


รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพอ าเภอเจริญศิลป์ 
ปีงบประมาณ  256๖ 

ครั้งที่   1/256๖    
วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   เวลา  13.3๐ – 16.30  น. 

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายสถิรพัฒน์  ทัศคร    ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารอ าเภอเจริญศิลป์ 
 2.นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง  นายเทศมนตรีต าบลเจริญศิลป์ 
 3.นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 4.นายอุดม  วรโคตร  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
 5.นายจีรศักดิ์  สิงห์โคกราด ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความสงบ 
 6.นายค าเพียง  อินทะวงษ์          สมาชิกสภาจังหวัด 
 7.นายสุวรรณ  สโุน   ปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน 
 8.น.ส.ดวงฤทัย  ค าบุราณ  นักวิชาการสาธารณสุข 
 9.นางสาวอุลัยวรรณ พรมสวัสดิ์    นักจัดรายการ 
 10.พ.ต.ต.พรชัย   มาลาพันธ ์      สภ.เจริญศิลป์         
 11.นางบุญผ่อง  ใครบุตร  ผอ.รพสต.กุดนาขาม 
 12.นายตัง  เหมะธุลิน  ผอ.รพสต.โคกศิลา 
 13.นางนิตยา  อ้วนอินทร์  ผอ.รพสต.ดอนสร้างไพร 
 14.นายเดชา  สอดส่อง  ผอ.รพสต.บ้านเหล่า 
 15.นางรัชนี  วงศ์กระจ่าง  ผอ.รพสต.ดงสง่า 
 16.นายวิชาญ  มูลสาร  ผอ.รพสต.หนองแวง 
 17.นายจรูญ  ศิริวาลย์  ประธานชุมรม อสม. อ.เจริญศิลป์ 
 18.นายสิทธิชัยพรมราช     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล 
 19.นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 20.นายโภภิต  ยอดสอึ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 21.นายวิทยา  นาคา  หน.กลุ่มงานเวชฯ รพ.เจริญศิลป์ 
 22.นายอุทัย  สุขานนท์  หน.งานแผนยุทธศาสตร์ ฯ รพ.เจริญศิลป์ 
 23.นายพัชชิรารักษ์ งามเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข 
 24.นายบ ารุงศกัดิ ์ แสนสวาท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 25.นางมณีรัตน์  ศรีสมุทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 26.นายองอาจ  ล าเพย  พนักงานบริการ 
 27.นางรัชนี  ชีมุน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการการ 
 28.นายมัติศักดิ์  แสงโพธิ์  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 29.นายอาทิตย์  พันธ์ค า    ประธาน อสม.ต าบลหนองแปน 
 30.นางจิราภรณ์  ภู่สมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 31.น.ส.ธนิดา  อินทะวงษ์     เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 



           ๓๒.นางรัตนา แก้วมีสี               พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
           ๓๓.นายสมบูรณ์ เยี่ยมสันทัศ       พนักงานบริการ 
           ๓๔.น.ส.วาสนา เสนงาม             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
           ๓๕.น.ส.พจนี หลักทอง              เจ้าพนักงานธุรการ 
           ๓๖. นางสาวณิชญา  ครองแก้ว    ตัวแทนนายก อบต.เจริญศิลป์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.3๐ น. 
ประธานในที่ประชุม    ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                        ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
                     
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรอง/ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว    
                         ที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ แจ้งเรื่องที่ประชุม 
           เรื่องท่ีน าเข้าวาระการประชุมประกอบด้วย 
 -การด าเนินการของสภาสุขภาพอ าเภอเจริญศิลป์ ได้ด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะเรื่องการจัดงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน ให้อ าเภอ
เจริญศิลป์ ด าเนินการเต็มพ้ืนที่ ให้ร่วมมือกันระหว่างก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ าเภอ
เจริญศิลป์ และสถานีต ารวจภูธรเจริญศิลป์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ถ้าพบเห็นงานศพที่เล่น
การพนัน ให้โทรศัพท์แจ้งได้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปด าเนินการ ในส่วนของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ก็ให้ท าความเข้าใจในส่วนของการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ โดยขอความร่วมมือ
จากเจ้าภาพในการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๖ แห่ง ให้ด าเนินการ
จัดพิมพ์แผ่นไวนิลขอความร่วมมือ งดแอลกอฮอล์และเล่นการพนัน ขอทางเจ้าภาพให้ไปติดป้ายที่
หน้าทางเข้าบริเวณงาน และให้ทางสาธารณสุขรายงานผลโครงการนี้ทุกเดือน เพ่ือน าเสนอรายงานต่อ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป ในปีที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพงานศพเป็นอย่างดี 
 -หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกมากกว่า ๑๒ สัปดาห์ ซึ่งปกติแล้วหญิงที่รู้ว่าตั้งครรภ์ตั้งรับ
ไปฝากครรภ์โดยเร็ว (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อ าเภอเจริญศิลป์ท าได้ ร้อยละ ๘๔.๖๗) ซ่ึง
แนวทางด าเนินงานของอ าเภอเจริญศิลป์ คือ 

1.1 ให้ อสม.ในหมู่บ้านค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในหมู่บ้าน พร้อมทั้งแนะน าให้ 
มาฝากครรภ์ที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและรายงานให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทราบเพ่ือการติดตามมาฝากครรภ์ 
  1.2 เปลี่ยนการรับฝากครรภ์สัปดาห์ละ 1 วัน(วันพุธ) เป็นรับฝากครรภ์ทุกวัน 
จันทร์-ศุกร์ เพ่ือความสะดวกของผู้มาฝากครรภ์ 
 -หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
อ าเภอเจริญศิลป์ท าได้เพียง ร้อยละ 88.37) แนวทางแก้ไขของอ าเภอเจริญศิลป์ คือ 
 



 
 
 
  2.1 ให้ อสม.ติดตามให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามนัด 
  2.2.เจ้าหน้าที่ (นสค.) ให้เบอร์โทรศัพท์แก่หญิงตั้งครรภ์เพ่ือปรึกษาด้านสุขภาพ
ตลอดเวลา 
  2.3 ร่วมมือกับศูนย์ ICT สสจ.สกลนครในการติดตามหญิงฝากครรภ์หลายแห่ง เพ่ือ
มาลงขอ้มูลการฝากครรภ์ 
 -การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อ าเภอเจริญศิลป์ท าได้เพียง  ร้อยละ 
62.59) แนวทางแก้ไขของอ าเภอเจริญศิลป์ คือ 
  3.1 ให้สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก 
  3.2 ให้ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของมะเร็งปากมดลูก และโน้มน้าวให้มาตรวจ
มะเร็งปากมดลูก 
  3.3 ให้ MCH BOARD ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ 
 -สรุปโครงการแก้ไขปัญหาภาพรวมอ าเภอเจริญศิลป์(ODOP)  โครงการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โดยใช้ SKT บ าบัด 

จากปัญหาสาธารณสุขของอ าเภอเจริญศิลป์ เช่น การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การฝาก
ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ และปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็กแรกเกิด และการสรุปโครงการ 
ODOP ปี 256๕ จึงได้มีการเสนอปัญหาดังกล่าวเพ่ือคัดเลือกให้เป็นปัญหาของอ าเภอเจริญศิลป์ 
คณะกรรมการสภาสุขภาพอ าเภอเจริญศิลป์ จึงได้คัดเลือก  

1.ปัญหาการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  เป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจาก
มีผลต่อการพัฒนาการงานสาธารณสุขและอาจเกิดปัญหาในอนาคต และสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหา
ได้ทุกภาคส่วน จึงได้มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง (NCD Board) 
ของอ าเภอเจริญศิลป์ โดยผู้รับผิดชอบ คือนางพรทิพย์  อุ่นจิตร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ และ นางสุขสันต์  พฤกษมาศ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.
บ้านดอนสร้างไพร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ได้ไปจัดท าโครงการ และเสนอ
โครงการต่อประธาน /เลขานุการ หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

นายอาทิตย์ พันธ์ค า  ประธาน อสม.ต าบลหนองแปน ได้เสนอให้ ขอให้มีการจัดท า
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงขึ้น และมีการรณรงค์อย่าง
จริงจัง เนื่องจากมีผู้ป่วยมากขึ้น 

2.ปัญหาอุบัติเหตุการจรจรทางถนน เป็นปัญหารองลงมาเนื่องจากในปีที่แล้วมีการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึง 6 ราย อัตรา 13.5 ต่อประชากร แสนคน และถนนสายสว่างแดนดิน-
เจริญศิลป์-บ้านนาบัว อ.วานรนิวาส เป็นถนนที่เชื่อมชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดบึงกาฬ) ท าให้มี
รถยนต์วิ่งมากขึ้นและเป็นทางลัดระหว่างจังหวัดอุดรธานีไปแขวงบริค าไซ สปป.ลาว จึงมีรถบรรทุกวิ่ง
เป็นประจ า และถ้าเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอุบัติเหตุค่อนข้างหนัก  จึงได้มอบหมายให้ สภ.เจริญศิลป ์
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตในเส้นทาง(อบต.ทุ่งแก ทต.เจริญศิลป์ และ อบต.
เจริญศิลป์)  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  และ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด าเนินการเข้มงวดการตรวจผู้
ที่ขับขี่รถยนต์เกินก าหนด และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ีรถ และรายงานให้ประธานทราบ 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
แสดงความคดิเห็น 



            
มติที่ประชุม คัดเลือก ปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นล าดับท่ี 1 
 สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ เสนอกลวิธีการด าเนินงาน  ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
กิจกรรมที่ 1      การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง   ดังนี้ 
  1.จัดประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงรูปแบบการด าเนินงาน 
  2.ให้บริการเชิงรุก ให้ความรู้และตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ บุคคลอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป เพ่ิมเติมตามแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
เสื่อม   
             3.อบรมให้ความรู้เรื่องโรคที่สามารถป้องกันได้และหลักการป้องกันโรคตาม
ก าหนดการ 
  4.วิเคราะห์ภาวะสุขภาพรายบุคคลจากแบบตรวจคัดกรองฯ  คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงสูงที่
จะเกิด 
     โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง เพ่ือเข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การปฏิบัติ
ตัวเพ่ือไม่ให้เกิดโรคเหล่านั้น ได้แก่ กลุ่มบุคคลดังนี้ ตามล าดับ 
   4.1.มีระดับน้ าตาลในเลือด 101 – 125 มก/ดล. 
   4.2.อ้วน BMI >25กก/ม รอบเอวชาย เกิน 90 ซม. ผู้หญิงเกิน  80 ซม. 
   4.3.พ่อแม่พ่ีน้องสายตรงเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
   4.4.มีระดับไขมันในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรด์ตั้งแต่ 250 มก/ดล.ขึ้นไป 
   4.5.สูบบุหรี ่ 
                    ๕. จัดบริการและออกปฏิบัติงานเชิงรุกถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจเท้า ตรวจ
ฟันในผู้ป่วยเบาหวาน  
                     ๕.๑ น าส่งผลตตรวจให้จักษุแพทย์โรงพยาบาลอาจารย์ฟั่น อาจาโร อ่านภาพถ่าย 
                     ๕.๒ แจ้งผลติดตามผู้ป่วยที่มีผลการอ่านผิดปกติพบแพทย์เพ่ือรักษาตามข้ันตอน 
                     ๕.๓ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาและทีมสุขภาพอ าเภอ 
 
กิจกรรมที่ ๒     ทีมสหวิชาชีพออกให้บริการใน รพ.สต.ตามท่ีก าหนด  
กิจกรรมที่ ๓     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
  1.ประชุมคณะกรรมการงานโรคไม่ติดต่ออ าเภอเจริญศิลป์เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  2.จัดเตรียมเอกสาร 
   - แผ่นพับให้ความรู้ในเรื่องกลุ่มโรคหลอดเลือดเสื่อม 
   - จัดท าสื่อการสอน 
   - แบบทดสอบความรู้ 
  3.การออกก าลังกายโยคะ/ SKT บ าบัด 
  4.จัดการอบรมตามโครงการโดยแบ่งเป็น ๕ รุ่น (ตามก าหนดการ) 
  5.ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย  
  6.วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

๓ 



จากผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ผลการตรวจ HbA1C น้อยกว่า 7 จากร้อยละ 13.96 
(กลุ่มที่ 3) เป็น HbA1C น้อยกว่า 7 จากร้อยละ 31.61 (กลุ่มที่ 1) และ รพสต.กุดนาขาม ได้รับ
รางวัล ระดับ The Best One ค่า HbA1C < 7% ร้อยละ 50 – 59 
                   ขอให้ท่านพิจารณาโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งจะด าเนินการน าร่องที่ รพสต.บ้านหนองแวง โดยขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านเหล่า และโครงการการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน อ าเภอเจริญศิลป์ ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ตามร่าง 
โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่
เสนอมานี้   ในการด าเนินงานตามโครงการนี้ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 
๘ อุดรธานีและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
 

ปลัดอ าเภอเจริญศิลป์ 
                       เพ่ือให้การด าเนินโครงการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้คณะกรรมการ
ทุกท่านพิจารณาตามร่างโครงการที่เสนอมา   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกม้ัยครับ 
                        ประธาน อสม.ต าบลหนองแปน นายอาทิตย์ พันธ์ค า   
                        เห็นด้วยครับ  กับโครงการที่ท่ านสาธารณสุขอ าเภอและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ที่ได้เสนอ ครับ ในส่วนของปีต่อไป ขอให้ของบประมาณให้มากกว่านี้ส าหรับลด
พฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน และขยายผลใน รพสต.อ่ืน ต่อไปครับ   
 
                        นายอุดม  วรโคตร  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
   โครงการ ๒ โครงการนี้จัดท าขึ้นจากการที่อ าเภอเจริญศิลป์ มีผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึน ท าให้เริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งถ้าป่วยเป็นโรคนี้ก็จะท าให้
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งตัวผู้ป่วยเอง (จ่ายค่ารถมารับยา/ค่าอาหาร) และรัฐบาลต้อง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ที่ป่วยและผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนตามมา เนื่องจากไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกก าลังกาย 
 
                      ปลัดอ าเภอเจริญศิลป์ 
                       ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ  ขอให้ทุกท่านได้ด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ที่เราได้
วางไว้และจะมีการสรุปผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ เดือนเมษายน 256๖   และขอให้
สาธารณสุขอ าเภอ ได้ชี้แจงโครงการ ก าจัดขยะของอ าเภอเราซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนครด้วย เชิญครับ   
 
                        นายอุดม วรโคตร  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
 -โครงการชุมชนสะอาด ปลอดขยะ ลดโลกร้อน อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕6๖ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแผนงานโครงการฯ  
          ขั้นตอนที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
          - ประชุมสภาสุขภาพต าบล อ าเภอ เพื่อบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง หมู่บ้าน/

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
ร่วมจดัท าโครงการ 



ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          - สปอร์ตประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  และวิทยุชุมชน 
          - ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ 
          - แผ่นพับขั้นตอนการแยกขยะและการท าปุ๋ยชีวภาพ  ประโยชน์จากการแยกขยะ 
 - คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเพ่ือเข้าร่วมโครงการประกวด หมู่บ้านครัวเรือน ปลอดขยะ 
          ขั้นตอนที่ 3  ฝึกอบรมหมู่บ้าน ชุมชน ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ  
 - การจัดครัวเรือนสะอาด /ชุมชน /หมู่บ้าน สะอาด เตรียมประกวด  
           - การแยกขยะในครัวเรือน 
           - การท าปุ๋ยจากขยะ 
           - จัดสร้างโรงปุ๋ยชุมชน 
  - สาธิติการท าถ่านหุงต้มจากขยะ     

ขั้นตอนที่ 4 ฝึกอบรม อสม.ทุกหมู่บ้าน  
           - การแยกขยะในครัวเรือน 
           - การรับส่งขยะรีไซเคิล 
          ขั้นตอนที่ ๕ การด าเนินการจัดการขยะ 

- คณะกรรมการสภาสุขภาพต าบล รับซื้อขยะ/หรือแลกไข่ไอโอดีน/ผักไอโอดีน จากแหล่ง
ผลิตในอ าเภอ กับครัวเรือนในหมู่บ้าน  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน รับซื้อขยะ/หรือแลกไข่ไอโอดีน/ผักไอโอดีน จากแหล่ง
ผลิตในอ าเภอ กับ อสม.วันเปิดโรงเรียน อสม.ทุกเดือน น าเงินเข้าบัญชีโรงเรียน อสม. 
- คณะกรรมการสภาสุขภาพอ าเภอรับซื้อขยะ/หรือแลกไข่ไอโอดีน/ผักไอโอดีน จากแหล่ง
ผลิตในอ าเภอ กับคณะกรรมการสภาสุขภาพต าบล หรือ ครัวเรือน เพื่อรวบรวมขยะ 
- น าขยะที่ได้ไปจ าหน่ายเพื่อรีไซเคิล หรือท าถ่านหุงต้มจ าหน่าย 

          ขั้นตอนที่ ๖ ประกวดครัวเรือนสะอาด/หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด ตามเกณฑ์ของศูนย์อนามัย
สิ่งแวดล้อม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
          ขั้นตอนที่ ๗ ประชุมสรุปผลการด าเนินงานปี 256๖ 
1.  กระบวนการท างานหรือขับเคลื่อนงานของต าบลอย่างไร 
 ๑.๑ จัดให้มีการประชุมสภาสุขภาพอ าเภอเจริญศิลป์ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งสภาสุขภาพต าบลเพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดขยะ 
 ๑.๓ สนับสนุนการจ าหน่ายขยะและขยะแลกไข่ไอโอดีน 
 ๑.๔ ขยายการด าเนินการสู่โรงเรียนในชุมชนในการก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ 
 2.  มีการก ากับ ติดตามงานอย่างไร  
 ๒.๑ ก าหนดการน าเสนอความก้าวหน้าในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 

๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   
3.  มีการก าหนดเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายอย่างไร จ านวน เท่าไหร่  
 ๓.๑ ก าหนดเป้าหมายหมู่บ้านปลอดขยะน าร่อง อปท.ละ ๒ หมู่บ้าน 

๓.๒ ขยายพ้ืนที่เป้าหมายสู่หมู่บ้านอ่ืนครอบคลุมร้อยละ ๕๐ 
4.  ได้ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างไร  เครือข่ายใดบ้าง 



 ๔.๑ ประสานภาคีเครือข่าย อปท.เป็นผู้ด าเนินการและสนับสนุนงบประมาณ 
๔.๑ เครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนกิจกรรมการแยกและจ าหน่ายขยะ 
๔.๓ สนับสนุนภาคครัวเรือนในการแบ่งฝากเงินจากการจ าหน่ายขยะเพ่ือการออม 

๕.  มีการประเมินผลอย่างไร 
 ๕.๑ สรุปความก้าวหน้าการด าเนินการในที่ประชุม 
 ๕.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมการก าจัดขยะ 



 
 -การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมโครงการอ าเภอปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อเนื่อง
จากนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเรื่องงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน โดยจะจัดให้มีขึ้น
ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงวัน อสม.แห่งชาติ จึงมอบหมายให้ นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน ต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ และนายจรูญ  สิริวาลย์
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเจริญศิลป์ ไปจัดเตรียมงานและเอกสารให้
เรียบร้อย น ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
๓.๓ ต าบลที่จัดท า สภาสุขภาพต าบล  
 -อ าเภอเจริญศิลป์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสุขภาพต าบลขึ้นตามค าสั่งที่ ๒๔/6๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาสุขภาพอ าเภอและคณะกรรมการสภาสุขภาพต าบล   
  คณะกรรมการสภาสุขภาพต าบลเจริญศิลป์ ประกอบด้วย 
 ๑.นายกเทศมนตรีต าบลเจริญศิลป์    ประธานกรรมการ 
 ๒.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์  รองประธานกรรมการ 
 ๓.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์   รองประธานกรรมการ 
 ๔.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์   กรรมการ 
 ๕.ก านันต าบลเจริญศิลป์     กรรมการ 
 ๖.ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลเจริญศิลป์ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๗.ประธาน อสม. ในเขตต าบลเจริญศิลป์ ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๘.ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลเจริญศิลป์ ทุกโรงเรียน กรรมการ 
 ๙.ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเจริญศิลป์   กรรมการ 
 ๑๐.หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบตัิครอบครัว รพ.เจริญศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.ผู้อ านวยการ รพสต.บ้านกุดนาขาม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะกรรมการสภาสุขภาพต าบลทุ่งแก ประกอบด้วย 
 ๑.นายกเทศมนตรีต าบลเจริญศิลป์    ประธานกรรมการ 
 ๒.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก   รองประธานกรรมการ 
 ๓.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก   รองประธานกรรมการ 

๔.ก านันต าบลทุ่งแก     กรรมการ 
๕.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  กรรมการ 

 ๖.ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลทุ่งแกทุกหมู่บ้าน   กรรมการ 
 ๗.ประธาน อสม. ในเขตต าบลทุ่งแก ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๘.ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลทุ่งแก ทุกโรงเรียน กรรมการ 
 ๙.ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลทุ่งแก   กรรมการ 
 ๑๐.ผู้อ านวยการ รพสต. บ้านดอนสร้างไพร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



            
คณะกรรมการสภาสุขภาพต าบลโคกศิลา ประกอบด้วย 

 ๑.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา   ประธานกรรมการ 
 ๒.ก านันต าบลโคกศิลา     รองประธานกรรมการ 
 ๓.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา   รองประธานกรรมการ 
 ๔.ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลโคกศิลาทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๕.ประธาน อสม. ในเขตต าบลโคกศิลา ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๖.ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลโคกศิลา ทุกโรงเรียน กรรมการ 
 ๗.ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลโคกศิลา   กรรมการ 
 ๘.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกศิลา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกศิลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการสภาสุขภาพต าบลหนองแปน ประกอบด้วย 
 ๑.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประธานกรรมการ 
 ๒.ก านันต าบลหนองแปน     รองประธานกรรมการ 
 ๓.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   รองประธานกรรมการ 
 ๔.ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลหนองแปนทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๕.ประธาน อสม. ในเขตต าบลหนองแปน ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๖.ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลหนองแปน ทุกโรงเรียน กรรมการ 
 ๗.ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแปน   กรรมการ 
 ๘.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงสง่า   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดงสง่า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการสภาสุขภาพต าบลบ้านเหล่า ประกอบด้วย 
 ๑.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า   ประธานกรรมการ 
 ๒.ก านันต าบลบ้านเหล่า     รองประธานกรรมการ 
 ๓.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า   รองประธานกรรมการ 
 ๓.ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลบ้านเหล่าทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๔.ประธาน อสม. ในเขตต าบลบ้านเหล่า ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
 ๕.ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลบ้านเหล่า ทุกโรงเรียน กรรมการ 
 ๖.ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านเหล่า   กรรมการ 
 ๗.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่า   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.ผู้อ านวยการ รพสต.บ้านหนองแวง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองแวง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 



 
บทบาทหน้าที่ 
 
 ๑.จัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพต าบล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ๒.อ านวยการ และสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการบูรณาการและเชื่อม
ประสานงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน ในการปฏิบัติงาน 
 ๓.จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรองรับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔.ประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพต าบลปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ 
และติดตามประเมินผลการพัฒนาสุขภาพอนามัยตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 ๕.จัดประชุมสภาสุขภาพ โดยให้มีตัวแทนจากหมู่บ้าน/ชุมชน หรือตัวแทนจากกลุ่ม/ชมรม
ต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 
 ๖.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
และกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการ ตลอดจนความก้าวหน้า โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม การ
ท าเอกสาร/สื่อสุขภาพประจ าเดือน 
 ๗.สรุปผลการด าเนินงานและวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อประธาน เพ่ือพิจารณา
แก้ไขต่อไป 
          การด าเนินงานของสภาสุขภาพต าบลนั้น ได้มีการจัดท าธรรมนูญต าบลขึ้นโดย 
 ปี ๒๕๕๗  มีการประกาศใช้ในเขตเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 
 ปี ๒๕๕๘ ประกาศใช้ทุกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕  แห่ง 
ให้ทุกแห่งทบทวนธรรมนูญต าบลของตนเองในปี 2561 
ต าบลท่ีจัดท า สภาสุขภาพได้ดี 
 ๑.ต าบลบ้านเหล่า  มีการด าเนินงานขับเคลื่อนของสภาสุขภาพต าบลโดยเน้นเรื่องการก าจัด
ขยะ เช่นการด าเนินการธนาคารขยะของบ้านเหล่าพัฒนา ม.๑๗ ต าบลบ้านเหล่า 
ธนาคารขยะบ้านเหล่าพัฒนา  หมู่  17 
ต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

1.ขั้นตอนการด าเนินงานธนาคารขยะ 
ขั้นตอนที่ 1  
คณะท างาน หน้าที่ของคณะท างาน ( อสม.17) 

•    ผู้จัดการธนาคาร 
รับผิดชอบด าเนินงาน ในภาพรวมของธนาคาร 
 
 

 



•    เจ้าหน้าที่จดบันทึก 
รับ ผิดชอบการจดบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ประเภท และ
ปริมาณขยะ เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ 
•    เจ้าหน้าที่คัดแยก 
รับผิดชอบการคัดแยกขยะ และชั่งน้ าหนัก เพื่อจัดเก็บในสถานที่เก็บ 
•    เจ้าหน้าที่คิดเงิน 
รับผิดชอบการเทียบกับราคาที่ก าหนด และคิดจ านวนเงินของสินค้า ที่สมาชิกน ามาฝาก พร้อมทั้ง
รับผิดชอบการฝาก - ถอนเงินของสมาชิก 

ขั้นตอนที่ 2 
คณะท างานมีการประชุม 

                         
-ส ารวจร้านรับซื้อของเก่าท่ีใกล้เคียงที่ให้ราคาสูง  พร้อมศึกษาท าความเข้าใจขยะแต่ละประเภทที่จะ
รับซื้อ 
- การประสานงานร้านรับซื้อของเก่า - ก าหนดระยะเวลาที่จะเข้ามารับซื้อ 
- การวางแผนก าหนดวัน เวลา เปิด ธนาคารขยะ 

ขั้นตอนที่ 3  
การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวมรวบ 

                                                

 

- ยึดหลักง่ายๆ โดยสามารถเก็บรวบรวมขยะได้ ป้องกันฝน 
- มีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจนโดยจัดเก็บใส่ตาข่ายแยก กระดาษ โลหะ อโลหะ และพลาสติก 
- มีการติดป้ายราคาของขยะที่รับซื้อ 
-มีการติดป้ายขั้นตอนการรับบริการ 
 



ขั้นตอนที่ 4 
การประชาสัมพันธ ์ 
- การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชน สามารถท าได้โดย 
- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ของชุมชน 
- ให้อสม.ประชาสัมพันธ์โดยการเดินบอกอธิบายความส าคัญของธนาคารขยะและหลักการต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 5  การเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล  

   

                       
รับสมัครสมาชิกของธนาคาร โดยให้ผู้ที่สนใจกรอกรายละเอียดใบสมัคร 
- เจ้าหน้าที่ธนาคารให้เลขท่ีสมาชิก พร้อมสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะเป็นผู้เก็บรวบรวมสมุดคู่ฝากไว้ 
สมาชิกสามารถขอดูได้ในวันที่ธนาคารเปิดท าการ 
- เจ้าหน้าที่ธนาคารลงรายละเอียด สมาชิกในทะเบียนลูกค้า 
- เมื่อสมาชิกน าขยะมาฝาก ที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่จะท าการคัดแยกประเภทและช่างน้ าหนัก 
- คิดเป็นจ านวนเงิน โดยเทียบกับใบราคาที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่า ลงบันทึกในใบน าฝาก 
- เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด เลขท่ีสมาชิก จ านวนเงินที่ต้องการฝาก ลงในเอกสารใบสรุปการน าฝาก 
- บันทึกลงในสมุดคู่ฝาก เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานการฝากถอนของสมาชิก 
- ถ้าสมาชิกต้องการถอนเงิน ให้เขียนรายละเอียด ใบถอนเงินแล้วให้กับเจ้าหน้าที่                        
- ภายหลังเปิดธนาคารเสร็จสิน้ เจ้าหน้าที่ต้องท าการรวบรวมรายรับ รายจ่าย และทะเบียนคุมเจ้าหนี้
ของธนาคารในแต่ละวัน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ การลงค่าใช้จ่าย การซื้อ ขายขยะ ลงใน
สมุดเงินสด เพ่ือสามารถตรวจสอบการขาดทุน ก าไร 
- มีการสรุปการด าเนินงาน ในแต่ละเดือน และแจ้งแก่สมาชิกของธนาคาร โดยการจัดบอร์ด
นิทรรศการ บริเวณท่ีท าการ                                                                                                                                



- ธนาคารจะเปิดทุกวันที่  17  ของทุกเดือน เวลา  09.00 น. -  12.00 น. 
- ถ้าขยะมีปริมาณมากจะมีการประสานกับรถรับซื้อขยะมารับขยะท่ีธนาคารเองถึงที่หรือน ารถ  อบต.  
รถ รพ.สต.น าส่งขยะ                                                                                                                                
- มีการปันผลก าไรจากหุ้นที่ฝาก ทุก  1  ปี 

ขั้นตอนที่ 6 
การติดตามประเมินผล 
- พิจารณาจากปริมาณขยะที่รวบรวมได้ 
- จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- ก าไรจากการซื้อขาย   ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกองทุนจ านวน  ๑๖,๔๗๐  บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

                   ไม่มี                              

 ปิดประชุมเวลา 16.35 น 

                                                              

                                               ..........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นายอุทัย  สุขานนท์) 
                                        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                             
     

 

                       

 
 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

 

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์  
 

                            

                                         

 

 






