
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
อ าเภอนาหม่ืน ครั้งท่ี 2/2565 
วันที่  18  พฤษภาคม  2565   

ณ   หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
……………………………………………………… 

 
เริ่มประชุม เวลา 8.30น. 
ผู้มาประชุม 
 

1. นางสาวศิริพร    กันธิยะ  นายอ าเภอนาหมื่น 
2. นายวิชัย   ศิริวรวัจน์ชัย  สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
3. นายกฤษติพงษ์    ทิพย์ลุ้ย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาหมื่น 
4. นายสายัญ   จิตตา   ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคงอ าเภอนาหมื่น 
5. นางจีราภรณ์    ไชยเงิน  เกษตรอ าเภอนาหมื่น 
6. นางสาวภัคสุรีย์   นันตา  ท้องถิ่นอ าเภอนาหมื่น 
7. นายธนวัฒน์ อุดแดง   สมาชิกสภาจังหวัดน่าน เขตนาหมื่น 
8. นายพายัพ    สารเถื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแก้ว 
9. นายศฤงคาร   ใจทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง 
10. นายประดิษฐ์   ปิ่นชัยพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง 
11. นายคุณาสิน    ฐานะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
12. นางยุพิน   ทองเทพ   ปลัดเทศบาลต าบลบ่อแก้ว 
13. นายนิธาน    ปราบอมิตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง 
14. นายวีระ    เขื่อนค า   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  
15. นายเดช    ธิเขียว   ก านันต าบลบ่อแก้ว 
16. นายวิโรจน์    ต๊ะนา   ก านันต าบลนาทะนุง 
17. นายผดุงเกียรติ   ป่องนันท์  ก านันต าบลปิงหลวง 
18. นายจ านง   ค าฤทธิ์   ก านันต าบลเมืองลี 
19. ว่าที่ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  สารีรัตน์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาหมื่น 
20. นายสวงค์     เรือนศรี  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
21. นางนันทวรรณ   ธุปะละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
22. นายรัฐศาสตร์   ขันยอด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
23. นายวรพจน์   บุญเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24. นางสาวฬุริญา   สมค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
25. นางสาวนฤมล   ปินตาเขียว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
26. นางสาวพันทิวา   นพรัตน์ดลพร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

 
 
 



เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวศิริพร   กันธิยะ นายอ าเภอนาหมื่น ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมในเวลา 13.30 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ประเด็น พชอ. อ าเภอคัดเลือกด าเนินการปี 2564 – 2565 

  1.1. แก้ไขปัญหายาเสพติด  
1.2. การจัดการขยะ   
1.3. อาหารปลอดภัย 

ด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน” 

2. ประเด็น พชอ. สาธารณสุขก าหนดให้มี 

  2.1. การจัดการโควิด-19   

2.2. การดูแลกลุ่มเปราะบาง 

บูรณาการกิจกรรมเข้าสู่แผนงาน/โครงการ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน” 

 หน้าบ้านน่ามอง > การจัดการขยะ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคติดต่อ  
 ในบ้านน่าอยู่ > การแก้ไขปัญหายาเสพติด ดูแลกลุ่มเปราะบาง สุขภาพจิต ครอบครัวอบอุ่น 
 หลังบ้านน่ากิน > อาหารปลอดภัย เศรษฐกิจพอเพียง สุขาภิบาลอาหาร 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565  
- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565 

 



1. ประเด็นผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัย  
1.1 ให้ความรู้ในชุมชน 
1.2 การตรวจหาสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร 
1.3 รณรงค์งดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
1.4 กองทุนเมล็ดผัก 
1.5 โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ (เน้นงดการใช้ยาปฏิชีวนะ) 
1.6 ก าหนดมาตรการอาหารปลอดภัย 
1.7 มีสารวัตรอาหารหมู่บ้าน 
1.8 รณรงค์ใช้มาตรการอาหารปลอดภัย 
1.9 รณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ 
1.10 โครงการหลวง 
1.11 โคกหนองนาโมเดล 
1.12 Healthy  Market 
1.13 แปรรูปอาหารในชุมชน 
1.14 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 
 

2. การจัดการขยะ 
1.15 เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือน ขยะย่อยสลายก าจัดในครัวเรือน 
1.16 ขยะรีไซเคิล ประสานให้มารับซื้อ (กรณีขวดสารเคมีให้ท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ในหลุม

เฉพาะห่างไกลจากแหล่งน้ า ก่อนส่งให้ผู้รับซื้อ 
1.17 ขยะอันตราย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการรวบรวมส่งก าจัด 
1.18 ขยะติดเชื้อจากผู้ป่วย/ผู้กักตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมส่ง รพ.สต./รพ.เพื่อ

ก าจัด 



1.19 หน้ากากอนามัยก าจัดโดยการเผาเองในครัวเรือน 
1.20 ขยะทั่วไปก าจัดตามประชาคมต าบล 
1.21 รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติค 

 
 
 

 
 



 
 
 



 
 

 
 
 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.1. จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 

3.2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
3.3. การสนับสนุนชุดปฏิบัตกิารหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.4. เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัดในระบบสมัครใจ 

108  
    ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3.5. ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 



3.6. เนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด (9 ขั้นตอน) 

 
 

 
 



 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 
การด าเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 อ าเภอนาหม่ืน 

1. ประชุมทีมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคระดับอ าเภอและระดับต าบล 
 2. มีมาตรการอ าเภอ 
 3. มีมาตรการต าบล 
 4. ประชุมจัดท าแผนเผชิญเหตุและซ้อมแผนปฏิบัติการ 



 5. ตั้งด่านบูรณาการคัดกรองคนเข้าพ้ืนที่อ าเภอนาหมื่น จ านวน  2  จุดตรวจ 
 6. การคัดกรองและตรวจ ATK ผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง 
 7. การเตรียมหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลนาหมื่น จ านวน  12  เตียง 
 8. การเตรียมสถานที่รักษาผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ทั้งในและนอกหน่วยบริการ โดย รพ.สต.และ สสช.บันทึกข้อมูลฉีด
วัคซีนได้ 
 10. หมู่บ้านได้รับวัคซีนครบ 100% 
 

 
 
 

HI 

CI.หมู่บ้าน 

CI.อ าเภอ 

CI.ต าบล 



 
 
ภูมิคุ้มกันทางใจ สู้ภัย COVID-19 สุขภาพจิต,ฆ่าตัวตาย 

1. เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น 
2. ติดตามประเมินกลุ่มเสี่ยง ตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษาให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. แนะน าการเฝ้าระวัง ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเอง 
4. ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงาน”วัคซีนใจในครอบครัว/ชุมชน/องค์กร “และส่งเสริม”พลังอึด ฮึด สู้”

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางใจและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ 
 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานการณ์โควิด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
2. ออกตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามค าสั่งคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดต่อ จ.น่าน 
3. สร้างร้านค้าคุณธรรม/ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิกเหล้า  
4. ส ารวจ เฝ้าระวังร้านค้าในจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย 
5. ให้ความรู้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ร้านค้าและประชาชน 
6. ประเมิน คัดกรองคนเมาเบื้องต้นร่วมกับด่านชุมชนในเทศกาล 
7. สนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี 
 



   มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
                            นันทวรรณ            วิชัย 
 
 
    

    
  

(นางนันทวรรณ    ธุปะละ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นายวิชัย   ศิริวรวัจนช์ัย)  
สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


