
 
รายงานการประชุม 

การขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

************  *********** 
 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 ๑. นางสาวนิภา อินทนิล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๒. นายพนชิ โชคอนุวัฒน์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 ๓. นายนิรันทร์ ดาวเรือง   ผอ.รพ.สต.หว้านคำ 
 ๔. นายวิทยา อินคำแหง   ผอ.รพ.สต.ด่าน 
 ๕. นางประนอมจิตร คุ้มแถว ผอ.รพ.สต.ดอนม่วง 
 ๖. นายทองคำ กมล    ผอ.รพ.สต.ไผ่ 
 ๗. นายสาธิต สุทธิสนธิ ์   ผอ.รพ.สต.ส้มป่อย 
 ๘. นางฉวีวรรณ ทองสุทธิ ์  ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
 ๙. นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หลา้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
 ๑๐. นางอนงค์ คำจนัทร ์   ผอ.รพ.สต.จิกสังข์ทอง 
 ๑๑. นางนีรนชุ จิรานันท์สิร ิ  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 
 ๑๒. นางสาวสุรีย์ภรณ์ พรรณโรจน ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
 ๑๓. นางนงคราญ สมยนื   พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 
 ๑๕. นางญาณี สีหบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๑๖. นายคำสอน โพธิวฒัน์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 ๑๗. นางปุณนภา หัสโน   ผอ.รพ.สต.หนองหมี 
 ๑๘. นางสาวมลฤดี พฒุพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
 ๑๙. นายพิสิษฐ์ ทองบ่อ   ประธานชมรม อสม. อำเภอราษีไศล 
 ๒๐. นายลำไพร ธรรมวัตร  ผอ.รพ.สต.สร้างปี ่
 ๒๑. นายสำรอง สมหมาย   ผอ.รพ.สต.กระเดา 
 ๒๒. นายสุจนิต์ งามแสง   ผอ.รพ.สต.บัวหุ่ง 
 ๒๓. นางอุทัยวรรณ เพียนอก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๒๔. นายธัชพล คำนึง        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๒๕. นางสาวยุวธิดา ศรีนนท ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
 ๒๖. นางสาวณฐาฉัตร คำยา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
 ๒๗. นายสิทธชิัย พิมพา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน     
 ๒๘. นางสาวณัฐปภสัร์ ธรรมดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
 ๒๙. นางสาวฐิติมา สีสดดี   นักวิชาการสาธารณสุข 
 ๓๐. นางสาวจุฑาภรณ์ นามวิลยั นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ          
 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ ๑ คน จำนวน ๑๙๐ คน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นางสาวนิภา อินทนิล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พบ
ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพ้ืนที่ของอำเภอราษีไศล โดยพบอัตราป่วย ๖๗ ต่อประชาการ ๑ แสน
คน สูงเป็นอันดับ ๕ ของจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลที่พบว่ามีอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงเกิน ๕๐ ต่อประชากร ๑ แสนคน  
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มี ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลจิกสังข์ทอง พบอัตราป่วย ๗๐๖.๑๘ ต่อประชากร ๑ แสนคน รองลงมาคือตำบลหนองอ่ึง 
๙๔.๙๓ ต่อประชากร ๑ แสนคน และตำบลเมืองคง  ๖๓.๗๔  ต่อประชากร ๑ แสนคน  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ในประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึง
ควรมีการร่วมทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และร่วมวางแผนดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง
ในระดับอำเภอ ตำบล และระดับหมู่บ้าน  และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไมม่ี) 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ  

 ๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   

นายคำสอน โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  รายงานว่า ในส่วนด้าน
สาธารณสุขได้เน้นการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับพ้ืนที่อย่างเข้มข้น โดยได้จัดทำโครงการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2566 ในแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาระบบสุขภาพ 
คปสอ.ราษีไศล ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม  ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก เน้น
ให้ควบคุมลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ โดยให้มีการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำ แบบไขว้ โดยนายประดิษฐ์ 
ไชยสังข์ สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ได้แจ้งสถานการณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะกรรมการ พชอ.
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  รพ.สต.ทุกแห่งได้นำเสนอสถานการณ์ ในที่ประชุมคณะทำงาน พชต. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ทุกตำบลดำเนินการตามกลยุทธ์สำคัญดังนี้  

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือน ขอความร่วมมือกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายในบ้านและชุมชน โดยเสนอท่านนายอำเภอประธาน พชอ. แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้นำเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน  

๒) ให้ อสม. ทุกท่าน เคาะประตูบ้านติดตามสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำ ในหลังคาเรือนที่
รับผิดชอบ และรายงานในแอปพลิเคชั่นสมาร์ม อสม. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ส่งออกรายงานเพ่ือคืนข้อมูล
ให้กับผู้นำชุมชน 

๓) ให้ทุกตำบลมีการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไขว้ระหว่างหมู่บ้าน และผลการสุ่ม
ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำในหมู่บ้าน จะถือเป็นความรับผิดชอบของ อสม.ในหมู่บ้านนั้น 

๔) กรณีท่ีมผีู้ป่วยรายแรกในหมู่บ้าน ให้เน้นการควบคุมให้เร็ว โดยอสม.ทำงานร่วมกับ 
SRRT ระดับอำเภอและระดับตำบล ตามมาตรการ 3-๓-๑-๗-๑๔-๒๘ ไม่ให้เกิด case ซ้ำในพ้ืนที่ 

๔.๒ “การใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม.และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสำหรับ อสม.” 
นางสาวจุฑาภรณ์ นามวิลัยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศรีสะเกษ ได้นำเสนอการใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม.และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสำหรับ อสม. 
ประกอบด้วย หัวข้อต่อไปนี้ 

• วิธีการใช้งาน แอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. 
• การฝึกลงข้อมูลรายงาน อสม.1, การลงรายงานลูกน้ำยุงลาย 
• ปัญหาที่พบจากการใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือการพิจารณา 
  ข้อเสนอแนะจาก อสม. 

๑) ในบางพ้ืนที่ประชาชนในแต่ละหลังคาเรือน ขาดความตระหนัก คิดว่าเป็นหน้าที่ของอสม. 
ผู้บริหารระดับอำเภอควรลงพ้ืนที่ชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้าน 

๒) การรายงานในแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. ควรจะนำผลการรายงานมาทบทวน และคืนข้อมูลให้
ผู้นำชุมชน และมีการแสดงผลรายหมู่บ้านให้เกิดการแข่งขัน และเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการควบคุมในแต่ละ
หมู่บ้าน 
มติที่ประชุม  ให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคทุก รพ.สต.คืนข้อมูล ในกลุ่มไลน์หลังการรายงานทุกสัปดาห์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๑) การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้แต่ละ รพ.สต.
ดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ตามความสะดวกของแต่ละแห่ง หาก รพ.สต.ต้องการเหรียญ อสม. ที่ปฏิบัติงาน ครบ 10 ปี
ขึ้นไป ใหแ้จ้งที่คุณมลฤดี พุฒพันธ์   

๒) งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล จะได้มีการทำแผนออกประชาคม ใน
ตำบลที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 

 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
                                                                                          ผู้บันทึกการประชุม 
                                                         (นางสาวมลฤดี พุฒพันธ์) 
                                                    นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



 
ภาพการประชุม 

การขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 



 
 
 

  
 


