
 
รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ   

ครั้งที่ 2 / ๒๕๖4 
วันที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4    

 ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
******************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด   รก.สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  สสอ.สบปราบ 
๒. นายยุทธนา  ถาวงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สบปราบ 
๓. นายนิเวชน์ สายวงค์ปัญญา         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สบปราบ 
๔. นายนิคม  ศรีจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านไร่ 
๕. นางสาวสุพัตรา เรืองแจ่ม           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      รพ.สต.บ้านปงกา 
๖. นางสาวจุฑารัตน์ ตันเตจ๊ะ          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านจัวเหนือ 
๗. นางสาวอินธุอร ศรีจันทร์            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            สสอ.สบปราบ 
๘. นางสาวศศิปรางค์ มูลน้อย          เจ้าพนักงานธุรการ                              สสอ.สบปราบ 
๙. นางกัลยา ถาวงค์                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                   รพ.สต.บ้านนายาง 
๑๐. นางณัฐวดี  วังกาวี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           สสอ.สบปราบ 
๑๑. นางสาวเมธินี ศรีสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านนายาง 

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.  โดย นายศุภฤกษ์   ทิฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                       
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  ประธานในที่ประชุมด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 1. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ 4 คน และให้โอวาทการท างานโดยเน้นย้ าในเรื่องการด าเนินงาน,การ
ครองตน,ครองคน,การแต่งกาย,การเจรจา,ผลงานวิชาการ,ความลับทางราชการ,การจัดล าดับงานนโยบายและการจัดท า
One page  ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ 4 คน ดังนี้. 
   1. นางสาวอินธุอร    ศรีจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   2. นางสาวสุพัตรา    เรืองแจ่ม   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   3. นางสาวจุฑารัตน์  ตันเตจ๊ะ    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   4. นางสาวเมธินี      ศรีสวสัดิ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 2. การด าเนินการประกาศเจนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โครงการคุณธรรมโปร่งใส สสอ.สบปราบ ได้ถ่ายรูป
เจ้าหน้าที่และท าสัญญาลักษณ์มือ พร้อมกันทุกคน 
 3. จังหวัด ได้มอบประกาศนียบัตร การด าเนินงาน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี 2563 ให้แก่นายนิเวศน์ 
สายวงค์ปัญญาและนางสาวศศิปรางค์ มูลน้อย 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.เรื่องจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 1. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ   
 
 



 
 
 2. เรื่องไฟไหม้ ฝากก าชับเรื่องดูแลจัดการใบไม้แห้ง ระบบไฟมันช ารุด 
 3. อุบัติเหตุ 7 วันอันตราย (วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564) 
 4. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง วันที่ 20 
ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ผู้สมัครนายกฯ 6 คน ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ให้ความเป็นกลาง 
 5. ในการเลือกตั้งครั้งนี้ วิทยากร กกต.(นายนิคม ศรีจันทร์) คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กปน.)ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง มอบให้(นายยุทธนา ถาวงค์) เป็นผู้ควบคุม อสม.ประจ าหน่วยละ 3 คน 
 6. การจัดงานฤดูหนาว/กาชาดและของดีจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2563 ในวันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2563 
ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง  
 7. อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563วัดสมัยเหนือ ม.1 ต.สมัย ขอให้รพ.สต.จัวเหนือ จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้วย 
 8. บริจาคโลหิต อ.สบปราบ ได้มีผู้บริจาค จ านวน 187 ราย 
 9. สถานการณ์โควิค-19 มีการขยายประกาศพรบ.ฉุกเฉิน ไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จังหวัดได้มีการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC ขึ้น ขอให้ รพ.สต.ด าเนินการดังนี้ 
    1. ท าป้ายประชาสัมพันธ์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่มารับบริการ ถ้าไม่สวมหน้ากากฯจะไม่ตรวจให้    
2. ต้องจัดท าจุด ARI 
    3. เจ้าหน้าที่จะต้องมีเจล หน้ากากอนามัย ถ้าไม่มีให้ขอเบิกจากโรงพยาบาล 
 10. ให้ก าชับในพ้ืนที่ในชุมชน สวมหน้ากากอนามัย การ์ดอย่าตก ถ้าหากมีการจัดงานในพ้ืนที่ จะต้องมีที่ล้าง
มือ บันทึกชื่อ ที่อยู่ ผู้มาร่วมงาน 
 11. ประสานงานกับท้องถิ่น ขอให้จัดซื้อหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 12. ประชาชนที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ขอให้บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 14 วัน
ไว้  

เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
  งานนโยบายผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1 
    1. เด็กเตี้ย ค่อนข้างเตี้ย จะต้องมีทะเบียนรายชื่อเด็กเตี้ย อ้วน ให้เจ้าหน้าที่ไปแนะน าเรื่องอาหาร นม 2 
กล่อง ไข่ 1 ฟอง  
    2. ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ต้องลดไม่ให้ผู้สูงอายุไม่หกล้ม ภายใน 2 ปี โดยให้ปรับสภาพแวดล้อมบ้าน 
ต าบลละ 15 หลัง 
    3. การคัดกรองวัณโรค ต้องได้ 90% ภายในไตรมาสที่ 1 (อ.สบปราบ ได้ 90%) 
    4. ฆ่าตัวตาย คัดกรองความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง หากมีอาการไม่ดี ให้ส่งพบแพทย์ เช่น ภาวะ
ซึมเศร้าNCD , ทุกชุมชนมีความเสี่ยง 
    5. COPD ทะเบียนคนไข้ วัคซีนได้ร้อยละ 90 
    6. NCD ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ขอให้ทุกหมู่บ้านจัด
สถานที่ออก าลังกาย,ชมรมออกก าลังกาย  ขอให้อสม.วัดความดัน ชั่งน้ าหนักผู้สูงอายุ ก่อนและหลังออกก าลังกาย 
           มตทิี่ประชุม  รับทราบ        

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/ ๒๕๖3 
 มติที่ประชุม   รับรอง 



ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  11/ ๒๕๖3 
                      ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 4 สถานการณ์ระบาดวิทยาและทีมสุขภาพ 
  ตารางแสดงจ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา ๓  อันดับแรก  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง  

          

 
                           จ าแนกรายสถานบริการปี พ.ศ. ๒๕๖3 เดือน  พฤศจิกายน 

          ล าดับ หน่วยบริการ Diarrhoea Conjuctivitis Pneumonia  ไขเ้ลอืดออก Diarrhoea 
     

    จ านวน อัตราป่วย:แสนฯ จ านวน อัตราป่วย:แสนฯ จ านวน 
อัตราป่วย:แสน

ฯ  
 

ประชากร   
     1 รพ.สบปราบ 4 36.28 1 9.07 1 9.07  2 11026 

       

2 
รพสต.จัว
เหนือ 6 81.34 2 27.11 0 0.00  1 7376 

       3 รพสต.แม่กัวะ 4 72.98 0 0.00 1 18.24  0 5481 
       4 รพสต.นายาง 3 95.30 0 0.00 1 31.77  0 3148 
    

149 3.463 43.02628 

5 รพสต.บ้านไร่ 0 0.00 1 54.67 0 0.00  3 1829 
    

31 3.463 8.951776 

รวม พฤศจิกายน ๒๕๖3 17 58.91 4 13.86 3 10.40  6 28860 
 

20.78 6 3.463333 13.86 3.463 4.00231 

      พฤศจิกายน 
2562 42 145.45 11 38.09 9 24.26 

  

28860 
 

34.65 3.4633 5.775 

   

            
162.86 3.4633 27.14333 

   

      

ทีม่า รง.R506 

    

42 3.4633 145.4586 

   

 

        แผนภูมิแสดงอัตราป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา ๓  อันดับแรกเดือน พฤศจิกายน 2563  
          

 

        เปรียบเที่ยบเดือน พฤศจิกายน ปี 2562จ าแนกรายโรค  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง  
          

 
อตัราตอ่แสนประชากร 

        

Diarrhoea Conjuctivitis Pneumonia 
 

  
  

 
 

         
พ.ย. 62 145.45 38.09 24.26 

    

          

พ.ย. 63 58.91 13.86 10.40 
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   ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  งานยุทธศาสตร์และประสานงาน 

นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา 
 1. การประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563 ขอให้ส่งให้สสอ. 
 2. การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ปี 2564 ขอให้ส่งให้สสอ. 
 3. จากการตรวจสอบรง.รับ-จ่ายเงินบ ารุง พบว่า รพ.สต.ขาดใบส่งมอบงานจ้าง,ไม่ระบุพ้ืนที่มีจ านวนเท่าใด,
ไม่ได้เปลี่ยน พ.ศ. , กรรมการเซ็นชื่อไม่ครบ, เอกสารการเงิน บริหาร ไม่ให้ปริ้นหมึกสี  
 4. ตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนรร.สบปราบพิทยาคม นักเรียนบางคนไม่มาโรงเรียน ประมาณ 20 คน  

นายยุทธนา  ถาวงค์ 
 1. วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ต.สบปราบ,ต. แม่กัวะ และวันที่ 16  ธันวาคม  2563 ต.สมัย,ต.นายาง มี
การประชุมอสม.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า รร.อนุบาลสบปราบ  ขอเชิญวิทยากร   นายอานนท์ 
อุ่นอ้าย,นายนพดล ค าภิโล,นายมงคล แก่นใจ มาร่วมด้วย  ขอให้อสม.ใส่เสื้ออสม.ให้เหมือนกัน  เตรียมอุปกรณ์ 1.
เครื่องโทโมสแกน 2.ถ่านอัลคาไลน์ 3. แอลกอฮอล์ 4. หน้ากากอนามัย 5. Face Shild ขอให้ส ารวจส่งสสอ.ว่าที่ใด
ขาดบ้าง 
 2. วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ขอเชิญประธานอสม.หมู่บ้าน มารับฟังนโยบายและแลกของขวัญปีใหม่ ที่ 
สสอ. 

3. โรค RHV.ในเด็ก ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยคัดกรอง 
4. ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม จังหวัดขอให้ท ารายงานและส่งให้จังหวัด ทุก 3 เดือน 
    1. ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
    2. ส ารวจบันได ราวจับ ห้องส้วม ประตู ห้องนอน พ้ืนห้อง 
5. จังหวัดคืนเอกสารอสม.ว่าไม่ให้สมัครพอ.สว. 
6. จังหวัดแจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมโรคโควิค-19  ให้อสม.เฝ้าระวังจากชายแดน,ผู้ที่เดินทางมาจาก

ต่างจังหวัด หากมีอาการให้แจ้งมารับการตรวจหาเชื้อ 
7. TB การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจะต้องให้ได้คุณภาพ 
8. จะต้องมีการซักซ้อมแผนการที่ผู้ป่วยเข้ามาในพ้ืนที่ 
9. ไข้หูดับ ส ารวจพบ 19 ราย ขอให้รพ.สต.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหูดับ หากสงสัยว่าเป็นให้รีบส่ง

โรงพยาบาล 
 
 
 
 



นางสาวอินธุอร ศรีจันทร์ 
 1. แจ้งปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดความดัน เบาหวาน ปี 2564 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ทุกรพ.สต. เช่น  (1) ความดัน
สูงที่ควบคุมได้ จากเดิมเป้าร้อยละ 50 ปรับเป็นร้อยละ 60  ( 2) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง เดิมร้อย
ละ 40 ปรับเป็นร้อยละ 50   (3) ความดันโลหิตสูง ปีนี้ปรับเป็นร้อยละ 60 เป็นต้น 
 2. แนวทางอาสาสมัครนักบริบาลในพ้ืนที่ Cm จะต้องมีหน้าที่ควบคุมการท างานของนักบริบาล และนัก
บริบาล จะต้องมีแบบบันทึกการดูแล ซึ่งได้แจ้งหน้าที่ของนักบริบาลและCm ให้ทราบ 
 3. พัฒนายุวอาสาสมัคร เป้าหมาย อ าเภอ.ละ 2 โรงเรียน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบหลังจากไปประชุม
มาแล้ว 
 
นางสาวศศิปรางค์ มูลน้อย 
 1. แจ้งข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถเบิกค่าตอบแทน ฉ.11 โดยให้ส่งเอกสารมาให้สสอ. 
 
   
 
เรื่องอ่ืน  รพ.สต. 
 
รพ.สต.บ้านไร่ 
 1. ได้คัดกรองADLกิจกรรมผู้สูงอายุและลงบันทึกเรียบร้อยแล้ว 
รพ.สต.บ้านนายาง 
 1. จากท่ีได้ประชุมมา นักบริบาล จัดท า Care plan ให้เฉพาะกิจกรรมของนักบริบาล และจะต้องส่งรายงาน
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ไม่ต้องคีย์ข้อมูลลงในศปสช. สิ่งที่น่าเป็นห่วง นักบริบาลที่ไม่ได้มาจากอสม.,CG ไม่สามารถ
วัดความดัน ไม่มีทักษะในการเป็นนักบริบาล 
 2. การดูแลผู้สูงอายุ ในปี2564 จะเน้นกลุ่มติดเตียง,กลุ่มติดสังคม 
 
เลิกประชุม  เวลา  12.30  น. 
 
 
นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา  บันทึกการประชุม            นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ              สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ประจ าเดือน มกราคม 2564   
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 
  

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
วัน / เดือน / ปี :    ๒๙  มกราคม  2564 
หัวข้อ :  หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                                    
                   
                   นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา                                       นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
                      ๒๙ มกราคม 2564                                              ๒๙ มกราคม 2564                                            
       
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                    (นายนิเวศน์  สายวงค์ปีญญา) 
                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                                                          ๒๙ มกราคม 2564                                            


