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...................................... 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเฉลิม เพชรรัตน์     นายอ าเภอกะเปอร์ 

๒. นายธรรมเนียม บ ารุง     ปลัดอาวุโสอ าเภอกะเปอร์ 
๓. นายอ านาจ เทพรักษ์     สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
๔.นางสาวกุลทรัพย์ ศรีจันทร์ทัพย์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
๕. นางเปรมปรี เจริญสม     เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๖.  นางสุภาพร   สุดใจใหม่    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นางสาวเกศรินทร์ หนูสาย    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๘. นายชัยพงษ์ บุญช่วย     ผอ.รพ.สต.ทองหลาง 

 ๙.นายน าพล เวฬุวนารักษ์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 ๑๐.นางสาวจันทร์แรม เตี่ยวสกุล    ร้านรุ่งโรจน์พาณิช 
 ๑๑.นายสถาพร  สิงห์แก้ว     ก านันต าบลบ้านนา 
 ๑๒.นายสมศักดิ์ เสบสบาย       ประธานอสม.อ าเภอกะเปอร์ 
 ๑๓.นางประนอม  อิสระราษฎร์    ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอกะเปอร์ 
 ๑๔.นางสาวสุพัตรา เสบสบาย         ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 

 ๑๕.ร.ต.อ.ธีรวัฒน์ เพชรสุวรรณ      รองสวป.สภ.กะเปอร์ 
 ๑๖.นายราชันย์ ชว่งชัย        พัฒนาการอ าเภอกะเปอร์ 
 ๑๗.นายบุญเชิด จันทร์เอี่ยม      ท้องถิ่นอ าเภอกะเปอร์ 
 ๑๘.นายยงยุทธ ริ่มไธสงค์     หัวหน้าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์ 
        น. เขต อ าเภอกะเปอร์ 
 ๑๙.นางสาวโชติกา นิลท์จันทร์      ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
        สาขากะเปอร์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ครั้งที ๑ /2564   



วันพุธที่  16  ธันวาคม  ๒๕63  เวลา 13.3๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. การบริจาคโลหิตของหน่วยแพทย์ ที่ศาลาเอนกประสงค์ ม.๗ ต.กะเปอร์ เป้าหมาย ๕๐ คน ขอให้
มีการวางแผนให้ดี 
  2.ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เน้นย้ าเรื่อง ธงชาติ  ธงประดับรั้ว ธงตราสัญลักษณ์  จะมีการประกาศ
ว่าให้ประดับธง อะไร ให้ทุกหน่วยงาน ดูด้วยว่าธงมีสภาพช ารุดหรือไม่ 
  3.ปัญหามากท่ีสุดของอ าเภอกะเปอร์ เรื่อง การให้สัญชาติ 
  4.นักเรียนทุนในพื้นที่ อ าเภอกะเปอร์มีกี่คน หากเดือนร้อนทางอ าเภอต้องลงตรวจสอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

   น าเสนอผลปัญหาด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖3 
 1.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

2.โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง) 
3.อาหารปลอดภัย 
4.ขยะ  สิ่งแวดล้อม 
5.อุบัติเหตุ 

   
   
อรจิรา (ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค)  การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยในปี ๒๕62 
พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการในอ าเภอกะเปอร์ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณภาพและความปลอดภัย
เป็นอย่างดีแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญเท่าที่ควร โดยยังมีปัญหาทางด้านความปลอดภัย
ทางด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ,มาตรฐานของร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ,มาตรฐานของตลาดสด
และตลาดนัด โดยมีประเดน็ส าคัญท่ีจะหารือในที่ประชุมดังนี้ 

1. โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย 

     - ระดับมัธยม 2 แห่ง 

- ระดับโรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง 

- ระดับประถม 6 แห่ง จาก 7 แห่ง 

2. มีตลาดสดน่าซื้อของอ าเภอกะเปอรจ์ านวน 2 แห่ง  

3. ร้านอาหาร Clean food good tast  



    จ านวน 12 ร้าน   - 

4. แผงลอยขายอาหารจ านวน 8 ร้าน   

5. ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

5. ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค   

6. เทศบาลมีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

    ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ได้อย่างน้อย ๒ ใน ๔ ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

น าพล ได้เสนอแนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาหารดังนี้ 

แนวทางเรื่องที่ 1 แนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอฟลาทอกซินในพริกป่น/ถั่วป่น ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร
ประเภทก๋วยเตี๋ยวให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ดังนี้ 

๑.ก าหนดรายละเอียดเป้าหมายในการด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารประเภทพริกป่น/ถั่วป่น               
เพ่ือตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนอฟลาทอกซิน โดยด าเนินการครอบคลุมทุกต าบล ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

       ๑  สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานที่จ าหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว (ร้านอาหารและแผงลอย 

จ าหน่ายอาหาร  ร้านค้าส่ง  แผงค้าอาหารในตลาดสด และ ร้านช า 

       ๒  ดูข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  จากกรณีตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ด าเนินการสุ่ม(ซ้ า)             
เพ่ือดูว่ามีการพัฒนา/รักษา หรือจัดเก็บตัวอย่างดีข้ึนหรือไม่ 

  ๒.จัดท าหนังสือราชการแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด าเนินการจัดเก็บตัวอย่าง อาหาร            
พริกป่น/ถั่วป่น เพ่ือตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนอฟลาทอกซิน ในกรณีร้านค้าส่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดออกด าเนินการจัดเก็บตัวอย่างโดยตนเอง 

 ๓. จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินการจัดเก็บตัวอย่างอาหารพริกป่น/ถั่วป่น                 
เพ่ือตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนอฟลาทอกซิน  เช่น บันทึกการเก็บตัวอย่าง ถุงพลาสติก ยางรัด  ปากกาเคมี ป้าย
ราคาผนึกแห้งอเนกประสงค์ บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ กล้องดิจิตอลเพ่ือบันทึกภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

๔. ออกด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 



       ๔.๑  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

       ๔.๒  ให้ทักทายผู้ประกอบการ แนะน าตัว และแจ้งวัตถุประสงค์ของการมาด าเนินการ 

       ๔.๓  เขียนบันทึกการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบรายละเอียดในบันทึกการเก็บ 

                         ตัวอย่างถูกต้องตรงกับรายการตัวอย่างอาหารที่ด าเนินการเก็บ พร้อมทั้งข้อมูลชื่อ 

                         ผู้ประกอบการ  ที่ตั้ง  เบอร์โทรศัพท์ ชนิดของอาหาร ปริมาณท่ีเก็บ ลักษณะการจัดเก็บ 

                         ตัวอย่าง ลักษณะการเก็บตัวอย่าง แหล่งที่มา ลายมือชื่อผู้ประกอบการ/พนักงานเจ้าหน้าที่/
พยาน ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ๕. อ าเภอจัดส่งตัวอย่างอาหารไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือตรวจวิเคราะห์ต่อไป โดยมี  

ข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

       ๕.๑  รวบรวมตัวอย่างอาหารทั้งหมดจัดใส่ในกล่องกระดาษ 

       ๕.๒  ท าหนังสือราชการส่งตัวอย่างอาหารพร้อมรายละเอียดตัวอย่าง เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ 

       ๕.๓  น าส่งตัวอย่างอาหารพร้อมหนังสือราชการ ส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ๖.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปื้อนอฟลาทอกซิน 

๒ กรณี ดังนี้ 

       กรณีท่ี ๑  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินการแจ้งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือให้แจ้ง
ผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังผู้ประกอบการ ต่อไป 

       กรณีท่ี ๒  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินการตักเตือนผู้ประกอบการพร้อมจัดท าบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร สนับสนุนแผ่นพับความรู้ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า/ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการเลือกซ้ือวัตถุดิบ การเก็บ
รักษาเพ่ือลดปัญหาการปนเปื้อนอฟลาทอกซิน 

        แจ้งข้อมูลแหล่งที่มา/ที่ผลิต ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 ๗.  ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารผ่านสื่อต่างๆ เช่น ข่าวสาธารณสุข แผ่นพับ นิทรรศการ เป็น
ต้น เพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหา และเพ่ิมความระมัดระวังในการเลือกบริโภคให้มากยิ่งขึ้น 

 ๘.  รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เช่น รายงานผลในที่ประชุมผอ.รพ.สต.และคปสอ.กะเปอร์                      
เพ่ือด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 



ผอ.รร.บ้านทองหลาง การด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของอ าเภอกะเปอร์ในประเด็น กิจกรรม  อย.น้อย เป็น
กิจกรรมทีดี โดยเด็กนักเรียนได้มีความรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเป็นแกนน าในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และเครื่องมือแพทย์ โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียน ได้ให้ความ
ร่วมมือกับ สาธารณสุข และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ด าเนินการจัดท ากระบวนการเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มนักเรียนผ่าน
กิจกรรมโครงการ อย.น้อย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงและได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีขึ้นหลาย
บทเรียน 

นายกเทศมนตรีต าบลกะเปอร์ เสนอแนวทางการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของอ าเภอกะเปอร์     ในเรื่องตลาด
สด  น่าซื้อของอ าเภอกะเปอร์มีตลาดสด ๒ แห่งที่ผ่านการประเมิน ซึ่งเป็นตลาดที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้า เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่มีสภาพสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ตลาดสด
อ าเภอกะเปอร์เป็นแหล่งที่ประชาชนมีการจัดหาซื้อของอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน แต่ปัจจุบันสภาพตลาดสด มี
สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น แม่ค้าวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ วางบนพ้ืนถนนบ้างหรือบนพ้ืนข้างทางเดิน 
สภาพเหล่านี้อาจมีการปนเปื้อนสู่อาหาร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง  

ทางเทศบาลกะเปอร์ มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนมีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี จึงได้มีนโยบายพัฒนา
ยกระดับตลาดสดขึ้น เพื่อพัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดที่สะอาด ปลอดภัย ช่วยคุ้มครองผู้บริโภค พ่อค้า
แม่ค้าให้บริการประทับใจ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในรูปพหุภาคี เพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน  

ประธานชมรม อสม. อ าเภอกะเปอร์ ในปัจจุบันนี้พบว่าอาหาร ที่มีการวางจ าหน่ายทั่วไปตามตลาดนัด,ตลาดสด,ร้าน
ขายของช า ส่วนใหญ่มักมีสารปนเปื้อนอยู่มากมายหลากหลายชนิด ทั้งโดยการเจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร  ซึ่งส่วนใหญ่หวังเพียงผลก าไรจากการค้าขายโดยมิได้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ซึ่งสาเหตุดังกล่าวข้างต้นล้วนก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย อาทิเช่นโรคในระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
หายใจ  เป็นต้น แนวทางส าคัญที่จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหล่านี้ ควรประกอบไปด้วยความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในการหาแนวทางร่วมกัน 

ประธาน  -     เห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็นขับเคลื่อนทั้ง 3 เรื่อง โดยให้ข้อคิดเห็น     

      แต่ละประเด็น ดังนี้ 

- อาหารปลอดภัย ในพ้ืนที่อ าเภอกะเปอร์ขอให้ทุกฝ่ายได้ด าเนินการร่วมกันในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยมีสาธารณสุขเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน  

- ถนนที่เป็นเส้นทางหลักของอ าเภอสุขส าราญมีทางคดเค้ียวน้อย ซึ่งท าให้การเกิด 
อุบัติเหตุไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามระบบทีมกู้ชีพก็ต้องด าเนินการต่อไป และควรพัฒนาการ
ส่งข่าวที่รวดเร็ว เช่น การอบรมให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนสายหลักมาเป็นจิตอาสาแจ้ง
ข่าวอุบัติเหตุ และในอนาคตอาจมีการจัดตั้งป้อมยามที่ทางเข้าที่ว่าการอ าเภอ เพ่ือรับแจ้งข่าว
และบริการให้ข้อมูลแก่ประชาชน 



- แหล่งอาหารทะเลมีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัย เนื่องจากเป็นการท าประมงพ้ืนบ้าน ซึ่ง
นับเป็นจุดเด่นของอ าเภอกะเปอรค์วรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

- นักเรียนและครู อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด อาจท าให้ได้รับการดูแลจากส่วนกลางน้อยกว่าที่อ่ืนๆ  
 
 

พัฒนาการอ าเภอ      -    การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖3 เป็นปีแรกที่มีการบันทึกข้อมูลออนไลน์ และ 

เปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งข้อมูลอาจยังมีข้อผิดพลาด ประกอบกับวิธีการเก็บข้อมูล ไม่ได้ 

อธิบายผู้ให้ข้อมูล โดยจะถ่ายทอดผ่านผู้เก็บข้อมูลเท่านั้น จึงอาจมีความเข้าใจไม่ 

ตรงกันส าหรับผู้ให้ข้อมูล 

- จ านวนประชากรที่ส ารวจ เก็บข้อมูลจากประชากรที่อยู่จริงในพ้ืนที่เท่านั้น จึงท าให้จ านวน
ประชากรที่ส ารวจมาได้น้อยกว่าทะเบียนราษฎร์ 

- ตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพประจ าปี ส่วนใหญ่ตกเกณฑ์เนื่องจากไม่ได้ตรวจเอ็กซเรย์ปอด ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

- ข้อมูลรายละเอียดบุคคลของประชากรที่ส ารวจในแต่ละตัวชี้วัด จะจัดส่งให้ทุกหน่วยงานเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะจัดส่งเป็นแผ่นซีดีข้อมูล 

- ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 จะด าเนินการส ารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖3 
ประธาน  -    ขยะ ยังมีปัญหาไม่มีที่ทิ้ง จึงควรสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

รู้จักการคัดแยกขยะ การจัดการขยะโดยครัวเรือน และการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ในชุมชน/
โรงเรียน ควรขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรมี
ผู้ติดตามกิจกรรมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ปลัดอ าเภอฯ -     พ้ืนที่ต้นแบบที่ด าเนินการเรื่องขยะ เช่น บ้านนาสารโมเดล  จะมีปกครองอ าเภอเป็น 

      แกนหลัก และมี อปท. รับเป็นธนาคารรับแลกขยะ 

ประธาน  -     ปัญหาหน่วยกู้ชีพไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนจากการน าส่งผู้ป่วย เนื่องจากผิดระเบียบ 

การเบิกจ่ายของ อปท. จึงหารือท้องถิ่นเรื่องการจ้างเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพเป็นลูกจ้างของท้องถิ่น 
/การมอบให้ อปพร.ท าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วย /การจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ 

นายก ทต.กะเปอร–์   การจ้างเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพเป็นลูกจ้างของท้องถิ่น สามารถกระท าได้ แต่ที่ผ่านมา 

      เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพในพ้ืนที่ไม่พร้อมที่จะเป็นลูกจ้างของท้องถิ่น ซึ่งต้องท างานเต็มเวลา 

        ราชการ เนื่องจากมีงานส่วนตัว/งานประจ าอยู่แล้ว 



- และหากจะมอบหมายให้ อพปร. ท าหน้าที่รับ -ส่ง ผู้ป่วยด้วยนั้น ยังกระท ายาก เนื่องจาก 
อพปร.ที่มีอยู่ตอนนี้ ต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนของ อปท.ด้วย เช่น งานช่าง 

ชัยพงษ ์ -    มูลนิธิฯ สามารถเบิกค่าตอบแทนจากการน า-ส่งผู้ป่วยได้ ซึ่งในพ้ืนที่อ าเภอกะเปอร ์

ปัจจุบันมีอยู่ ๑ แห่ง คือ มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย น.เขตกะเปอร์แต่จะรับผิดชอบเฉพาะในเขตพ้ืนที่ หมู่
ที่ ๓ บ้านบางกล้วยนอก เท่านั้น ตามข้อตกลงการแบ่งเขตพ้ืนที่ระหว่างมูลนิธิและ อปท. 

 

ประธาน  -    มอบให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอรน์ัดวันประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยกู้ชีพ/   

มูลนิธิกู้ชีพฯ  /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ปกครอง และ อปท. เพ่ือหารือแนวการจัดระบบบริการ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอ าเภอสุขส าราญ 

สสอ.กะเปอร ์ -   รับทราบ รับปฏิบัติ 

ผอ.รพ.กะเปอร ์ -   การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) การด าเนินงานในส่วนของ 

      โรงพยาบาล และ รพ.สต.ในพ้ืนที่ มีการจัดท าแผนงานโครงการทุกปี โดยการคัดกรอง 

       ประชาชนที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง  

ตลอดจนการจัดบริการรักษา ฟ้ืนฟู เพ่ือลดอาการแทรกซ้อน อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาผู้ป่วยไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลหรือความดันโลหิตได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เหมาะสม อีกทั้งในชุมชนยังมีปัจจัยเอ้ือที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
ค่านิยมในการบริโภคชา/กาแฟ โรตี ฯลฯ ทั้งนี้จึงมีความคิดเห็นว่าการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ชุมชนควรร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ตามหลัก ๓ อ. ๒ ส. (อาหาร  ออกก าลังกาย  อารมณ์  งดสุรา และการสูบบุหรี่) 

พิทักษ ์ -   ควรมีการระดมเงินทุนจากทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในอ าเภอกะเปอร์อย่างเช่นในปีที่ผ่านมาทางอ าเภอได้สนับสนุนงบประมาณจาก
การบริจาคพวงมาลาธนบัตรที่หน่วยงานต่างๆมอบให้ในวันปิยมหาราช เข้ากองทุนดูแลผู้สูงอายุ/
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้ใช้จ่ายในการบริจาคมอบของใช้ที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งร่วมท าบุญช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่
เสียชีวิต ตลอดจนการปรับปรุงห้องน้ าแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบพร้อมราวจับ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตามความจ าเป็น 

ปลัดอ าเภอ -   ฝ่ายปกครองอ าเภอ มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และจัดหาวัสดุ 

    อุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยให้โรงพยาบาล 



    รวบรวมรายชื่อผู้ป่วยที่ควรได้รับการสนับสนุน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้   

น าพล  -   สรุปการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมตามแนวประชารัฐ เพ่ือให้ 

ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยขอความร่วมมือให้คณะกรรมการทุกท่าน
รวบรวม/จัดท าแผนแก้ไขปัญหาตามประเด็นขับเคลื่อน ๕ เรื่อง ในหน่วยงาน/องค์กรของท่าน 
ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอสุขส าราญต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  รับปฏิบัติ 

          สุภาพร สุดใจใหม่ 
                   บันทึกการประชุม 
             ปิดประชุมเวลา 16.00.. น. 
          
 

 

 
   

   
   
           
 


