
วาระประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชต.) ต าบลประทาย ปี 2562 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมอุดม-บุญมี  โรงพยาบาลประทาย 
 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 14.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  

สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
14.00 – 16.00 น. โรคติดต่อที่ส าคัญในพ้ืนที่ 

 สถานการณ์ แนวทางในการป้องกันโรค 
โรคไม่ติดต่อ  
สถานการณ์ แนวทางในการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
งานอนามัยโรงเรียน 
ยาเสพติด 
สุขภาพจิต 
ผู้สูงอายุ 
องค์กร อสม. รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวาน/
ความดัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปการประชุม  

 

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างเวลา 14.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชต.) ต าบลประทาย ปี 2562 
ครั้งที่ 1 / 2562 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมอุดม-บุญมี  โรงพยาบาลประทาย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางพูนศรี  พลพิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลต าบล

ประทาย 
ประธาน (ผู้แทน) 

2.นายจักรพงศ์  สุวรรณศักดิ์ รองปลัด อบต.ประทาย รองประธาน (ผู้แทน) 
3.นายพิชิต  จรูญกิจพิศาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนประทาย กรรมการ 
4.นายประเสริฐ  หมีทอง ผอ.โรงเรียนชุมชนประทาย กรรมการ 
5.นางไพวรรณ พงศ์พัชรางกูร ครูโรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ กรรมการ 
6.นายวิระพงษ์ จันทีนอก ผอ.รร.บ้านหนองโน กรรมการ 
7.นางสุพินดา  พลดงนอก ครูโรงเรียนชุมชนประทาย กรรมการ 
8.นางขันทอง  สียางนอก ครูโรงเรียนอนุบานดงเค็งศึกษา กรรมการ 
9.นายบุญธรรม สียางนอก ผอ.โรงเรียนบ้านหันเตย กรรมการ 
10.น.ส.ไพรินทร์  แหงไธสง คร ู กรรมการ 
11.น.ส.พรนิศา  เบียดนอก คร ู กรรมการ 
12.น.ส.พัชรินทร์  หินคล้าย อสม.ม.14 กรรมการ 
13.นางทองยุ่น  มาใจ อสม. ม.13 กรรมการ 
14.นางสงวน เข็งนอก อสม.ม.1 กรรมการ 
15.นางสมบัติ เวิงไธสง อสม.ม.3 กรรมการ 
16.นางส าราญ  แต่งภูมิ อสม.ม.14 กรรมการ 
17.นายสมเดช อาไนย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 กรรมการ 
18.นายจิรเดช รักษาชาติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 กรรมการ 
19.นางสงบ แก้วคูนอก อสม.ม.8 กรรมการ 
20.นางวันเพ็ญ  สียางนอก อสม.ม.4 กรรมการ 
21.นางมณี  อาไนย์ อสม.ม.10 กรรมการ 
22.นางจิรัฐติกาล ชาพล อสม.ม.17 กรรมการ 
23.นางเพียร  นครไธสง อสม.ม.3 กรรมการ 
24.นางศุทธินี นาบ ารุง อสม.ม.2 กรรมการ 
25.นางเชิดนภา ศรีมหาพรม อสม.ม.13 กรรมการ 
26.นางปิ่นมณี หุปกา อสม.ม.16 กรรมการ 



27.นายพงษ์ศิริ  พลไร่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.11 กรรมการ 
28.น.ส.ชุณห์พิมาณ  มั่นคง คร ู กรรมการ 
29.นางเล็ก  บุญคุ้ม อสม.ม.9 กรรมการ 
30.นางมะลิ  ด้วยตะกั่ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 กรรมการ 
31.นางติ๋ม วะเรือน อสม.ม.11 กรรมการ 
32.นางดวงใจ  เจียงยี่หว้า อสม.ม.16 กรรมการ 
33.นางต้อย ฝาไธสง อสม.ม.4 กรรมการ 
34.นางถนอม สุวรรณวิโรจน์ อสม.ม.7 กรรมการ 
35.นางสุหรา  โชควังทอง อสม.ม.5 กรรมการ 
36.นางหนูพิน ลาภา อสม.ม.16 กรรมการ 
37.นางปัทมา ศิริสุนทร อสม.ม.15 กรรมการ 
38.นายปุ่น  ส าเภา อสม.ม.1 กรรมการ 
39.นายนคร  สียางนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.12 กรรมการ 
40.นางสถิตย์  สียางนอก อสม.ม.12 กรรมการ 
41.นางบุญเพ็ง  สินประเสริฐ อสม.ม.6 กรรมการ 
42.นายทองสุข  ค าเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 กรรมการ 
43.นางสาวเรไรย  เพ็ชรวงค์ อสม.ม.3 กรรมการ 
44.นายกิตติคุณ  สุขท่ัว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.15 กรรมการ 
45.นางพร  พงศ์ประทาย อสม.ม.3 กรรมการ 
46.นายหาญ ศรีเนตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 กรรมการ 
47.นางบุญมา โพยนอก อสม.ม.7 กรรมการ 
48.นางเพียร ปุราสะเก ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 กรรมการ 
49.นางทองม้วน พลดวงนอก อสม.ม.1 กรรมการ 
50.นายบุญมี อึ่งสีคราม ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 กรรมการ 
51.นางธนภรณ์ กุดรังนอก อสม.ม.1 กรรมการ 
52.นางสุภาพ กังขรนอก อสม.ม.8 กรรมการ 
53.นางสุชาวรีย์ ชัชพงศ์ไพศาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรรมการ 
54.นางธิตินัดดา  จารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
55.นางสุธิดา  โนร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
56.นางนันทวี ศรีวังพล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
57.นางพิไลลักษณ์  อ้วนสา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
58.นายเศรษฐโชค  แก้วหลวง เจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการ 
59.นางหทัยกาญจน์ พิสิษฐ์พรปวีณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 



น.ส.ธัญชนก  จลุละศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
นางสุภาพร  ไชยทิพย์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กรรมการ 
น.ส.เรียม  เอ่ียมนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1. วัตถุประสงค์การประชุม สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
2. โรคติดต่อที่ส าคัญในพ้ืนที่สถานการณ์ แนวทางในการป้องกันโรค 
3. โรคไม่ติดต่อสถานการณ์ แนวทางในการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมู่บ้านต้นแบบ เขต อบต.ประทาย ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านหันเตย

และเขตเทศบาลต าบลประทาย ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนขี้เหล็ก 
5. งานอนามัยโรงเรียน  

5.1 แจ้งการส ารวจข้อมูลนักเรียน โภชนาการนักเรียน ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพนักเรียน 
ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6  

5.2 แผนการจัดท าโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าโรงเรียน และโครงการอบรมป้องกัน
เด็กจมน้ า ประจ าปี 2562 

6. ยาเสพติด : ผลการด าเนินงานในคลินิกอดบุหรี่ในปี 2561 การสมัครเข้าคลินิกอดบุหรี่ หรือปรึกษา
สอบถามและรับบริการได้ที่ห้องสบายใจ  

7. สุขภาพจิต : ปัญหาโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย สถานการณ์และการให้ค าปรึกษา 
8. ผู้สูงอายุ : การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในต าบลประทาย 
9. องค์กร อสม. รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวาน/ความดัน 

  
 
วาระท่ี 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1. การด าเนินการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก   
1.1 ให้ด าเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 และพ่นหมอกควันตามมาตรการ 0-3-7 พร้อมทั้งให้ชุมชน

ประชาสัมพันธ์มาตการ 3 เก็บ 3 โรค และ 5ป.1ข. ให้ประชาชนทราบถือปฏิบัติ เพื่อลดปัญหา
ไข้เลือดออก และมีการควบคุมที่ทันท่วงที   

1.2 ส่วนปัญหาในการด าเนินการควบคุมป้องกัน  ทางเจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ได้ท าชุดควบคุมโรคไว้
เพ่ือความสะดวกแก่ อสม.เมื่อพบการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในวันหยุด สามารถน าชุดควบคุม
โรคลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว  ประกอบไปด้วย สเปรย์ฉีดพ่นยุง, หน้ากากอนามัย, ใบสุ่มส ารวจ
ลูกน้ ายุงลาย, ทรายอะเบท  

1.3 ทรายอะเบทให้เบิกได้ตลอดทั้งในเขตเทศบาลและอบต. ได้เตรียมไว้ให้แล้ว 



1.4 การพ่นหมอกวันทางเทศบาลและอบต.ก าหนดออกพ่น 2 สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2562 
ส าหรับในโรงเรียนพ่นพร้อมกับหมู่บ้าน จะมีการประสานไปยังโรงเรียนและหมู่บ้านก่อนพ่น  
เพ่ือเตรียมชุมชน และให้มีการจัดคนน าพ่น ปัญหาที่พบ เขตเมืองท างานยาก ชุมชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ  

2. มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ตัวอย่างหมู่ที่ 10 บ้านหันเตย ผู้ใหญ่บ้านและอสม.น าเสนอ
ตัวอย่างการด าเนินงานให้ชุมชนอื่นทราบ ขอความร่วมมือให้หมู่บ้านอ่ืนๆ น ากิจกรรมด้านสังคมใน
การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กมาด าเนินงานในแต่ละชุมชน เช่น การรับขวัญผู้ข้อมือ การแจกนมแก่
หญิงตั้งครรภ์ ส าหรับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ได้งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลประทาย และอบต.ประทาย จะด าเนินการภายในช่วง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 

3. การปลูกกัญชา ยังไม่สามารถปลูกได้เอง การขออนุญาตปลูกต้องมีเหตุผล เช่น ปลูกเพ่ือท าการวิจัย  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปการประชุม 

 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

1. นัดประชุมครั้งต่อไปเดือน สิงหาคม วันและเวลาจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ  
 
 

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. 
                                                                              เรียม  เอ่ียมนอก (บันทึก) 

ธิตินัดดา  จารัตน์ (พิมพ์) 
 


