค้นหากลุ่มเสี่ยงและคัดกรองภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายโดยใช้แบบประเมิน 2Q เดือนละ 1 

ครั้ง โดย จนท/อสม. 
5. ตำบลนำร่อง 2 ตำบล (ตำบลโดมประดิษฐ์ และตำบลโซง) ในการเฝ้าระวังการป้องกันการฆ่าตัวตาย 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน ทั้ง 2 ตำบล 



ประเด็นที่ 2 พัฒนาการเด็ก IQ, EQ 
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก IQ, EQ อำเภอน้ำยืน 

 
มีกิจกรรมรองรับการดำเนินงาน  เช่น 
- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างเสริมวินัยเชิงบวกด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม โดยมุ่งหวังให้

พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกให้กับบุตรหลานและเด็กในชุมชน 
เพื่อเพิ่มระดับสติปัญญาในเด็กประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสะอาด ต.ยางใหญ่  อ.น้ำยืน   
จ.อุบลราชธานี 

- กิจกรรมการสุ่มประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้คู่มือประกอบการฝึกเพิ่มระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กอายุ 5 -7 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจำปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนกุดเชียงมุน ต.โดมประดิษฐ์  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการ
อบรม การใช้แบบประเมินเชาว์เล็ก (PG ) 

- อบรม ครู ศพด.เชิงปฏิบัติการแกนนำ และผู้ดูแลเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมกระบวนการเวทีครอบครัว 
เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา จิตใจและอารมณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
 
 

 
ประเด็นที่ 3 การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย ลดการใช้ถุงพลาสติก และมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 



 
 
มีกิจกรรมรองรับการดำเนินงาน  เช่น 
- อบรมให้ความรู้ในการแยกขยะ พร้อมทั้งมีสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม   

(ชดเชยวันนอน รพ.วันละ 500 บาท และเสียชีวิต 3,000 บาท) 
- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โดยการออกไปรับฝากขยะรีไซเคิลใน 10 ชุมชน เดือนละ 10 วัน 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Big Cleaning Day 3 รอบ (ทั้งอำเภอ) เพ่ือ

ส่งเสริมกิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 4 การลดใช้สารเคมีเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 



 
 

                     สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืนได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์(ข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ปี 
2562 ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการรับรู้และเตรียมพร้อมเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบ
กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 

1. บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเก่าขาม             1    กลุ่ม 
2. บ้านเปือย หมู่ที่ 8 ตำบลบุเปือย                 3    กลุ่ม 
3. บ้านแก้งโตน หมู่ที่ 3 ตำบลบุเปือย              1    กลุ่ม 
4. บ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโดมประดิษฐ์   1     กลุ่ม 
5. บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 13  ตำบลเก่าขาม    1    กลุ่ม 
6. บ้านค้อ หมู่ที่ 7  ตำบลโซง                       1    กลุ่ม 
7. บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 12  ตำบลโซง               1    กลุ่ม 
และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน 2 ราย ได้แก่ 

สวนสิรามล  ตำบลโดมประดิษฐ์ และ ไร่บุตรอินทร์ ตำบลเก่าขาม 
กิจกรรมการดำเนินงาน  

          - สนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP  เช่น  ตลาดนัด ธกส. และตลาดประชารัฐ 
- กิจกรรมดำเนินการอบรมประชาชนใน รพ.สต.ต้นแบบ 

          - อบรมให้ความรู้ดำเนินการจัดบริการดูแลสุขภาพเกษตรกรในชุมชน  จัดให้มีบริการทุก  รพ.สต.
คลินิกสุขภาพเกษตรกรแบบครบวงจร ใน รพ.สต. 

 
 
ประเด็นที่ 5  การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย 



 
 

ปัญหาที่พบ ปี 2562 
   - ผลการสอบสวนโรค ประชาชน ยังขาดความรู้เรื่องของการป้องกันตนเอง และการติดต่อของโรค

มาลาเรีย 
   - การสื่อสารความเสี่ยง ยังไม่ครบทุกแห่งที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง 
   - การติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง ในการตรวจหาเชื้อและรักษาไม่ครอบคลุม 
   - อุปกรณ์ป้องกันที่สนับสนุน หมู่บ้านเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงยังไม่เพียงพอ เช่น มุ้งชุบน้ำยา ยาทา  
   - การประสานงานของหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เป็นรูปธรรม 
กระบวนการทำงาน  
   - การสอบสวนโรคและติดตามการกินยา ลดการติดเชื้อซ้ำ 

             - การสื่อสารความเสี่ยงในชุมชน ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มอาชีพเสี่ยง 
   - การติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง ในการตรวจหาเชื้อและรักษาให้ครอบคลุม 
ผลการดำเนินงาน 
   จากผลการดำเนินงานปี 2563 พบผู้ป่วยเพียง 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อประชากร พันคน 

เป้าหมายอัตราป่วยไม่เกิน 0.2 ต่อประชากรพันคน และผู้ป่วยปี 2563 ยังมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 
ปี แสดงถึงไม่มีการระบาดในปีนี้ 
 
 

4.2 ท่านประธานนำเสนอ คำสั่งคณะกรรมการ พชอ.น้ำยืน คำสั่งที่ 1/2563  ลงวันที่ 6 มกราคม 
2563 โดยมี นายอำเภอเป็นประธาน และสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ในการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 



มติที่ประชุม : ให้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการ และให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งใหม่ 
 
 4.3 คัดเลือกประเด็นการแก้ไข ปัญหา พชอ. ปี 2564 
      4.3.1 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็ก IQ, EQ  โดย นางสาวสุชาดา  สายทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   4.3.2 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ  นางสาวเดือนนภา ศิริ
บูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต มีรายละเอียด ดังนี้ 
   



 
  เป้าหมายการดำเนินงาน 1 โรงเรียน 1 รพ.สต.  
 

                    4.3.3 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรัง  โดย  นางสาววาสนา  ศรีพูล  นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ  ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เป็นปัญหาสุขภาพและยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเป็น
จำนวนมาก  จึงเสนอให้มีการเฝ้าระวังตรวจสุขภาพประจำปี  ให้ความสำคัญในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและ
ติดตามเยี่ยมบ้าน 
          4.3.4 นำเสนอสถานการณ์การป้องกันโรคเอดส์  โดย นางสาวยุวดี  ศรีรวัตร นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ ฝ่ายควบคุมโรค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 



 
 

                   เนื่องจากสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเอดส์ในอำเภอน้ำยืน ปี 2564  มีจำนวนทั้งหมด  191 ราย  
คาดการณ์ท่ียังไม่ตรวจไม่พบ ประมาณ 300 กว่าราย  จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์และพัฒนางานด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         4.3.5 นำเสนอสถานการณ์อุบัติเหตุบนถนน  โดย นางสาวประณี  พงษ์กิ่ง  พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ  ฝ่ายงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 



 

 
 
         4.3.6 พระครูกิตติ ปริยัติคุณ เสนอ การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสะอาด ถนนสายวัฒนธรรม  

เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการทำความสะอาดหมู่บ้าน หน้าบ้านมีผักสวนครัว  มีป้ายคติธรรมสอนใจทุกหลังคา
เรือน 

         4.3.7 นพ.ชัยวัฒน์    ดาราสิชฌน์  ผอ.รพ.น้ำยืน เสนอให้มีการดำเนินงานพัฒนาการเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง  เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญท่ีเด็กควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 

         4.3.8 ตัวแทนเกษตรอินทรีย์  เสนอ  ควรให้มีการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง รวมทั้งให้
มีการรณรงค์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีให้ครอบคลุม 

         4.3.9 พ.ต.ท.วุฒิกร   ยืนสุขรอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน เสนอ  เหตุรำคาญบนท้องถนน การสวม
หมวกนิรภัยและท่อไอเสียเสียงดัง 

 

มติที่ประชุม : คัดเลือกปัญหาที่จะดำเนินการแก้ไขในพ้ืนที่อำเภอน้ำยืน ปี 2564 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
  1. พัฒนาการเด็ก IQ/EQ 
  2. หมู่บ้านสะอาด 
  3. อุบัติเหตุบนถนน 
  
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 



           1. ท่านประธาน ฝากให้เลนุการจัดทำคำสั ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้เป็น
ปัจจุบันและจัดทำคำสั่งคณะอนุกรรมการ  พร้อมนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

 

ผู้บันทึกการประชุม   (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบบันทึกการ(ลงชื่อ)                         

ประชุม 

    (นางสาวเบญจมาศ  วรรณโสภา)                                 (นายประจักษ์   สุพรหม) 

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                             ผูช้่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน                                                  

 

                       (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายพีระพล เดชบุญ) 

 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


