
รายงานการประชุมโครงการอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง และบอกต่อ ATK   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

--------------------------------------------------------------------- 
๑. นางสุมล    เจตะภัย นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ     ประธาน 
2. นายนุกูล   หนูสุข  นวก.สาธารณสุขช านาญการ  สสอ.แม่ทะ 
3. นายปิติพงษ์        หลิดชวิวงค ์ นวก.สาธารณสุข      สสอ.แม่ทะ 
4. นางอ าพรรณ       ไชยลังกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.แม่ทะ     
5. นางสาวอธิชา    จริยา  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.แม่ทะ 
6 นาวิทยา             กาทอง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  รพ.แม่ทะ 
7. นางสาวพิมพ์ละออ  บุญเป็ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านอ้วน 
8. นางมณฑินี   วงศ์ทองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      รพ.สต.บ้านบอมหลวง 
9. นายก าพล   สายปินตา นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแพะใหม่ 
10. น.ส.สภุา      ศรีรุ่งเรือง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      รพ.สต.บ้านฮ่องห้า 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
คปสอ.อ าเภอแม่ทะ ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง 

และบอกต่อ ATK  ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0032/2060 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
อบรมวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอ าเภอแม่ทะ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดท าหลักสูตรอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK)  
      - เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเลือกและใช้ชุดทดสอบ ATK รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง (PPE) การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
      - มอบหมายเนื้อหาการบรรยาย (ตามตารางก าหนดการประชุม/อบรม) 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รวม 315 คน ดังนี ้

 1. กลุ่มหมู่บ้าน ชุมชน เป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุข 98 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน 
จ านวน 196 คน 
 2. กลุ่มโรงเรียน ครูอนามัย บุคลากรในสถานศึกษาอ าเภอแม่ทะ จ านวน 45 คน 
 3. กลุ่ม Setting จ านวน 50 คน ประกอบด้วย 

- กลุ่มสถานประกอบการโรงงาน 



- กลุ่มบริษัท/ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า 
- กลุ่มโรงแรม/รีสอร์ท/หอพัก 
- กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว 
- กลุ่มตลาด/ร้านอาหาร 
- ร้านแต่งผมเสริมสวย 

     4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน  24 คน 
4.3  เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการใช้ชุดทดสอบ ATK ในพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน 

โรงเรียน และSetting ในพ้ืนทีอ่ าเภอแม่ทะ 

 
ก ำหนดกำรประชุม/อบรม 

เวลำ ก ำหนดกำร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร้วมการอบรม 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย สถานการณ้โรคโควิด -19 และการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

บรรยาย มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดล าปาง 
(นายนุกูล  หนูสุข) 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว้างและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย การตรวจโควิด ๑๙ ด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบ Antigen Test Kit 

(ATK)  (นายวิทยา  กาทอง) 
บรรยาย การใส้/ถอด ชุด PPE  
บรรยาย การจ ากัดขยะติดเชื้อในชุมชน (นส.อธิชา  จริยา) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30 น. ฝ้กปฏิบัติเรื่องการ ใส้/ถอดชุด PPE (วิทยากรทุกคน) 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว้างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30 น. ฝ้กปฏิบัติเรื่องการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (วิทยากรทุกคน) 
.30 – 16.30 น. สรุปการอบรม 

มติทีป่ระชุม     รับทราบ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น  
และร่วมกันจัดท าเนื้อหาการอบรม จัดเตรียมเอกสาร เตรียมชุดตรวจ ATK และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

 
 

      นางสาวอธิชา จริยา  ผู้จดบันทึกการประชุม 


