
รายงานการประชุมประจ าเดือนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
ครั้งท่ี 2/2565 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ ์2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายฉลองชัย สิทธิวัง  ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
2. นายกันติพจน์ ปานช่าง  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นายธงชัย ธิลาว  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายฤทธิรณ   จันทร์ค า  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาวศศิธร     กันทะ  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางพูลทรัพย์     สอนนฐี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นายปรัชญา       วัฒนะ  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
8. นาบชัยวัฒน์ โลกค าลือ ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
9. นายณรงค์ศักดิ์    ใจเดช  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10. นายอภิชาต  อุตยะราช ต าแหน่ง  พนักงานสุขภาพชุมชน 
11. นางสาวอุรัชญา   ร่วมญาต          ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสาวธันย์ชนก  เกสนา  ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เร่ืองจากประชุม กวป. 

1. สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจ าเดือนธันวาคม 2564  
- มอบใบประกาศนียบัตรให้หมู่บ้านท่ีฉีดวัคซีนครบ 100 % ให้ทุกสถานบริการเร่งรัดการฉีดวัคซีน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
- การเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
 ๑.) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ๒.) จัดต้ัง น่าน Center เพื่อรับเรื่องร้องเรียนแก้ปัญหาให้แก่นักท่องเท่ียว 
 ๓.) ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวทราบถึงแนวทางในการเข้าพื้นท่ีจังหวัดน่าน ตามมาตรการ
 ของ ศบค.จังหวัดน่าน 
 
 



ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.) การรองรับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะชุมชนสกาด และหมู่บ้านสะปัน 
 ๒.) ปัญหาการจราจรและท่ีจอดรถในหมู่บ้านสะปัน 
 ๓.) ปัญหาการจราจรและท่ีจอดรถ ณ จุดชมวิวบนโค้งหมายเลข ๓ 
- การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จพระราชด าเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
(เป็นการส่วนพระองค์)ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ซึ่งอาจจะมีภารกิจเพิ่มเดิม ขอให้มีการ
เตรียมพร้อมและเตรียมการ 
- การเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดีเสด็จพระราช
ด าเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  
- การเตรียมการเข้าสู่ฤดูหนาวหนาว และการแก้ไขปัญหาภัยหนาวคาดหมายอากาศเดือนมกราคม 
อากาศจะหนาวจัดมากขึ้น และมีโอกาสในการเกิด 
- ด าเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ภายใน 20 มกราคม 2565  

2.   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริการเขตสุขภาพท่ี 1 ครั้ง 6/2564 
 - เรื่องการโยกย้ายผู้บริหาร ระดับอ าเภอ (ผอ.รพช. /สอ.)  
 - ด้าน IT 30 รักษาทุกท่ี ระบบเช่ือมต่อข้อมูลสุขภาพประชาชน เพื่อรองรับระบบ refer Online ผ่าน

ระบบ NAN API 
 - รพ.สต ท่ีถ่ายโอนให้ท้องถิ่น การด าเนินงานและบทบาทหน้าท่ีด าเนินการไปพร้อมๆกันสามารถ

ขับเคล่ือนร่วมกันได้ โดยใช้ พรบ.ถ่ายโอนฯ และ พรบ.ปฐมภูมิ การจัดเวชศาสตร์ครอบครัว 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2565 
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565 

          มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 3 เร่ืองติดตามผลการประชุม คร้ังที่ 1/2565 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 



วาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

1. นายกันติพจน์  ปานช่าง การด าเนินงาน covid- 19  
- ค าส่ังจังหวัดน่าน การขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มน้อยกว่า 300 คน ไม่ต้องมีการ
ขออนุญาต แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ปฏิบัติตามหลัก DMHTT และมีการจดรายช่ือของผู้เข้าร่วม
ในกิจกรรมหรือในงาน  
- การสุ่มตรวจ ATK เจ้าหน้าท่ีต้องมีการสุ่มตรวจก่อนปฏิบัติงาน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และได้รับ
สนับสนุนชุกตรวจATK จ านวน 250 ชุด สนับสนุนให้สุ่มตรวจร้านค้า โรงแรม สถานบริการท่องเท่ียว 
ร้านกาแฟ ร้านค้า และร้านอาหาร จากระบบ Covid Free Setting  
- การส ารวจการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในเด็กอายุ 12-17 ปี จากการยินยอมของผู้ปกครอง 
หากไม่ยินยอมในการฉีดวัคซีนให้ผู้ปกครองเซ็นต์ช่ือรับรอง 
- การเดินทางไปจากจังหวัดเส่ียงสูง 6 จังหวัด จะต้องประเมินความเส่ียง  3-6 วัน ด้วยการตรวจแบบ 
RT-RCR รายงานและส่งผลต่อไป 
- เร่งรัดการฉีดวัคซีนของแต่ละสถานบริการ ให้มีผลงานท่ีเพิ่มมากขึ้น ในพื้นท่ีใดท่ีมีปัญหาการฉีด
วัคซีน สามารถติดต่อประสางานกับทางโรงพยาบาลสันติ สุข เพื่อขอให้ไปช่วยฉีดวัคซีน แต่ต้อง
จัดเตรียมคน และสถานท่ี ให้เรียบร้อย และสามารถหากิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการ
ฉีดเพิ่มมากขึ้น 

2. นายกันติพจน์  ปานช่าง งานข้อมูล  
 - การเก็บข้อมูลการคัดกรองประจ าปี ให้คัดกรอง และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย 
 - 30 รักษาทุกท่ี ระบบเช่ือมต่อข้อมูลสุขภาพประชาชน เพื่อรองรับระบบ Refer Online และการใช้

สิทธิเว็บไซต์ Authentication  
3. นางสาวศศิธร  กันทะ ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีส่งผลงานทางวิชาการ 
4. นายกันติพจน์  ปานช่าง การโอนเงินประกันสังคม 
  รพ.สต.พงษ์  จ านวน 1,300 บาท 
  รพ.สต.ป่าแลวหลวง  จ านวน 1,500 บาท 
  รพ.สต.ราษฎร์รัฐพัฒนา จ านวน 2,100 บาท 
  สสช.ปางช้าง  จ านวน 1,800 บาท 

1. นายกันติพจน์  ปานช่าง ขอให้เจ้าหน้าทุกท่านเข้าประเมิน Happinometer ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2. นางชรินรัตน์ ต๊ะพรหม ประสานงานและติดต่อกับทางโรงพยาบาลเรื่องการตรวจหาสารเสพติดใน

ปัสสาวะให้กับเจ้าหน้าท่ี จะน าชุดตรวจและประสานในหน่วยงานต่อไป 
3. นางสาวศศิธร  กันทะ การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

และการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
มติที่ประชุม เห็นควรปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้าย 
 



มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

เร่ืองจากสถานบริการ 
1. นายธงชัย  ธิลาว สถานการณ์โควิดในพื้นท่ี รอผลตรวจและสอบสวนโรคเพื่อหยุดการแพร่ระบาด

ของโรคในพื้นท่ี  ซึ่งการแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นผู้ป่วยท่ีกลับมาจากต่างจังหวัด 
2. นางพูลทรัพย์  สอนนนฐี เฝ้าระวังผู้ท่ีเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด มีการตรวจ ATK ก่อนเข้ามา

ในพื้นท่ี  

 

 
...................................................ผู้บันทึกการประชุม  ......................................................ผู้ตรวจบันทึก                           
     (นางสาวศศิธร  กันทะ)               (นายกันติพจน์  ปานช่าง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

 

 

 

 
 
 


