
 

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี     

 วันที ่1๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสร้างคอม สร้างสุข  ชั้น ๒  ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายสกนธ์   กรกฎ   นายอ าเภอสร้างคอม 
2. นายโกเมศ บุญสนิท   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
3. นายสนธยา   ศรีมาตร   สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม 
4. พ.ต.อ.กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสร้างคอม 
5. นายรับบุญ ค้าไกล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสร้างคอม 
6. นายสรัถภพ โพธิ์ทิพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอ าเภอสร้างคอม 
7. นางสาวธิรดา  นันทิสุทธิ์  ท้องถิ่นอ าเภอสร้างคอม      
8. นายประดิษฐ์ ลีจ านง            เกษตรอ าเภอสร้างคอม             
9. นายเจตนะพัฒน์ นิลมงคล  พัฒนาการอ าเภอสร้างคอม 
10. นางสาวสุจินดา  โฆสิต   สรรพากรอ าเภอสร้างคอม 
11. นายประมวล บ้างต ารวจ  ปสุสัตว์อ าเภอสร้างคอม  
12. นายทองคูณ ยางขัน   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านยวด     
13.  นายสะเปญ ทองสุขโข  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก 
14. นายมนู  พันธ์ดง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 
15. นายอนันต์ โฆสิต   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะอาด  
16. นายอุดร  ขันธะชัย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโงม 
17. นางสาวศิราณี   สุทธิประภา    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะอาด 
18. นายชาญชัย สิมทิพลา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  
19. นายแสวง กันยุบล   ก านันต าบลเชียงดา 
20. นายสนิท         สุระวิชัย       ประธานชมรม อ.ส.ม. อ าเภอสร้างคอม  
21. นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเสี่ยว 
22. นายฉัตรชัย สาขี   ที่ดินอ าเภอสร้างคอม 

23. นายประทีป กมลอิง   สารวัตรก านันต าบลสร้างคอม 

24. นายประยงค์ สังสี   ประมงอ าเภอสร้างคอม 
25. นายศราวุธ อุบลเวช   กศน. อ าเภอสร้างคอม 
26. นายใจกล้า ศรีคราม   ธกส.สร้างคอม 

27. นางสาวจันทอน อัปการัตน์  อ าเภอสร้างคอม 

28. นางสาวทายญาต ิบุญญะรัง       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงดา  
29. นายฤทธิรงค์  บูรพันธ์         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
30. นางสาววิสาริณี ศรีชมภู   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
 นายสกนธ์  กรกฎ นายอ าเภอสร้างคอม  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อ าเภอสร้างคอม (พชอ.) ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี 1..... 



  
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑.๑ เรื่อง ที่มาของการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอสร้างคอม (พชอ.)  

  พชอ. เป็นชื่อย่อของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ซึ่งมีอยู่ทุกอ าเภอในประเทศไทย 
คณะกรรมการชุดนี้เกิดข้ึนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีหน้าที่ตามข้อ ๑๒ ในระเบียบดังกล่าวทั้งสิ้น ๗ ประการ โดยสรุปคือก าหนดเปูาหมาย แนวทาง บูรณาการ
ความร่วมมือ เสนอแนะให้ค าปรึกษา ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในระดับอ าเภอ 
 ส าหรับเจตนารมณ์ของการมี พชอ. ก็เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นแก้ไขหรือจัดการปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ นอกจากนี้ เจตนารมณ์
ส าคัญอีกประการ คือ การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการ
ก าหนดนโยบาย ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เป็นการลดช่องว่างหรือทลายก าแพงการท างานข้ามต้นสังกัดหรือข้าม
ภาคส่วน โดยใช้พื้นที่ระดับอ าเภอเป็นฐาน  
 ในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา พบว่า การท างานของ พชอ. อ าเภอสร้างคอม ไม่ง่ายนัก เพราะวัฒนธรรม
องค์กรของหน่วยงาน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นกรรมการ ไม่ตรงกันเสียทีเดียว จึงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับจู
นความคิดและทัศนคติระหว่างกันมากพอสมควร การมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นถือเป็นหัวใจส าคัญล าดับ
แรกๆ อ าเภอสร้างคอม ในปีที่ผ่านมา มีการก าหนดประเด็นที่ชัดเจน คือ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จะเห็น
ได้ว่า 3 ปี ย้อนหลัง อ าเภอสร้างคอมยังพบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทุกปี เกือบทุกเทศกาล ซึ่ง จุดที่พบ
ผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง เส้นถนนต าบลบ้านโคก ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ระหว่าง อ าเภอสร้างคอม ไปยัง อ าเภอเพ็ญ ซึ่ง
พบว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นเด็ก 

๑.๑.๒ เรื่อง ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ พชอ. สร้างคอม 
ค าสั่งอ าเภอสร้างคอม ที่  105 / 2564  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอสร้างคอม ซึ่งตามค าสั่ง มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและบุคลากรหลายท่าน คือ 
นายอ าเภอสร้างคอม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอ าเภอสร้างคอม , นายกเทศมนตรีต าบลสร้าง
คอม , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา และ สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม           
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว              ไม่มี  
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง                                              ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๔.๑  เรื่องแจ้งจากเลขานุการคณะกรรมการ พชอ. 
  ๔.๑.๑  (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ปี พ.ศ. ๒๕๖5 
  ร่าง ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ปี พ.ศ. ๒๕๖5  นายสกนธ์   ก ร ก ฎ
นายอ าเภอสร้างคอมเป็นประธาน กรรมการจะประกอบไปด้วย  พ.ต.อ.กฤติเดช  ปทุมาพัฒนานนท์  ผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธรสร้างคอม , นายรับบุญ  ค้าไกล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสร้างคอม ,  นายสรัถภพ  โพธิ์ทิพย์ 
 

/สมาชิก..... 



  
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอ าเภอสร้างคอม , นางสาวธิรดา   นันทิสุทธิ์  ท้องถิ่นอ าเภอสร้างคอม , 
นายประดิษฐ์ ลีจ านง  เกษตรอ าเภอสร้างคอม , นายเจตนะพัฒน์ นิลมงคล  พัฒนาการอ าเภอสร้างคอม  
นายกเทศมนตรีต าบลสร้างคอม , นายมนู พันธ์ดง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  , นางชนิตา         
สอนบุญมี  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโคก , นางสาวศิราณี  สุทธิประภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะอาด , 
ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอสร้างคอม , นางรจนา  ยวดยาน  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ
สร้างคอม , นายสนิท   สุระวิชัย ประธานชมรมอาสาสมัครสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอสร้างคอม , 
นายจักรพงษ์   บัวคอม อาสากู้ชีพมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมฯ(สาขาสร้างคอม) , นายวิเชียร   เคหะฐาน  
ข้าราชการบ านาญ , นายสมคิด   ริมโพธิ์เงิน ผู้แทนภาคเอกชน , นายสมัย   พิลาชาติ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคก , นายสงคราม  ศิริมาลา  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ , นายสนธยา    ศรีมาตร 
สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม  ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายฤทธิรงค์  บูรพันธ์  นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ  ท าหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
    ๑.พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ แผนปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประจ าปี รวมถึงงบประมาณการด าเนินงาน 

๒. พิจารณาเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตทุกไตรมาส รับทราบและเห็นชอบการจัดหาและน าทรัพยากรต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ภายใน
อ าเภอมาใช้ร่วมกัน รวมถึงการด าเนินนวัตกรรมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิต              
แก่ประชาชนภายในอ าเภอ 

๓. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ  ทางด้าน
สุขภาพและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในอ าเภอ 

๔. ด าเนินการอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้   
   

๔.๑.๒  ทบทวนการด าเนินงานของ DHB - DHSA – พชอ. ของอ าเภอสร้างคอม จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

ทบทวนการด าเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน :  
1) DHB  
- อยู่ในส่วนของ Unity ของ UCCARE 
- องค์ประกอบมีค่อนข้างครบถ้วน DHS จะมี DHB ที่มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี รองรับ 

ประเด็นขับเคลื่อน สิ่งส าคัญ "บูรณาการ" "การมีส่วนร่วม" และ "ภาวะการน าร่วม 
 - DHB เน้น Social กับ Health determinant มากขึ้น มีองค์ประกอบกรรมการที่ยืดหยุ่น และ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น จากหลายๆ ประเด็นสุขภาพ ข้อเสนอ มีเวทีให้ประชาชน มาเสนอแนะกับ
กรรมการ 

- การสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นรูปธรรม ให้กับทีม DHB  
   - กรรมการเดิมมีหลายคณะ ท าอย่างไรจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ที่จะท าให้งาน
สุขภาพบูรณาการทั้งงานและงบประมาณท่ีมีในระบบทั้งหมด เพื่อท าให้ประชาชนมีสุขภาพดีเข้มแข็ง 

2) DHSA (DHS Academy)  
- อยู่ในส่วน Resource sharing & Human development ของ UCCARE 
- Primary เน้น Mx 3 ส่วนได้แก่ Partnership / Community / Networking (หา common 

interest) เนื่องจากงานสุขภาพ ไม่สามารถท างานทั้งหมดได้คนเดียว 
 

/3.พชอ..... 



  
 
3) พชอ.  
นายสนธยา ศรีมาตร สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ประเด็นที่ส าคัญ คือ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 

 
 
การด าเนินงานภายใต้ยุทธการ ตีปีกแมงข้ีนากร่วมด้วย ภายใต้กิจกรรม  

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

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1  เลขานุการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ
แพร่ระบาดทั่วโลก จ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ดังนี้ 



  

                                 /จ านวน.... 
จ านวนผู้ติดเชื้อในอ าเภอสร้างคอม ดังนี้ 
 

 
 



  

 
 
มาตรการการปูองกันการติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
 ๕.2  เลขานุการน าเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาและสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนสร้างคอม       
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็น ODO-P ซึ่งมีประเด็นปัญหาหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  2. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  3. โรคเรื้อรัง 

/4.การจ ากัด.... 
 

  4.การก าจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน 
  5.ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
  6.จิตเวชจากสารเสพติด 
  7. STROKE - STEMI 
 ๕.3  นายแสวง  กันยุบล  ก านันต าบลเชียงดา  แนะน าให้น าข้อมูล จปฐ.อ าเภอสร้างคอม  ปี ๒๕๖4     
ที่บ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชน   ซึ่งมี ๕ หมวดได้แก่ หมวดสุขภาพ  หมวดสภาพแวดล้อม  หมวดการศึกษา  
หมวดการมีงานท าและรายได้  หมวดค่านิยม  มาร่วมในการก าหนดปัญหาในการด าเนินงาน คณะกรรมการรับฟัง
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการท างานร่วมกัน 
 ๕.4 ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นปัญหาและสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ          
คนสร้างคอมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็น ODOP มีทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 

๑. ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันของอ าเภอสร้างคอมมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เกิดข้ึนในพื้นท่ี และมีการแพร่ระบาดในทุกต าบล ท าให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในอ าเภอสร้างคอม 

๒. ประเด็นแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า อ าเภอสร้างคอมยังมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสาเหตุ

หลักของการเกิดอุบัติเหตุคือ การขับรถเร็ว การดื่มสุรา การขับรถกระชั้นชิด การมีทัศนวิสัยที่ไม่ดี และสภาพถนน



  
ไม่เอ้ืออ านวย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถปิคอัพและรถเก๋ง  และ
รถบรรทุก  

๓. ประเด็นการก าจัดและคัดแยกขยะในชุมชน 
ในชุมชนอ าเภอสร้างคอมมีจ านวนขยะเป็นจ านวนมาก แต่กลับมีจ านวนขยะที่ถูกน ากลับไปใช้

และก าจัดอย่างถูกต้องไม่เท่ากับจ านวนทั้งหมด จนกลายเป็นปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบในหลาย ๆ ด้านทั้ง
สิ่งแวดล้อม คน และสัตว์ ตามมาเป็นห่วงโซ่ ซึ่งแหล่งก าเนิดขยะและแหล่งที่ขยะตกค้างอยู่ส่ วนใหญ่ก็คือมาจาก
บ้านเรือนและชุมชนจากสถานการณ์ของขยะมูลฝอยชุมชนที่แสดงให้เห็นว่า จ านวนการผลิตขยะและการจัดเก็บ
ขยะสวนทางกัน จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชนในทุกต าบล ดังนี้ 

- เป็นแหล่งพาหะน าโรค : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนถือเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ 
และแหล่งซุกซ่อนชั้นดีของสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ ซึ่งนอกจากจะส่งผลด้าน
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อสุขอนามัยตามมาด้วย 

  - ท าลายทัศนียภาพ : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนท าให้เกิดความสกปรก ความไม่สวยงาม และ
เกิดเป็นภาพที่ไม่น่ามอง 

  - ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ก่อให้เกิดความ
ร าคาญใจ และอาจจะบั่นทอนสุขภาพของคนในชุมชนได้ 

  - ท าให้อากาศเสีย : ขยะมูลฝอยที่ถูกเทกองข้างทางนั้นอาจจะปลิวไปในอากาศ ท าให้เกิดความ
สกปรกและส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนได้ ยิ่งไปกว่านั้นการเผาขยะมูลฝอยบนที่กลางแจ้ง ยังท าให้เกิดควัน ขี้เถ้า 
และมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย 

- ท าให้ดินเสีย : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพ้ืนดินในชุมชนยังท าให้ดินเสีย เพราะมีสารพิษและน้ า
ชะขยะปนเปื้อนอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่างรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพของดินได้
อีกด้วย 

- ท าให้น้ าเสีย : ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งในแม่น้ า รวมถึงขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนจนไหลลงไปสู่
แม่น้ าเมื่อฝนตก ท าให้แหล่งน้ าสกปรก เน่าเสีย และมีสารพิษเจือปน จนส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใกล้ 

/แหล่งน้ า.... 
 
แหล่งน้ า อีกทั้งยังยุ่งยากต่อการน าปรับปรุงเพ่ือบริโภค และเป็นสาเหตุที่ท าให้ท่อระบายน้ าอุดตัน 

- ท าให้เกิดไฟไหม้ : กองขยะมูลฝอยที่หมักหมมในชุมชนเป็นเวลานาน ยังก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ
และติดไฟง่ายขึ้นอีกด้วย  

 
๔. ประเด็นจิตเวชจากสารเสพติด 
ปัญหาการใช้สารเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดและทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นของอ าเภอ

สร้างคอม  ซึ่งผู้ติดสารเสพติดจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางจิต มีภาวะหวาดระแวง ได้แก่ อาการหลงผิด 
ประสาทหลอน ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรง มีการท าร้ายตนเอง ท าร้ายบุคคลใกล้ชิด ซึ่งปี 2564 ที่
ผ่านมาพบในพ้ืนที่ต าบลบ้านยวด และ ต าบลโคก ซึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ ต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่
ว่าจะเป็น ปกครอง ผู้น าชุมชน  สาธารณสุข ครอบครัว หรือแม้กระทั่ง คนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ปุวยจิตเวชได้ ดังนี้  1. ช่วยกันดูแล ติดตามให้ผู้ปุวยกินยาอย่างต่อเนื่อง 2. ร่วมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ปุวยจากการถูกเอา
เปรียบจากสังคม 3. เฝูาระวังสังเกตอาการ หากผิดปกติหรือมีอาการก าเริบให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 4. ส่งเสริม
อาชีพ หางานอดิเรกให้ท า เพ่ือฝึกสมาธิและให้ผู้ปุวยมีรายได้ และ 5. ให้ก าลังใจผู้ปุวยและสนับสนุนให้ผู้ปุวย
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนได้ 
 
ที่ประชุม  ร่วมแสดงความคิดเห็น /พิจารณา  และรับทราบ 
 



  
ระเบียบวาระท่ี ๖  วาระอ่ืนๆ 
 ที่ประชุมพิจารณาการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นหลัก 4 ประเด็นเพ่ือเป็นแนวทางการหา
คณะท างานร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ าเภอสร้างคอมและให้ทางทีมเลขานุการประสานคณะท างาน     
แต่ละประเด็นให้ด าเงินงานตามขั้นตอนแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  16.30 น. 
 
  

 (ลงชื่อ)                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางสาววิสาริณี  ศรีชมภู) 

                                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสนธยา  ศรีมาตร) 

                                                                   สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ     
และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ครั้งท่ี 1 / 2565 

เมื่อวันท่ี   18  มกราคม  2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสร้างคอม 

 

 

 



  

 
 

 


