
รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   

................................................... 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ประธานในที่ประชุม นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอ าเภอเวียงสา 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายชนินทร์ พันธุ์เหม  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอ าเภอเวียงสา 
2. นายชุมพล สุทธ ิ  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
3. นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เวียงสา 
4. นางพรรณดวง คงค าเปา จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ไหล่น่าน 
5. นางสุปริญญา มูลศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านวังม่วง 
6. นายนิกร  พอใจ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ตาลชุม 
7. นางพัชรรัตน์ เปลี่ยนศรี จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.น  าปั้ว      
8. นางสาวอรรจน์ ชาริกา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านนาเคียน   
9. นางสาวปรียาภัทร์ ศรีสวัสดิ์ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านทุ่งผง 
10. นางสาวบงกช ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เวียงสา 
11. นางสมพร ประสงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ขึ่ง 
12. นางล าดวน  วงค์กองแก้ว ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.ขึ่ง 
13. นายจักรพันธ์ ศรีวิไชย ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ 
14. นายเสด็จ ทะลือ   ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.อ่ายนาไลย 
15. นายเจษฎากร แก้วมา  จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.เวียงสา 
16. นายจวน จันเครื่อง  ปลัดอ าเภอ    ที่ว่าการอ าเภอเวียงสา 
17. นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงสา 
18. นางผกาวรรณ กันชนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสจ.น่าน 
19. นายปิยพงษ์ มาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   สสจ.น่าน 
20. นายอาคม สมบัติแก้ว จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ยาบหัวนา 
21. นายวีระยุทธ  ปานหล้า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านป่าแพะ 
22. นายไชยบวัฒน์ น  าเย็น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.แม่สาคร 
23. นายสมคิด  พิมพบุตร ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.บ้านศรีนาชื่น 
24. นายจ ายงค์ จันทร์เพ็ญ จพง.สาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ปงสนุก 
25. นายกรพงศ์  ฐิติชัยธนาภัทร์ ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.บ้านนาเคียน   
26. นางชุติมา อารินวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   รพ.เวียงสา 
27. นางจารุ ชนะภัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.เวียงสา 
28. นายสมัชชา เพชรรัตน์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สต.บ้านบ่อหอย 
29. นางสาวสาวดี บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.แม่สา 



30. นางเนติกา หทัยวิพุธพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านทรายทอง 
31. นางนารีพร  วรวัฒน์วิทยากุล  ผู้อ านวยการ รพ.สต.    รพ.สต.บ้านทรายทอง 
32. นางประนอม  ใจค า ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น 
33. นายพิเชษฐ ค ายันต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
34. นายอุเทน ทะนะวงศ์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน   สสอ.เวียงสา 
35. นางระวิวรรณ อ่อนตา จพง.การเงินและบัญชี   สสอ.เวียงสา 
36. นายชิตพล เปลี่ยนศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
37. นายพงษ์ชัย หมื่นค าศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
38. นางศิริพร กุณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.อ่ายนาไลย 
39. นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
 

ล าดับ วาระการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 สถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ณ วันที่ 25 ส.ค. 2564  
- สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ป่วยรวม 
213,946,359 คน เสียชวีิต 4,463,882 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย พบผู้ป่วย
รวม 1,083,951 คน เสียชวีติ 9,788 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดน่าน พบผู้ป่วย
รวม 2,129 คน เสียชีวิต 8 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 อ าเภอเวียงสา พบผู้ป่วย
สะสมรวม 38 คน เป็นการระบาดในขณะนี พื นที่
ต าบบลขึ่ง จ านวน 29 ราย เสียชีวิต 0 คน 

 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 
ศปก.อ.เวียงสา 

1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดน่าน 
ให้ด าเนินการตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดิน
ทางเข้ามาในพื นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 25) โดยผู้ที่
เดินทางเข้ามาในจังหวัดน่าน จาก 29 จังหวัด ตาม
ประกาศฯให้กักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine) 
14 วัน ส าหรับจังหวัดอ่ืนให้เฝ้าระวังอาการ (Self 
Monitoring) 14 วัน  

- ที่ประชุมรับทราบ ศปก.อ.เวียงสา 

ล าดับ วาระการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
2. รับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา ไม่มี  
3. ติดตามรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา ไม่มี  



ล าดับ วาระการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
4. เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

4.1 ขณะนี มีเกิดการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ในพื นที่ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียง
สา โดยมีการตรวจพบผู้ป่วยในระลอกนี รวม 29 คน 
ซึ่งสถานการณ์ยังไม่สงบ จึงขอให้ กรรมการ ศปก.อ.
เวียงสา และ ศปก.ต.ขึ่ง วางแผนการควบคุมโรคและ
ออกด าเนินการควบคุมโรคในพื นที่ พร้อมทั งเฝ้า
ระวังการเกิดโรคในพื นที่ต าบลอื่นที่มี Time Line ที่
เกี่ยวข้องกัน 

 
- ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้มี
การด าเนินการดังนี  
1. ทีมสอบสวนและควบคุมโรค คปสอ.
เวียงสา แบ่งพื นที่ออกสอบสวนโรค ใน
พื นที่ต าบลขึ่ง และท าการคัดแยกกลุ่มผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ า/ไม่เสี่ยง และท า
การ Swab และ ตรวจ ATK ในกลุ่มผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ า 
2. ทีมท าความสะอาดและท าลายเชื อ
โรค ทต.ขึ่ง/รพ.สต.ขึ่ง ออกด าเนินการ
ในพื นที่ที่ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง มีการ
สัมผัส 
3. แบ่งทีม จนท.สาธารณสุข ออกท า
ความเข้าใจกับชุมชน ออกด าเนินการ
เพ่ือไม่ให้เกิดการวิตกกังวลในพื นที่ 

 
ศปก.อ.เวียงสา/
ศปก.ต.ขึ่ง 

4.2 การด าเนินการการกักตัวเองที่บ้าน (Home 
Quarantine) 14 วัน ตามประกาศมาตรการจังหวัด
น่าน ฉบับที่ 25 และการขออนุญาตจัดงานที่มีการ
รวมคนหมู่มาก 51-200 คน ขออนุญาตนายอ าเภอ
เวียงสา และหากเกิน 201 คน ขึ นไป ให้ขออนุญาต 
นพ.สสจ.น่าน 

มติที่ประชุม รับทราบ และเน้นย  าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื นที่
จังหวัดน่าน และผ้เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติ  

ศปก.อ.เวียงสา/
ศปก.ทุกต าบล 

5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 การเดินทางเข้ารับการรักษาตัวของผู้ป่วยโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ขอเข้ารับ
การรักษาในจังหวัดน่าน ขอให้แจ้งผ่านศูนย์
ประสานงานจังหวัดน่าน (ศูนย์สื่อสารโควิด-19 
น่าน) เพื่อให้ทีมรักษาพยาบาลจัดเตรียมเตียงรองรับ
การักษาพยาบา 

 
- ที่ประชุมรับทราบ  

 
ศปก.อ.เวียงสา/
ศปก.ทุกต าบล 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เวียงสา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


