
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
   ครั้งที่ 2/2564 

 วันที ่3 กุมภาพันธ์  2564 
    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ 

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.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.แม่ทะ 
6. นางวิภาพร   สุภา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านน  าโทก 
7. นางอ าไพ   ค าภิธรรม นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านอ้วน 
8. นางสมคิด   หน่อค า จพ.สาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง 
9. นายอุเทน   มะโนปัน จพ.สาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.บ้านบอมหลวง 
10. นางสายทิม   วงศ์หอม จพ.สาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.บ้านนาคต 
11. นายบุญเรียม   อินน้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านสามขา 
12. นายก าพล   สายปินตา นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแพะใหม่ 
13. น.ส.สภุา      ศรีรุ่งเรือง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      รพ.สต.บ้านฮ่องห้า 
14. นางแววใจ    ธิวงศ์น้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านนากวาง 
15. นางสอาด   นนท์นิติรัตน์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหนอง 
16. นางวิรัลยุพา     วงศ์ปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านใหม่ 
17. นายวรพล   ทองก่ิง  นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแม่วะ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวนารีรัตน์   บุญมาเทพ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านหัวเสือ 
 2. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์ต๊ะมูล นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านใหม ่
 3.  นางอรวรรณ   ทาหลี  พนักงานธุรการ   รพ.สต.บ้านใหม ่

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1. น.ส.นภามาส   พรมชัย จพ.ธุรการช านาญงาน  สสอ.แม่ทะ 
2. นางอุไร    ภักศิลป์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.บ้านหัวเสือ 

 
    

เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 

ก่อนวาระการประชุม  
- การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  โดย ประธานในที่ประชุม น าไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องประชุม กวป. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
- ติดตามงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ในประเด็น   

1) MCH การลดและป้องกันมารดาตาย   
2) เด็กปฐมวัย (เด็กปฐมวัยที่เตี ยและค่อนข้างเตี ยได้รับ นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง) 
3) วัยเรียน (ลดเค็ม  แก้ไขปัญหาโภชนาการอ้วน เริ่มอ้วน) 
4) วัยท างาน (การด าเนิน กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย) 
5) ผู้สูงอายุ (การส่งเสริมสุขภาพ และ Long Term Care) 

- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)  (ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด และลดรอคอย, Stroke  
STEMI, Sepsis, COPD, CKD, CANCER  และสุขภาพจิต) 
- ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564  วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 
2564  คณะตรวจราชการเดินทางลงตรวจเยี่ยมพื นที่ โรงพยาบาลแม่ทะ และเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน  าจาง 
บ้านนากว้าว ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
- แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดล าปาง 
- ผลการด าเนินงาน การป้องกันควบคุมวัณโรคจังหวัดล าปาง ปี 2564 
- การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จาก PM 2.5  
 
1.2. เรื่องประชุม หัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอแม่ทะ  

กิจกรรมประจ าเดือน  
- โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ มเคลื่อนที่  ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 – 12.00 น.                      
ณ  วัดดอนไฟ  บ้านดอนไฟ  หมู่ที่ 7  ต าบลดอนไฟ  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- การรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอแม่ทะ  
อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
- โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ มเคลื่อนที่  ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 – 12.00 น.                     
ณ  วัดแม่วะ  บ้านแม่วะ  หมู่ที่ 3  ต าบลสันดอนแก้ว  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- โครงการจิตอาสาพัฒนากิจกรรมด้านแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน  เนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ในวันพุธที่  24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  บริเวณศาลเจ้าพ่อวังเงิน                   
บ้านปางมะโอ  หมู่ที่ 8  ต าบลวังเงิน  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง   

แจ้งให้ทราบ 
- หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  จ านวน  2  ราย  ดังนี  
 1)  นางสาวสุธาสินี  ทองอ่อน   ต าแหน่ง ประมงอ าเภอแม่ทะ 
 2)  นางพิมรดา  ประทุมเหง่า  ต าแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล าปาง) 
- การก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษและก าหนดวันหยุดราชการประจ าภูมิภาค รวมทั งการเลื่อนวันหยุด
ชดเชยวันหยุดราชการ  ประจ าปี 2564 
- การด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมยุงลายแบบบูรณาการ 
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- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัย 
ผ่าน Line Official Account ”ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” อีกช่องทางหนึ่ง  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย การแจ้งเหตุด่วน รวมถึง สามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   สืบเนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  สถานการณ์โรคเฝ้าระวังระดับจังหวัด  

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

ระดับประเทศไทย  
พบผู้ป่ายรายใหม่จ านวน 836 ราย  ผู้ป่วยยืนยันสะสมจ านวน 20,454  ราย  หายป่วยแล้วจ านวน               

13,217  ราย และเสียชีวิตจ านวน 79 ราย 
 
2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดล าปาง  ปี 2564 ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบของผู้รับผิดชอบงาน สสอ.  

6.1 งานบริหาร/งานพัสดุ/งานการเงิน/ITA  
1. ก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ และก าหนดวันหยุดราชการประจ าภูมิภาค รวมทั งการเลื่อนวันหยุด
ชดเชยวันหยุดราชการ ประจ าปี 2564 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
2. อ าเภอแม่ทะ แต่งตั งผู้รักษาราชการแทนนายอ าเภอแม่ทะ ตามค าสั่งอ าเภอแม่ทะ ที่ 37/2564  ลงวันที่                     
1 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั งปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ าต าบล ตามค าสั่งอ าเภอแม่ทะ ที่ 38/2564 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)  
3. แผนการเงิน(Fixed cost)และแผนรับจ่ายเงินบ ารุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ได้รับอนุมัติแล้ว ขอให้ทุกแห่งเบิกจ่ายเงินตามแผนฯ และยึดระเบียบฯอย่างเคร่งครัด   
4. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 รับสมัครตั งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
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6.2 งานพัฒนาปฐมภูมิ PCC รพ.สต.ติดดาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
1. ประกาศผลการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2563 และ แจ้ง 
เป้าหมาย รพ.สต.ที่เข้ารับการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2564 
 ปีงบประมาณ 2563 อ าเภอแม่ทะ มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านกิ่ว บ้านอ้วน บ้านใหม่ 
บ้านสามขา และ รพ.สต.บ้านแม่วะ  
 ปีงบประมาณ 2564 อ าเภอแม่ทะ มี รพ.สต. ที่เข้ารับการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว 3 แห่ง ได้แก่     
รพ.สต.บ้านฮ่องห้า น  าโทก และ รพ.สต.แพะใหม่ 
 และในปีงบประมาณ 2564 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพฯ เวปไซต์ http://gishealth.moph.go.th/pcu ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
2. แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม ส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มี
แพทย์ประจ าครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 และงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (NPCU นากวาง และ NPCU บ้าน
หนอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
3. การขึ นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2564  อ าเภอแม่ทะ เป้าหมาย 3 แห่ง 
NPCUรพ.แม่ทะ NPCUบ้านกิ่ว และNPCUบ้านอ้วน 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปี 2564 อ าเภอแม่ทะก าหนดประเด็นขับเคลื่อน คือ กลุ่มเปราะบาง 
(ผู้สูงอายุติดเตียง / ผู้พิการ) 
6.3 งานพัฒนาบุคลากร 
1.จังหวัดล าปางมีค าสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ านวน 3 ราย ตามค าสั่งจังหวัดล าปางที่ 229/2564 ลงวันที่ 
18 มกราคม 2564 มีข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางพิมพ์ใจ สาย
อ้าย 2.นางนิตยา ศรีสุทธะ 3.นางกรุณา จอมภา ซึ่งข้าราชการทั ง 3 คน ไปปฏิบัติราชการส่วนราชการใหม่ตั งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2564  
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564  
 - ตัวชี วัดส าหรับ ผอ.รพ.สต. มี 6 ตัวชี วัด (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 - ให้บันทึกตัวชี วัดลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด(PPIS) ของข้าราชการ 
ทุกคน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
3.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
         ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

   ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
สามัญ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั น 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามที่ส านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) และในปี พ.ศ.2564 EB 7 ให้หน่วยงานมี
การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ดังนั นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ เป็นไปตาม
มาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมาตรา 6 
(2) และ (7) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
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บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั งแนวทางการประเมิน ITA ดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จึงก าหนด
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าเพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการ
พัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี  

     1.ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ 
ผู้บังคับบัญชา ด าเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ า โดยให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการทุกดัชนีชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลซึ่งมีผลการประเมินแต่ละตัวชี วัด 
และน าผลการปฏิบัติราชการน ามาด าเนินการพัฒนา ดังนี  

      1.1ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีบทบาทการสอน แนะน างาน (coaching) โดยรับบทบาทในการ 
เป็นผู้สอนงาน เป็นพ่ีเลี ยง หรือที่ปรึกษา 

      1.2 ก าหนดให้มแีผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องได้รับการ 
พัฒนาแต่ละตัวชี วัดตามผลการประเมิน 
                1.3 ก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะ ของ
บุคลากร 
4.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

 1 ยึดถือตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งม่ันตั งใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสามารถ ก ากับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน  

    2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ Https://hr.moph.go.th 
5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมและการประชุมวิชาการ (เอกสารเวียน) 
 
6.4 งานวิจัย / R2R / CQI 
- โครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยฯตามแผนยุทธศาสตร์ฯ คปสอ.แม่ทะ ปีงบประมาณ 2564  ก าหนดจัดอบรม ครั ง
ที่ 2 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ  (ให้เอางานมาส่งอาจารย์ด้วย) 
 

6.5 งานแผนงาน 
-  ประชุม คปสอ.แม่ทะเดือนกุมภาพันธ์  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  

1) ตาราง 9 ช่อง เทียบ ตั งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 และปัจจุบัน เป็นอย่างไร  
2) ข้อมูลผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคดังต่อไปนี   HT DM CKD COPD  
ให้วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสีเขียว เหลืองแดง เป็นอย่างไร  
 

 
 

…/6.6 งานสุขภาพภาคประชาชน... 
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6.6 งานสุขภาพภาคประชาชน 
1. การสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม. กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้กับ อสม 
อ าเภอแม่ทะ ณ เดือน ธันวาคม จ านวน 1,767 คน สมัคร 1,727 คน  ร้อยละ 97.73  
2. ขอความร่วมมือ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบส ารวจออนไลน์ เรื่องพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด 19  โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลก ส านักงานภูมิภาคเอเซียใต้และเอเซีย
ตะวันออก ระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564  
3. การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด 19 ) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด 19 ) ระลอกใหม่  เน้น อสม. ค้นหา คัดกรอง ทุกหลังคาเรือน ที่เดินทางมา
จากจังหวัดเสี่ยง และแรงงานต่างด้าว เฝ้าระวังอาการ เน้น อสม.ล้างมือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และกระตุ้นให้
ประชาชนด้วย ส ารวจความเครียด ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย  การรายงานผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในชุมชน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทุกวันที่ 16 และ              
วันที่ 30 ของทุกเดือน ในโปรแกรม Thai Phc.net 
4. ยกเลิก การให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื นที่มาปฏิบัติงานให้ค าแนะน าประขาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง 
โรคติดเชื อโควิด-19 หน้าที่ว่าการอ าเภอแม่ทะ 
             ช่วงที่ 4/  1 มกราคม 2564 –31 พฤษภาคม 2564  เขต อสม.รพสต.บ้านแม่วะ / รพสต.บ้านอ้วน 
5. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานพื นที่ต้นแบบ
กองทุนสุขภาพชุมชน ( การบริหารจัดการกองทุน กปท./NCD/ศดล./LTC ประจ าปี 2563 เขต อ.แม่ทะ กปท. 
เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว LTC เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ศูนย์เด็กเล็ก อบต.หัวเสือ NCD อบต.หัวเสือ 
6. ประชุมคณะท างานสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานกองทุนสุขภาพชุมชน จังหวัดล าปาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 ระบบ Zoom ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนสุขภาพชุมชน 
7. อสม.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ  ปี 2564 นางจิตร าพึง พุ่มสะอาด สาขาทันตสุขภาพ อสม. เขตรพสต. หัวเสือ     เข้า
ประกวดแข่งขันระดับชาติ จ านวน 4 ภาค  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง ระบบ ออนไลน์ Zoom  
8. สรุปการอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน ปี 2564  กลุ่มเป้าหมาย รองประธานอสม. จ านวน 95 หมู่บ้าน / คน  
 จ านวน 2 รุ่น   ดังนี                                                                                                                                                 
              รุ่นที่ 1 วันที่  25 -27  มกราคม 2564  ( 25 -26 มค.64 )  จ านวน  51  คน ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลแม่ทะ                                                                                                                   
              รุ่นที่ 2 วันที่  28 -30  มกราคม 2564  ( 28- 29 มค.64 )  จ านวน  44  คน ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลแม่ทะ 
9. ลงบันทึก อสม.หมอประจ าบ้าน ปี 2564 ใน โปรแกรม Thai phc.net  แนวทางขั นตอนการบันทึก 
10. การขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าบ้าน 3 คน Kick Off 18 ธันวาคม 2564  
                รพสต.บ้านหัวเสือ และรายงานผลการบันทึกข้อมูล ในระบบ 3หมอ  ของเขตสุขภาพท่ี 1 
                http://3doctor.hss.moph.go.th  
          1) จัดท าและส่งมอบบัตรแนะน าหมอประจ าตัว 3 คน ตั งแต่ 1 มกราคม 2564  
          2) มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง 
          3) จัดระบบการให้ค าแนะน า ปรึกษา ประสาน ส่งต่อ  
 
 

…/11. ประสานอสม.... 
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11. ประสานอสม.ส ารวจตอบแบบส ารวจ โดย อสม . 1 คน ตอบแบบส ารวจ 1 ชุด และส ารวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
ประชาชนในพื นที่ จ านวน 3 ชุด (ครัวเรือนละ 1 ชุด ) เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการางการแพทย์ฉุกเฉิน 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผ่าน Google Form 

 
6.7 งานส่งเสริมสุขภาพ 

วัยเด็กและสตรี  

- โครงการ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  โดยการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ของพ่อแม่
หรือผู้เลี ยงดูหลัก”เขตสุขภาพท่ี1 (ล าปางได้รับจัดสรร 1000 ชุด จะได้รับในเดือนมีนาคม 2564) 
- โครงการอบรมแกนน าวัยรุ่น (งบ PPA) กลุ่มเป้าหมาย : วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10-24 ปี (โรงเรียน+ชุมชน) 
จ านวน 130 คน  จ านวน 2 วัน 

วัยเรียน 
- แจ้งแนวปฏิบัติการประเมินรับรองและประกวดทีมผู้ก่อการดี  ป้องกันการจมน  า  ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โควิด 19 และสามารถส่งผลงาน เพ่ือขอรับการประเมินรับรองได้ ภายใน 20 เมษายน 2564 
- หนังสือหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน  า  และหนังสือสถานการณ์ตกน  า จมน  าของเด็กในประเทศไทย             
ปี พ.ศ.2552 – 2561  เพ่ือให้หน่วยงานใช้ประโยชน์ 

วัยรุ่น 
- ให้ทุก รพ.สต.ส่งรายงานคลินิกวัยรุ่น วันที่ 25 ของทุกเดือน 

วัยท างาน 

- ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2564   อ าเภอแม่ทะ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 99.82 
โรคเบาหวาน ร้อยละ 98.74 

-  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือลดกลุ่มเสี่ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จังหวัดล าปาง ปี 2564 งบ  PPA สปสช. กลุ่มเสี่ยง HT DM ที่มี BMI > 25 สิทธิ์บัตรทอง  จ านวน  144  คน 

-  แบบรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2564 ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

-  แบบรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน//ความดันโลหิตสูง ปี 2564 ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

- การประชุมความรู้เรื่องในการดูแลผู้ป่วยฟอกไตทางหน้าท้อง ( CAPD ) ในวันที่ 15 กุภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 -
16.30 น. ระบบ Zoom Conference         
- โครงการงานบูรณาการอาหารและออกก าลังกาย ปี 2564  การก าหนดเป้าหมายครัวเรือน อสม.รับผิดชอบ  

วัยสูงอาย ุ
- จังหวัดล าปาง แจ้งการติดตามการด าเนินงานจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านผู้สูงอายุและอารยสถาปัตย์                                                                                                                  
1) การจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายที่ทุกแห่ง ส่ง มาแล้วนั น                                                                    
2) การปรับปรุงอารยสถาปัตย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/รพ.แม่ทะ จ านวน 14 แห่ง                                                                                                     
3) วัด เป้าหมาย วัดส่งเสริมสุขภาพ รพสต./รพช. ละ 1 แห่ง 
            ให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานวัด แบบรายงาน รพ./รพสต.ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่เสี่ยง
ต่อการหกล้ม (แนวทางการส ารวจบ้าน)   ทุกไตรมาส เดือนธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  กันยายน 
 

…/แนวทางการจัดบริการ.... 
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- แนวทางการจัดบริการสุขภาพที่มีภาวะหกล้ม จังหวัดล าปาง โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุ Thai FRAT & House risk เพ่ือแยกกลุ่มเสี่ยง และท ากิจกรรมตามกลุ่ม 
- การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ในกลุ่ม ที่ 1 ผู้สูงอายุติดสังคม ADL > = 12  เป้าหมาย ต าบลละ              
71 คน 
- ทุกอ าเภอเลือกเป้าหมายชมรมผู้สูงอายุน าร่องปี 64 อ าเภอละ 1 ชมรม เพ่ือเป็นต้นแบบในการท าแผนส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual wellness plan) เป้าหมายชมรมละ 25 แผน ขอให้ส่งชื่อชมรม
ให้ สสจ.ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 เพ่ือส่งให้ศูนย์อนามัยที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมติดตั งความรู้เรื่องการ
จัดท าแผนตามแนวทาง 6 องค์ประกอบต่อไป **เงื่อนไข ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในชมรมฯไม่น้อยกว่า 50 คน และอ่านออก 
เขียนได้ อ.แม่ทะ ชมรมผู้สูงอายุต าบลป่าตันนาครัว 
- การประเมินตนเองต าบล LTC ปี 2564  จ านวน 10 ต าบล  
- การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ส าหรับพระสงฆ์ ออนไลน์ ( Google form )เป้าหมาย ร้อยละ 15 ของ
พระสงฆ์ทั งหมด ระยะเวลาส ารวจ เดือน มกราคม 2564 – สิงหาคม 2564   เป้าหมาย รพสต/รพช  พระ 3 รูป 
- การลงทะเบียนพระคิลานุปัฎฐาก ในโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2564 
- การส ารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบล ละ 71 คน 
- ผู้ป่วยรับความช่วยเหลือมูลนิธิหลวงพ่อเกษมเขมโก  ปี 2564 อ.แม่ทะ จ านวน 9 ราย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2564 
- มูลนิธิแพย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พิจารณาอนุมัติรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
พอสว. ให้ความอนุเคราะห์ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารผู้ป่วย และญาติ และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิธิของ
ผู้ป่วย เฉพาะโรคหรืออาการผิดปกติในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เขต รพสต.นาคต รพสต.บ้านหนอง รพสต 
บ้านหนอง รพสต.บ้านสามขา รพสต.บ้านอ้วน จ านวน 10 ราย ยังเหลือ อีก 4 ราย 
 
6.8 งานสุขภาพจิต /งานยาเสพติด 

- การประชุมโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตในสถานการ์ณการแพร่ระบาด Covid ในจังหวัดล าปาง             
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ระบบออนไลน์ Zoom  ประเด็น 

1) นโยบายกรอบทิศทางขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต 
2) ตรวจเช็คสุขภาพใจตัวเองหรือคนใกล้ชิดกันหรือยังคะ โปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN ของกรม

สุขภาพจิต จัดสรรมาเพ่ือให้ท่านได้ตรวจเช็คสุขภาพใจ สามารถรับบริการปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ โทร
ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323  โรงพยาบาลสวนปรุง 094-6317373 

6.9 งานจิตอาสา 
- การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย อ าเภอแม่ทะ ประจ าปี 2564 ดังนี  
1) วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วันอานันทมหิดล 
2) วันที่  24 กันยายน 2564 วันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม                       
พระบรมราชนก 
 กิจกรรมที่ด าเนินการ คือ การท าความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลแม่ทะ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในอ าเภอแม่ทะ 
 
 
 

…/6.10 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์.... 



-9- 
 
6.10 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1. ผลการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ รอบท่ี 1/2564  และการวิเคราะห์ข้อมูล  
https://drive.google.com/drive/folders/1jq3aPbsHkATuGVlhAWutsRQgo9hKnYiV?usp=sharing 
2. ให้รพ.สต.ประเมินตนเอง และประเมินหมู่บ้าน โรงเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในโปรแกรม Health Gate
ภายในเดือน มีนาคม 2564 
3. ติดตามการด าเนินงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการ รพ.สต.พื นที่ชุมชนรอบ
รู้ด้านสุขภาพต้นแบบ 4 ชุมชน 

1) รพ.สต.บ้านนากวาง  บ้านนากวาง / โรงเรียนบ้านนากวาง   
2) รพ.สต.บ้านกิ่วหลวง บ้านนากว้าวกิ่ว / โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา   
3) รพ.สต.บ้านสามขา  บ้านสามขา / โรงเรียนบ้านสามขา   
4) รพ.สต.บ้านนาคต. บ้านสบทะ  / โรงเรียนบ้านนาคต 

 
6.11  งานเภสัชสาธารณสุขและงานคุ้มครองผู้บริโภค 
1. คืนข้อมูลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ไตรมาสที่ 1/2564 และ 
จาก HDC  วันที่ 20 มกราคม 2564 
2. ขอความร่วมมือในการประสานกับโรงเรียนเรื่องของ อย.น้อย ส าหรับปี 2564  ว่าแตล่ะโรงเรียนที่เคยมีผล
ประเมินและครูที่รับผิดชอบยังคงมีการด าเนินการหรือไม่และมีการเปลี่ยนชื่อครูผู้รับผิดชอบหรือไม่  รบกวนตรวจสอบ
และส่งไฟล์กลับภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
https://drive.google.com/drive/folders/15mvbCdGmdECx1X-VGVrg5IJ1CwlPJdai?usp=sharing 
3. สสจ.ล าปางให้สุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ปี 2564 ซึ่งในปีนี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ  
1) ครัวเรือน   2) ร้านค้าจ าหน่ายเกลือ/ร้านจ าหน่ายอาหาร   3) โรงเรียน   ได้รับสนับสนุนชุดทดสอบ I-Kit จ านวน 
4 ขวด (1 ขวด ตรวจได้ 80 ตัวอย่าง)  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
4 . แจ้ ง ให้ รพ .สต .ทุ กแห่ ง ป ระเมิ น ตน เองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ ไม่ รับ ผู้ ป่ วย ไว้ ค้ างคื น 
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 
6.12 งานแพทย์แผนไทย 
1. เชิญเข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับสหวิชาชีพ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564                 
เวลา 08.00 – 18.30 น. ผ่าน Zoom Meeting 
2. โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564 
เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการ กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทยของ รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.แม่ทะ และรพ.แม่ทะ วันที่ 17 มี.ค. 2564 ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ 
 
6.13 งานควบคุมโรค 
1. การก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
2. แนวทางการด าเนินงานวัคซีน HB ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   
3. ขอความร่วมมือในการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019  
4. ชี แจงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

…/5. ประชาสัมพันธ์.... 
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5. ประชาสัมพันธ์หนังสือ โควิด-19 ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 
6. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายตาม QR-Code 
7. มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 
8. ส ารวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
9. ส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด-19 
 
6.14 งานอาชีวอนามัย 
1. ขอให้ด าเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานของหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 
2. เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังชี แจงมาตรการโควิด 19 กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
3. การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม ในสถานีบริการเชื อเพลิง 
 
6.15 งานทันตสุขภาพ 
- ผลการด าเนินงานลดงาน 1 ตุลาคม 2563 – 28 มกราคม 2564  
 1) องค์กรอ่อนหวาน รพ.สต. 1 แห่ง + องค์กรอ่ืน 1 แห่ง 
 2) ร้านเครื่องดื่มอ่อนหวาน ร้านกาแฟ/ร้านน  า ในเขตบริการ 
 3) ชุมชนอ่อนหวาน 
 
6.16 งานการเงิน และงานพัสดุ 
1. ใบสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจ าปี 2563 ของเจ้าหน้าที่ ได้ส่งให้ทาง E-mail ขอให้ทุก รพ.สต.เป็นไฟล์รวมทั งหมด
ขอให้ด าเนินการ Print ในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ของท่าน ส าหรับ ในส่วนของ พตส. และ ฉ.11 ผู้รับผิดชอบงาน
การเงิน สสจ.ล าปาง แจ้งว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
2. ขอให้เจ้าหน้าที่รับใบสรุปยอดหักเงิน กบข. ประจ าปี 2563 ส าหรับเจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่ได้สมัครแจ้งรับทาง E-mail 
การน าส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปี 2561                  
3.เนื่องจากมีหนังสือขอให้หักเงินน าส่ง กยศ. ซึ่ง บาง รพ.สต. จะส่งตรงถึงเจ้าตัว จึงขอให้ รพ.สต.ที่มีพนักงาน
กระทรวงที่กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ด าเนินการตาม Link  https://epayslf.rd.go.th/  เพ่ือจะได้น าส่งเงินให้ กยศ. 
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องของ รพ.สต./เรื่อง อ่ืน ๆ 
-  
 
 
 
 

นางสาวเบญจวรรณ  กาวิล     ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
นางสาวบรรเจิดพร  หาญแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


