รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขอาเภอเถิน
ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
*********************************************************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชุมพล
ดวงดีวงศ์
สาธารณสุขอาเภอเถิน
2. นายประยูร
จันทร์ศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นางธนิสา
สุวรรณเลิศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นางชมพูนุช
แสงบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5. นายธนภัทร
อุ่ยเจริญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
6. นางจุรีย์
สุยะชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
7. นายพิศิษฐ์
ปาละเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8. นายวรรณชัย
คาปุาแลว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9. นางกรรณิการ์
กันทะมา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
10. นางสมศิลป์
จันทราช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
11. นายทอง
กาวิลเครือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
12. นายนิเวช
เตชะบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13. นางสุกัญญา
ปัญญาสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
14. นางสาวจุฑามาศ สิงห์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
15. นายสมเกียรติ
เทพา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
16. นายธวัชชัย
จันทร์แสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
17. นางนงคราญ
จันทร์ศักดิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
18. นางวิจิตรา
อุบลคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
19. นางยุธิน
สุวรรณรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
20. นางอาภัย
ปิ่นน้อย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
21. นายชาติ
ลัมมะวิไชย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
22. นายศักดิ์สุนัน
กันคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
23. นางอมรรัตน์
คาทาสี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
24. น.ส.อริศรา
สิทธิวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
25. น.ส.กนกวรรณ
วังหอม
จพ.การเงินและบัญชี
26. นางสาวเกษร
โคตรมี
จพ.การเงินและบัญชี

สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
รพ.สต.บ้านเด่นแก้ว
รพ.สต.บ้านดอนแก้ว
รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง
รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
รพ.สต.บ้านวังหินพัฒนา
รพ.สต.บ้านเด่นชัย
รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว
รพ.สต.บ้านนาบ้านไร่
รพ.สต.บ้านกุ่มเนิ้ง
รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง
รพ.สต.บ้านหนองหอย
รพ.สต.บ้านปางอ้า
รพ.สต.บ้านแม่ถอด
รพ.สต บ้านหอรบ
รพ.สต.บ้านท่ามะเกว๋น
รพ.สต.บ้านแม่ปะหลวง
รพ.สต.บ้านแม่วะหลวง
รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน

รายชื่อผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ว่าที่ร.ต.ธนัทเดช กาวิละนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.บ้านแม่ถอด (ติดราชการอื่น)
2. นายศุภชัย จันทร์คา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน (ติดราชการอื่น)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
สรุปสาระสาคัญของการประชุม ดังนี้ .ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. แจ้ง แนะนาข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่ง ในอาเภอเถิน
1.1 นางเกศรา แก้วกรอง เกษตรตาบลนาโปุง
1.2 นายนิธิ

อู่ทอง

เกษตรตาบลเวียงมอก

2. แจ้ง ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น
2.1 พ.ต.อ.อุทัย คาแสน ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้กากับสถานีตารวจภูธรบ้านโฮ่ง
2.2 พ.ต.อ.กฤษฎิ์ชีระ วิริยะเสรี ย้ายไปดารงตาแหน่ง สถานีตารวจภูธรบ้านเสด็จ
2.3 ร.ต.พัศกันต์ อริยะมั่ง ย้ายไปดารงตาแหน่งสัสดี อาเภอแม่พริก
3. แจ้งเรื่อง ผู้ใหญ่บ้านหมดวาระ
3.1 นายทรงวุฒิ เรืองสวัสดิ์ หมู่ 2 ตาบลเถินบุรี
4. ท่านประธานขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
5. แจ้งเรื่องโครงการ อาเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านน้าดิบหมู่ 3 ตาบลแม่วะ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
6. แจ้งเรื่อง ยาเสพติด “ยาเคนมผง” ฝากประชาสัมพันธ์เฝูาระวัง
7. แจ้งเรื่อง การแสดงตนของผู้ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
8. แจ้งเรื่อง กาหนดวันหยุดชดเชยกรณีพิเศษ และวันหยุดประจาภาค ปี2564
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ , 12 เมษายน , 27กรกฎาคม , 24 กันยายน
วันที่ 26 มีนาคม ภาคเหนือ , 10 พฤศจิกายน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , 6 ตุลาคมภาคใต้ , 21 ตุลาคม
ภาคกลาง
9. แจ้งเรื่อง ขยาย พรก.ฉุกเฉินต่อถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564
10. แจ้งเรื่อง ประกาศคณะรัฐมนตรี ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
11. แจ้งเรื่อง การผ่อนคลายมาตรการ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 64
12. แจ้งเรื่อง การขออนุญาตจัดงาน สามารถจัดได้แต่ต้องทาตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ณ ปัจจุบัน
13. แจ้งเรื่อง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดลาปาง เบื้องต้นต้องแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม. จากนั้นแจ้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทาการประเมินความเสี่ยง จะให้ Home Quarantine หรือ Self Monitoring
14. แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดดอยปุาตาล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

15. ประธานสภาวัฒ นธรรม หมดวาระ อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่ว ยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพื่อทาการเลือกตั้ง
16. แจ้งเรื่องการดาเนินการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
17.แจ้งเรื่อง การห้ามเผาปุา
18. แจ้งเรื่อง NPCU
19. แจ้งเรื่อง 3 หมอ
20. แจ้งเรื่อง Safety Zone หรือ Clean room ควรมีเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน
21. แจ้งเรื่อง Healthy Coach
22. แจ้งเรื่อง แผนหมู่บ้าน
23. แจ้งเรื่องบุคลากร จัดสรรตามลาดับ
ลาดับ 1 รพ.สต. บ้านเด่นชัย
ลาดับ 2 รพ.สต. บ้านปางอ้า
ลาดับ 3 รพ.สต. บ้านวังหิน
ลาดับ 4 รพ.สต. บ้านนาเบี้ยหลวง
ลาดับ 5 รพ.สต. บ้านหอรบ
ลาดับ 6 รพ.สต. บ้านแม่ปะหลวง
ลาดับ 7 รพ.สต. บ้านนาบ้านไร่
มติที่ประชุม : -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองวาระการประชุมครั้ง 1 / 2564 วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
- รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม : -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

มติที่ประชุม : -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

วาระเข้าที่ประชุมประจาเดือนฯ อาเภอเถินจังหวัดลาปาง
( ส่วนสาธารณสุข )
ประจาเดือน มกราคม 2564
( ข้อมูลตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 25 มกราคม 2564 )
เรื่องที่ 1: หัวข้อประชุม : สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ได้แก่

ลาดับ

ชื่อโรค

จานวน (คน)

ต่อแสนประชากร

1
2
3
4
5
6

อุจาระร่วง
ปอดบวม
ตาแดง
มือเท้าปาก
อาหารเป็นพิษ
ไข้หวัดใหญ่

68
19
19
10
7
6

115.15
32.18
32.18
16.93
11.85
10.16

แยกอันดับโรคดังนี้
1.โรคอุจจาระร่วง จานวน 68 ราย พบใน 8 ตาบล 43 หมู่บ้าน คิดเป็นอัตราปุวย 115.15 ต่อแสน
ประชากร

อันดับ ตาบล จานวน (คน)
1
นาโป่ง
9
2
แม่ถอด
10
3
แม่วะ
8
4
เวียงมอก
13
5
แม่มอก
6
6
แม่ปะ
5
7
เถินบุรี
6
8
ล้อมแรด
11

ต่อแสน
161.90
150.69
143.11
125.87
116.57
112.08
92.14
74.23

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบ ทุกกลุ่มวัย โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป จานวน
ผู้ปุวยเท่ากับ 18 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 10 ราย พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่า
เพศหญิง โดยพบเพศชาย 37 ราย เพศหญิง 31 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.19 : 1 ดังนั้น
ควรเน้นด้านสุขาภิบาลอาหาร / สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย " กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ"

2.โรคปอดบวม จานวน 19 ราย พบใน 8 ตาบล 18 หมู่บ้าน คิดเป็นอัตราปุวย 32.18 ต่อแสน
ประชากร

อันดับ ตาบล จานวน (คน)
1
แม่มอก
3
2
แม่วะ
3
3
เวียงมอก
4
4
นาโป่ง
2
5
เถินบุรี
2
6
แม่ถอด
2
7
แม่ปะ
1
8
ล้อมแรด
2

ต่อแสน
58.29
53.67
38.73
35.98
30.71
30.14
22.42
13.50

จากการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 6 ราย รองลงมา
คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 6 ราย

พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 11

ราย เพศหญิง 8 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.38 : 1ดังนั้นควรเน้นด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัย "ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของร่วมกัน"และสวมหน้ากากอนามัยปูองกัน
3. โรคตาแดง จานวน 19 ราย พบใน 7 ตาบล 14 หมู่บ้าน คิดเป็นอัตราปุวย 32.18 ต่อแสนประชากร

อันดับ ตาบล จานวน (คน)
1
นาโป่ง
4
2
เวียงมอก
7
3
แม่ปะ
2
4
แม่มอก
2
5
แม่ถอด
2
6
เถินบุรี
1
7
ล้อมแรด
1

ต่อแสน
71.96
67.78
44.83
38.86
30.14
15.36
6.75

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบ ทุกกลุ่มวัยเรียนและวัยทางาน โดยกลุ่มกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ
45-54 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 5 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35-44 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 2 ราย พบผู้ปุวยเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 11 ราย เพศหญิง 8 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.38 :
1 ดังนั้นควรเน้นสุขวิทยาส่วนบุคคล " ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสดวงตา”

4.โรคมือ เท้า ปาก จานวน 10 ราย พบใน 5 ตาบล 9 หมู่บ้าน คิดเป็นอัตราปุวย 16.93 ต่อแสน
ประชากร

อันดับ ตาบล จานวน (คน) ต่อแสน
1
แม่มอก
5
97.14
2
นาโป่ง
2
35.98
3
แม่ปะ
1
22.42
4
เวียงมอก
1
9.68
5
ล้อมแรด
1
6.75
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบมากในกลุ่มวัยเรียน โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จานวนผู้ปุวย
เท่ากับ 9 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 1 ราย

พบผู้ปุวยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย

พบเพศหญิง 6 ราย เพศชาย 4 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 2.00 : 1 ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่บ้านและ
โรงเรียน ดังนั้นควรเน้นด้านสุขาภิบาลอาหาร / สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย " กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ
บ่อยๆ"ผู้ปุวยไม่ควรไปทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
5. โรคอาหารเป็นพิษ จานวน 7 ราย พบใน 5 ตาบล 7 หมู่บ้าน คิดเป็นอัตราปุวย 11.85 ต่อแสน
ประชากร

อันดับ ตาบล จานวน (คน) ต่อแสน
1
แม่มอก
2
38.86
2
เวียงมอก
2
19.36
3
แม่วะ
1
17.89
4
เถินบุรี
1
15.36
5
ล้อมแรด
1
6.75
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบกลุ่มวัยเรียนและวัยทางาน กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี จานวน
ผู้ปุวยเท่ากับ 3 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 2 ราย พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง โดยพบเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 3 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.33 : 1 ดังนั้นควรเน้น
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย "ล้างมือบ่อยๆ ทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง "
6.โรคไข้หวัดใหญ่ จานวน 6 ราย พบใน 5 ตาบล 6 หมู่บ้าน คิดเป็นอัตราปุวย 10.16 ต่อแสนประชากร

อันดับ ตาบล จานวน (คน) ต่อแสน
1
แม่มอก
2
38.86
2
นาโป่ง
1
17.99
3
แม่วะ
1
17.89
4
เวียงมอก
1
9.68
5
ล้อมแรด
1
6.75
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบ ทุกกลุ่มวัย โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 2
ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 1 ราย พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบ
เพศชาย 4 ราย เพศหญิง 2 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 2.00 : 1 ดังนั้นควรเน้นรักษาร่างกายให้
แข็งแรง อบอุ่น ออกกาลังกาย ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ "ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของร่วมกัน"และสวมหน้ากากอนามัย
ปูองกัน

โรคที่ต้องเฝูาระวังเป็นพิเศษ
โรคไข้เลือดออก จานวน 1 ราย พบใน 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน คิดเป็นอัตราปุวย 17.89 ต่อแสนประชากร
ตาบลแม่วะ หมู่ที่ 1 บ้านแม่วะลุ่ม
จานวน 1 ราย
ดังนั้นควรเน้น มาตรการ “3 เก็บ 3 โรค”ได้แก่
1. เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
3. เก็บน้า ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้าทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่
ซึ่งจะสามารถปูองกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
5.2 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5.2.1 งานยุทธศาสตร์ที่1: ด้านส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1. กลุ่มวัย จากการเยี่ยมติดตาม/นิเทศงานเมื่อเดือนมกราคม

***แจ้งให้พื้นทุกแห่งที่กากับ ติดตามงาน/ข้อมูลการดาเนินงานจาก HDC ให้เป็น REAl time เพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ตามห้วงเวลาที่กาหนด
1.1แม่และเด็ก
-ทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธ์ แยกกลุ่มNCD
-ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์/ครรภ์เสี่ยง/Care plan/
-การเยี่ยมบ้าน(ห้องคลอดจะส่งแนวทางการดาเนินงานมาให้)ตามสถานการณ์โควิด
1.2เด็กปฐมวัย การคัดกรองพัฒนาการ/การติดตามและการบันทึกข้อมูลในห้วงเวลา ทันเวลา ครบถ้วน
ถูกต้อง
-เน้นการตรวจ DSPM (ผู้ปกครองมีและใช้เป็น ร้อยละ 90)
-การแก้ปัญหาเด็กเตี้ย (แนบไฟล์คู่มือต้นแบบกองทุนศูนย์พัฒนาเด็ก ตัวอย่างโครงการ สปสช..หน้า32 ระบุ
การแก้ปัญหา..และซื้อนมไข่ได้)
1.3วัยรุ่น
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิต ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนใน
วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานที่ หอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา
เปูาหมาย อบรมวัยรุ่น ๔ สถาบัน รร.เถินวิทยา , รร.เวียงมอกวิทยา , ว.เถินเทคโน , ว.การอาชีพ
จานวน ๑๓๐ คน
1.4วัยทางาน
 แจ้งข้อมูลผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (HDC:2 กพ.
64)
(แนบไฟล์)
 แจ้งผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ปีงบประมาณ 2564 (HDC:2 กพ. 64)
(แนบไฟล์)
 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกาลังกายเพื่อลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ปี 2564 งบ PPA กลุ่มเปูาหมาย 100 คน

1.6 สูงอายุ
-แจ้งแนวทางแนวทางการดาเนินงาน ltcปี64 ของ สปสช.(แนบไฟล์)
-การประเมินตาบล LTC ปี 64โดย CM(ประสานผู้รับผิดชอบในกลุ่มไลน์)
-การลงข้อมูล THAI FRAT ในงาน ผู้สูงอายุจากข้อมูลการคัดกรอง GSD ปี 2563 รายชื่อได้ส่งให้
ผู้รับผิดชอบงานแล้ว (ตามที่เลขาฯคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ “กรอบการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ” โดยนามาใช้เป็นกรอบการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป)
-ขอความร่วมมือดาเนินการสารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ำหรั
า บพระสงฆ์. (hl),,ระยะเวลา
สารวจเดือน มค-สค.64 กลุ่มเป้าหมายทั้งอาเภอ 30คน ลงข้อมูลในgoogle
form:http://bit.ly/2KZOJkvหรือLink QR Code(ตามไฟล์ที่แนบให้)(18 รพ.สต.)
-แจ้งแนวทางดาเนินการสารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สาหรับ ผู้สูงอายุ.
เป้าหมายตาบลละ. 71 คน สารวจช่วง มค-มิย.64ลงข้อมูลในlink :http://1ab.in/lpgหรือ
AppplicationH4U,,(ตามไฟล์ที่แนบ)
-แจ้งเรื่องขอความร่วมมือดาเนินการลงทะเบียนพระคิลาฯ แม่ชีคิลาฯและสามเณร อสว.
ในวัดส่งเสริม ที่เคยผ่านการอบรมพระ อสว.หรือพระคิลาแล้ว เพื่อให้ดาเนินการลงทะเบียนทาง
เวปไซด์https://healthtemple.anamai.moph.goth(ตามไฟล์ที่แนบ)
-แจ้งวันที่อบรมฟื้นฟู CM รุ่น 3 ที่เลื่อนการอบรมออกไป ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ประสานจะจัดอบรมในวันที่ 2-5 มี.ค. 64 (จะมีหนังสือตามมา)
2.เรื่องอื่น
-การประชุมเพื่อพัฒนางาน NPCU(แนบไฟล์)
-โครงการแก้ปัญหาในพื้นที่ งบ กปท.
-พชอ.อาเภอเถินปี2564 มีทั้งหมด 4 ประเด็น (ประเด็น แม่และเด็ก ,ผู้สูงอายุ,หมอกควัน และโควิด)

และได้ทาการประเมินครั้งที่1/64 UCCARE ส่งจังหวัดแล้ว
หมายเหตุ. ได้แนบไฟล์การประชุมส่งให้ทุกรพ.สต.แล้ว
มติที่ประชุม : -รับทราบ
5.2.2 งานยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
1.คืนข้อมูลผลงานการคัดกรองวัณโรคปี 2564 ภาพรวมอาเภอเถิน ได้ร้อยละ 91.39
มติที่ประชุม : -รับทราบ
5.2.3 งานยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : -รับทราบ
5.2.4 งานยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
1.การคีย์ข้อมูล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ให้แล้วเสร็จ 31 มกราคม 2564
2.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรองรับการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม : -รับทราบ
5.2.5 นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอให้ทราบ
6.1. งานบริหาร
1. แจ้งแผนการนิเทศงาน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 10 ก.พ. แม่วะหลวง ดอนแก้ว
วันที่ 17 ก.พ. ท่ามะเกว๋น แม่ปะหลวง

วันที่ 19 ก.พ. ห้วยแก้ว
วันที่ 24 ปางอ้า สะเลียมหวาน หนองหอย
กุ่มเนิ้ง แม่มอกกลาง นาเบี้ยหลวง ขอส่งไฟล์นาเสนอการนิเทศงาน
2. การทาลายหนังสือราชการที่มีครบกาหนดอายุการเก็บ ในปี 2563
3. แจ้งรายละเอียดการอนุมัติแผนเงินบารุง รพสต.ขอให้ทยอยทาตามความจาเป็นเร่งด่วนก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์ในเรื่องเงินบารุงยังไม่แน่นอน
4. กาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ(แจ้งแล้ว)
5. วันหยุดทาการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาปาง จากัด (เพิ่มเติมชดเชยวันแรงงาน ฉัตรมงคล)
มติที่ประชุม : - รับทราบ
6.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2. สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเรื่องการลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน
3. การอบรม/ประชุ ม วิช าการ โครงการอบรมฟื้ น ฟู อ งค์ ค วามรู้ วิ ช าชี พการสาธารณสุ ขชุ ม ชน ปี 2564
ลงทะเบียนออนไลน์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
4. การโยกย้ายข้าราชการ รอบ 1 ส.ค. 2564
5. การคัดเลือก พกส.สายวิชาชีพใหม่
งานพัสดุ
1.การนาส่งครุภัณฑ์ชารุดเพื่อนาส่งสสจ.ขายทอดตลาด ประจาปี 2563
มติที่ประชุม : - รับทราบ
6.3 งานแผนงาน
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : - รับทราบ

6.4 งานควบคุมโรคติดต่อ
1.ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
1.1ให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดขายสัตว์น้าจังหวัด
สมุทรสาคร หากพบผู้ติดเชื้อให้ติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
1.2 ขอให้ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และอสม. ขอความร่วมมือประชาชนสารวจตรวจสอบบุคคลที่
เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน /ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน แล้วไปพื้นที่เสี่ยงมา ให้ดาเนินตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข หากพบกรณีการละเมิดให้พิจารณาดาเนินตามกฎหมาย
1.3 การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว หากพบมี การลักลอบเข้ามาให้ดาเนินการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางสาธารณสุข และแรงงานต่างด้าวที่ ออกนอกพื้นที่แล้วเดินทางกลับเข้ามา ให้แจ้งสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
1.4 คืนข้อมูลคนเดินทาง เข้าเขตพื้นที่อาเภอเถิน 1 ธันวาคม 2563 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564 เสี่ยงสูง
ทั้งหมด 1504 คน ติดตามครบ 14 วัน 1,476 คน เสี่ยงต่า 1,766 คน ติดตามครบ 14 วัน 1,747 คน
1.5 คืนข้อมูลการตรวจคัดกรอง ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคฯ 31 ราย แรงงานต่างด้าว 39 ราย กลุ่มเสี่ยง
และสถานประกอบการ 40 ราย
มติที่ประชุม : - รับทราบ
6.5งานส่งเสริมสุขภาพ
- ไม่มีเรื่องแจ้ง –
มติที่ประชุม : -รับทราบ
6.6 งานรักษาพยาบาล
- ไม่มีเรื่องแจ้ง –
มติที่ประชุม : -รับทราบ
6.7 งานสุขภาพภาคประชาชน
1.คัดเลือกและมอบทุนบุตร อสม.ที่คุณสมบัติ แม่ทางานดี เสียสละ บุตร ผลการเรียนดี จานวน 11 ทุนๆละ
500 บาท ส่งรายชื่อและรับทุนบุตร อสม.ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์
- ต.ล้อมแรด ต.เถินบุรี ต.เวียงมอก ตาบลละ 2 ทุน
- ต.แม่มอก ต.แม่ปะ ต.แม่วะ ต.แม่ถอด ต.นาโปุง ตาบลละ 1 ทุน
- หลักฐานการส่ง อสม.=สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรอสม.,สาเนาใบประกาศฯ

บุตรอสม. = สาเนาทะเบียนบ้าน , สาเนาบัตรปชช. , สาเนาผลการเรียน
2.ขอให้บันทึกรายงาน อสม.หมอประจาบ้าน
จากการอบรม อสม.หมอประจาบ้าน ประจาปี 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ขอใหุ้ทุกรพ./รพ.สต. ดาเนินการ
บันทึกข้อมูล อสม. หมู่บ้านละ 1 คน ใน www.thaiphc.net ภายในวันที่ 26 ก.พ.64
มติที่ประชุม : -รับทราบ
6.8 งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.ทดสอบและรายงาน เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน โดยสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน ร้านค้า
ร้านอาหาร สถานศึกษา ช่วง มกราคม - เมษายน 2564 และรายงานตามแบบรายงานสาธารณสุขจังหวัด
มติที่ประชุม : -รับทราบ
6.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : -รับทราบ
6.10งานแพทย์แผนไทย
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : -รับทราบ
6.11 งานทันตสาธารณสุข
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล / โรงพยาบาลเถิน และหน่วยงานอื่นๆ
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่น
- ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
มติที่ประชุม : -รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น

ลงชื่อ กนกวรรณ วังหอม ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวกนกวรรณ วังหอม )
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ

ธนิสา สุวรรณเลิศ
ผู้ตรวจการประชุม
( นางธนิสา สุวรรณเลิศ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

