
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕476 1043 
ที ่ นน.0932/ 38                                          วันที ่ 13 มกราคม  2565                 . 
เรื่อง  รายงานผลการจัดประชุมร่วมวางแผน ดำเนินกิจกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินโครงการลด

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละ 92 ในไตรมาส 4)  โดยมีเครื่องมือในการประเมิน คือ ( MOPH Integrity and Transparency 
Assessment: MOPH ITA) เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent)   
ซึ่งในข้อคำถามที่ MOIT12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร และขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก โดย ร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรม แสดงความคิดเห็น โครงการ
ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวขึ้น
เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน Link ภายนอก : https://web.ssobanluang.com  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

                                                                                                                        
             (  นางดาวรุ่ง งามสม ) 
                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 

           ทราบ อนุมัติ / อนุญาต 

        ไม่อนุมัติ           
                                                                                      
 
                                                               

                      ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
                              สาธารณสุขอำเภอแม่บ้านหลวง 

 
 
 
 

https://web.ssobanluang.com/


รายงานการประชุมร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ การดำเนินกิจกรรม 
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน  

วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
................................................................................. 

เริ่มประชุม  08.30 น. 
 
1.คุณพิชญา อายุยืน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอบ้าน
หลวง จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2563-2565 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ
และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.คุณธนเสฏฐ์ สายยาโน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง กล่าวว่า ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ กลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ 
ขับเคล่ือนให้แนวคิดของการดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
3.คุณพิชญา  อายุยืน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดน่าน ร้อยละ 42.4 มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์สม่ำเสมออยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ 
ประกอบกับข้อมูลการคัดกรอง HDC ของจังหวัดน่าน ปี 2561 พบว่า จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มี
ความชุกรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 22.76  อำเภอที่มีความชุกมากที่สุดคือ อำเภอนาหมื่น ร้อยละ 41.46 
รองลงมาคือ อำเภอปัว ร้อยละ 29.44 และ อำเภอเมืองน่าน ร้อยละ 26.59 ส่วนสถานการณ์การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ร้อยละ 26.18  พบตำบลที่มีความชุกมากที่สุดคือ    
บ้านนาวี ร้อยละ 47.13 รองลงมาคือ บ้านฟ้า และบ้านดู่ ตามลำดับ 
 
4.คุณประสิทธิ์ คนสูง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กล่าวว่า กลไกการขับเคลื่อนงานควบคุมและ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ ต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จัดทำแผนให้ครอบคลุมทุกมาตรการ 
สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 
5.คุณธนเสฏฐ์ สายยาโน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงกล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของ                
คุณประสิทธิ์ คนสูง ประเด็นกลไกการขับเคล่ือนงานควบคุมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ ต้องบูรณา
การร่วมกันทุกภาคส่วน จัดทำแผนให้ครอบคลุมทุกมาตรการ สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาปลอด
บุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และเพ่ิมเติมการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ โดยการเฝ้าระวัง
และบังคับใช้กฎหมาย ทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงให้เข้าใจตรงกัน  



6.คุณพิชญา อายุยืน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวว่า พิษภัยและรู้เรื่องเท่าทันกลยุทธ์
ทางการตลาดและป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ และจากข้อมูลสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พบนักดื่มและสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ กลุ่มวัยรุน่ เนื่องจากเป็นวัย
อยากรู้อยากลอง เป็นปัจจัยเสี่ยง 
 
7.คุณดาวรุ่ง งามสม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นสถาบันที่มีกลุ่ม
วัยเรียนเป็นกลุ่มวัยที่อยากรู้ อยากลอง ไปตามเพื่อน และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย 
 
8.คุณพิชญา อายุยืน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวว่า ขอให้ทุกสถานบริการบันทึกข้อมูล
คัดกรองการสูบบุหรี่และการดื่มสุรากลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อสามารถแบ่งแยกกลุ่มแต่ละประเภท 
วางแผนการบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และสอนขั้นตอนการบันทึกข้อมูล HDC  
 
9.คุณดาวรุ่ง  งามสม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญกงาน กล่าวว่า กระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชน “ชุมชนปลอดภัย ลดนักสูบหน้าใหม่ ขยายภาคีเครือข่ายในหมู่บ้าน” ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตำบลวิเคราะห์ข้อมูลตนเอง หลังจากการคัดกรองการสูบบุหรี่และการดื่มสุรากลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เพ่ือสามารถแบ่งแยกกลุ่มแต่ละประเภท วางแผนการบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคัดเลือก 1 
หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านนำร่องของการดำเนินการ ซึ่งได้แก่ บ้านนาวี หมู่ 2 ตำบลบ้านฟ้า แล้วเตรียมความพร้อม
ประสานงานในพื้นที่เพื่อเตรียมการอบรม 
 
10.คุณธนเสฏฐ์ สายยาโน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง กล่าวว่า ขอให้แต่ละตำบลนำแนวคิด
โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปี 
พ.ศ.2562-2564 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ โดยเฉพาะใน
สถานศึกษา และบังคับใช้กฎหมายและการทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ 
 
ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 
  
  
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
(นางสาวอักษราภัค  คำเขียว)      (นางสาวพิชญา  อายุยืน) 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนนิงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงาน 
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

วันที่ 13 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมศาลาประชุมคมอำเภอบ้านหลวง 

 

 



รูปภาพประกอบ 
 

 
 

 
 

 


