
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 

คร้ังที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖5   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอแม่จริม 
    วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

คณะกรรมการที่มาประชุม 
1. นายปฤษฎางค์   สามัคคีนิชย์ นายอ าเภอแม่จริม 

2. นายวิรุฬห์    เต็มสวัสด์ิ  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
3. นพ.เทพวรวิทย์        ใจจะดี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่จริม 
4. นายเลิศยุทธ       ดวงเนตร พัฒนาการอ าเภอแม่จริม 
5. นางธนพร          ดีอุด  เกษตรอ าเภอแม่จริม 
6. นางรุจิรา  ต๊ะวิไชย  รักษาราชการ ผอ.กศน.อ าเภอแม่จริม 
7. นางสาวจีรารักษ์     อ่อนละออ ท้องถิ่นอ าเภอแม่จริม 

8. นายสวาท  ธรรมรักษา ประธานชมรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอแม่จริม 
9. นายเทียบ  แก้วใส  ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอ าเภอแม่จริม 
10. นายมนัส       กุลนา  ผู้ประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวงอ าเภอแม่จริม 
11. นายสถิตพงษ์    หมื่นโฮ้ง  ประธานกลุ่มโรงเรียนอ าเภอแม่จริม 
12. นายบุญเฑียร     ขัติเนตร  ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่จริม 

13. นายศรีศักด์ิ    กันใจมา  ผู้แทนวิชาชีพครู  
14. นายเถลิงศักดิ์    วงค์พุทธค า ประธานชมรม อสม.อ าเภอแม่จริม 

15. นายสุวิทย์      การัตน์  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่จริม 
16. นางมาลัย     ไชยสีต๊ิบ ผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอ าเภอแม่จริม 
17. นายธงชัย     ธิลาว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่จริม 

18. นางพูลทรัพย์    สอนนนฐี ผู้แทนพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ระดับต าบล 
19. นายฉลองชัย    สิทธิวัง  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  
20.นายกันติพจน์    ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
21.นางสาวอมรรัตน์       สุปินะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม  ไม่มี 
 
เปิดประชุม  เวลา  09.00  น. 
 นายปฤษฎางค์   สามัคคีนิชย์       นายอ าเภอแม่จริม  ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอ าเภอแม่จริม  กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระ ที่ ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ  
๑.๑ การเตรียมน าเสนอความก้าวหน้า เดือน สิงหาคม 2565 ระดับจังหวัด  

 จังหวัดน่าน ก าหนดให้รายงานผลการขับเคล่ือน พชอ ของอ าเภอแม่จริม ในเดือนสิงหาคม 2565  
ระเบียบวาระ ที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระ ที่ ๓   เรื่อง ติดตามรายงานการประชุม   

ไม่มีติดตาม 
ระเบียบวาระ ที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ น าเสนอผลการด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี 
1. พชต แม่จริม  

ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) ประจ าปงีบประมาณ 2564 

รพสต แม่จรมิ   ต าบลแม่จรมิ    อ าเภอแม่จรมิ  จังหวัดน่าน 

กรอบคิดการด าเนนิงานตามประเด็น การด าเนนิงานในทุกกลุ่มอยากเห็นทุกภาคฝ่ายมีส่วนร่วมในการท างานโดยมี

ภาคประชาสังคมคือประชาชนเป็นเจ้าของร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน    

1. การควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
สามารถสร้างกระแสการส่ือสาร ในการขับเคล่ือนกระตุ้น เฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ี 

จากระแวกไปสู่การแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้านและเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนในต าบลแม่จริม  มีภาคีเครือข่ายต่างๆ
สนับสนุนการท างานท่ีเข้มแข็งมากขึ้น เกิดรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพต าบลควบคุมโรค  ท่ีชัดเจน จนเป็น
แบบอย่างการท างานในระดับต าบล  เกิดการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและร่วมมือกัน
ทุกภาคีเครือข่ายในการผลักดันงานสาธารณสุขชุมชนให้เกิดผลดีในชุมชน  มีภาคีเครือข่ายในการท างานมากขึ้น
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดโรคมีทีมเคล่ือนท่ีเร็วที่สามารถเข้าสู่จุดเกิดเหตุได้ภายใน ๑ ช่ัวโมง   มีการแบ่งงานกันท าโดย
ไม่ต้องแจกแจง      

๒. ประเด็น ผู้สูงอายุ /พิการ /คนยากไร้ จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุต าบลแม่จริม มีผู้สูงอายุรวม  
826   คน คิดเป็นร้อยละ  20.63 ของประชากรท้ังหมด ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ านวน 327    คน คิด
เป็นร้อยละ 41.81 และจากการคัดกรอง ADL จ านวน   826 คน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการ
ดูแลคือ มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ   กลุ่มผู้สูงอายุ ติดบ้านจ านวน 35  คน คิด
เป็นร้อยละ       จ านวนผู้สูงอายุท่ีเหลือเป็นกลุ่มติดสังคม จ านวน 745  ราย  คิดเป็นร้อยละ  95.27 ซึ่งใน
จ านวนผู้สูงอายุติดสังคมส่วนใหญ่ยังสามารถท่ีจะดูแลตนเองและยังประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว แม้บางส่วนมี



ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังแล้วก็ตามแต่ยังมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงยัง
ไม่เป็นปัญหาในการดูแล แต่หากไม่มีการเฝ้าระวังอาจพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านหรือติดเตียงได้  ซึ่ง
ภาคีเครือข่ายได้ตระหนักในปัญหานี้เช่นกันจึงได้จัดท าโครงการการดูแลผู้สูงอายุต าบลแม่จริมในกลุ่มติดสังคม   
ดังต่อไปนี้ 

- การตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพ การช่วยเหลือตนเอง  ตรวจสุขภาพช่องปากสุขภาพจิต ตามแบบ
การคัดกรอง  ปีละ ๑ ครั้ง 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 
- การให้ความช่วยเหลือท้ังด้านทุนส่งเสริมอาชีพ เบี้ยยังชีพ และการให้ความช่วยเหลือในด้านพัฒนา

คุณภาพชีวิตเช่นการซ่อมแซมท่ีพักอาศัย 
- การจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจและเป็นการ

รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและสังคม 
การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคมจะช่วยชะลอการเกิดความเจ็บป่วย สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี คลายเหงา   
รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น   

การบูรณาการ กระบวนการดูแลกลุ่มป่วยและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน ประกอบด้วย องค์ประกอบ รวมถึงภาคีเครือข่ายหลายด้าน อาทิ    กิจกรรม ต าบล LTC คลินิก NCD 
คุณภาพ งาน COC ทีมหมอครอบครัว  ด้านเครือข่ายการสนับสนุนบริการได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนงบประมาณจัดต้ังศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ     และองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่จริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุ(แม่จริมวิทยา) 
 
  ๓. ประเด็น สิ่งแวดล้อม  การปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นปัญหาส าคัญในภาคการเกษตรของประเทศและแม่จ
ริมเป็นต าบลท่ีมีการปลูกพืชเชิงเด่ียวคือ ข้าวโพดเกือบท้ังต าบล ท าให้เกิดการใช้สารเคมีท้ังยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลง  
ปี 2559  ได้มีการน าโครงการปิดทองหลังพระเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีต าบลแม่จริมโดยเลือกบ้านปางสา หมู่ท่ี 
3 เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการลดการปลูกข้าวโพดหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ  ลด ละการใช้สารเคมี มีการก าหนด
มาตรการร่วมกัน  ทุกภาคส่วนส่งเสริมให้มีการปลูกพืชปลอดสารพิษไว้บริโภคทุกครัวเรือน เกิดโครงการเปล่ียนเขา
หัวโล้นเป็นเขาหัวจุก   ปางสา โมเดล  ต าบลแม่จริมได้ก าหนดมาตรการร่วมกันในเรื่องการห้ามใช้สารเคมีใกล้ล า
น้ าสาธารณะในรัศมี 100 เมตร  งดการเผาป่าและเผาขยะในชุมชน  มีการคัดแยกขยะจากจุดเริ่มต้นคือครัวเรือน  
เปล่ียนขยะในมือให้เป็นเงิน มีการประกวดการจัดการขยะในครัวเรือน  ส่งผลให้มีปริมาณขยะในครัวเรือนและ
ชุมชนลดน้อยลง  หน่วยงานสาธารณสุขมีกิจกรรมเฝ้าระวังด้านสุขภาพด้วยการตรวจเลือดหาสารพิษในกลุ่มเส่ียง 
ตรวจร้านค้าชุมชน การรณรงค์ลดใช้สารเคมีในบ้าน  ลดการบริโภคเครื่องปรุงรสในครัวเรือน  ส่งเสริมการผลิต
น้ ายาซักผ้า เอนกประสงค์ด้วยพืชสมุนไพรใช้เอง อบรมแม่บ้านด้านอาหารปลอดภัย  แม่บ้านคนขยัน การอบรม
แกนน าสุขภาพ 

๔.  ประเด็น อาหารปลอดภัย  กิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย สัญญาครัวเรือน ชุมชนลดการบริโภคอาหารหวาน 
มัน  เค็ม ลดบริโภคเกลือ ผงชูรส เครื่องปรุงรสต่าง ๆ ในครัวเรือน และในงานเล้ียงหมู่บ้าน ไม่จัดอาหารประเภท
สุก ๆ ดิบ ๆ ขึ้น โต๊ะเล้ียงแขก ใช้ใบตองห่อข้าวห่ออาหารแทนถุงพลาสติก ใช้สมุนไพรเช่นใบย่านาง มะเขือเทศ 
หอม กระเทียมแทน เครื่องปรุงรส ครัวเรือนปลูกพืชผักปลอดสารพิษรับประทานเอง ใช้น้ าสมุนไพร ด่ืมน้ าแทน
น้ าอัดลม ได้แก่ น้ าใบเตย ดอกอัญชัน น้ ามะตูม น้ าตะไคร้ ฯลฯสนันสนุนให้ร้านค้าชุมชน ค้าขายผักพื้นบ้านปลอด
สารพิษ ลดการบริโภคเครื่องด่ืมชูก าลัง  ห้ามจ าหน่ายน้ าหวาน ลูกอม  ขนมกรุบกรอบในโรงเรียน กลุ่มแม่บ้านมี
การด าเนินงานตามโครงการชุมชนร่วมใจ อาหารปลอดภัย ร่างกายปลอดโรค โดยคณะกรรมการแม่บ้านผ่านการ
อบรมฯ ส่งเสริมให้มีและใช้มุ้งจัดเป็นบริเวณเขตประกอบอาหารในงานเล้ียง งานบุญต่างๆ ในหมู่บ้าน แม่บ้านท่ี
ประกอบอาหารมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมผูกผ้ากันเป้ือน สวมหมวกคลุมผมเรียบร้อย และส่งเสริมเกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองทุกครัวเรือน  การจัดต้ังลานค้าชุมชน  กาด
ฮิมตาง การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 



 ๔.๒ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ พชอ ระดับต าบล  
 ตามค าส่ังอ าเภอแม่จริมท่ี 24 / ๒๕๖5 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล : 
พชต. อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน เนื่องจาก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี 
พ.ศ. ๒๕๖๑มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นท่ี เป็นไปใน
ทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมท้ังมุ่งเนน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
พื้นท่ีท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้น าและเจ้าของร่วมกันในการพฒันาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ี ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป นั้น ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานระดับอ าเภอ ระดับต าบล ของอ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๗, ข้อ ๘, ข้อ ๙ 
และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ 
วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 นายอ าเภอแม่จริม จึงมีค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 
: พชต. ของ 5 ต าบล โดยได้แสกนค าส่ัง ส่งให้ รพสต ทุกแห่ง ได้ประสานการแจ้งในพื้นท่ีต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 แผนการด าเนินงาน พชอ แม่จริม ระดับอ าเภอ 2 ประเด็นหลัก 
ได้น าเสนอแผน 2 แผนเพื่อขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี  ตามเอกสารที่ส าเนาแจกให้คณะกรรมการทุกท่าน  
๕.๑ แนวทางหน่วยงานราชการ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแม่จริม ตาม 5 ประเด็น 
- พัฒนาชุมชน   ไม่มี 
- เกษตรอ าเภอ   ไม่มี 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี 
- อ าเภอแม่จริม   ไม่มี 
- สาธารณสุข   ไม่มี 
 
ฯลฯ 

ระเบียบวาระ ที่ ๖  เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

                                           
 

        
 

                                           
 

        
      

(นายกันติพจน์  ปานช่าง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

บันทึกการประชุม 

 
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 

สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
ผู้ตรวจการบันทึก 



 


