
  

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565 
ครั้งที่  3/2565 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 
ณ  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 1.นายชวลิต  รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  
2.นางวันเพ็ญ               วิสุทธิจินดา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
3.นายสมพิศ  วิชัยต๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4.นายประสิทธิ์  คนสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
5.นางดาวรุ่ง    งามสม    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
6.นางสาวพิชญา           อายุยืน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7.นางจิรานุช      ชนกนาถวดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8.นายจิระศักดิ์   ไชยเชิด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9.นางริณนาร์    บุญทน    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
10.นางสาวอักษราภัค     คำเขียว  เจ้าพนักงานธุรการ 
11.นางแสงนาย  ดอนดง  ผู้ช่วยทันตแพทย์  
12. นางสมพร  สุขขา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
13. นางทิพยรัตน์  สายสำราญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางยุพิน    อายุยืน  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
15.นางอังคนา  สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
16. นางธันวา              ฑีฆาวงค์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
17. นางปาริชาต      วิชัยต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
18.นางนารีรัตน์  สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
19.นายวริทธิ์ธร  อุนันตา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
20.นางสาวแววดาว       มงคล       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
21. นางศรินทร์ทิพย์      ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
22. นายพีรพงศ์  ภูสด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
23. นางสุพรรณ์  จันทร์ผง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
24. นางจิรพา              จันทร์สำเร็จ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
25. นางสาวชนากานต์  สมฤทธิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประธานในที่ประชุม  เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
เรื่องก่อนเข้าวาระประชุม 

1. ประธานในที่ประชุมนำสวดมนต์ก่อนการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด 
1. หัวหน้าส่วนราชการคนใหมใ่นพ้ืนที่อำเภอบ้านหลวง ปลัดร่วมศักดิ์ ยะใหม่วงค์ 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแจ้งสมาชิกท่ีติดโควิดให้นำใบยืนยันผลการรักษาไปยื่นจะได้รับเงิน1,000บาท 
3. ผู้ตรวจจะเข้ามาพ้ืนที่จังหวัดน่าน กำหนดการล่าสุดของผู้ตรวจราชการเขต จะมาในวันที่ 14 มีนาคม ขึ้นอำเภอ

บ่อเกลือ วันที่ 15 มี.ค.ลงพื้นที่นิเทศงาน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
4. สาธารณสุขจังหวัดเน้นในแต่ละรอบเรื่องวัณโรค ข้อมูลของบ้านหลวงผลการคัดกรองCXR กลุ่มที่1 ของอำเภอ

บ้านหลวงผ่านระดับดีขึ้น ผลการคัดกรองCXR กลุ่มเสี่ยง ครบ 100% 
4.  สถานการณ์ระบาด ไข้เลือกออก พ้ืนที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง 
เรื่องจากประชุมอำเภอ  
นายอำเภอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการที่ร่วมจัดงานของดีบ้านหลวงและขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ 

บ้านหลวง เรื่องการคัดกรอง สุ่มตรวจ ATK ขอบคุณทีมงาน อสม. ร่วมการให้บริการตรวจคัดกรองประจำจุดเข้า-ออก 
เรื่องอ่ืนๆ 
-        

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  2/ 2565  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2 เวลา 14.36 น.      

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/ 2565 
ติดตามการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ผ่านApplication   
H4U plus  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อพิจารณา         
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (คุณดาวรุ่ง  งามสม  )         

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดประชุมฟ้ืนฟูเวชปฏิบัติผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 23-27 พ.ค.  
2565 ค่าลงทะเบียนคนละ 2 ,500 บาท ประชาสัมพันธ์ให้พยาบาลเวช ท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดที่ 
http//www.bcn.ac.th 

2. แจ้งข้าราชการท่านใดประสงค์ขอย้ายข้ามจังหวัด ภายในจังหวัด และ คป.สอ.เดียวกัน รอบ ที่ 1 ปี 2565  
สามารถยื่นเอกสารขอย้ายให้ สสอ. เพื่อยื่นความประสงค์การย้ายส่งไปยัง สสจ.น่าน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 

3. แจ้งเลื่อนการเข้าสอบทานการดำเนินงานตรวจสอบภายในปี 2565 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ให้ รพ.สต. 
นาวี เป็นตัวแทนหน่วยงาน รพ.สต.เตรียมรับการสุ่มตรวจสอบ การควบคุมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายพัสดุ การควบคุมการเงิน การจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 

4. แจ้งการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านปะจำปี 2565 วันที่ 11 - 20 มีนาคม 2565 ณ. บริเวณริมน้ำ 
เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 
 

2./5. ธนาคาร.. 
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5. ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐวงเงินกู้สูงสุด 5 แสน 
บาท อัตราดอกเบี้ย 5.995 ผ่อนชำระ 10 ปี ท่านใดสนใจสามารถยื่นความประสงค์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ 

6. สสจ.น่านแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรักษาทรัพย์สินของราชการและความปลอดภัยของสถานที่ราชการดำเนินการ 
ตรวจตราการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงประจำพระองค์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากขำรุดให้ดำเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 

7. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัย เห็นควรไม่ให้หน่วยงานจัดตั้งกองทุนภายใน  
ในกรณีไม่มีกฎหมายหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจไว้ เพื่อมิให้เกิดการทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
สสจ.น่าน จึงให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

8. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามรายละเอียดที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
https://web.ssobanluang.com  
มติที่ประชุม เห็นควรปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้าย 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (คุณพิชญา  อายุยืน)  
1. สถานการณ์ระบาดโควิดในพ้ืนที่ ให้ดู คลัสเตอร์ส่วนใหญ่จะมีคลัสเตอร์ใหญ่ๆ เช่น อำเภอเมือง ยังมีการระบาดอยู่  

ส่วน โรงเรียนบ้านหลวง ครบ 28 วันแล้ว ก็จะไม่มีคลัสเตอร์เฝ้าระวัง  
2. การอบรม การพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน และกิจกรรม ปีนี้ 

การสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนา อสค.ในพ้ืนที่ และรายงานผลการปฏิบัติงานสุขภาพภาคประชาชน ปี2565 เน้น
การใช้แอป อสม. เจ้าหน้าที่ อ.เวียงสา อบรมมาแล้ว ปัญหาการใช้แอป อสม. ถ้าเคยโหลดมาแล้วจะเป็นพลาสเวิดร์ ตัวเดิม
บางคนอาจจะลืม ให้แอดไลน์สมาร์ท อสม.ขอเพ่ิมเพ่ือน สอบถามเรื่องรหัสถ้าบางคนจำรหัสไม่ได้ ให้ขอรหัสใหม่ เน้น
รายงาน อสม.1 รายงานการสำรวจลูกน้ำ รายงานการบันทึกสุขภาพในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 

3. แนวทางการรักษาส่งต่อผู้ป่วยโควิดจังหวัดน่าน ถ้าผู้สงสัยติดเชื้ออำเภอบ้านหลวง ดร.แบงค์ ได้ส่งเบอร์โทรเข้า 
ในไลน์แล้วให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ เข้ากลุ่ม อสม.ด้วย 

4. สิทธิการรักษาพยาบาลของ อสม. โรงพยาบาลน่านแจ้งว่าส่วนใหญ่ อสม.ที่ไปหนังสือรับรองจะไม่ถูกต้อง 
เพราะฉะนั้นหนังสือรับรองที่ส่งให้ใหม่ล่าสุดนั้นให้ใช้ตัวนั้น ให้ไปดูข้อมูล Thai PHC ด้วย 

5. การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด วันที่ 17 มี.ค.65 อบรม อสม. วันที่18  
มี.ค.65 วัน อสม.ระดับประเทศ ปีนี้ อ.บ้านหลวงมี อสม.ดีเด่น คือ นายชุม ไชยโยง จังหวัดจะจัดวัน อสม. วันที่ 21 มี.ค.
65 และ อำเภอบ้านหลวงจะจัดงานวัน อสม.วันที่ 21 มี.ค.65 

6. การตรวจสุขภาพ อสม. ประจำปี 2565 เรื่องของส่งตำบลนำร่องของการดูแลสุขภาพ อสม. จังหวัดละ1 ที่เลือก 
ของอำเภอเมือง ในเขตเทศบาล ของโรงพยาบาลน่าน มีกิจกรรมชัดเจน ส่วนของ อ.บ้านหลวง ขอตรวจสุขภาพของ อสม. 

7. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยตนเอง ประจำปี 2565 จังหวัดขอให้เข้าไป 
ประเมินมาตรฐานของการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ไฟล์ส่งให้ทางไลน์แล้ว 

8. เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมไข้หวัดนก ขอความร่วมมือ อสม.หรือ อาสาปศุสัตว์กรณีพบสัตว์ปีกตายเป็น 
จำนวนมาก เพื่อให้ปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการเฝ้าระวังผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินให้ใจหรือว่ามี
ประวัติสัมผัสสัตว์ปีกท่ีป่วยตาย หรือว่าเดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด 
 
           3./ เรื่องเร่งรัด..... 

https://web.ssobanluang.com/
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9. เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายก่อนระยะการระบาด ช่วงนี้มีฝน 
ตกแล้ว     

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (คุณวันเพ็ญ  วิสุทธิจินดา) 
1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การคัดเลือกและประเมินผลงานรางวัล Long Term Care 

ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่1 6 ประเภท 
1. ประเภทผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น 
2. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น 
3. ตำบล Long Term Care ในชุมชน ในเกณฑ์ ดีเด่น 
4. ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น 
5. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น 
6. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น 

2. การอบรม เชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การใช้ระบบนิเวศ การเรียนรู้ “มีดี” สำหรับผู้สอนโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ รุ่นที่1” ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษา ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องอ่ืนๆ  
  
ปิดการประชุมเวลา  17.00 น.  
 
                              

 ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม    ลงชื่อ              ตรวจรายงานการประชุม  
   (นางสาวอักษราภัค คำเขียว)            (นางสาวพิชญา    อายุยืน)  
         เจ้าพนักงานธุรการ                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 


