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บันทึกการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธาน ี

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔       วันที่ ๑๕  มกราคม   ๒๕๖๔  
ณ  ห้องประชุมสร้อยฟ้า(ชั้น๒)ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม  อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธาน ี

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายคะนอง     ห้าวหาญ    สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม 
๒. พ.ต.อ.สมโภชน์ ประจิตร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสร้างคอม 
๓. นายวีระชัย   เปียกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
๔. นายธีรพงษ์ สังฆพันธ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าอ าเภอ 
๕. นายฉัตรชัย สาขี นักวิชาการท่ีดินช านาญการ 
๖. น.ส.ธิรดา นันท์สุทธิ์ ท้องถิ่นอ าเภอสร้างคอม 
๗. นายบวร เสียวเสียว สารวัตรก านัน ต.บ้านหินโงม 
๘. นางไตร ดวงภักดี แพทย์ประจ าต าบล  ต.นาสะอาด 
๙. นางจารุวรรณ สีวงษ์แก้ว แพทย์ประจ าต าบล  ต.สร้างคอม 

๑๐. น.ส.ศิราณ ี สุทธิประภา ปลัด อบต.นาสะอาด 
๑๑. น.ส.สชุาดา วิลัยธรรม หัวหน้าส านักปลัด ทต.บ้านโคก 
๑๒. นายเมคินทร์ พิพวนนอก นักพัฒนาชุมชน 
๑๓. นายอรรถพงศ์ ศรีวิลาศ จพง.ป้องกันฯ อบต.บ้านหินโงม 
๑๔. น.ส.ทองจันทร์ อุปจันทร์โท รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหินโงม 
๑๕. นายเชิดชัย เหล่าลาด สารวัตรก านัน ต.บ้านยวด 
๑๖. นางอัมภรณ์ ศรีโททุม ผอ.รพ.สต.บ้านหายโศก 
๑๗. น.ส.ฐิติมาภร สิทธิเชียงพิณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน     
๑๘. น.ส.ปรารถนา นันทะรัตน์ นักวิชาการสาธาณรสุขปฏิบัติการ 
๑๙. น.ส.สุพัตรา   อู่จอหอ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     
๒๐. น.ส.ญานิศา บัวเกษ รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านยวด 
๒๑. นายปรีชา บุญจ านง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     
๒๒. น.ส.ทายญาติ บุญญะรัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     
๒๓. นายสมัย พิลาชาติ ผอ.รพ.สต.บ้านโคก 
๒๔. นายนิคม ศรีสร้างคอม ผอ.รพ.สต.เชียงดา 
๒๕. นายฤทธิรงค์ บูรพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
๒๖. น.ส.วสิาริณี ศรีชมพู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
๒๗. นางศิริภา ดวงภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๘. น.ส.ศิรพิร บุญเหลา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน     
๒๙. น.ส.วรลักษณ์ เวฬ ุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     
๓๐. นางวิชิราวรรณ นิลเกต ุ รองปลัดเทศบาลต าบลสร้างคอม 

ผู้ไม่มาประชุม  
  - 
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บันทึกการประชมุการติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  อ าเภอสรา้งคอม  จังหวัดอุดรธานี 

ครั้งท่ี  ๓  / ๒๕๖๔       วันที่ ๑๕  มกราคม   ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสร้อยฟ้า(ชั้น๒)ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม  อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 
วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายธวัช        พรมโสภา   นายอ าเภอสร้างคอม ท าหน้าที่ประธานการประชุม     กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ปี๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานประชุม   มติที่ประชุม  รับรองการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง----------- 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๔.๑ ประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอสร้างโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) จ านวน  ๓ ประเด็น คือ 
 ๑. ประเด็นแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
 ๒. ประเด็นการด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
 ๓. ประเด็นการก าจัดและคัดแยกขยะในชุมชน 
วาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม 256๓ 
ถึงปัจจุบัน 
การด าเนินงานภายใต้ยุทธการ ตีปีกแมงข้ีนากร่วมด้วย ภายใต้กิจกรรม  

๑. ส ารวจกลุ่มเสี่ยง   
๒. ตั้งกลุ่มไลน์เตือนภัยหมู่บ้าน   
๓. เห็นกลุ่มเสี่ยงถ่ายรูปส่งกลุ่มไลน์   
๔. ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุตรวจแอลกอฮอล์ทุกราย (เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินคดี)  
๕. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทุกวัน 

  ๕.๒ สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม น าเสนอการด าเนินงานที่ได้จากการบูรณาการการจัดท าแผน  
ปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนี้ 

“อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ” 

การด าเนินการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันควบคุมโรคระดับอ าเภอและต าบลผ่านนโยบายอ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ได้มีการปรับโครงสร้างและมีนโยบายการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)  ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพที่ผสมผสานตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู  เน้นการ
ท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ โดยมีเป้าหมายให้เกิดอ าเภอสุขภาวะ นั่นคือ      สถานะสุขภาพ
ของประชาชนดีขึ้น ประชาชนดูแลตนเองได้และทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมรับมือปัญหา
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีโครงการแก้ไขปัญหาตามบริบทที่เรียกว่า การด าเนินงานหนึ่งอ าเภอหนึ่ง
ประเด็นสุขภาพ (One District One Project:ODOP) เพ่ือให้การด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ภายใต้การด าเนินงานมีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอ าเภอ 
และ มีผลส าเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่ส าคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเป็นปัญหาในพ้ืนที่  
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บันทึกการประชมุการติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  อ าเภอสรา้งคอม  จังหวัดอุดรธานี 

ครั้งท่ี  ๓  / ๒๕๖๔       วันที่ ๑๕  มกราคม   ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสร้อยฟ้า(ชั้น๒)ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม  อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

....................................................................... 
 

ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System: DHS) เป็นนโยบายการท างานสุขภาพในระดับอ าเภอ
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ใช้อ าเภอเป็นฐานมองทุกส่วนในอ าเภอเป็นเนื้อเดี ยวกัน ทั้ งสาธารณสุข                
ส่วนราชการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งงาน
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู โดยมีเป้าหมายให้เกิด “อ าเภอสุขภาวะ” คือ สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น
ประชาชนดูแลตนเองได้และทีมสุขภาพมีความเข้มแข็ง  

 

กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
แนวคิดการป้องกันโรค ควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการในการด าเนินงาน  
- ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
- ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

2. ระบบระบาดวิทยาที่ดี 
- สร้างทีมระบาดวิทยา(ทีม SRRT) ทุกระดับ (ระดับต าบล ระดับอ าเภอ) โดยให้มีภาคีเครือข่ายเข้ามา     

มีส่วนร่วมในทีมเช่น ผู้น าชุมชน  อสม. เป็นต้น 
 
 

เพิ่มคุณภาพชีวิต 
 
 

ประชากรทั้ง มด 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลดวิถีชีวิตเสี่ยง ลดการเกิดโรค  ลดการเข้าอยู่ใน รพ. ลดความพิการ 

 

คนทั่วไป   สัมผัสความเสี่ยง   มีสั  าณผิดปกติ   เป นโรค   มีอาการ   มีภาวะแทรก ้อน     พิการ/ตาย 

ลดประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันการเกิดโรค 
ในกลุ่มเสี่ยงสูง 

ป้องกันและชะลอการเกิด
ภาวะแทรก ้อนและการเป น ้ า 

ลดความรุนแรงของ
ภาวะแทรก ้อน 

การ ัดการรายกลุ่ม 

การ ัดการรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการ 
ในการด าเนินงาน 

2.ระบบระบาดวิทยาที่ดี 

 
3.การระดมทุน/ทรัพยากร 

 
4.การวางแผน 

5.ผลส าเร็ การป้องกันควบคุมโรค 

คณะกรรมการพั นาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
UCCARE 
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  อ าเภอสรา้งคอม  จังหวัดอุดรธานี 
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....................................................................... 
 
- มีระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (3 จ. = จอบ ,แจ้ง , จัดการ) 
    จอบ :  การเฝ้าระวังโรค 
 แจ้ง  :  การแจ้งข่าวให้ทันเวลาและรวดเร็วเพ่ือท าให้เกิดการควบคุมโรคไดทันเวลาและไม่ให้เกิด

การระบาด 
 จัดการ : การบริหารจัดการในการควบคุมและป้องกันการเกิดการระบาดของโรคบริหารทั้งใน

เรื่อง คน งบประมาณ และทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมโรค 
- มีแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 
- มีข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 

3. การระดมทุนและทรัพยากร (บุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากร) 
บุคลากร  
1. การก าหนดบุคคลให้ตรงคนตรงงานกล่าวคือมอบหมายงานที่ปฏิบัติให้ตรงกับความรู้ความสามารถ  
2. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
3. สร้างการท างานเป็นทีม 
4. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
5. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ : บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ทรัพยากร : การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตลอดจนด าเนินการ
จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าท่ีสุด 

4. การวางแผน 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนในการด าเนินงานโดยการบูรณาการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนก าหนด คือ  
ช่วงที่ 1 แผนการด าเนินงานก่อนการระบาด  
ช่วงที่ 2 แผนการด าเนินงานระหว่างการระบาด  
ช่วงที่ 3 แผนการด าเนินงานหลังการระบาด  

5. ผลส าเร็ การป้องกันควบคุมโรค 
สรุปผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

แนวทางในการด าเนินงานในอนาคต 
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บันทึกการประชมุบันทึกการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  อ าเภอสรา้งคอม  จังหวัดอุดรธานี 
ครั้งท่ี  ๓  / ๒๕๖๔       วันที่ ๑๕  มกราคม   ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสร้อยฟ้า(ชั้น๒)ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม  อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
....................................................................... 

 
วาระท่ี ๖  วาระอ่ืนๆ 
  

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
 

 (ลงชื่อ)   วีระชัย    เปียกไธสง บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายวีระชัย    เปียกไธสง) 

                                                             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)    คะนอง   ห้าวหาญ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายคะนอง   ห้าวหาญ) 

                                                              สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม 
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ภาพประกอบ การประชุมติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมการพั นาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 3/2564  

วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ  ้องประชุมสร้อยฟ้า (ชั้น2) ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม 
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ภาพประกอบ การประชุมติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมการพั นาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 3/2564  

วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ  ้องประชุมสร้อยฟ้า (ชั้น2) ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม 
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ภาพประกอบ การประชุมติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมการพั นาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 3/2564  

วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ  ้องประชุมสร้อยฟ้า (ชั้น2) ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม 

 

 

 


