รายงานการประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อําเภอนาหมื่น
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หองประชุมอําเภอนาหมื่น
ผูมาประชุม
1. นายสุภโชค ศิลปคุณ
นายอําเภอนาหมื่น
ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ หาญณรงค ประธานกลุมโรงเรียนนาหมื่น 1
กรรมการ
3. นายเฉลียว เฟองฟู
(แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลปงหลวง
กรรมการ
4. นายธนวัฒน อุดแดง
ผูแทนภาคเอกชน(รานเพ็ญศรี)
กรรมการ
5. นางสาวจงลักษณ งึ้มนันใจ หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ รพ.นาหมื่น กรรมการ
6. นายผล ชุมจันทร
(แทน)กํานันตําบลเมืองลี
กรรมการ
7. นายอํานวย สารเถื่อนแกว (แทน)กํานันตําบลบอแกว
กรรมการ
8. นายเกษม ทุงนวนแกว
(แทน)นายกสมาคมคนพิการอําเภอนาหมื่น
กรรมการ
9. นายรพีพัฒน สีริษา
(แทน)ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น
กรรมการ
10. นายแพทยณรงคศักดิ์ แตงออน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
กรรมการ
11. วาที่ ร.ต.หญิง วิไลย ไพบูลย พัฒนาการอําเภอนาหมื่น
กรรมการ
12. นายมนัส สวนแกว
เกษตรอําเภอนาหมื่น
กรรมการ
13. พระครูสุปุญญานันท
เลขานุการเจาคณะอําเภอนาหมื่น
กรรมการ
14. นายพายัพ สารเถื่อนแกว สมาชิกสภา อบจ.นาน เขตอําเภอนาหมื่น
กรรมการ
15. นายโชคดี ฟูบินทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทะนุง
กรรมการ
16. นายสมคิด ปวนยา
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
17. นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
กรรมการและเลขานุการ
18. นายนนทชา มานะวิสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมการประชุม
1. นางสาวศรีเรือน สารเถื่อนแกว
2. นายถนัด ทองเบี้ย
3. นางศิรินาวิน มะราช
4. นายมนัส ถาธิ
5. นายรุงกิจ ปยศทิพย
6. นายศักดิ์ชัย บุญกาวิน
7. ร.ต.ท.วินัย โนติ๊บ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลักหมื่น
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองลี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาทะนุง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรนาหมื่น

8. นายรังสรรค ยินดีผล
ผูประกอบการรานคา รานพูนสุข
9. นางสาวชุติกาญจน ตามา
ประธานสภาเด็กอําเภอนาหมื่น
10. นายสวงค เรือนศรี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
11. นางบุญนาค สารเถื่อนแกว ประธานกลุมสตรีอําเภอนาหมื่น
12. นายรัฐศาสตร ขันยอด
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เมื่อครบองคประชุมแลว นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอําเภอนาหมื่น ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปด
การประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อําเภอนาหมื่น ครั้งที่ 1/2563 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. ประธานกลาวขอบคุณทุกคนทีเ่ สียสละเวลาในการมารวมการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. ประธานไดมอบหมายใหฝายเลขานุการ นําเสนอและทบทวนคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมลิต
ภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อําเภอนาหมื่น
ประธานกลุมโรงเรียนนาหมื่น 1 แสดงความเห็นวาปญหาเดิมของการประชุมคือคณะกรรมการมาไม
ครบองคประชุม ซึง่ คณะกรรมการบางทานบอกวาครั้งที่แลวไมทราบเรือ่ งการเชิญเขารวมประชุม ควร
มีการแจงประสานเชิญประชุมลวงหนาและชัดเจน
ประธาน เสนอใหมกี ารประสานเชิญประชุมที่ชัดเจน
รองนายก อบต. ปงหลวง เสนอเรื่องจากการประชุมครั้งกอน ไดมีการกําหนดประเด็นขับเคลื่อนใน
ชุมชนแตไมไดมีการประสานตอเนื่องเพื่อการขับเคลื่อนในชุมชนผานผูนําและแกนนําชุมชน องคกร
สตรีในชุมชน จึงเห็นควรมีทีมแกนนําของชุมชนใหมสี วนรวมในการรับรูเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ตอเนื่องและชัดเจนในชุมชนมากขึ้น
2. การขั บ เคลื่ อ นตาม พ.ร.บ.ควบคุม ลิตภั ณ ฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อําเภอนาหมื่น
เปาหมายสูงสุด คือ ประชาชนลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.) การขับเคลื่อนในภาคประชาชน
- ชุมชนมีการเฝาระวังกลุมเสี่ยง นักสูบ นักดืม่ หนาใหม อยางมีประสิทธิภาพ
- มีการตรวจใหคําแนะนําแกรานชํา รานอาหารในชุมชน ใหปฏิบัติตาม พรบ.บุหรี่ และสุรา
- ชุมชนมีแผนงาน/โครงการในการดําเนินงาน
- ชุมชนมีมาตรการทางสังคม กําหนดเขตปลอดบุหรี่/สุรา

- มาตรการของงานบุญประเพณี ปลอดบุหรี่ / สุรา โดยเฉพาะงานสีดํา
2.) ภาคี/เครือขาย รวมขับเคลือ่ น
2.1) ชมรมผูป ระกอบ รานขายของชํา รานอาหาร
- ปฏิบัติตาม พรบ.บุหรี่/ สุรา
- ติดปายประชาสัมพันธ
2.2) รพ./สสอ./รพสต.
- ตรวจใหคําแนะนําแกสถานประกอบการ
- การคัดกรองผูส ูบบุหรี่ / ดื่มสุรา และการใหคําแนะนําเพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และ
ดื่มสุรา
- การบําบัดรักษาผูป วยที่มสี าเหตุมาจากการสูบบุหรี่ / ดื่มสุรา
- การสงรักษาตอ (ผป.จิตเวช สาเหตุจากสุรา)
2.3) โรงเรียน
- ดําเนินการตามกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
- การใหความรูแกเด็กนักเรียน
- การรณรงคในวันสําคัญ / กิจกรรมของโรงเรียน
2.4) อปท./กองทุนสุขภาพ
- กําหนดนโยบายสาธารณะทางดานสุขภาพ
- สนับสนุนงบประมาณ
- ติดตามการดําเนินงาน
2.5) ผูใหญบาน/อสม.
- ประชาสัมพันธ/คืนขอมูล
- การติดตามเฝาระวัง
- การเยี่ยมบาน
2.6) จนท.ปกครอง
- รวมตรวจ/ รณรงค/ ประชาสัมพันธ
- การสงผูติดสุรา/ยาเสพติด เขารับการบําบัด
2.7) จนท.ตํารวจ
- รวมตรวจ/ รณรงค/ ประชาสัมพันธ
- การสงผูติดสุรา/ยาเสพติด เขารับการบําบัด
- การสอดสอง และตรวจ ในระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ (หามการมั่วสุม)
3.) กระบวนการดําเนินงาน
3.1) การจัดการนวัตกรรมที่ดี
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษาดูงาน/สรุปบทเรียน

- มีการถายทอดบทเรียน
- มีการพัฒนาสูนวัตกรรมสุขภาพ
3.2) การบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
- ใช SLM เปนเครื่องมือในการดําเนินงานระหวางภาคีตา ง ๆ และชองทางที่ขัดเจน
- การบริหารจัดการดานขอมูลรวมกัน (บูรณาการและประยุกตใช)
- จัดทําแผนงาน/โครงการรวมกัน/พัฒนาศักยภาพของภาคี/เครือขาย
- มีการติดตามประเมินผลรวมกันตอเนือ่ ง
3.3) ระบบสื่อสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ
- มีการคนขอมูลผานชองทางตาง ๆ เชน เวทีประชาคม ที่ประชุม วิทยุชุมชน หอกระจาย
ขาว
- มีการรณรงคในโอกาสตาง ๆ อยางตอเนื่อง
4.) รากฐานที่ดี
4.1) ทีมงานเพิ่มบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการทํางาน
- ทีมงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนขอมูล/ศึกษาดูงาน
4.2) ทีมงานมีสมรรถนะที่เหมาะสม
- คณะกรรมการระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ
- การพัฒนาศักยภาพของทีม
4.3) ระบบขอมูลมีคุณภาพ
- มีศูนยขอมูลดานยาเสพติดระดับตําบล/ อําเภอ
- มีขอมูลสถานะสุขภาพที่เกี่ยวของ
- ขอมูลทะเบียนผูสบู ผูดื่ม ผูป วย
เลขานุ ก าร นําเสนอให คณะอนุ ก รรมการนํ าเสนอรายละเอีย ด กําหนดตั วชี้ วัดย อ ย ของแต ล ะ
หนวยงานที่จะไปขับเคลื่อนตอตามภารกิจของตนเอง
ประธาน เสนอความคิดเห็นวา แตละสวนงานควรกําหนดภารกิจตนเองใหชัดเจน มีการประชุมยอย
แลวกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานของตนเองในรอบป มีก ารนัดสวนยอ ยมาพูดคุยสรุป ผลการ
ดําเนินงาน 1 ครั้ง นาจะเห็นผลการขับเคลื่อนและการดําเนินงานที่ชัดเจนกวา มีการประเมินผลการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
เลขานุการ ขอนําเรื่องนี้นําเสนออนุก รรมการ เพื่อ ไปเจาะประเด็นในแตละกลุม จัดเวทีแยกเพื่อ
วางแผนและกําหนดแนวทางดําเนินงาน และจัดเวทีรวมเพื่อถายทอดและสรุปผลการดําเนินงานรวมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําแนวทางตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรนําเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อ
นําไปวางแผนเจาะประเด็นในแตละกลุม จัดเวทีแยกเพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางดําเนินงาน และวางแผน

จัดเวทีร วมเพื่ อ ถ ายทอดและสรุ ป ผลการดํ าเนิน งานรวมกัน เพื่อ ใหไดแ นวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนของแตล ะ
หนวยงานและเห็นผลการดําเนินงานที่ชัดเจนตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. การพัฒ นามาตรการชุมชนเพื่อควบคุม ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปาหมาย ชุมชนชนบท 1
หมูบาน/อําเภอ ในพื้นที่อําเภอนาหมื่น ควรจะคัดเลือกเอาพื้นที่ไหน
เลขานุการ การดํ าเนิ นกิ จ กรรมตาม พ.ร.บ.ควบคุม ลิตภัณ ฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และตาม พ.ร.บ.
ควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ของอําเภอนาหมื่น ไดปฏิบัติม าอยางตอ เนื่อ งมากกวา 10 ป ซึ่ง
ขับ เคลื่อนโดยสภาวัฒ นธรรมอําเภอนาหมื่น โดยเฉพาะงานศพปลอดเหลา ปลอดบุห รี่ และการประหยัด
คาใชจาย และมีการดําเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมรณรงคในงานเทศกาลและงานประเพณี
ตางๆ
การคัดเลือกพื้นที่ชุมชนนํารองในครั้งที่ ในที่ประชุมมีความเห็นวาอยางไร ควรจะเลือกเอาพื้นที่ไหน
ดําเนินการ
มติที่ประชุม เห็นชอบให คัดเลือกเอาพื้นที่ตําบลบอแกว ซึ่งมีโรงพยาบาลประจําอําเภอตัง้ อยู มี
บุคลากรเพียงพอทีจ่ ะปฏิบัติงาน และมีคลินิกที่จะบําบัดผูตดิ สุรา และบุหรี่ ในชุมชน และคัดเลือกเอาบาน
ตากลา หมูท ี่ 13 ตําบลบอแกว เปนพื้นที่นํารอง ซึง่ ชุมชน และ อสม. มีความเขมแข็งในการดําเนินงาน
กํานันตําบลบอแกว จะไดแจง และเตรียมชุมชนตามกิจกรรมตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. การประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอนาหมื่น ครั้งตอไป ในวันที่ 24 เมษายน 2563

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
ผูบันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

นนทชา มานะวิสาร
( นายนนทชา มานะวิสาร )
ผูชวยเลขานุการ

ศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน
( นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
เลขานุการ

