
 
รายงานการประชุม 

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอราษีไศล 
************  *********** 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน ์ นายอำเภอราษีไศล 
 ๒. นางผ่องศรี แซ่จึง    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ศรีสะเกษ เขต ๙ 
 ๓. นายสมชาย ภานุมาสวิวฒัน ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษไ๊ศล 
 ๔. นายประดษิฐ์ ไชยสงัข์   สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 ๕. นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล 
 ๖. นางสาวฐิตาภรณ์ ชาลี   เกษตรอำเภอราษีไศล 
 ๗. นายพนชิ โชคอนุวัฒน์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 ๘. นายบุญมี สุระโคตร   สมาชิกวฒุิสภา 
 ๙. นางสาวชวนัรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์  นายก ทต.ส้มป่อย 
 ๑๐. นายไล อุไรโคตร    รอง นายก อบต.เมืองคง 
 ๑๑. นางกิตติยา แซ่จงึ   นวก.สาธารณสุข ทต.เมืองคง 
 ๑๒. นางสาววิภาภรณ์ มั่นจิต  พัฒนาการอำเภอราษีไศล 
 ๑๓. นางสาวจินตนา โพธิวฒัน์ สรรพากรอำเภอราษีไศล 
 ๑๔. นายคมศักดิ์ ประสมทอง  ผู้แทนจากการไฟฟา้อำเภอราษีไศล 
 ๑๕. นายแดน เครือแสง   นายก อบต.ดู ่
 ๑๖. นายสุพชิญ์ บุญมานสั  กำนัน ตำบลส้มป่อย 
 ๑๗. นายอัครพงษ์ งามสุข   นักจัดการงานทั่วไป ทต.ส้มป่อย 
 ๑๘. นายพรไพร วรโพด   สารวัตรกำนนั 
 ๑๙. นายเชวง ผาสุก    ข้าราชการบำนาญ 
 ๒๐. นายบุญถิร ศุภศร   ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๔ ตำบลดู ่
 ๒๑. นายนิรันทร์ ดาวเรือง  ผอ.รพ.สต.หว้านคำ 
 ๒๒. นายวิทยา อินคำแหง   ผอ.รพ.สต.ด่าน 
 ๒๓. นายไพรวนั ชุมจนัทร์   กำนัน ตำบลเมืองแคน 
 ๒๔. นายประยทุธ ปิยะวงค์  กำนัน ตำบลจิกสังข์ทอง 
 ๒๕. นายประสิทธิ์ ไหมพรม  กำนัน ตำบลด่าน 
 ๒๖. นายเศรษฐา ชนิวงค์   รองนายก อบต.ด่าน 
 ๒๗. นายพรชัย สุระโคตร   กำนัน ตำบลดู ่
 ๒๘. นางสกุลวดี ลาภปรากฏ  กำนัน ตำบลเมืองคง 
 ๒๙. นายไพฑูรย์  บุญคุ้ม   สารวัตรกำนนั ตำบลไผ่ 
 ๓๐. นางประนอมจิตร คุ้มแถว ผอ.รพ.สต.ดอนม่วง 
 ๓๑. นายทองคำ กมล    ผอ.รพ.สต.ไผ่ 
 ๓๒. นายสมหมาย สีหบุตร  ปศุสัตว์อำเภอราศีไศล 
 ๓๓. นางสมจิตต์ สีเสน   นักพัฒนาชุมชน 
             
                                                                                        ๓๔. นายสาธิต… 
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 ๓๔. นายสาธิต สุทธสินธิ์   ผอ.รพ.สต.ส้มป่อย 
 ๓๕. นางฉวีวรรณ ทองสุทธิ ์  ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
 ๓๖. นายประยูร โพธิวัฒน ์  ข้าราชการบำนาญ 
 ๓๗. นายสุวรรณ หอมกลิ่น  กำนัน ตำบลหนองแค 
 ๓๘. นายพินิจ อรรคบุตร   นักพัฒนาชุมชน อบต.เมืองแคน 
 ๓๙. นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลหนองแค 
 ๔๐. นายบุญส่ง มะยม   กำนันตำบลหนองอึ่ง 
 ๔๑. นายกฤษบดินทร์ แก้วไสย ์ ผู้แทน นางสาวธารีรัตน์ ศรีวะสทุธิ์ คณะกรรมการ พชอ. 
 ๔๒. นายตรีเพชร หาญไชย  ประธานสภาวัฒนธรรม 
 ๔๓. นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิตัิการ 
 ๔๔. นายสมาน ลาลนุ    นายกองค์การบริหารตำบลจิกสงัข์ทอง 
 ๔๕. นางสาวศิรินภาภรณ์ โถทอง ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พฒันาชุมชน 
 ๔๖. ร.ต.อ.ภีระวิชญ์ เสาเวียง  รอง สวป. สภ.ราษีไศล 
 ๔๗. นางสาวพัทธ์ธีรา สิงห์เจริญ นักพัฒนาชุมชน 
 ๔๘. นางสาวอรวรรณ โอเนียว ปลัด อบต.หนองอึ่ง 
 ๔๙. นายลำไพร ธรรมวัตร  ผอ.รพ.สต.สร้างปี ่
 ๕๐. นายสุคนธ์ จิตต์มั่น   นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองหมี 
 ๕๑. นายพิสิษฐ์ ทองบ่อ   ประธานชมรม อสม. อำเภอราศีไศล 
 ๕๒. นางอรงค์ คำจันทร ์   ผอ.รพ.สต.จิกสังข์ทอง 
 ๕๓. นายสุรธัณย์ ดวงคุลวรเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล 
 ๕๔. นางสาวสุภมาศ จนิาวัลย์  ครู กศน.อำเภอราษีไศล 
 ๕๕. นางนีรนชุ จิรานันท์สิร ิ  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 
 ๕๖. นางนงคราญ สมยนื   พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 
 ๕๗. นายบุญชู ชัยเกตุข ์   อสม. 
 ๕๘. นางสาวนิภา อินทนลิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๕๙. นางญาณี สีหบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๖๐. นายคำสอน โพธิวฒัน์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 ๖๑. นางปุณนภา หัสโน   ผอ.รพ.สต.หนองหมี 
 ๖๒. นางนงค์ เหล็กดเีศษ   อสม. หมู่ที่ 11 ตำบลด่าน 
 ๖๓. นางทองสา ปรางค์รัดตนศลิา อสม. หมูที่ ๒ ตำบลดา่น 
 ๖๔. นางสำราญ โคตรเจริญ  อสม. หมู่ที่ ๒ ตำบลบวัหุ่ง 
 ๖๕. นางประมลู โยธะพันธ ์   อสม. หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบัวหุ่ง 
 ๖๖. นางสาวปิยะดง คงขุนทด อสม. หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหม ี
 ๖๗. นางสุพาวรรณ จันทะสาร อสม. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองอึ่ง 
 ๖๘. นายสงัด กุแก้ว    อสม. หมูที่ ๑๖ ตำบลหนองอึ่ง 
 ๖๙. นางสมพร พมิศร    อสม. หมูที่ ๑ ตำบลหนองอึ่ง 
 ๗๐. นางสมบัติ ธรรมวัตร   อสม. หมู่ที่ ๖ ตำบลจิกสังข์ทอง 
 ๗๑. นายพั้ว ยางงาม    อสม. หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแค 
 ๗๒. นางสกุล ลุนคำ    อสม. หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแค 
 ๗๓. นางโชติกา พลรักษ์    อสม. หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองคง 
 ๗๔. นายสำรอง กะตะศิลา  อสม. หมู่ที่ ๑๓ 
 ๗๕. นางวันเพ็ญ พรมบุตร  อสม. หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบัวหุ่ง 

                                   ๗๖. นางสมบูรณ์... 
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๗๖. นางสมบูรณ์ บุตรศรี   อสม. หมู่ที่ ๙ ตำบลบวัหุ่ง 
 ๗๗. นายบุญเฮือง บุญธรรม  อสม. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแค 
 ๗๘. นายทองคูณ สุภาพันธ ์  อสม. หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกสังข์ทอง 
 ๗๙. นางยุภา เครือแสง   อสม. หมู่ที่ ๑ ตำบลดู ่
 ๘๐. นางละมยั อรรคบุตร   อสม. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไผ ่
 ๘๑. นายยุพัก จันทะพันธ์   อสม. หมู่ที่ ๙ ตำบลไผ ่
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    นายนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการ 
พชอ.ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล  ให้เป็นปัจจุบัน และปรับตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากมีการโยกย้าย เกษียณอายุราชการของคณะกรรมการบางท่าน  โดยคำสั่งที่ต้องดำเนินการ
ทบทวน ประกอบด้วย 

๑.๑ ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล   
๑.๒ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 
๑.๓ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น 

หากได้ดำเนินการทบทวนคำสั่งแล้ว ให้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไมม่ี) 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑ สภาพปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอราษไีศล ในปี ๒๕๖๕  
      นายประดิษฐ์ ไชยสังข์  สาธารณสุขอำเภอราศีไศล ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน

ปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พบปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพ้ืนที่ของอำเภอราษีไศล โดยพบอัตราป่วย 
๖๗ ต่อประชาการ ๑ แสนคน สูงเป็นอันดับที่ ๕ ของจังหวัดศรีสะเกษ  ตำบลที่พบว่ามีอัตราป่วยสูงเกิน ๕๐ ต่อ
ประชากร ๑ แสนคน มี ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลจิกสังข์ทอง พบอัตราป่วย ๗๐๖.๑๘ ต่อประชากร ๑ แสนคน 
รองลงมาคือตำบลหนองอ่ึง ๙๔.๙๓ ต่อประชากร ๑ แสนคน และตำบลเมืองคง  ๖๓.๗๔  ต่อประชากร ๑ แสนคน  
ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนในประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการร่วมทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และร่วมวางแผนดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกท้ังในระดับอำเภอ ตำบล และระดับหมู่บ้าน  และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

๔.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

      นายประดิษฐ์ ไชยสังข์  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล รายงานว่า ในส่วนด้านสาธารณสุขได้เน้น
การเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับพ้ืนที่อย่างเข้มข้น โดยได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2566 ในแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาระบบสุขภาพ คปสอ.ราษีไศล 
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม  ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก เน้นให้ควบคุมลูกน้ำ
ยุงลายซึ่งเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ โดยให้มีการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำ แบบไขว้ และได้แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งได้           
                                                                                                                           นำเสนอ... 
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นำเสนอสถานการณ์ ในที่ประชุมคณะทำงาน พชต. เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ 
ประกอบด้วย อปท.ทุกตำบล อสม. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยกลยุทธ์หลักประกอบด้วย 

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือน ขอความร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ในบ้านและชุมชน โดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 

๒) อสม. เคาะประตูบ้านติดตามสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำ และคืนข้อมูลให้กับผู้นำชุมชน 
๓) ทุกตำบลมีการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไขว้ระหว่างหมู่บ้าน 
๔) กรณีท่ีมี index case เน้นการควบคุมให้เร็ว โดย SRRT ระดับอำเภอและระดับตำบล ตาม

มาตรการ 3-๓-๑-๗-๑๔-๒๘ ไม่ให้เกิด case ซ้ำในพ้ืนที่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือการพิจารณา 
ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอราษีไศล ตามหัวข้อดังนี้ 
๑) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ที่พบอัตราป่วยสูง 

- การคืนข้อมูลให้กับผู้นำชุมชนที่ช้าเกินไปทำให้เกิดการระบาดรวดเร็ว 
- คนในชุมคนคิดว่าเป็นบทบาทของ อสม.ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

๒) ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- ควรมีข้อตกลง/มาตรการในหมู่บ้าน ให้ทุกหลังคาเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านของตน ส่วน

ในชุมชน ให้ร่วมรณรงค์สัปดาห์ละครั้ง และมีการคืนข้อมูลทันทีท่ีมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย 
- สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกครัวเรือนว่ากาป้องกันควบคุมไข้เลือดออก โดยการ

กำจัดลูกนำ้ยุงลาย และรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดไม่มีแหล่งน้ำขังเป็นบทบาทของทุกคน ไม่ใช่ของ อสม.เพียง
ฝ่ายเดียว 

- ทีมผู้บริหารระดับอำเภอควรลงพ้ืนที่กระตุ้นเตือน ร่วมรณรงค์ และเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง  
- นอกจากกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์  ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการปรับ

สภาพแวดล้อมในชุมชนทุกวันสำคัญทางศาสนา  เช่น วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา โดยประกอบกิจกรรมหลังจาก
การทำบุญที่วัด 

๓) กำหนดแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอำเภอราษไีศล  
ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สาธารณสุขอำเภอราษีไศลนำเสนอ แต่เพ่ิมประเด็นการลงพ้ืนที่ของ

ทีมผู้บริหารระดับอำเภอ และคณะทำงานพชต. ทุกตำบล เพ่ือร่วมประชาคมกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือน  และกำหนดวิธีการประเมินผล พร้อมการ
สร้างคุณค่าโดยการมอบรางวัลให้กับหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย  นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้ใช้วิธีการทางชีวภาพใน
การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้แก่การปล่อยปลาหางนกยูง ปลากระดี่ ซึ่งเป็นปลาที่กินลูกน้ำยุงลายเป็นอาหารลงในแหล่ง
น้ำขัง 

๔) กำหนดภารกิจ และมอบหมายภารกิจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศลได้ทบทวนคำสั่ง SRRT  เพ่ือให้นายอำเภอลงนาม 

จากนั้นส่งคำสั่งให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบ  
- ขอความร่วมมือ อปท.ทุกแห่งตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ใน

การควบคุมโรค ได้แก่ ทรายเทมีฟอส สเปรย์พ่นกำจัดยุง   
- ให้กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหางนกยูง ปลากระดี่ เพื่อใช้วิธีการทาง

ชีวภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
                 ระเบียบวาระท่ี ๖... 



-๕- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๑) การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านอ่ืนๆ  หาก
คณะอนุกรรมการใด ประสงค์ให้นำเข้าวาระการประชุม พชอ. ขอให้แจ้งทีมเลขานุการ พชอ. และมอบหมาย
เลขานุการ พชอ. จัดทำตารางการติดตาม เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

๒) ในการขับเคลื่อน พชอ. ทุกประเด็น ขอให้เป็นกระบวนการที่จับต้องได้ เช่น กรณีตอซังข้าว 
ให้มีการจัดทำพิกัดบริเวณที่มีปัญหาเพื่อลงพื้นที่ติดตามดูอย่างจริงจัง และเชิญผู้ที่เป็นต้นตอของปัญหามาคุย เพ่ือจะ
ได้รับทราบสาเหตุของปัญหาและหาวิธีการแก้ไขได้ตรงจุด 

๓) ในการประชุมการขับเคลื่อนคณะกรรมการ พชอ.ครั้งต่อไป ให้มีการพิจารณารูปแบบและ
แนวทางท่ีจะขับเคลื่อน พชอ.ราษีไศลต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
                                                                                          ผู้บันทึกการประชุม 
                                                          (นางสาวนิภา อินทนิล) 
                                                    นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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