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

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   

................................................... 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ประธานในที่ประชุม นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางนภา ขันทะยศ  จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 
2. นางศิรินยา เซ็นน้อย  จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.แม่สา  
3. นางพรรณดวง คงค าเปา จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ไหล่น่าน 
4. นางนารีรัตน์ วงศ์ภาดี  จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ส้าน 
5. นางสมพร ประสงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ขึ่ง 
6. นางนารีพร  วรวัฒน์วิทยากุล  ผู้อ านวยการ รพ.สต.    รพ.สต.บ้านทรายทอง 
7. นางอรวรรณ อัมพรสว่าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.นาเหลือง 
8. นางสาวโศรยา ยศพิไชย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ส้าน 
9. นางสาวอรรจน์ ชาริกา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านนาเคียน   
10. นางสาวปรียาภัทร์ ศรีสวสัดิ์ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านทุ่งผง 
11. นางล าดวน  วงค์กองแก้ว ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.ขึ่ง 
12. นางหอมหวล สุทธนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ไหล่น่าน 
13. นางสาวนครินทร์ แสนอุด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.ห้วยไฟ-ตะเคียนทอง 
14. น.ส.ณัฐพร อิ่นอ้าย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม 
15. น.ส.กรรณิการ์ กันทะกาลัง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านป่าแพะ 
16. นางเนติกา หทัยวิพุธพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านทรายทอง 
17. นายวีระยุทธ  ปานหล้า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านป่าแพะ 
18. นางสุปริญญา มูลศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านวังม่วง 
19. นางอารียา สัตยดิษฐ์  ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.ทุ่งผง 
20. นายอาคม สมบัติแก้ว จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ยาบหัวนา 
21. นางประนอม  ใจค า ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น 
22. นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.แม่สาคร 
23. นายจักรพันธ์ ศรีวิไชย ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ 
24. นางสาวบุณยวีร์ กาวีน ุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.นาหมื่น 
25. นายนิคม แสงจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.เชียงกลาง 
26. นางสาวสุภาวดี วงศ์พา จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านส้อ 
27. นางสุธัญญา ค าวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.พระธาตุ 
28. นางวนิดา อินทะรังษี  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.พระพุทธบาท 
29. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.นาหมื่น 



30. นางนันทวรรณ ธุปะละ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.นาหมื่น 
31. นางสาวนฤมล ปินตาเขียว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.เมืองลี 
32. นางนารีรัตน์ ถาค า  จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านหลักหมื่น 
33. น.ส.รัตนาภรณ์ ขันกา จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.เมืองลี 
34. น.ส.วิรดา การินไชย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ปิงหลวง 
35. น.ส.กรรนิการ์ ปาคุต  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.น  าตก 
36. นายธนพงษ์ ศรีแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.นาน้อย 
37. นายขวัญชัย อินทะโชติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.นาน้อย 
38. นางขวัญกมล อินสบหลม จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.สต.บัวใหญ่ 
39. นางจุลัยวรรณ ยะใหม่วงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.นาน้อย 
40. นายกรพงศ์  ฐิติชัยธนาภัทร์ ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.บ้านนาเคียน   
41. ว่าที่ ร.ท.พนสินธ ุอินสองใจ ผู้อ านวยการ รพ.สต.   รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 
42. นายนิกร พอใจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ตาลชุม 
43. นางสาวนฤมล คีรีธีรกุล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.เวียงสา 
44. นางสาวพิชญาดี ใจสุภาพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   รพ.เวียงสา 
45. นางชุติมา อารินวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   รพ.เวียงสา 
46. นางศิริพร กุณา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.อ่ายนาไลย 
47. นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เวียงสา 
48. นายอุเทน ทะนะวงศ์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน   สสอ.เวียงสา 
49. นายชิตพล เปลี่ยนศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา  
50. นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
 

ล าดับ วาระการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 สถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ณ วันที่ 26 ส.ค. 2564  
- สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ป่วยรวม 
214,680,857คน เสียชวีิต 4,475,186 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย พบผู้ป่วย
รวม 1,102,368 คน เสียชวีติ 10,085 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดน่าน พบผู้ป่วย
รวม 2,152 คน เสียชีวิต 8 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 อ าเภอเวียงสา พบผู้ป่วย
สะสมรวม 42 คน เป็นการระบาดในขณะนี พื นที่
ต าบบลขึ่ง จ านวน 33 ราย เสียชีวิต 0 คน 
 
 

 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 
ศปก.อ.เวียงสา 



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

4.1 สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ในพื นที่ต าบลขึ่ง โดยวันนี มี
การตรวจพบผู้ป่วย 4 คน ผู้ป่วยสะสมรวม 33 คน 
ซึ่งสถานการณ์ยังไม่สงบ จึงขอให้ กรรมการ ศปก.อ.
เวียงสา และ ศปก.ต.ขึ่ง วางแผนการควบคุมโรคและ
ออกด าเนินการควบคุมโรคในพื นที่ พร้อมทั งเฝ้า
ระวังการเกิดโรคในพื นที่ต าบลอื่นที่มี Time Line ที่
เกี่ยวข้องกัน เพ่ิมเติม 

 
- ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้มี
การด าเนินการ ดังนี  
1. ประสานทีม swab ตรวจหาเชื อโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จาก สสจ.น่าน/คปสอ.นาน้อย/คปสอ.
นาหมื่น/คปสอ.ท่าวังผา/คปสอ.ปัว/
คปอ.เชียงกลาง ในการช่วยด าเนินการ
ในพื นที่  
2. แบ่งพื นที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานในพื นที่ ดังนี   
- คปสอ.ปัว/นาหมื่น ตรวจ swab ม.4 
ต.ขึ่ง กลุ่มเป้าหมาย 380 คน 
- คปสอ.นาน้อย/ท่าวังผา ตรวจ swab 
ม.5 ต.ขึ่ง กลุ่มเป้าหมาย 500 คน 
- คปสอ.เชียงกลาง/สสจ.น่าน ตรวจ 
swab ม.6 ต.ขึ่ง กลุ่มเป้าหมาย 690 
คน 
- คปสอ.เวียงสา ตรวจ swab ม.2 ต.ขึ่ง 
กลุ่มเป้าหมาย 200 คน 
3. แบ่งทีม จนท. คปสอ.เวียงสา ส าหรับ
คอยประสานอ านวยความสะดวกและน า
ทีม คปสอ.ต่างอ าเภอ เข้าพื นที่
ด าเนินการ 
4. จัด จนท.ส าหรับสอบสวนและจัดท า 
Time line ในกลุ่มผู้ป่วย เพื่อส่งข้อมูล
ให้ทีมท าลายเชื อเข้าด าเนินการและ
ประสานแจ้งเพ่ือเฝ้าระวังการน าเชื อโรค
ไปติดในพื นที่อ่ืนๆ 
5. แจ้งทีมผู้น าท้องที่ และ อสม. ในการ
จัดเตรียมสถานที่และช่วยงานทีมตรวจ 
swab  
6. เฝ้าระวังติดตามการเกิดโรคในพื นที่ 
 

 
ศปก.อ.เวียงสา/
ศปก.ต.ขึ่ง/สสจ.
น่าน/คปสอ.นา
น้อย/คปสอ.นา
หมื่น/คปสอ.ท่า
วังผา/คปสอ.ปัว/
คปอ.เชียงกลาง/
อสม.ต.ขึ่ง/ก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน 
ต.ขึ่ง/ทต.ขึ่ง 



ล าดับ วาระการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
 4.2 การประสานพื นที่ ต.ส้าน/ต.ไหล่น่าน ซึ่งพบ 

Time line ว่ามีการเดินทางไปท างานในพื นที่ของ
ผู้ป่วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มติที่ประชุม รับทราบ และเน้นย  าให้มี
การสอบสวนหา Time Line ที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ว่ามีการเดินทางไปที่ไหนบ้าง 
และมีผู้สัมผัสที่ต้องเฝ้าระวังเท่าไหร่ 
รวมทั งเตรียมการ Swab หาเชื อในพื นที่  

ศปก.ต.ส้าน/
ศปก.ต.ไหล่น่าน 

5 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 
 
 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

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

 


