
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
   ครั้งที่ 1/2563 

 วันที ่6 มกราคม  2563 
    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวเสือ 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายวิชิตพงษ์   วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  สสอ.แม่ทะ 
2. นางสุมล    เจตะภัย นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 
3. น.ส.บรรเจิดพร   หาญแก้ว นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 
4. นายนมัสการ   ศรีเสน  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.แม่ทะ 
5. น.ส.เบญจวรรณ   กาวิล  นวก.สาธารณสุข   สสอ.แม่ทะ 
6. น.ส.นภามาส   พรมชัย จพ.ธุรการช านาญงาน  สสอ.แม่ทะ 
7. นางเบญจวรรณ   วงศ์เรือน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านนาคต 
8. นางสายทิม   วงศ์หอม จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านใหม่ 
9. น.ส.อรพินท์   อุดม  นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านนากวาง 
10. นางสอาด   นนท์นิติรัตน์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหนอง  
11. นายบุญเรียม   อินน้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านสามขา 
12. นายก าพล   สายปินตา นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแพะใหม่ 
13. นางอ าไพ   ค าภิธรรม นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านอ้วน 
14. นายอเุทน   มะโนปัน จพ.สาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.บ้านบอมหลวง 
15. นางสมคิด   หน่อค า จพ.สาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง 
16. นางวิภาพร   สุภา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านน  าโทก 
17. น.ส.สภุา      ศรีรุ่งเรือง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      รพ.สต.บ้านฮ่องห้า 
18. นายวรพล   ทองก่ิง  นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแม่วะ 
19. นางอุไร    ภักศิลป์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.บ้านหัวเสือ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. น.ส.อภิญโญ   สายพรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านหัวเสือ 
 2. น.ส.นารีรัตน ์   บุญมาเทพ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านหัวเสือ 
 3. น.ส.วิไลภรณ ์   ตาจันทร์วงศ ์ พนักงานธุรการ   รพ.สต.บ้านหัวเสือ 
 4. นางเพชรอรุณ   วงค์มี  ผู้ช่วยเหลือคนไข้   รพ.สต.บ้านหัวเสือ 
 5. นางทิพย์วรรณ   บุญเจริญ พนักงานทั่วไป   รพ.สต.บ้านหัวเสือ 
 6. นายมนัส   สายชุ่มดี จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านนากวาง 
 
เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 

ก่อนวาระการประชุม 1 
- การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  โดย ประธานในที่ประชุม น าไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องประชุม กวป. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
- ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่รพ.สต. ที่ได้เฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้มาประชุม  ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ               
ครั งที่ 37 “เปิดล าปาง เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจ” ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- เน้นย  าเรื่องงบค่าเสื่อม ปี 2564-2565  ให้ทุกพื นที่ท าแผนงบค่าเสื่อม และเสนอในที่ประชุม คปสอ. 
 
1.2. เรื่องประชุม หน.ส่วนราชการ อ าเภอแม่ทะ  
กิจกรรมประจ าเดือน มกราคม 2562  
- โครงการจิตอาสาพัฒนา/กิจกรรมท าแนวป้องกันไฟป่า  เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ในวันพุธที่                      
15 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณป่าชุมชนดอยแก้ว หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต าบลน  าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 
- โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.                                
ณ  โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์  บ้านสามขา  หมู่ที่ 6  ต าบลหัวเสือ  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- โครงการจิตอาสาพัฒนา/กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และท าความสะอาด   เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ในวันอังคารที่   21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ บริ เวณวัดถ  าพระสบาย หมู่ที่  7 ต าบลนาครัว                      
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ มเคลื่อนที่  ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น.                     
ณ  กาดวังเงิน  บ้านปงป่าเป้า  หมู่ที่ 1  ต าบลวังเงิน  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- การรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2562 เวลา  08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอแม่ทะ  
อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
 
เรื่องเพ่ือทราบ 
- การด า เนินโครงการ ฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน  า  คูคลอง เ พ่ือสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน                 
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง จึงให้อ าเภอบูรณาการทุกภาคส่วน
ร่วมด าเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน  า คูคลอง  เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- กิ่งกาชาดอ าเภอแม่ทะ ได้จัดท าโครงการติดตั งกล่องรับบริจาคเงิน และเครื่องหมายกาชาดติดผลิตภัณฑ์ (เซรามิก)   
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ขาดโอกาสในสังคม ในพื นที่อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ปีพ.ศ. 2563                         
จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ ตลอดจนก านัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิก (แก้วเซรามิก) จ านวน 1,000 ใบ  ราคาใบละ  50 บาท เพ่ือน าเงินดังกล่าวไว้ใช้ใน
กิจการของก่ิงกาชาดอ าเภอแม่ทะต่อไป 
- ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน “ตลาดบ้านหลุก” ทุกเย็นวันศุกร์   
 
1.3 เรื่องประชุม สาธารณสุขอ าเภอ 
- แนะน า Application : Air4Thai  เป็น Application  ที่ท าให้ทราบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ซ่ึงจังหวัดล าปางมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อยู่ 4 จุด คือ  

1) ต.พระบาท อ.เมือง   ๒) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ                
3) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ    ๔) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ   
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และแปลผลออกมาเป็นสี พร้อมทั งมีค าแนะน าการปฏิบัติตัวในการป้องกันจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  และขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนภัยประชาชนในการดูแลสุขภาพป้องกันผลกระทบจากภาวะฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน   
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   สืบเนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  สถานการณ์โรคเฝ้าระวังระดับจังหวัด  
4.1 สถานการณ์ทางระบาดวิทยาที่ส าคัญ (26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562) 

 

ล าดับ
ที ่

 

โรค 

ปี 2561 
(26 พ.ย.- 23 ธ.ค.)  

ปี 2562 
(26 พ.ย.- 23 ธ.ค.) 

อัตรา อัตรา 
1 Acute Diarrhoea 103.42 87.84 
2 Influenza 38.82 37.07 
3 Pneumonia 31.16 25.25 
4 Food poisoning  12.63 11.69 
5 H.conjunctivitis  11.15 10.07 
6 HFM 10.07 9.13 
7 P.U.O 6.04 7.79 
8 Chickenpox  4.30 3.49 
9 T.B. 3.76 3.76 

10 D.H.F. total 1.61 1.48 
 
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่มีอัตราป่วยลดลงจากปีที่ผ่านมาใน

ช่วงเวลาเดียวกัน โดยโรคที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ โรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน โรคไข้หวัดใหญ่ และ                
โรคปอดอักเสบ 

อันดับหนึ่ง โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ในปี 2562 อัตราป่วย 87.84 ต่อแสนประชากร ซึ่งลดลงจาก              
ปี 2561  ซึ่งพบอัตราป่วย 103.42 ต่อแสนประชากร  

อันดับสอง โรคไขห้วัดใหญ่  ในปี 2562 อัตราป่วยเท่ากับ 37.07 ต่อแสนประชากร ซึ่งลดลงจากปี 2561  
ซึ่งพบอัตราป่วย 38.82 ต่อแสนประชากร  

อันดับสาม  โรคปอดอักเสบ  ในปี 2562 อัตราป่วย 25.25 ต่อแสนประชากร ซึ่งลดลงจากปี 2561               
ซึ่งพบอัตราป่วย 31.16 ต่อแสนประชากร  
    
 
 

…/4.2 สถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวัง... 



-4- 
 
4.2 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอ าเภอแม่ทะ 

 

ล าดับที่  

โรค 
ปี 2561 

(26 พ.ย.–25 ธ.ค. 2561)  
ปี 2562 

(26 พ.ย.–25 ธ.ค. 2562) 
จ านวนผู้ป่วย อัตรา จ านวนผู้ป่วย อัตรา 

1 Diarrhoea 32 52.19 49 79.92 
2 Influenza 13 21.20 32 52.19 
3 Food Poisoning  22 35.88 11 17.94 
4 Pneumonia 33 53.82 9 14.68 

5 
Hand,foot and 
mouth disease  

4 6.52 7 11.42 

6 H.conjunctivitis 2 3.26 3 4.89 
7 Chickenpox 1 1.63 2 3.26 
8 Pyrexia 10 16.31 1 1.63 

หมายเหตุ อัตราต่อแสนประชากร 

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2562 เทียบกับ ปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งโรค                 
ที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ 

อันดับหนึ่ง โรคอุจจาระร่วง  พบผู้ป่วย จ านวน 49 ราย อัตราป่วย 79.92 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเพ่ิมขึ น
จากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน และไม่มีผู้เสียชีวิต ต าบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ต าบลบ้านบอม จ านวน 5 ราย                 
อัตราป่วยเท่ากับ 171.12 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 
325.13 ต่อประชากรแสนคน 

อันดับสอง โรคไข้หวัดใหญ่  พบผู้ป่วย จ านวน 32 ราย อัตราป่วย 52.19 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเพ่ิมขึ น
จากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน และไม่มีผู้เสียชีวิต ต าบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ต าบลหัวเสือ จ านวน 8 ราย                 
อัตราป่วยเท่ากับ 116.31 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 – 4  ปี คิดเป็นอัตราป่วย 
516.53 ต่อประชากรแสนคน 

อันดับสาม โรคอาหารเป็นพิษ  พบผู้ป่วย จ านวน 11 ราย อัตราป่วย 17.94 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งลดลง
จากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน และไม่มีผู้เสียชีวิต ต าบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ต าบลวังเงิน จ านวน 2 ราย                 
อัตราป่วยเท่ากับ 72.99 ต่อประชากรแสนคน  กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 92.89 
ต่อประชากรแสนคน 

- สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ าเภอแม่ทะ  
 วันที่ 1 มกราคม – 26 ธันวาคม 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 62 ราย อัตราป่วย 105.17 ต่อประชากรแสนคน            
พบผู้ป่วยสูงสุดที่ ต าบลสันดอนแก้ว จ านวน 33 ราย อัตราป่วย 701.83 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา                
ต าบลบ้านบอม จ านวน 4 ราย อัตราป่วย 148.37 ต่อประชากรแสนคน ต าบลวังเงิน จ านวน 4 ราย อัตราป่วย 
109.47  ต่อประชากรแสนคน  ต าบลน  าโจ้ จ านวน 7 ราย อัตราป่วย 70.65  ต่อประชากรแสนคน  ต าบลหัวเสือ 
จ านวน 4 ราย อัตราป่วย 62.18 ต่อประชากรแสนคน ต าบลแม่ทะ จ านวน 4 ราย อัตราป่วย 58.95 ต่อประชากร
แสนคน  ต าบลบ้านกิ่ว จ านวน 2 ราย  อัตราป่วย 45.71  ต่อประชากรแสนคน  และต าบลนาครัว จ านวน 3 ราย 
อัตราป่วย 29.97 ต่อประชากรแสนคน  ต าบลดอนไฟ จ านวน 1 ราย อัตราป่วย 23.56 ต่อประชากรแสนคน  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบของผู้รับผิดชอบงาน สสอ.  
6.1 งานบริหาร/งานพัสดุ/งานการเงิน  
1. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ลป0032/            
ว40405 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562  
 - ปีงบประมาณ 2560-2562 ส่งภาพถ่ายก่อนและหลังด าเนินการ 
 - จัดท าแผนปีงบประมาณ 2564 และปี 2565 
 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 
 - จัดท า Master plan 

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน ได้จัดท าคู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฎิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ประจ าปี 2563  ขอให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาคู่มือระบบการ
ป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ฯดังกล่าว และปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับและให้ของขวัญของ
ข้าราชการชั นผู้ใหญ่ฯ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ลป0032/ว51744 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562   
6.2 งานพัฒนาปฐมภูมิ PCC รพ.สต.ติดดาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
1. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ให้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดตาม
ไฟล์แนบ) 
2. คปสอ.แม่ทะ ก าหนดศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ รพ.สต.บางไผ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี และ 
long term Care จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนมกราคม 2563  
3. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ พชอ. และ พชต. ในเดือนมกราคม 2563 
 (1) ติดตามผลการการด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค ปี 2562 ประเด็น (1) อาหารปลอดภัย  (2)การจัดการ
ขยะและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 (2) วางแผนการด าเนินงาน ในปี 2563 ใน 3 ประเด็น (1)อาหารปลอดภัย (2)การจัดการขยะและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)ผู้สูงอายุ    (3) รายงานผลให้ สสอ.  
6.3 งานพัฒนาบุคลากร 
1 . จั ง ห วั ด ล าป า ง  มี ค า สั่ ง เ รื่ อ ง  ใ ห้ ข้ า ร า ชกา ร ไปปฏิ บั ติ ร า ชก า ร  ใ ห้ น า ยมนั ส  ส า ยชุ่ ม ดี  ต า แหน่ ง 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติ งาน รพ.สต.บ้านหัว เสือ ไปปฏิบัติราชการ ที่  รพ.สต.บ้านนากวาง  
ตามค าสั่งจังหวัดล าปางที่ 6468/2562  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน แจ้งมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ า ขอให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษามาตรการ ปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด 
3.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ขอข้อมูลส่วนบุคคลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(น.ส.อรพินท์ อุดม รพ.สต.บ้านนากวาง) 
4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง อนุมัติให้ นางดรุณี รวมสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านฮ่องห้า 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาพยาบาลเบื องต้น) รุ่นที่ 22 
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              
ใช้งบประมาณต่างสถานบริการ (รพ.แม่ทะ) 
5. ขอให้ทุกแห่งส่งรายงานผลการพัฒนาบุคลากร สรุปผลการประชุม/อบรม รายเดือน ส่งให้ สสอ.ภายใน วันที่               
6 ของทุกเดือน และรายไตรมาส 1-4   
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5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง Individual self Learning ผ่านระบบ E-Learning  ครั งนี แนะน า
หลักสูตร/เรื่อง 
 5.1 การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ - เบญจวรรณ กาวิล 
 5.2 การจัดการความเครียด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - สุมล เจตะภัย 
6. ประชาสัมพันธ์การอบรม/ประชุมต่างๆ (เอกสารเวียน) 
 6.1 หลักสูตรการให้ค าปรึกษาก่อนและหลังตรวจเลือดเอชไอวี(สถาบันบ าราศนราดูร) 
 6.2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (โรงพยาบาลสวนปรุง) 
 6.3 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี     
                 อุตรดิตถ์) 
 6.4 อบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครล าปาง) 
 6.5 หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข (กรมอนามัย) 
 6.6 หลักสูตรอื่นๆ(เอกสารเวียน) 
 
6.4 งานวิจัยและนวัตกรรม 
- ก าหนดการประชุมครั งที่ 1 วันที่ 30 – 31 เดือนมกราคม 2563  ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ             
แม่ทะ ขอให้ทุกแห่งเตรียมข้อมูล/หัวข้อวิจัย/สมมุติฐาน/เครื่องมือ/อ่ืนๆ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมคณาอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
 
6.5 งานเภสัชสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค 
1. จังหวัดล าปาง ขอแจ้งก าหนดการติดตามก ากับการด าเนินงานในกิจกรรม RDU สัญจร ในโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่งต่ออ าเภอ อ าเภอแม่ทะในวันที่ 23 มกราคม 2562 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (HDC 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) จึงคืนข้อมูลให้ และสามารถโหลดได้จากเว็บไซต์  http://bit.do/fiHCY   
3. จังหวัดล าปาง ขอให้ตรวจสอบ/เฝ้าระวังเครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบชงร้อน (ในประเด็นความสะอาด 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของตัวเครื่อง) โดยมีแนวทางการตรวจสอบตาม QR Code  หรือ 
https://we.tl/t-SPHtR90aJj 
 
6.6 งานจิตอาสา 
- ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครจิตอาสา วันที่ 1 – 10 ของ
ทุกเดือน ณ ที่ท าการอ าเภอทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้อสม.ที่ยังไม่
สมัครเป็นจิตอาสา (อ าเภอแม่ทะ ยังไม่สมัครเป็นจิตอาสา 294 คน) ให้ไปลงทะเบียนและสมัครจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ตามวัน เวลาดังกล่าว   
 
6.7 งานแผนงาน 
1. แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจ าเดือนมกราคม 2563 
2. ประชุม คปสอ.แม่ทะ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ  
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6.8 งานสุขภาพภาคประชาชน 
1. การอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน ในโครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ปีงบประมาณ 2563                 
ในวันที่  14-16  มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย ประธานอสม.ระดับหมู่บ้าน จ านวน 95 คน/หมู่บ้าน                           
ณ ห้องประชุมสโมสรเทศบาลต าบลแม่ทะ  
             ตัวชี วัดตรวจราชการ 2 ข้อ คือ 1) การอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน เป้าหมาย คือประธาน อสม.หมู่บ้าน   
ทุกคน ต้องได้รับการอบรม และ 2) ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายติดบ้านติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี อสม.หมอประจ าบ้าน
ดูแลและขอความร่วมมือชี แจงภารกิจ อสม. หมอประจ าบ้าน ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง และรายงานผล ตามรายงาน (ไฟล์แบบฟอร์ม) 
2. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและเปิดใช้งานแอปพลิเคชี่น อสม.ออนไลน์  ลงทะเบียน
เพ่ือเปิดใช้งานระบบ  อสม.ออนไลน์  ที่  WWW.ais.co.th/aorsormor ภายใน วันที่ 20  ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้อมูล
พื นฐานเจ้าหน้าที่และ อสม. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563  เริ่มต้นใช้งานใน ฟิวเจอร์ต่าง ๆ ภายในวันที่                         
1 กุมภาพันธ์ 2563  
3. แบบส ารวจข้อมูล อสม.ดูแลหลังคาเรือน รับผิดชอบ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 ( ไฟล์แบบฟอร์ม)     
๔. การสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม. กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้กับ อสม. 
อ าเภอแม่ทะ จ านวน 1,767 คน สมัคร 1,499 คน  ร้อยละ 88.94  สมัครเพิ่มเติมได้ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 
 
6.9 งานส่งเสริมสุขภาพ 
วัยเด็กและสตรี  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงดี             
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและขับเคลื่อนการด าเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในวันที่                 
24-25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
- จังหวัดล าปางส่งสรุปผลการประชุมและแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ/การประชุม
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเด็กไทยสายตาดี และประชุมพัฒนาบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์การใช้ข้อมูลระบบฐานข้อมูลร่วม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1hFVFKPOMhGFY-BZEXmhiRq8QAKD0MDFt/view?usp=sharing  
 
วัยเรียน 
- จังหวัดล าปาง ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ ด าเนินมาตรการป้องกันการ
จมน  าของเด็กอายุต่ ากว่า 15  ปี ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและให้ด าเนินกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ตามแนวทางประเมินผู้ก่อการดี การด าเนินงานป้องกันการจมน  า(ฉบับปรับปรุง ปี 2563)   
 
วัยท างาน 
- การคัดกรองสุขภาพในวัย 35 ขึ นไป โรคความดันโลหิตสูง อ าเภอแม่ทะ ร้อยละ 40.67 
- การคัดกรองสุขภาพในวัย 35 ขึ นไป โรคเบาหวาน อ าเภอแม่ทะ ร้อยละ 38.69 
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการรับประทานอาหารรสเค็มในประชาชนจังหวัดล าปาง โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ 
     1. ครัวเรือน ทุกหลังคาเรือน  ( 17,302 หลังคาเรือน ) 
    2. ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์ Clean food good taste 
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3. ตลาดสด จ านวน 1 แห่ง ( ตลาดสดบ้านท่าแหน ) 
     4. โรงเรียนมัธยม จ านวน 1 แห่ง  ( โรงเรียนแม่ทะวิทยา ) 
     5. โรงเรียนประถม ที่เข้าโครงการ Thai School Lunch ทุกโรงเรียน 
     6. โรงพยาบาลแม่ทะ 
     7. วัดส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง/สถานบริการสาธารณสุข   
 
วัยผู้สูงอายุ   
- สรุปการประชุมชี แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัดแบบเชิงบูรณาการ ในวันที่                            
13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคอร            
- ผลการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ ในโปรแกรม Version 2020   ณ วันที่ 4 มกราคม 2563  
( ไฟล์แนบ ) การออกหน่วย Senile Cataract จังหวัดล าปาง ปี 2563 อ าเภอแม่ทะ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
ณ รพ.แม่ทะ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง ในโปรแกรม Lampang 
COC  ในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ           
- การดูแลผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์ อ าเภอแม่ทะ 16 คน 
 
6.10 งานยาเสพติด 
1. สถานการณ์งานยาเสพติด เดือน ธันวาคม 2562                

-  บังคับ  14  ราย  สมัครใจ คสช. 108   3  ราย  รายสมัครใจ  1  ราย               
 -  ยอดบ าบัด แอลกฮออล์ จ านวน  15  ราย  บุหรี่ จ านวน  31  ราย   
2. อ าเภอแม่ทะโดยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าปาง( ศอ.ปส.จ.ลป.) ข้อมูลสมัคร
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าปาง เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลของการด าเนินโครงการและมีฐานข้อมูล ในทุก 
Setting เชิงประจักษ์และเป็นมาตรฐาน 
3. การประชุม คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ครั งที ่1/2563 
 
6.11 งานสุขภาพจิต  
-  สรุปประชุมโครงการชี แจง นโยบายและการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 
 
6.12 งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือน  พฤศจิกายน  62 ร้อยละ 99.96  สิทธิ์ว่าง จ านวน  21  คน 
ร้อยละ 0.04  
2. จังหวัดคะแนนการประเมินขึ นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2563 อ าเภอแม่ทะ ผ่านจ านวน 4 แห่ง ไม่ผ่าน จ านวน3 
แห่ง ผ่านแบบเงื่อนไข จ านวน 6 แห่ง 
 
6.13 งานแพทย์แผนไทย 
1. ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และเม่ือผ่านการทดสอบในทุกบทเรียน จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สามารถอบรมผ่านทาง Website : 
www.e-learningimrta.moph.go.th  
 

…/2. ประชาสัมพันธ์... 
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2. ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.dtam.moph.go.th/index.php?lang=th      
3. เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพ แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ โดยประชุมผ่าน
ระบบถ่ายทอดทางไกล(VDO Conference)  ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ก าหนดจัด 4 ระยะ 

- วันที่ 19 ธันวาคม 2562 หลกัการแพทย์แผนไทยในการใช้ต ารับยาและปรุงยา ศุขไสยาสน์ 
- วันที่ 19 มีนาคม 2563  หลกัการแพทย์แผนไทยในการใช้ต ารับยาและปรุงยา ท าลายพระสุเมรุ 
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ต ารับยา 16 ต ารับ 
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 การติดตามรายงานผลการศึกษาและอาการไม่พึงประสงค์ 

 
6.14 งานทันตสาธารณสุข 
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด าริให้มูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย ด าเนินโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ 
และมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ก าหนดออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านทันตกรรม โดย
อ าเภอแม่ทะ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนทองทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ วัดสามขา 
 
6.15 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- จังหวัดล าปาง ส่งแนวทางการให้วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ชนิดหยอด 2 ครั ง(Rotarix) ในเด็ก
อายุ 2 และ 4 เดือน โดยได้ส่งรายละเอียด ได้แก่ แนวทางการให้วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค , แนว
ทางการให้วัคซีนโรต้าทั งหมด และหนังสือสรุปแนวทางการให้วัคซีนโรต้า สามารถดาวน์โหลดแนวทางและเอกสาร
เพ่ิมเติมทาง QR Code  
 
6.16 งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง แจ้งจ านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเทศกาลปีใหม่ 
2558 – 2563  
 
6.17 งานควบคุมโรค 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้ส่งแนวทางการเฝ้าระวังและรายงานโรคและภัยสุขภาพ และขอให้สถาน
บริการสาธารณสุขในพื นที่ด าเนินการดังนี  
 1.1 ทีมตระหนักรับรู้สถานการณ์ ศึกษาเกณฑ์รายงานเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ พร้อมวางแผนจัดระบบ
การรายงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในอ าเภอ และเชื่อมโยงกับข้อมูลระดับต าบล 
 1.2 รายงานเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ รายงานทันที  
รายงานภายใน 3 ชั่วโมง และรายงานภายใน 24 ชั่วโมง 
2. กรมควบคุมโรค สั่งเข้มเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ  หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น  ามูกไหล และเหนื่อยหอบ 
ร่วมกับมีประวัติเดินทางมาจาก เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน โปรดแจ้งพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ทันที 
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6.18 งานอาชีวอนามัย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการบันทึกรหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรกรรมและการบันทึกการตรวจเลือด
คัดกรองเพ่ือหาความเสี่ยงจากสารก าจัดศัตรูพืช สามารถดาวน์โหลดแนวทางและเอกสารเพิ่มเติมทาง QR Code  
2. จังหวัดล าปางก าหนดสิ่งที่พื นที่ต้องด าเนินการ ในเรื่องเฝ้าระวังหมอกควัน ดังนี   

- สสอ.รายงานกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดล าปางปี 2563 ทุกวันก่อนเวลา 
9.00 น. จังหวัดจะตรวจสอบข้อมูลทุกวันและแจ้งติดตามผ่านไลน์ Mr.PM2.5จังหวัด  

- สสอ.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบการเฝ้าระวังหมอกควันปี 2563 ใน HDC  
- ทุกอ าเภอ จัดท าทะเบียน/จ านวนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก 0-5 ปี  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคหอบหืด 

และหญิงตั งครรภ์   
- ทุกอ าเภอ จัดท าป้ายติดห้อง Clean Room 
- Mr.PM2.5 ประสานหน่วยงานราชการอ่ืนๆ อปท. ชุมชน จัดเตรียมห้อง Clean Room และสนับสนุน

หน้ากากอนามัย 
3. การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทางสุขภาพจาก PM2.5 ปี 2563 
 - แต่งตั ง Mr.PM2.5 ประจ าอ าเภอ/รพ. 
 - ส ารวจความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ หน้ากาก ห้องสะอาด พร้อมบริการ 
 - จัดท าทะเบียนข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
 - เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ PM2.5 จากเว็บไซต์ Air4Thai ทุกวัน 
 - จัดเตรียมห้องสะอาด(Clean Room) รองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต  
 - สื่อสารความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ การใช้หน้ากากอนามัยผ่านสื่อต่างๆ 
 - อสม.ออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ติดตามอาการของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
 - รายงานผลการด าเนินงาน 
4. แนวทางการด าเนินงานอารยะสถาปัตย์ (Universal design) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางประจ าปี 2563 
เพ่ือให้สถานบริการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการใช้บริการ และมีความปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชนทุก
กลุ่มวัย 
 
6.19 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
- แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง  คปสอ.แม่ทะ ปีงบประมาณ 2563 ตามคุณสมบัติดังนี   
    1. ผู้สมัครเป็นบุคลากร คปสอ.แม่ทะ ที่มีค่าดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 กิโลกรัม / เมตร 2  
    2. มีรอบเอว ผู้ชายมากกว่า 90 เซนติเมตร (>36 นิ ว) ผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร (>32 นิ ว) 
 
6.20 งานการเงิน และงานพัสดุ 
1. แจ้งเรื่องการออกเลขจัดซื อจัดจ้าว ให้ออกตามปีงบประมาณ เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
2. การออกเลขหนังสือทั่วไปให้ออกตามปี พ.ศ. 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  
 จากที่ตรวจเอกสารจัดซื อ จัดจ้าง ค่าอินเตอร์เน็ต ยังพบว่า ไม่ได้เปลี่ยน พ.ศ.ปีงบประมาณ และเลขออก ยังใช้
ต่อเนื่องจากปีก่อน ขอให้ดูเอกสารการเงินชุดใหญ่ด้วย 
3. ขอให้จัดท าแบบ ภงด.3 สรุปการจ้างทั งปี ส่งสรรพากรด้วย ภายในเดือนมกราคม ถ้าไม่ส่งจะมีค่าปรับ 
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4. ขอให้จัดท าแบบ ภงด.1 ก พิเศษ แบบสรุปการจ่ายเงินเดือน เงินโอที เงิน ฉ.11 ส่งสรรพากร ภายใน                      
15 กุมภาพันธ์ 2563 
5. ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ในวันที่  20  มกราคม 2563 เวลา 13.00 -16.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องของ รพ.สต./เรื่อง อ่ืน ๆ 
-  
 
 

นางสาวเบญจวรรณ  กาวิล     ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
นางสาวบรรเจิดพร  หาญแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ    ครั้งที่ 1/2563   
วันที่ 6 มกราคม  2563    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวเสือ 

 

 



 


