
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี สุรา 
วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
................................................................................. 

เริ่มประชุม  
 
1. คุณพิชญา  อายุยืน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กล่าวว่า หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายของโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2562-2564 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สรุป
รายละเอียดจากการประชุมวางแผนงานครั้งท่ีผ่านมา ว่าสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบ
บุหรี่ของระดับอ าเภอบ้านหลวง และระดับจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติท้ัง 5 
ยุทธศาสตร์  กลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ การขับเคลื่อนให้
แนวคิดของการด าเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จัดท าแผนให้ครอบคลุมทุกมาตรการ สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพิ่มเติมการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ โดยการ
เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงให้เข้าใจ
ตรงกัน กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน “ชุมชนปลอดภัย ลดนักสูบหน้าใหม่ ขยายภาคี
เครือข่ายในหมู่บ้าน” ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละต าบลวิเคราะห์ข้อมูลตนเอง หลังจากการคัดกรองการสูบบุหรี่และ
การดื่มสุรากลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อสามารถแบ่งแยกกลุ่มแต่ละประเภท วางแผนการบริการ 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
 
2.คุณธนเสฏฐ์ สายยาโน ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง กล่าวว่า กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ    การด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ กลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ 
ขับเคลื่อนให้แนวคิดของการด าเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
3.คุณพิชญา  อายุยืน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดน่าน ร้อยละ 42.4 มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์สม่ าเสมออยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ 
ประกอบกับข้อมูลการคัดกรอง HDC ของจังหวัดน่าน ปี 2561 พบว่า จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มี
ความชุกรวมท้ังจังหวัด ร้อยละ 22.76  อ าเภอที่มีความชุกมากท่ีสุดคือ อ าเภอนาหมื่น ร้อยละ 41.46 
รองลงมาคือ อ าเภอปัว ร้อยละ 29.44 และ อ าเภอเมืองน่าน ร้อยละ 26.59 ส่วนสถานการณ์การบริโภค



เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ร้อยละ 26.18  พบต าบลท่ีมีความชุกมากท่ีสุดคือบ้าน
นาวี ร้อยละ 47.13 รองลงมาคือ บ้านฟ้า และบ้านดู่ ตามล าดับ 
 
4.คุณดาวรุ่ง  งามสม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กล่าวว่า ขณะนี้ต าบลบ้านฟ้า มีกลุ่มนัก
ดื่มแอลกอฮอลฺและสูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากความคะนอง ความอยากรู้ อยาก
ลอง จนเกิดปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาเรื่องการเรียน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และร้านค้าบางแห่งขายสุราและ
บุหร่ีให้กับวัยรุ่น ถือปัญหาของชุมชน จ าเป็นต้องให้ชุมชนบริหารจัดการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
5.คุณประสิทธิ์ คนสูง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาวี กล่าวว่า เห็นด้วยกับ
ความคิดเห็นของคุณดาวรุ่ง งามสม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน และวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนา ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน ของชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พรบ.ควบเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  และ การสร้างมาตรการชุมชน  
 
6.คุณปาริชาต  วิชัยต๊ะ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กล่าวว่า สถานการณ์นักดื่มแอลกอฮอล์และสูบ
บุหร่ีหน้าใหมต่ าบลบ้านฟ้า มีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จ าเป็นต้องต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน วางแผน 
แก้ไข ตดิตามผล และเป็นวิทยากรอบรม เรือ่ง บุหรี่ และ สุรา  
 
7.คุณพิชญา  อายุยืน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กล่าวว่า สถานการณ์นักดื่มสุราและสูบ
บุหร่ีหน้าใหม่ต าบลบ้านฟ้า มีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  จ าเป็นต้องต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน วางแผน 
แก้ไข ตดิตามผล และเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   
 
8.ทีมวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี สุรา กล่าว
ว่า ให้แต่ละท่าน เสนอความคิดเห็น วิธีแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและบุหร่ี 
 
16.คุณประสิทธิ์  คนสงู ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาว ีกล่าวว่า สร้าง
ต้นแบบบุคคลท่ีลด ละ เลิก บุหรี่ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นแกนน าท่ีจะช่วยประชาสัมพันธ์ และ
เป็นตัวอย่างท่ีดีของชุมชน  เพิ่มเติม  
 
17.คุณปาริชาต วิชัยต๊ะ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กล่าวว่า ครอบครัวควรเป็นตัวอย่างท่ีดีของ
ลูกหลาน  
 



18.คุณพิชญา อายุยืน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กล่าวว่า ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม
รณรงค์สมัครใจลด ละ เลิกบุหรีแ่ละสุราในช่วงวันเข้าพรรษา และ ลด งด การดื่มสุรา ในงานส าคัญของ
หมู่บ้าน และจะรวบรวมแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังการสูบบุหร่ี ดื่มสุรา ของชุมชน เป็นข้อปฏิบัติต่อไป 
 
ปิดการประชุม 
  
 


