รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอม่วงสามสิบ
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 – 2564 วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. นางวัชรี มีสารี
รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานคณะกรรมการ
2. พันโทสฤษดิ์ สุหงษา
ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพอิสระ
กรรมการ
3. นายวิชัย สุขเลิศ
ผู้แทนภาคสาธารณสุข
กรรมการ
4. นายสาคร โคตรภัทร
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ กรรมการ
5. นายประยูร อรสุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง กรรมการ
6. นางกานดา กาฬเนตร
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี
กรรมการ
7. นายพิสิฐ กาลพันธา
ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ
กรรมการ
8. ดร.ผัน ชมภูศรี
ประธานสมัชชาสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ กรรมการ
9. นายสุระพรรณ วงศ์บุญ
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้าน
กรรมการ
10. นายคำภีร์ เขตมนตรี
ผู้แทนผู้ประกอบการร้านขายยา
กรรมการ
11. นายนพปฎล นามด้วง
ผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหาร
กรรมการ
12. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการ)
1. นายประจักษ์ สีลาชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
รองประธาน
2. ดร.ชุติมา รายะนาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจธัญพิทยา
กรรมการ
3. นายประจักษ์ สาถีระเนตร ผู้แทนวิทยุชมชน
กรรมการ
4. นายอนุชา โสรส
กำนันตำบลหนองไข่นก
กรรมการ
5. ร.ต.ต.ดร.วีระวัฒน์ พิณโท ผู้แทนเชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน
กรรมการ
6. นายธรรม เปียรัมย์
ประธานชมรม อสม.อำเภอม่วงสามสิบ กรรมการ
7. พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ กรรมการ
8. นายทัศนะ คูณค้ำ
เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
9. นายขวัญ พฤกษติกุล
พัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ร่วมประชุม
1. นายสันติภพ บุดดีสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป
อบต.หนองช้างใหญ่
2. นายจีระศักดิ์ สายตา
นักจิตวิทยา
รพ.ม่วงสามสิบ
3. น.ส.วัลย์ลิกา ธิบูรณ์บุญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ม่วงสามสิบ
4. นางธนภร สนิทอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ม่วงสามสิบ
5. นายประยูร สีงาม
ผอ.รพ.สต.โพนแพง
รพ.สต.โพนแพง
6. นายสมเกียรติ จุฑานันท์
รองผอ.รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
7. นางณัทรัสย์ สิทธิ์น้อย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ม่วงสามสิบ
8. น.ส.อรศรี...
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8. น.ส.อรศรี วันดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9. นายไพโรจน์ บัวใหญ่
สัตวแพทย์ชำนาญการ
10. พ.ต.ท.ณัฐฐ์ฐนนท์ สีฟ้า
รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงสามสิบ
11. น.ส.พัชราภา หอมไกล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
12. ส.ต.อ.หญิงศิริภา โปร่งสันเทียะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ม่วงสามสิบ
13. พ.ต.ต.นัตเทพ ณัณฑะบรรณ สวป. สภ.ม่วงสามสิบ
14. นายสุรศักดิ์ ภารการ
ครู (คศ.3)
15. นางระรินทิพย์ ธรรมเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16. นางนงเยาว์ แววศรี
ผอ.รพ.สต.โนนขวาว
17. นางสุมาลี วันนา
ผอ.รพ.สต.ขมิ้น
18. นายวีระศักดิ์ สุขเลิศ
ผอ.รพ.สต.หนองขุ่น
19. นางอรวรรยา ศรีวะรมย์ ผอ.รพ.สต.หนองหลัก
20. นางลำดวน นันไชยอุด
ผอ.รพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม
21. นายอิทธิพล เกิดมี
ผอ.รพ.สต.หนองฮาง
22. นายสมชัย นามคุณ
ผอ.รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
23. นายที จันทริมา
ผอ.รพ.สต.แสงไผ่
24. น.ส.อรอน อยู่สุข
หัวหน้าสำนักปลัด
25. นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัด อบต.หนองช้างใหญ่
26. นายเดชชาติ ศิริขันธ์
ผอ.รพ.สต.พระโรจน์
27. น.ส.ศศิธร หมีกสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
28. น.ส.ไอ่รดา ดีเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลต.ม่วงสามสิบ
29 นายจินดา แก้วใส
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
30. นายธนัฐชา สมสุข
YSDN เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
31. นางแก้ว สาระ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32. นางศิริลักษณ์ แข็งเขตการณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33. นางอำนวย ศิริบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34. น.ส.สุภาพร บุญเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35. นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36. น.ส.ยุภาพร คชพรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
37. น.ส.ประคอง ชัยพล
นักวิชาการเงินและบัญชี
38. นางธัญญรัศม์ ตันติธนวัจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
39. น.ส.ละอองศรี สถาพร
พนักงานธุรการ
40. นายทองใส พันธ์เพ็ง
พนักงานบริการ

รพ.ม่วงสามสิบ
สนง.ปศุสัตว์อ.ม่วงสามสิบ
สภ.ม่วงสามสิบ
รพ.สต.หนองไข่นก
สภ.ม่วงสามสิบ
สภ.ม่วงสามสิบ
รร.หนองบัวดอนส้มป่อย
รพ.ม่วงสามสิบ
รพ.สต.โนนขวาว
รพ.สต.ขมิ้น
รพ.สต.หนองขุ่น
รพ.สต.หนองหลัก
รพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม
รพ.สต.หนองฮาง
รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
รพ.สต.แสงไผ่
อบต.หนองไข่นก
อบต.หนองช้างใหญ่
รพ.สต.พระโรจน์
อบต.เหล่าบก
สนง.เทศบาลต.ม่วงสามสิบ
สนง.เกษตรอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง มอบบทสรุปร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการและบูรณาการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุ ข สำหรั บ ผู ้ ส ู ง อายุ ท ี ่ ม ี ภ าวะพึ ่ ง พิ ง (Long Term Care : LTC) ปี ง บประมาณ 2564 ระหว่ า งวั นที่
14 - 23 ธันวาคม 2๕6๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 จังหวัด...
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1.2 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก สสส. อำเภอละ 62,000 บาท โดยมีการกำหนดการ
ประชุม พชอ. 2 ครั้ง/เดือน ประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ. 2 ครั้ง/ปี และจัดมหกรรม พชอ. 1 ครั้ง/ปี
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วย
กลไกคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ระดั บ อำเภอ (พชอ.) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ปี ง บประมาณ 2563
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องติดตามการประชุม พชอ.ครั้งที่ 4/2563
มติที่ประชุม
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี
2563 จากผลการดำเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก ประจำปี 2563 ระหว่ า งวั น ที่
1 มกราคม 2563 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา อำเภอม่วงสามสิบมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 14 ตำบล
158 หมู่บ้านและมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำนวน 24 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 23 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
1. จำนวนผู้ป่วยสะสม จำนวน 135 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 154.93 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต
2. จำนวนตำบลที่ไม่มีผู้ป่วย จำนวน 1 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของตำบลทั้งหมด
3. จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วย จำนวน 104 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 65.82 ของหมู่บ่านทั้งหมด
4. จำนวนสถานบริการที่ไม่พบผู้ป่วย จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของสถานบริการทั้งหมด
รายชื่อสถานบริการปลอดโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 แห่ง
1.รพ.สต.ขมิ้น 2. รพ.สต.บัวยาง 3. รพ.สต.หนองเมือง 4. รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 5. รพ.สต.แสงไผ่
รายชื่อตำบลที่ปลอดโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ตำบล คือตำบลไผ่ใหญ่
หมู่บ้านที่ปลอดโรคไข้เลือดออก จำนวน 104 หมู่บ้าน
1. ตำบลเหล่าบก ม.1 เหล่าบก/ ม.2 หนองหลัก/ ม.3 เศรษฐี/ ม.4 ดอนไม้คูณ/ ม.5 โนนชาติ/ ม.6 ยูง
น้อย/ ม.7 ขมิ้น/ ม.8 ยางน้อย ม.9 หนองหลัก/ ม.10 สงยาง/ ม.11 หลักชัย
2. ตำบลดุมใหญ่ ม.1 ดงยาง/ ม.2 หนองแสง/ ม.3 ฮ่องไผ่/ ม.4 โพนเพ็ก/ ม.7 ท่าลาด/ ม.8 บัวยาง/ ม.
9 ดอนชี/ ม.10 โพนเพ็ก ม.11 เลิงน้อย/ ม.12 ดงยาง
3. ตำบลหนองเมือง ม.1 สวนงัว/ ม.2 สวนงัว/ ม.3 คึห์/ ม.4 หนองเมือง/ ม.8 หนองเมืองน้อย/ ม.10
น้อยดอนสวรรค์/ ม.11 ดอนติ้ว ม.12 หนองเมือง
4. ตำบลไผ่ใหญ่ ม.1 ไผ่ใหญ่/ ม.2 ดอนแดงใหญ่/ ม.3 แสงไผ่/ ม.4 โนนรังใหญ่/ ม.5 หนองมะทอ/ ม.6
โนนดู่/ ม.7 เหล่าสูง/ม.8 ไผ่ใหญ่/ ม.9 เหล่าค้อ/ ม.10 ไผ่ใหญ่/ ม.11 โนนรังใหญ่/ ม. 12 แสงไผ่
5. ตำบลยางโยภาพ ม.4 ยางโยภาพ/ ม.5 หนองสองห้อง/ ม.6 หนองผำ/ ม.10 หนองสองห้อง/ ม.11
หนองขุ่น/ ม.12 น้ำอ้อม
6. ตำบลนาเลิง ม.1 ดอนส้มป่อย/ ม.3 หนองคู/ ม.5 หนองบัว/ ม.6 ทุ่งมณี/ ม.7 นาเลิง/ ม.8 ทุ่งมณี/ ม.
9 ผือ
7. ตำบล...
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7. ตำบลหนองเหล่า ม.3 หนองหล่ม/ ม.4 ทุ่งใต้/ ม.8 หนองไม้ตาย/ ม.9 หนองดูน/ ม.11 หนองเหล่า/
ม.12 วังมน/ ม.13 หนองแคน/ ม.15 หนองหล่ม
8. ตำบลหนองฮาง ม.1 หนองฮาง/ ม.2 ดอนประทาย/ ม.3 นาดี/ ม.4 ก่อ/ ม.5 หนองสุ่ม/ ม.6 หนอง
ฮาง/ ม.7 นาไร่ใหญ่
9. ตำบลโพนแพง ม.1 โพนแพง/ ม.3 ชักแล่น/ ม.4 โนนตาล/ ม.5 ผึ้ง/ ม.6 นาเรือง/ ม.7 เป็ด/ ม.9
ฟากทุ่ง
10. ตำบลหนองไข่นก ม.1 หนองไข่นก/ ม.3 บก/ ม.4 ดอนขวาง/ ม.5 หนองยอ/ ม.6 หนองไข่นกน้อย/
ม.7 ก่อบึง/ ม.8 ทุ่งส้มป่อย
11. ตำบลม่วงสามสิบ ม.2 หนองหัวลิง/ ม.4 หนองขอน/ ม.9 ดอนยูง/ ม.12 ม่วงสามสิบ
12. ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม.1 ยางสักกระโพหลุ่ม/ ม.2 นาดี/ ม.6 ดอนก่อ/ ม.10 นาหนองล้ำ/ ม.11
นาดี
13. ตำบลเตย ม.1 เตย/ ม.3 หนองซองแมว/ ม.5 น้ำคำแดง/ ม.6 หนองเค็ม/ ม.7 ผาสุก/ ม.9 คำเกิ่ง/
ม.10 หนองจิก/ ม.11 นายูง
14. ตำบลหนองช้างใหญ่ ม.1 หนองช้างน้อย/ ม.3 ไพบูลย์/ ม.6 หนองแสง
4.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
4.2.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ปว่ ย
ยืนยัน 109,387,000 ราย อาการรุนแรง 98,496 ราย รักษาหายแล้ว 81,470,600 ราย เสียชีวิต
2,411,436 ราย
4.2.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย ระลอกใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 20,477 ราย รายใหม่ 143 ราย รักษาหาย 18,706 ราย เสียชีวิตรวม 22 ราย
4.2.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย กลับบ้านแล้ว 3 ราย รักษาอยู่ 0 ราย เสียชีวิต 0 ราย ผู้เดินทางมาจาก
พื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 30,784 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 2,568 คน เฝ้าระวังครบ 14 วัน/ออกนอกพื้นที่ 28,216 คน
4.2.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอม่วงสามสิบ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 ผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4,577 ราย (พื้นที่เสี่ยง 57 ราย,พื้นที่อื่นๆ 4,520 ราย ) อยู่ระหว่างกักตัว 88
ราย พ้นระยะกักตัว 1,757 ราย เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและสัมผัสเสี่ยงสูง 101 ราย (ไม่พบเชื้อ 101 ราย, รอผล
0 ราย)
3. มาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ ให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานและติดต่อกับบุคลอื่นหรือเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งมี
บุคคลอื่นอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในเคหสถาน ร้านค้า หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น
ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้ าด้ว ยทุก ครั้ ง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เ กิน 20,000 บาท
ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
4. การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน COVID-19 ดังนี้
4.1 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย
และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
4.2 หลีกเลี่ยง...
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4.2 หลีกเลี่ยงการการเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการรายงานการแพร่เชื้อใน
ท้องที่และพื้นที่เสี่ยงภายในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด
4.3 ภายใน 14 วันหลังเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หากมีไข้ร่วมกับ
อาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการ
เดินทางไปต่างประเทศ
4.4 หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่นำมาสัมผัสตา จมูก
ปากโดยไม่จำเป็น
4.5 ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
4.7 รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
4.3 การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอม่วงสามสิบ ปี 2564
ปี 2564 ได้มีการกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 10 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ประเด็นการป้องกันการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ประเด็นการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประเด็นงานศพ งานบุญปลอดเหล้าปลอดการ
พนัน ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประเด็นการป้องกันการฆ่าตัวตายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ประเด็นการจัดการโรคเรื้อรัง ประเด็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และประเด็นธรรมนูญตำบล ในส่วนของ
นโยบายเน้นหนัก 4 เรื่อง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีประเด็นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เน้นหนัก จำนวน 3
ประเด็น ดังนี้ ประเด็นการป้องกันการฆ่าตัวตายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ประเด็นการจัดการโรคเรื้อรัง
และประเด็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีการประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนอำเภอ 5 ปลอด 2563-2566 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนี้
1. ปลอดเหล้าในงานศพงานบุญ
2. ปลอดสิ่งปฏิกูลทิ้งไม่ถูกที่
3. ปลอดผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย
4. ปลอดเคมีอันตรายการเกษตร
5. ปลอดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำตาย
ประเด็นการดำเนินงานเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย
- ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมการ การขึ้นทะเบียนผู้ปลูก การดำเนินงาน 7 road map โดยเกษตรอำเภอ
ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสารเคมี
- มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ (ศจช.) 2 แห่ง
- มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 4 แห่ง
- มีเกษตรกรต้นแบบ 4 ราย โรงเรียน 24 แห่ง รพ.สต. 1 แห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ราย อสม.ต้นแบบ
61 รายและแปลงต้นแบบที่ ต.หนองไข่นก และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินงาน...
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การดำเนินงานอาหารปลอดภัย
- ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ คุ้มครองความปลอดภัยเรื่องอาหาร ระดับอำเภอ อปท.ตรวจวิเคราะห์สาร
ตกค้างยาฆ่าแมลง โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในผัก/ผลไม้ ที่ประชาชนนิยมบริโภค
- เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสถานที่ ผลิตอาหารและน้ำบริโภคเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ณ สถานที่
จำหน่ายอาหาร เช่น ตลาดสด ร้านอาหารแผงลอย
- การเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภค(คบส. 1) ณ ร้านค้า-ร้านชำในชุมชน
- ขึ้นทะเบียนร้านอาหารปลอดภัย จัดทำป้ายรับรองอาหารปลอดภัย
- ตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลม่วงสามสิบ / ตลาดสินค้าเกษตรปลอดสาร หน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ
- ถนนสีเขียวขยางกูร 212
ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
- ตำบลหนองช้างใหญ่ ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล แล้วเสร็จ ปี 2563
- ตำบลดุมใหญ่ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงใช้บ่อบำบัดที่เคยสร้างให้ได้มาตรฐาน ปี 2564
- ตำบลหนองเมือง ตำบลหนองฮาง ตำบลโพนแพง อยู่ในระหว่างขอใช้ที่ดิน ในการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล ปี 2563
- ตำบลไผ่ใหญ่ ก่อสร้างในที่ดินป่าช้าเขต อบต. ปี 2564
- ตำบลเหล่าบก ก่อสร้างในบริเวณเขตสำนักงาน อบต. ปี 2564
- ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ระหว่างเสนองบประมาณ และการจัดทำแผนประชาคม ปี64
- การทำ MOU ใช้ร่วมกันประกาศบังคับใช้ พรบ.สาธารณสุข ปี2564
ประเด็นการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
- ดำเนินงานโดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน กำหนดมาตรการ จัดการรถ ถนน สิ่งแวดล้อม วินัย
จราจร การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
- พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- จัดการจุดเสี่ยง จุดอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
- การรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100% เปิดโครงการเมื่อ 2 กรกฎาคม 2563
- มาตรฐาน DRTI อปท. ร้อยละ 100 มติคณะกรรมการ พชอ. การประชุม ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4
เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
- การจั ด ซื ้ อ รถกู ้ ช ี พ 1669 (เป้ า หมาย 8 เครื อ ข่ า ย) อปท.ที ่ จ ั ด ซื ้ อ แล้ ว ได้ แ ก่ อบต.ยางโยภาพ
อบต.หนองฮาง อบต.ไผ่ใหญ่ อบต.หนองช้างใหญ่ อบต.เหล่าบก มูลนิธิ 2 คัน รพ.ม่วงสามสิบ
- เน้นบทบาทชุมชน อาสาสมัครอุบัติเหตุทางถนน
ประเด็นการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
- เป้าหมายเด็กศพด. และ รร.ประถม ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
- อปท.จัดหาสระฝึกลอยตัวในน้ำ/มอบเกียรติบัตรทักษะลอยน้ำ
- รร.สร้างความรอบรู้ ด้านการจมน้ำ และส่งเด็กเข้าฝึกลอยตัวในน้ำ
- ชุมชนจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง และจัดหาคอกกั้นเด็กนการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
- สาธารณสุขฝึก อบรมครู ข.การลอยตัวในน้ำให้แก่ ครู ศพด. ดำเนินการแล้ว 43 คน
- ส่งเสริมบทบาท...
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- ส่งเสริมบทบาททีมผู้ก่อการดี สนับสนุนกิจกรรม (23 ทีม)
ประเด็นงานศพ งานบุญ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
- หมู่บ้านประเมินตนเองเพื่อขอรับรอง ทั้งหมด 158 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับทอง 81 หมู่บ้าน
ระดับเงิน 49 หมู่บ้าน ระดับทองแดง 28 หมู่บ้าน
- อปท.สนับสนุนป้ายงานศพปลอดเหล้า
- สสส.สนับสนุน 100,000 ในการรณรงค์
สร้างความรอบรู้พิษภัยบุหรี่ สุรา ยาเสพติดในชุมชน
- ประเมินรับรอง/รางวัลหมู่บ้านต้นแบบ ตำบลต้นแบบ
- บทบาทพระสงฆ์ในงานสวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจศพ
ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- จัดกิจกรรมแต่งงานช่วยชาติ สุขฉลาดเก่งดี ทุกชีวีปลอดภัย
- การฝึกลอยตัวในน้ำของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการมรรคนายกน้อย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการนมก้นบาตรช่วยชาติ
- โครงการลูกหลานชุมชน ลูกบุญธรรม ลูกศิษย์ก้นบาตร
ประเด็นการป้องกันการฆ่าตัวตายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
- อบรมฟื้นฟูการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข (โรคจิตเภท/โรคซึมเศร้า,โรคสุรา/สารเสพติด,โรคทางกายเรื้อรัง)
- อบรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลผู้ป่วยจิตเวช/โรคซึมเศ้รา,โรคติดสุรา/สารเสพติด,โรคทางกายเรื้อรังและ
ฝึกการใช้เครื่องมือคัดกรองแก่บุคลากรสาธารณสุข รพช.และ รพ.สต. ประชุมวิชาการโครงการป้องการและการ
แก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีและท้องไม่พร้อม
- ประชุมวางแผนพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ปี 2563
- อบรมแกนนำ พัฒนาและสร้างเครือข่ายหมู่บ้านละ 5 คน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
- จัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อการเกิดเหตุความรุนแรง ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียนและชุมชน
- พัฒนาทีม MCATT ระดับอำเภอ
ประเด็นการจัดการโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด)
- การสร้างความรอบรู้ในโรงเรียน /ชุมชน
- โครงการเดิน วิ่ง ป่วนบ้าน ลดหวาน มัน เค็ม
- อสม. เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง หมู่บ้านปลอดเหล้า
- จัดหาเครื่องวัดความเค็ม salt meterให้ รพ.สต. แห่งละ 1 เครื่อง ฝ่าย ใน สสอ. ฝ่ายละ 1 เครื่อง
- ใช้ทักษะ SKT สมาธิบำบัด แพทย์แผนไทย แช่มือ-เท้า วันคลินิกโรคเบาหวาน
- เมนูชูสุขภาพพระสงฆ์ (กินตามพระ) ลดละอบายมุข
- เสวนาธรรม พรพระสงฆ์ลดโรค อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ...ลดหวาน มัน เค็ม นะโยม.....
- เน้นการบริโภคผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา เน้นเกษตรอินทรีย์
- อบรมผู้ประกอบ...
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- อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร “ต้ม ตำ ต่วง” ไม่เค็ม ลดสารปรุงรส ไม่มีพยาธิใบไม้ตับ
- ร้านอาหารเมนูทางเลือก แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- นวัตกรรม ร้านนี้มีรู ช้อนตักเครื่องปรุงรสเพื่อให้ได้จำนวนปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐาน สร้างกระแสในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม เพื่อให้ผู้ประกอบการสื่อสารช่วยสร้างเสริมสุขภาพ
- หมู่บ้านต้นแบบ ตำบลละ 1 หมู่บ้าน/ อสม.เชี่ยวชาญ
ประเด็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (โรคเรื้อรัง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับ)
- เรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการสร้างความรอบรู้และส่งเสริมอย่างจริงจังทั้งในโรงเรียน และ
ชุมชน(โรคเรื้อรัง พัฒนาการเด็ก OVCCA)
- สนับสนุนให้มีนักสื่อสารสาธารณะและร่วมกันสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนในทุกรูปแบบ ทุกสาขา เช่น
พระ ครู ดีเจ หมอลำ นักปราชญ์ ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุน บุคคลต้นแบบ หมู่บ้านและตำบลต้นแบบ รร.ต้นแบบ
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลและชุมชนต้นแบบ
ประเด็น ธรรมนูญตำบล
- ใช้ธรรมนูญในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ประกาศธรรมนูญครบ 100 % วันที่ 18 มี.ค. 2563
- ประกาศธรรมนูญอำเภอ 22 เม.ย. 2563
- ติดตามประเมินผลการใช้ธรรมนูญตำบลในทุกหมู่บ้าน ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
- หมู่บ้าน/ตำบลต้นแบบ เดือน สิงหาคม 2564
- ทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี
4.4 การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มแกนนำขับเคลื่อนในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ใน
พื้นที่ผ่านมาตรการที่หลากหลายโดยส่งเสริมทั้งปัจจัยด้านความตระหนักรู้ส่วนบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยม เพื่อให้ส่งผลต่อพฤติกรรม ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ภาคอีสานตอนล่าง และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแห่งประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือจัดทำโครงการ
Y-SDN (young stop drink network) ซึ่งมีนายธนัฐชา สมสุข ตำแหน่ง YSDN ผู้นำเยาวชนในฐานะผู้ประสานการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้โครงการขับเคลื่อนอำเภอป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ สำนั กงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ช่วยงานอำเภอม่วงสามสิบ ระยะเวลา 14 เดือน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการเพิ่มพื้นที่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปลอดแอลกอฮอล์และยาสูบ และรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดผลกระทบ
สั ง คม เพื ่ อ สุ ข ภาวะที ่ ด ี ต่ อ เยาวชนและประชาชน โดยจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ ค ั ด เลื อ ก อำเภอม่ ว งสามสิ บ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน
3. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3.1 โครงการลูก หลานชุมชน โดยอำเภอม่วงสามสิบ ได้กำหนดเป็น 2 ลักษณะ คือ ลูกบุญธรรม และ
ลูกศิษย์ก้นบาตร
- ลูกบุญธรรม
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- ลูกบุญธรรมใช้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม.และบุคคลทั่วไป
- ลูกศิษย์ก้นบาตรใช้กับพระภิกษุ
โดยชุมชนได้ร ่ว มกัน ดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ให้ห ญิงมี ครรภ์ได้รับนมจืด 90 วัน 90 กล่อง ตามโครงการ
นมก้นบาตรช่วยชาติ
3.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยส่งเสริมให้หญิงหลังคลอดที่ไปทำงาน
หรืออยู่ต่างจังหวัดได้ปั๊มนมกลับมาแช่เย็นที่บ้านให้ลูกดื่มอย่างต่อเนื่องสร้างความรัก ความผูกพัน และภูมิต้านทาน
แก่เด็ก
3.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟัง
3.3.1 ทุกหมู่บ้านจัดให้มีห้องสมุดนิทานและจัดระบบการยืมหนังสือกลับบ้านและมีการประเมินผลใน
วันที่ ผู้ปกครองคืนหนังสือ นิทาน จากการย้อนเล่าเรื่องนิทานระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง 5-10 นาที
3.3.2 จัดให้มีกิจกรรมเล่านิทานในชุมชน/หมู่บ้านโดยผู้สูงอายุในชุม ชนสัปดาห์ละ 1 วันตามความ
เหมาะสม
3.3.3 จัดให้มีกิจกรรมเล่านิทานใน ศพด. โดยผู้สูงอายุสัปดาห์ละ 1 วันตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอม่วงสามสิบ
๑.ที่ปรึกษา
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปรึกษา
๑.๒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปรึกษา
๑.๓ พระครูศรีธรรมวิบูลย์ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
ที่ปรึกษา
1.4 นายคนิจ แก่นจันทร์
ที่ปรึกษา
๒.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
๒.๑ นายอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ นายประจักษ์ สีลาชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ รองประธานคณะกรรมการ
๒.๓ พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.๔ นายอนุชา โสรส
กำนันตำบลหนองไข่นก
กรรมการ
๒.๕ นายประยูร อรสุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
กรรมการ
๒.๖ ดร.ชุติมา รายะนาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจธัญพิทยา
กรรมการ
๒.๗ พันโทสฤษดิ์ สุหงษา
ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพอิสระ
กรรมการ
๒.๘ นายวิชัย สุขเลิศ
ผู้แทนภาคสาธารณสุข
กรรมการ
๒.๙ นายคำภีร์ เขตมนตรี
ผู้แทนผู้ประกอบการร้านขายยา
กรรมการ
๒.๑๐ นายประจักษ์ สาถีระเนตร ผู้แทนวิทยุชมชน
กรรมการ
๒.๑๑ นายนพปฎล นามด้วง
ผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหาร
กรรมการ
๒.๑๒ ดร.ผัน ชมภูศรี
ประธานสมัชชาสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.๑๓ นายธรรม เปียรัมย์
ประธานชมรม อสม.อำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.๑๔ นางกานดา...
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๒.๑๔ นางกานดา กาฬเนตร
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี
กรรมการ
๒.๑๕ นายสุระพรรณ วงศ์บุญ ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้าน
กรรมการ
๒.๑๖ นายพิสิฐ กาลพันธา
ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ
กรรมการ
๒.๑๗ นายสาคร โคตรภัทร
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.๑๘ ร.ต.ต.ดร.วีระวัฒน์ พิณโท ผู้แทนเชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน
กรรมการ
๒.๑๙ นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๐ นายขวัญ พฤกษติกุล
พัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๑ นายทัศนะ คูณค้ำ
เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน คือ พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูธรม่วงสามสิบ และนายนพปฎล นามด้วง ผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหาร
5.2 ทบทวนคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอม่วงสามสิบ
๑. คณะอนุกรรมการงานศพ งานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
๑.๑ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก
รองประธานคณะกรรมการ
1.3 นายคำภีร์ เขตมนตรี
กรรมการ
๑.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก
กรรมการ
๑.5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น
กรรมการ
1.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นก กรรมการ
๑.7 ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
๑.8 ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
กรรมการ
๑.9 นางอำนวย ศิริบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะอนุกรรมการโรคไม่ติดต่อ
๒.๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
๒.2 นายแพทย์กฤษดา หนูวัฒนา
รองประธานคณะกรรมการ
๒.3 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลัก
กรรมการ
๒.5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
กรรมการ
๒.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขมิ้น
กรรมการ
๒.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนขวาว
กรรมการ
๒.8 ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ (NCD)โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.9 นางแก้ว สาระ
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
3.๑ สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
3.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
รองประธานคณะกรรมการ
3.3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
กรรมการ
3.4 ปลัดองค์การ...

๑๑
3.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
กรรมการ
3.5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
กรรมการ
3.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักระย่าน้ำอ้อม
กรรมการ
3.7 นางสาวจีรวรรณ อภิชัยพิทยาธร
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
4.๑ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
4.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
รองประธานคณะกรรมการ
4.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระโรจน์
กรรมการ
4.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮาง
กรรมการ
4.5 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
กรรมการ
4.6 หัวหน้าหมวดทางหลวงม่วงสามสิบ
กรรมการ
4.7 หัวหน้าหน่วยกู้ภัยจีตมั เกาะ จุดม่วงสามสิบ
กรรมการ
4.8 หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
4.9 นางสาวจีรวรรณ อภิชัยพิทยาธร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะอนุกรรมการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย
5.๑ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
5.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดงใหญ่ รองประธานคณะกรรมการ
5.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
กรรมการ
5.๔ ประธานวิสาหกิจชุมชนสร้างมิ่ง
กรรมการ
5.5 นายคำภีร์ เขตมนตรี เภสัชกรโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กรรมการ
5.6 นางสุพิศ กี่ประเสริฐพงศ์
กรรมการ
5.7 นักวิชาส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ กรรมการและเลขานุการ
6. คณะอนุกรรมการ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
6.๑ ท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
6.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
รองประธานคณะกรรมการ
6.๓ ปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
กรรมการ
6.๔ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
กรรมการ
6.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
กรรมการ
6.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
6.7 นางสาววันณี โสดาดวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. คณะอนุกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
7.1 ปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
7.๒ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
รองประธานคณะกรรมการ
7.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง
กรรมการ
7.๔ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
กรรมการ
7.5 นางสาว...

๑๒
7.5 นางสาวจุฑารัตน์ พิณโท
กรรมการ
7.6 นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
7.7 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
8.๑ ดร.ผัน ชมพูศรี
ประธานคณะกรรมการ
8.๒ พญ.วรรณวิสา กาญจนาพิทักษ์ชัย
รองประธานคณะกรรมการ
8.๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)
กรรมการ
8.๔ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลัก
กรรมการ
8.5 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก
กรรมการ
8.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นก กรรมการ
8.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมณี
กรรมการ
8.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักระย่าน้ำอ้อม กรรมการ
8.9 นางอำนวย ศิริบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
8.10 นางระรินทิพย์ ธรรมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. คณะอนุกรรมการธรรมนูญตำบล คนม่วงสามสิบ
9.๑ พัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
9.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
รองประธานคณะกรรมการ
9.3 ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานตำบล
กรรมการ
9.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
กรรมการ
9.5 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ยางโยภาพ
กรรมการ
9.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวดอนส้มป่อย
กรรมการ
9.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขมิ้น
กรรมการและเลขานุการ
9.8 นางธัญญรัศม์ ตันติธนวัจน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. คณะอนุกรรมการป้องกันการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
10.๑ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
10.๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท
รองประธานคณะกรรมการ
10.3 นางณัทรัสย์ สิทธิ์น้อย
กรรมการ
10.4 นางสาววัลลิการ ธิบรู ณ์บุญ
กรรมการ
10.5 นางแก้ว สาระ
กรรมการและเลขานุการ
10.6 นักจิตวิทยาโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. คณะอนุกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
11.๑ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
11.๒ นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ
รองประธานคณะกรรมการ
11.3 นางสาวอุไรวรรณ บุญพิทักษ์
กรรมการ
11.4 นางสาวยุภาพร คชพรม
กรรมการ
11.5 นางธัญญรัศม์...

๑๓
11.5 นางธัญญรัศม์ ตันติธนวัจน์
กรรมการและเลขานุการ
12. คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา บุหรี่ สุรา และยาเสพติด
12.1 นายอภิชัย พลเสน
ประธานคณะกรรมการ
12.2 รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ
รองประธาน
12.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
กรรมการ
12.4 นางสาววัลลิกา ธิบูรณ์บุญ
กรรมการ
12.5 นางนลพรรณ โสมาศรี
กรรมการ
12.6 นายสมเกียรติ์ จุฑานันท์
กรรมการและเลขานุการ
12.7 นางแก้ว สาระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. คณะทำงานด้านการประสานงานและติดตามประเมินผล
13.๑ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
ประธานคณะทำงาน
13.๒ นางสุพิศ กี่ประเสริฐพงศ์
รองประธานคณะทำงาน
13.3 นางอำนวย ศิริบูรณ์
คณะทำงาน
13.4 นางสาวนงลักษณ์ บุญคง
คณะทำงาน
13.5 นางแก้ว สาระ
คณะทำงาน
13.6 นางณัทรัสย์ สิทธิ์น้อย
คณะทำงาน
13.7 นางธนภร สนิทอินทร์
คณะทำงาน
13.8 นางธัญญรัศม์ ตันติธนวัจน์
คณะทำงาน
13.9 นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
คณะทำงาน
13.10 นางสาวจุฑารัตน์ พิณโท
คณะทำงาน
13.11 นางระรินทิพย์ ธรรมเจริญ
คณะทำงาน
13.12 นางสุมาลี วันนา
คณะทำงาน
13.13 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรอ.ม่วงสามสิบ คณะทำงาน
13.14 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ
คณะทำงาน
13.15 นางสาวยุภาพร คชพรม
คณะทำงาน
13.16 นางสาวอุไรวรรณ บุญพิทักษ์
คณะทำงาน
13.17 นางสาวสุภาพร บุญเชื้อ
คณะทำงานและเลขานุการ
13.18 นางสาวจีรวรรณ อภิชัยพิทยาธร
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ เพิ่มเติมประเด็นยาเสพติด คือ สารวัตรป้องกันปราบปราบสถานี
ตำรวจภูธรม่วงสามสิบ
5.3 พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (พชทต.)
๒.๑ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ กำนัน
รองประธานคณะกรรมการ
๒.๓ ปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.4 ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.5 ผู้อำนวยการ...

๑๔
๒.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)หรือผู้แทน กรรมการ
๒.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ หรือผู้แทน
กรรมการ
๒.๗ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลม่วงสามสิบหรือผู้แทน กรรมการ
๒.๘ ประธานชุมชน 7 ชุมชน
กรรมการ
๒.๙ สายตรวจประจำตำบล
กรรมการ
๒.๑๐ ประธานสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กรรมการ
๒.๑๑ ประธานตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.๑๒ ประธานชมรมผู้สูงอายุประจำเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
กรรมการ
๒.๑3 ผู้แทนกลุ่มสตรี
กรรมการ
๒.14 หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
๒.15 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)
๒.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ กำนัน
รองประธานคณะกรรมการ
๒.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กรรมการ
๒.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กรรมการ
๒.5 ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนประจำตำบล
กรรมการ
๒.6 พัฒนากรตำบล
กรรมการ
๒.7 เกษตรตำบล
กรรมการ
๒.8 ผู้แทนครู กศน.ตำบล
กรรมการ
๒.9 สายตรวจประจำตำบล
กรรมการ
๒.10 ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
๒.๑1 ประธานชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล
กรรมการ
๒.๑2 ประธานชมรม อสม.ประจำตำบล
กรรมการ
๒.๑3 ผู้แทนผู้ประกอบการ/ร้านค้า
กรรมการ
๒.๑4 ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ
กรรมการ
๒.15 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
กรรมการและเลขานุการ
๒.16 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอให้มีการแยกคำสั่ง พชต. ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
5.4 ประเด็นการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดย สภ.ม่วงสามสิบ
1. ได้มีการนําข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน และจํานวนการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงและนํามาแก้ไข
2. คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน และสำรวจรายชื่อกลุ่มเสี่ยง
3. สำรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน โดยใช้แบบสำรวจจุดเสี่ยงและแนวทางจัดการการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน
4. วิเคราะห์ข้อมูล...

๑๕
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาจุดเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการจุดเสี่ยงเบื้องต้น
สถิติการเกิดอุบัติจราจรทางบก 3 ปี ย้อนหลัง
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ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(CRIMES)

- มีการดำเนินการแก้ไข ทางหลวงชนบทเข้าดำเนินการแก้ไขในพื้นที่รับผิดชอบ เส้นสะพานลำเซ
- เปลี่ยนชื่อแยกปอยฝ้าย เป็น 4 แยกมงคล

มติที่ประชุม รับทราบ
5.4.1 ทบทวน...

๑๖
5.4.1 ทบทวนคำสั ่ ง อำเภอม่ ว งสามสิ บ ที ่ 83/560 ลงวั น ที ่ 29 ธั น วาคม 2560 เรื ่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอม่วงสามสิบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.4.2 ทบทวนมาตรการการป้องกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ ฯภายใต้โ ครงการขับเคลื่อนการดำเนิน งาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2563

5.4.2.1 มาตรการด้านการควบคุมยานพาหนะ อำเภอม่วงสามสิบ
- ควบคุมการใช้งานยานพาหนะทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมาย รถที่จะนำมาใช้บนท้องถนน
ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน และรถทางการเกษตรต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
- รถที่มีการดัดแปลงทุกประเภท ให้ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1. รถต้องมีความมั่นคง แข็งแรง มีสัญญาณไฟสัญญาณ สภาพยางต้องมีประสิทธิภาพไม่ลื่น
2. ให้ผู้นำชุมชนสำรวจการใช้รถในชุมชน
3. ผู้ขับขี่ควรเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย และให้เป็นผู้ที่มีอายุตามเกณฑ์ที่สามารถขับรถได้
5.4.2.2 มาตรการด้านการจัดการสถาพถนน/ สิ่งแวดล้อม /แสงไฟ /ป้ายเตือน จุดเสี่ยง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1. ติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถ ป้ายทางแยก ป้ายทางโค้ง ป้ายลดความเร็วในชุมชนโดยเลือกใช้ป้ายที่
เหมาะสม ให้สามารถมองเห็นป้ายได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
2. เปลี่ยนชื่อแยกปอยฝ้าย เป็น สี่แยกมงคล
3. ให้ผู้รับเหมาทำถนนติดป้ายแจ้งเตือน กำหนดประกอบในสัญญาจ้าง
4. ผู้น ำชุมชน อาสาสมัคร แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน เช่น ป้ายสะท้อนแสง หรือยางล้อรถทาสี
แดง-ขาว บังคับใช้ธรรมนูญตำบล
5. ปรับปรุงจุดกลับรถให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อป้องกันการขับรถย้อนศร
6. หน่วยงานที่ได้รับแจ้งดำเนินการแก้ไขต้องรีบดำเนินการ
7. การแก้ไขปัญหาสภาพถนนชำรุดในชุมชน ให้เป็ นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
และให้ผู้นำชุมชน อสม. แจ้งแก้ไขปัญหาสภาพถนน
8. จุดที่มีอุบัติเหตุการเสียชีวิตจำนวนมาก ควรมีการนิมนต์พระสงฆ์สวดทำบุญตามหลักศาสนา
และมีการตั้งศาลเพียงตา หรือสัญลักษณ์อื่นใดตามความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ
5.4.2.3 มาตรการ...

๑๗
5.4.2.3 มาตรการด้านการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนเรื่องอุบัติเหตุ และวินัยจราจร
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
- ให้มีการสร้างความรอบรู้ด้านวินัยจราจร ทั้งในชุมชน และในโรงเรียน (งบประมาณกองทุน
ตำบล)
5.4.2.4โครงการใส่หมวกนิรภัย 100 %
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1. การรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัย100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน ในเขต safety zone
2. ดำเนินการตามโครงการ ใส่หมวกนิรภัย 100 % จากปี 2563
5.4.2.5 มาตรการองค์กร อปท. โรงเรียน สถานีตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีข้อเสนอ ดังนี้
1. สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบได้ตั้งกลุ่มไลน์ “ภาคีเครือข่าย อบถ.สภ.ม่วงสามสิบ”
เพื่อรับฟังปัญหาและข้อแนะนำที่จะนำมาแก้ไขปัญหาอุบัติในพื้นที่

2. สถานที่ราชการ ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงเรียน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ติดต่อราชการ/เจ้าหน้าที่ ที่ขับรถจักรยานยนต์ให้สวม
หมวกนิรภัย 100 %
3. มาตรการในโรงเรียน ขอให้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมเพื่อหามาตรการที่เหมาะสม
5.4.2.6 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1. การจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านในเรื่องปราบปรามรถแว้น
2. การบังคับใช้กฎหมาย”เมาแล้วขับ”ในพื้นที่ สามารถแจ้ง สภ.ม่วงสามสิบได้ กรณีผู้ขับขี่เมา
และไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญตำบล หรือ กติกาหมู่บ้าน
5.4.2.7 การสมัครเข้ารับการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับตำบล (RTI)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีข้อเสนอ ดังนี้
- ให้ทุก อปท. สมัครเข้ารับการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับตำบล (RTI) ทุกแห่ง
5.4.3 การจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
5.4.3.1 รูปแบบระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
- ให้มีการจัดบริการรถกู้ชีพ 1669 ในพื้นที่ อำเภอม่วงสามสิบ 10 แห่ง ได้แก่ ต.หนองช้างใหญ่
ต.เหล่าบก ต.ยางโยภาพ ต.ไผ่ใหญ่ ต.หนองฮาง ต.หนองเหล่า ต.หนองเมือง ต.ยางสักกระโพหลุ่ม และต.หนองไข่นก
5.4.3.2 การจัด ลงนามบั นทึกข้อ ตกลงความร่ว มมือ (MOU) การจัด ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ระหว่าง อปท. และ รพ.ม่วงสามสิบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.5 ประเด็นงาน...

๑๘
5.5 ประเด็นงานศพ งานบุญ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
5.5.1 อภิธรรมปลอดเหล้าปลอดการพนัน
- ติดป้ายไวนิล โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน
- ติดตั้งป้ายไฟ โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอให้เป็นเทศนาธรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนัน แทนคำ
ว่า อภิธรรมปลอดเหล้าปลอดการพนัน
5.5.2 ฌาปนกิจ จรรโลงใจ
- การเทศนาจรรโลงใจ โดยพระสงฆ์
- การมอบใบเกียรติบัตรจรรโลงใจแก่เจ้าภาพ โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตำบล(พชต.)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.5.3 หมู่บ้านต้นแบบ ตำบลต้นแบบ งานศพงานบุญ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอให้มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( ดูเอกสาร ภาพถ่าย ข้อมูลการดำเนินงาน)
- มีกิจกรรมการเรียน การสอน เรื่องพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน
- มีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
- มีการเฝ้าระวัง การกระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551
- พัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดเหล้า ปลอดการพนันในงานศพ ทุกหมู่บ้าน
- โรงเรียนควรเป็นตัวอย่าง งดการจัดงานเลี้ยงที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และปลอดการพนัน
5.5.4 การคัดกรอง และบำบัดผู้ติดสุรา บุหรี่ ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
กระบวนการดูแลรักษาผู้ติดสุรา
- การประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุรา
ด้วยเครื่องมือ AWS
- การบำบัด โดยใช้เทคนิค Motivational interviewing therapy : MI
(การพูดคุยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เลิกดื่มสุรา)
- การนวดกดจุด เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ส่งต่อแพทย์แผนไทย
- การรักษาด้วยยา ส่งพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยโรค
- ยุติบริการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดหรือเลิกดื่มสุรา
กระบวนการดูแลรักผู้ติดบุหรี่
- การประเมินระดับการติดนิโคติน (Fagerstrom test for nicotine dependence)
- การบำบัด โดยใช้เทคนิค Motivational interviewing therapy : MI
(การพูดคุยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่)
- การนวดกดจุด ส่งต่อแพทย์แผนไทย
- ส่งพบแพทย์ กรณีเจอปัญหาทางด้านร่างกาย จากการสูบบุหรี่
- ยุติบริการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดหรือเลิกบุหรี่
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 6...

๑๙
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- นัดประชุมครั้งต่อไปวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
- มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการผูกคอตาย บ้านดงยาง ต.ดุมใหญ่ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาวสุภาพร บุญเชื้อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสมัย พูลทอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
16 กุมภาพันธ์ 2564

