
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 
ครั้งที่  2/2563 

วันที่ 4  มีนาคม 2563 
ณ  ห้องประชมุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 1. นายเกษตร  ปะท ิ  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
2.นางจรรยา    เชื้อหมอ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3.นายสมพิศ  วิชัยต๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
4.นางจิรานุช    ชนกนาถวด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5.นายจิระศักดิ์   ไชยเชิด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
6. นางสาวพิชญา อายุยืน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
7.นางสาวนลินนา  ณะแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข  

   8.นางริณนาร ์  บุญทน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
9. นางดาวรุ่ง  งามสม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
10. นายประสิทธิ ์ คนสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
11. นางสาวแววดาว มงคล  พยาบาลวิชาชีพ 
12 นางศรินทร์ทิพย์   ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

13 นางสาวอักษราภัค   ค าเขียว  พนักงานธุรการ 
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม  

1. นางจิรพา    จันทร์ส าเร็จ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
2. นางปาริชาต  วิชัยต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

เริ่มประชุมเวลา  13.55  น. 
นายเกษตร ปะท ิสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประธานในที่ประชุม  เปิดประชุมตาระเบียบวาระดังนี ้

เรื่องก่อนเข้าวาระประชุม 
1. ขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ี่ร่วมกันช่วยงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย 

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่
จังหวัดน่าน ทรงน าคณะท างานชาวต่างประเทศสัมภาษณ์ราษฎรตามโครงการ TIGER-LC มะเร็งตับและท่อ
น้ าดี  
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด, อ าเภอ 
1. มีข้าราชการได้รับการโยกย้ายในท้องที่อ าเภอบ้านหลวง 

  - นายชุติเดช  วรรณโวหาร ปลัดอ าเภอย้ายไปจังหวัดล าปาง ปลัดล าปางย้ายมาอ าเภอบ้าน
หลวง 



2. ช่วงนี้มีมาตรการงดเว้นการเผาระยะเวลา60 วัน เริ่มวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 
2563 การเผาต้องมีการขออนุญาต การเผาป่าที่มีการลุกลามถือว่ามีความผิด  

3. อ าเภอแจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์จัดท าบัตรประชาชนเด็กอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไปที่ฝ่ายทะเบียน
อ าเภอบ้านหลวง 

4. งานของดีเมืองน่าน เริ่มจัดวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เกี่ยวข้องมีการออกร้านบูทประจ า
อ าเภอ มอบหมายให้แต่ละฝ่าย สาธารณสุขอ าเภอเป็นประธานในการประกวด  

5. สามเณรเดินธรรมยาตรา เกี่ยวข้องคือการดูแลรักษาพยาบาล เดินทางมาในพื้นที่อ าเภอบ้านหลวง 
6. วันที่ 12 กุมภาพันธ.์63 อ าเภอยิ้ม ณ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 
7. สถานการณ์ช่วงนี้ต้องตอบค าถามอธิบายให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน อสม.ได้เข้าใจเรื่องการระบาด

ของโรคโคโลนาไวรัส  
8.การเฝ้าระวังโรคโคโลนาไวรัส คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากาก มั่นล้างมือ งดอาหารดิบ 
9.อัตราก าลัง ช่วงนี้อยู่ในระยะที่มีคนเข้าคนออก นางสาวนลินนา ณะแก้ว ได้ไปบรรจุเป็นข้าราชการ

ท้องถิ่น และสรรหาคนเข้าพร้อม รพ.สตบ้านฟ้าและ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/ 2563 
รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระที่  3  ติดตามรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/ 2563 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหาร (คุณจรรยา เชื้อหมอ) 
   1. ให้เฝ้าระวังโรคโคโลนาไวรัส มีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ 37.5 องศา ซึ่งจังหวัดน่านมีความเสี่ยงที่
จะมีคนจีนผ่านจังหวัดน่านไปประเทศลาว สามารถไปดูรายละเอียดควบคุมป้องกันของเว็บไซต์ กรมควบคุม
โรคติดต่อ ของกระทรวงสาธารณสุข ฝากเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับ อสม.ด้วยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
   2.นายดิเรก สุดแดน รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
   3.เรื่องค่า PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดน่าน เน้นให้ป้องกัน 3 ระยะ คือระยะก่อนเกิดเหตุ ช่วยให้ความรู้กับ
ประชาชน พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมของบุคลากรและสถานบริการ เวชภัณฑ์ ในเรื่องของ
การเฝ้าระวังการเป็นไข้ ไอ ระยะเกิดเหตุ เฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์ เฝ้าระวังการเจ็บป่วย สืบสวนโรค 
สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในการดูแลสุขภาพจัดบริการสาธารณสุข และหลังเกิดเหตุ สรุปบทเรียน 
งาน ปัญหาและอุปสรรค ประเมินผลการด าเนินงาน มาตรการของสาธารณสุขคือการเฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์ สื่อสารแจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังการเจ็บป่วยของประชาชน 
   4.เรื่องการประชุมเขตสุขภาพที่ 1 แนะน าผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
   5.เรื่องงบลงทุนมอบหมายผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูนติดตามในงบลงทุนในเขตสุขภาพที่ 1 
   6.ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้
ประชาสัมพันธ์ให้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในผอ.โรงพยาบาลท าความเข้าใจกับ แพทย์ ผู้สั่งจ่ายน้ ามัน
กัญชา 



   7.การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับ PM 2.5 ถ้ามี PM2.5 มากกว่า
หรือเท่ากับ 76 มิลลิกรัม ติดต่อกัน 3วัน จังหวัดก็จะเปิดศูนย์ EOC ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
   8.เรื่องอาหารปลอดภัย เน้นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของเขต 1 ให้พัฒนาโรงครัวของโรงพยาบาล โรง
อาหารในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเน้นการซื้อผักและผลไม้ปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก
ผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่ ให้จัดซื้อชุดทดลองอาหารเบื้องต้นเพื่อตรวจความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารที่น ามา
ปรุงให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นประจ าทุกเดือน  
  9. กิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น1 กระทรวงให้มีกิจกรรม เน้นการเดิน วิ่ง สะสมระยะทาง 60วัน 60 กิโล เน้น
บุคลากรสาธารณสุขเป็นตัวอย่าง เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 เพื่อ
ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพด ี
  10.แนวทางการนิเทศงานติดตามการนิเทศงานติดตามการปฏิบัติราชการ คปสอ. ปี2563 วันที่ 9 เมษายน 
2563  
  11. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจ 1 รพ.สต. ให้ทุก รพ.สต.
เตรียมเอกสารให้ครบทุกแห่ง 
  12. เดินธรรมยาตรา ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน ถึง โรงเรียนรัฐราษนุเคราะห์ ร่วมท าบุญตักบาตร จอง
ท าบุญผ้าป่ากองละ 99 บาท ให้พ่อค้า ประชาชน ร่วมท าบุญ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบและร่วมบริจาค 
   13. สนับสนุนสลากกาชาดจังหวัดน่าน  
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (คุณพิชญา  อายุยืน) 
   1. สืบเนื่องจากไวรัสโคโรนา ข่าวจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหู
หนาน ที่กลับมาบ้านช่วงปิดเทอม ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลภูเพียงแต่ไม่พบเช้ือไวรัส 
   2. การปฏิบัติตนจะมีสื่อหลายอย่างเข้ามา ส านักงานสาธารณสุขให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและในที่ชุมชน
หากจ าเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ มั่นล้างมือ ให้น้ าไหลผ่านอย่างน้อย20 
วินาที หรือใช้เจลล้างมือ และกินร้อนช้อนกลางล้างมือ ถ้ามีบุคคลเดินทางจากต่างประเทศให้แจ้งเจ้าหน้าที่  
   3. เตรียมเฝ้าระวังการระบาดไข้หวัดใหญ่ เนื่องจาก พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ให้แต่ละอ าเภอแจ้งแนวทาง
ประชาสัมพันธ์ รายงานการการก าจัดเพาะพันธ์ยุงลาย ส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (คุณนลินนา ณะแก้ว) 
   1. แนวทางการด าเนินงานเรื่องเพื่อป้องกันและควบคุมทารกกลุ่มอาการดาวน์จังหวัดน่าน สาธารณสุข
จังหวัดส่งแนวทาง หญิงตั้งครรภ์ชาวไทยที่มีอายุ35 ปีขึ้นไป ให้ค าปรึกษาที่ รพท.และรพช ถ้าปฏิเสธการคัด
กรองให้ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ รายละเอียด สแกนส่งทางไลน์ 
   2. แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมบนท้องถนนภายในจังหวัดน่าน ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมกันมาก และออก
ประกาศคณะกรรมการกีฬาจังหวัดน่านขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าจะจัดกิจกรรมให้ผู้จัด
กิจกรรมขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผ่านส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนดวันแข่งขันเส้นทาง



เพื่อการควบคุมดูแลความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม ถ้าจะจัดการวิ่งให้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
น่าน 
   3. ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ คนไหนผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพแล้วให้ไปขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสั ช ที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 
   4. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมคนน่านสุขภาพดี 64ปี โรงพยาบาลน่าน ในวันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 และวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน และกิจกรรม
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพงานวิ่งรักษ์หัวใจ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาน่าน 
   5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแจ้งเรื่องขอแจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดและปรับรายงาน
แสดงผลตัวช้ีวัดของปี63 ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส าเนาส่งไปทางไลน ์
   6. ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งประกาศวาระแห่งชาติ
ด้านสาธารณสุขประเทศไทย เรื่องประกาศเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศ
และแสดงเจตนารมณ์ว่ากระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน
และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจะด าเนินการให้ผู้ป่วยและประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย 
จากสารก าจัดศัตรูพืชและอันตรายจากสารปลอมปนหรือปนปื้นในอาหารต่างๆโดยจะด าเนินงานให้หน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านอาหารปลอดภัยและจะบูรณาการด าเนินร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้คนไทยแข็งแรงมีสุขภาพดีซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและประเทศชาติรวมทั้งท าให้
เศรษฐกิจประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น  
   7.ส านักงานสาธารณสุขขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างน้ าบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563 
ปิดการประชุมเวลา  16.20น. 
 
 
 

ลงชื่อ………………………….……ผู้บันทึกการประชุม ลงชื่อ………………….…………….ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม (นางสาวอักษราภัค ค าเขียว)   (นางสาวพิชญา    อายุยืน) 
          พนักงานธุรการ                              นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

 


