
 

รายงานการประชุม 
การวางแผนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี  สุรา ในพื้นที่น าร่อง การพัฒนา 
“ร้านค้าคุณธรรม”/สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1 อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
……………………………………………… 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ประธานในท่ีประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.คุณชิตพล  เปล่ียนศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แจ้งรายละเอียดการประชุมของแผนงาน/
โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อ าเภอเวียงสาจังหวัดน่านให้
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 
2.คุณชุมพล  สุทธิ  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
3.คุณฉลองชัย  สิทธิวัง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ กล่าวถึง วัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือนกลไกการ
ด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักเรื่องพษิภัยและรู้เท่าทันกลยุทธศาสตร์ทางการตลาดและป้องกัน
นักสูบหน้าด่ืมหน้าใหม่ เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา พัฒนาระบบบริการ และช่วยให้ผู้สูบ ผู้ด่ืม
เลิกสูบบุหรี่และเลิกด่ืมแอลกอฮอล์ และพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
และยาสูบ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 
4.คุณชุมพล  สุทธิ  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  กล่าวถึง การแต่งต้ังคณะกรรมการทีมระดับอ าเภอและ
ระดับต าบล มีการบูรณาการยาสูบและแอลกอฮอล์ท่ีครอบคลุมทุกมาตรการ การท างานร่วมกันของภาคี
เครือข่าย 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ คร้ังที่   …………………….. 
  -มติท่ีประชุม…ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม คร้ังที่   ………………………………… 
  -…ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน) 
          1…การบรรยายความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 2551 (นายฉลองชัย  สิทธิวัง นวก สาธารณสุขช านาญการ) 
          2…ความรู้ บรรยายแนวทางการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่  สุรา ในพื้นท่ี
น าร่อง(นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา) 
          3. บรรยาย ทิศทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่  สุรา/ สร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา “ร้านค้า
คุณธรรม”/สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1 อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ 
    (นายชิตพล  เปล่ียนศรี  สสอ เวียงสา) 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  7 เร่ืองอื่นๆ 
1…แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ 

1. นายสกล  วรพลชัย ประธานชมรม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พูดถึง สนับสนุนตามแนวคิด อ าเภอเวียงสาแต่ละ
ต าบลควรก าหนดบทบาทของหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชนท่ีชัดเจน และด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
6.คุณฉลองชัย  สิทธิวัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กล่าวว่า กฎหมายท่ีเกี่ยวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ให้ผู้เข้าร่วมรับทราบ 
2 .นางสุจินดา  สุภาพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ เวียงสา กล่าวถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับยาสูบให้
ผู้เข้าร่วมรับทราบ 
8.นางเวณิกา  โนทา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ เวียงสา  กล่าวถึง ผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกาย อารมณ์  
3. คุณล าดวน  แข่งขัน ประธานชมรม อสม.ระดับอ าเภอเวียงสา กล่าวถึง อสม.เป็นบุคคลท่ีคลุกคลีกับคน
ในชุมชน ทราบข้อมูล และ แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการดื่มสุราแก่ชุมชน 
4. .คุณจวน  จันเครื่อง ปลัดอ าเภอเอเวียงสา กล่าวถึง ผู้น าชุมชนเป็นบุคคลหนึ่งท่ีสามารถประชาสัมพันธ์
ใหค้วามรู้แก่ประชาชน และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการเช่นกัน เน้นการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ไม่เกิด
ปัญหาทะเลาวิวาท 
5. .คุณชุติกาญจน์  รสแก้ว ประธาน อสม ตาลชุม กล่าวถึง ผู้น าชุมชนเป็นบุคคลหนึ่งท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการเช่นกัน 
6. คุณชิตพล  เปล่ียนศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านายการ กล่าวถึง ควรมีการคัดกรองความเส่ียงจาก
การสูบบุหรี่และด่ืมสุราของกลุ่มเป้าหมายและให้ความรู้แก่นักสูบหรือนักดื่มในสถานศึกษาของระดับต าบล
ทุกแห่ง เพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง ลดการเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยเรียน  
7. นายฉลองชัย  สิทธิวัง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กล่าวถึง น าข้อเสนอดังกล่าวมาจัดท าแผนให้
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและระบุวันเวลา เพื่อประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง  
8. คุณสุจินดา  สุภาพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รพ เวียงสา กล่าวถึง ทีมงานควรลงตรวจ เตือน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ บังคับใช้กฎหมายในวันเวลา ในพื้นท่ี ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันส าคัญใน
พื้นท่ี เพื่อเป็นการกระตุ้นร้านค้า และไม่จ าหน่ายแก่กลุ่มวัยเรียน และการสร้างบุคคลต้นแบบในพื้นท่ี 
9. คุณชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  มอบหมายให้ นายชิตพล  เปล่ียนศรี น าข้อเสนอดังกล่าว
รวบรวมเป็นเอกสารรายงานและติดตามในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
..............................................ผู้บันทึกการประชุม ..............................................ผู้ตรวจบันทึก 
  (นายชิตพล  เปล่ียนศรี)                  (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 


