
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ครั้งที่  3/๒๕๖6 

วันศุกร์ที่  3  มีนาคม  ๒๕๖6  เวลา  08.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม “ศรีมงคล”  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม   
1. นายกมล  ตงศิริ    สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  ประธาน 
2. นายเสกสรร  ถาบุตร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
3. นางสาวพัชนี  ศรีคลัง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
4. นางสาวสร้อยทิพย์  แก้วมีสี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5. นายเอกศักดิ์  สุขสร้อย   ประธานชมรม อสม. อำเภอวาริชภูมิ 
6. นายพงศกร  เกษเพชร   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
7. นางรัชนี  อินทรพาณิชย์   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
8. นายคุณากร  สามารถตรา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

9. นายจตุพล  คุณสูง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

10. นางวรารัตน์  บุญยะสาร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

11. นางสาวจุฑาภรณ์  ฤทธิธรรม  พยาบาลวิชาชีพ  
12. นางประมวลรัตน์  พจนา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

13. นางเกษชรินทร์  บุตรสะอาด  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

14. นางสาวกาญจนา  อาษาสร้อย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นายวิเศษ  คำโสภา   คณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอวาริชภูมิ 
16. นายพิสมัย  คำพิชชู   ประธาน อสม.ม.11 ตำบลคำบ่อ 
17. นางสาวณัติญา  จันทร์มาลา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นางสาวปรียาภรณ์  พุ่มกระจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นายวิทยา  บุญรักษา   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้อยจอมศรี หมู่ 16 
20. นายสมพงษ์  ตาระบัตร   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้อยจอมศรี หมู่ 16 
21. นางประนอม  แก้วคำแสน    คณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอวาริชภูมิ 
22. นายธีรสิทธิ ์ แดงน้อย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
23. นางสาวกมลเนตร  สามารถตรา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24. นายสุวิทย์  ชนะชัย   ประธาน อสม.ม.17 ตำบลคำบ่อ 
25. นางสาวทรงสมัย  ฤทธิธรรม  ประธาน อสม.ม.18 ตำบลคำบ่อ 
26. นางลำพรรณ  ชูชาติ   ประธาน อสม. ม.8 ตำบลคำบ่อ 
27. นายสุริยันต์  ไพคำนาม   ประธาน อสม.ม.16 ตำบลคำบ่อ 
28. นางสาวนวลจันทร์  สาขามุละ  ประธาน อสม. ม.10 ตำบลปลาโหล 
29. นางจันเพ็ญ โคตรหาชัย   ประธาน อสม.ม.1 ตำบลหนองลาด 
30. นางบุญรัก  สุรินราช   ประธาน อสม.ม.10 ตำบลหนองลาด 
31. นายสวัน  เมืองแทน   ประธาน อสม.ม.9 ตำบลวาริชภูมิ 
32. นางสาวสุภาพร  สุขสร้อย  นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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33. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วคำสอน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
34. นางสาวอัปษร  นาคะอินทร์  นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ 
35. นางสาวกัลชนา  วงศ์ศรีชา  นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ 
36. นางอุไรวรรณ  ถาบุตร   ผอ.รพ.สต.บ้านดอนยาวใหญ่ 
37. นายพัฒน์  นนดารา   รองประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
38. นายภานุเดช  จักรไชย   กรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

นายกมล  ตงศิริ  สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  เป็นประธานและดำเนินประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
1.1 ขอขอบคุณคณะทำงานในทุกพื้นที่ที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเด็น พชอ. อำเภอวาริชภูมิ  ทั้ง 3 ประเด็น ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long 
Term Care) และการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตอำเภอวาริชภูมิ 

1.2 ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่สนับสนุนในกิจกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ  ปี 2566 
สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่บ้านกุดตะกาบ หมู่ 5 ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

1.3 สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ และการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ติดตามข่าวสาร 
และเฝ้าระวังโรคในชุมชน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามรายงานการประชุม 
- ติดตามความก้าวหน้า และการพัฒนางานในประเด็น พชอ. ทั้ง 3 ประเด็น ของทุกตำบล ในพ้ืนที่อำเภอวาริชภูมิ 
- การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน การได้รับสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจาก อปท. 
- ติดตามความก้าวหน้าในการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในพ้ืนที่ต้นแบบ รพ.สต.บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
โดย นางสาวพัชนี  ศรีคลัง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวาริชภูมิ ปี 2566 (พชอ.) ซึ่งดังที่ท่านประธาน

แจ้งเพ่ือทราบใน 3 ประเด็น ข้างต้น 

ประเด็นที่ 1 การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ อำเภอวาริชภูมิมีการเฝ้าระวังการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2566 จากรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 113 ครั้ง ผู้ประสบ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จุดเกิดเหตุจะเป็นประเภททางหลวงชนบท ร้อยละ 51.33  โดยผู้ประสบอุบัติเหตุส่วน
ใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวจึงขอให้ทุกพื้นที่ ทุกชุมชนดำเนินการเฝ้าระวังการเกิด
อุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด การร่วมมือกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การกำหนดจุดเสี่ยง การกำชับให้
ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น 
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อีกทั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เครือข่ายสุขภาพ และทุกภาคส่วนอำเภอวาริชภูมิ ได้
ร่วมกันซ้อมแผนอุบัติเหตุ และร่วมกันหาจุดบกพร่อง และเสนอประเด็นเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยทางถนนระดับ
อำเภอต่อไป 

ประเด็นที่ 2 การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care) ตามที่กระทรวง

สาธารณสุข ได้มีนโยบาย “ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖  ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็น

ระบบและทั่วถึง โดยการคัดกรอง และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  และ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมอคนที่ ๑   โดยมอบหมายให้ อสม. ดำเนินการคัดกรองความถดถอย ๙ ด้าน ด้วย 

แอพพลิเคชั่น สมาร์ท อสม. ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างน้อย ๑๐ ล้านคน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทุก

พ้ืนที่ และสามารถร่วมวางแผนในดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กับหมอคนที่ ๒ และ  หมอคนที่ ๓  รวมทั้งเพ่ือให้ผู้สูงอายุทุก

คน มีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ในประเด็นนี้ขอความร่วมมือทุกท่านติดตามเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุและผู้มี

ภาวะพ่ึงพิงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตอำเภอวาริชภูมิ  โดยในเขตพื้นที่ 
รพ.สต.บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานโครงการหนอนพยาธิป้องกันการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ในตับ เป้าหมายการคัดกรอง 100 คน ผลการตรวจอุจจาระไม่พบไข่พยาธิ  นอกจากการตรวจคัดกรอง

แล้วยังมีการให้สุขศึกษา เรื่องโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลวาริชภูมิ และเครือข่าย

หน่วยบริการสุขภาพในอำเภอวาริชภูมิ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามรายละเอียดที่แจ้งในทั้ง 3 ประเด็น ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวาริชภูมิ ปี 2566 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

ท่านสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ แจ้งเรื่อง 
 - กำหนดการจัดงานภูไทรำลึก อำเภอวาริชภูมิ ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 28 มีนาคม 2566 – 6 เมษายน 2566 
ขอความร่วมมือทุกท่าน สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง  ๆทางอำเภอวาริชภูมิจะแจ้งเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

    ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     
 
  (นางสาวกาญจนา อาษาสร้อย)              นายกมล  ตงศิร ิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                 สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
                         


