
รายงานการประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงานเบื้องต้นในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

วันที่ 27 สิงหาคม 2564  
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   

................................................... 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ประธานในที่ประชุม นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอ าเภอเวียงสา 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางนภา ขันธ์ทะยศ  จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 
2. นางล าดวน วงศ์กองแก้ว นวก.สาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ขึ่ง 
3. นางพรรณดวง คงค าเปา จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ไหล่น่าน 
4. นางสาวโศรยา ยศพิไชย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ส้าน   
5. นางนารีรัตน์ วงศ์ภาดี  จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ส้าน 
6. นายศิรินยา เซ็นน้อย จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.แม่สา 
7. นางกรรณิการ์ กันทะกาลัง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านป่าแพะ      
8. นางนารีพร  วรวัฒน์วิทยากุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านทรายทอง 
9. นางสาวนฤมล คีรีธีรกุล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.เวียงสา 
10. นางสมพร ประสงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ขึ่ง 
11. นางสาวเนติกา หทัยวิพุธพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านทรายทอง 
12. นางประนอม  ใจค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น 
13. นากุลยา สุยาว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง 
14. นางสุธัญญา ค าวงค์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง 
15. นางสาวนุชวรา มะจิณะ  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เชียงกลาง 
16. นางวนิดา อินทะรังษี  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  รพ.สต.พระพุทธบาท 
17. นายวีระยุทธ ปานหล้า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านป่าแพะ 
18. นางพัชราภรณ์ เปี่ยมทวีศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ตาลชุม 
19. นางสาวนครินทร์ แสนอุด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    รพสตบ้านห้วยไฟ 
20. นางสุปริญญา มูลศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านวังม่วง 
21. นางสาวณัฐพร อิ่นอ้าย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม 
22. นางอรรถ์ ชาริกา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านนาเคียน 
23. นางอรวรรณ์ อัมพเสมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านนาเหลือง 
24. นายมงคล ยศมาดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านนาเหลือง 
25. นายจ านงค์ จันทร์เพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านปงสนุก   
26. นายกรณ์พงศ์ ฐิติชัยธนาวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รพ.สต.บ้านนาเคียน 
27. นายนิกร พอใจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ตาลชุม 
28. นางสาวจิตริยา บุญชุม จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.ท่าวังผา 
29. นายปิยะพงศ์ มาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสจ.น่าน 



30. นายธนวุฒิ ยศหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.ท่าวังผา 
31. นายจักรพันธ์ ศรีวิไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ 
32. นางขวัญกมล อินสบหลม จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.นาน้อย 
33. นายธนพงษ์ ศรีแพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.นาน้อย 
34. นางอุดมศรี ไชยธนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.ท่าวังผา 
35. นางระวิวรรณ อ่อนตา จพง.การเงินและบัญชี   สสอ.เวียงสา 
36. นายชิตพล เปลี่ยนศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
37. นายพงษ์ชัย หมื่นค าศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
38. นายจวน จันเครื่อง ปลัดอ าเภอ    ที่ว่าการอ าเภอเวียงสา 
39. นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา 
 

ล าดับ วาระการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ณ วันที่ 28 ส.ค. 2564  
- สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ป่วยรวม 
216,156,428 คน เสียชวีิต 4,497,619 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย พบผู้ป่วย
รวม 1,157,555 คน เสียชวีติ 10,879 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดน่าน พบผู้ป่วย
รวม 2,184 คน เสียชีวิต 8 คน 
- สถานการณ์โรคโควิด-19 อ าเภอเวียงสา พบผู้ป่วย
สะสมรวม 51 คน เป็นการระบาดในขณะนี้พ้ืนที่
ต าบบลขึ่ง จ านวน 42 ราย เสียชีวิต 0 คน 

 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 
ศปก.อ.เวียงสา 

2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รับรอง  
3. ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี  
4. เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

4.1 สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต าบลขึ่ง โดยวันนี้มี 
ผู้ป่วยสะสมรวม 42 คน ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ใน
ระหว่างการควบคุมโรค จึงขอให้ กรรมการ ศปก.อ.
เวียงสา และ ศปก.ต.ขึ่ง ด าเนินการควบคุมโรคและ
เฝ้าระวังการเกิดโรครายใหม่ในพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการ
เฝ้าระวัง ไปอีก 14 วัน ซึ่งจะสามารถบอกแนวโน้ม
ของการระบาดว่าจะสงบ หรือมีการแพร่กระจายไป
ในพ้ืนที่อ่ืนอีก 
 

 
- ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้มี
การด าเนินการ โดยประสานทีม swab 
ตรวจหาเชื้อ ด าเนินการในพ้ืนที่อู่ซ่อมรถ 
ต าบลส้าน ที่มีผู้ป่วยจากพ้ืนที่ต าบลขึ่ง
ไปท างาน และขอความร่วมมือเจ้าของอู่
ซ่อมรถหยุดการท างานในอู่ไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะสงบ  
 

 
 
 
ศปก.อ.เวียงสา/
ศปก.ต.ส้าน  
 
 
 
 
 



ล าดับ วาระการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
 4.2 ประสานทีม swab ในการออกด าเนินการใน

พ้ืนที่ที่กลุ่มเสี่ยงยังไม่ได้ตรวจ โยได้ประสานขอ 
จนท.จาก สสจ.น่าน/รพ.น่าน/คปอ.นาน้อย และ คป
สอ.เวียงสา ในการออกตรวจ 

- ที่ประชุมรับทราบ และ แบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้  
- คปสอ.นาน้อย ตรวจ swab ม. ต.ขึ่ง 
กลุ่มเป้าหมาย 177 คน 
- สสจ.น่าน/รพ.น่าน ตรวจ swab ม.4  
ต.ขึ่ง (เพ่ิมเติม) กลุ่มเป้าหมาย 108 คน 
และกลุ่มผู้สัมผัสในอู่ซ่อมรถ ต.ส้าน 
จ านวน 35 คน 
- สสอ.เวียงสา ตรวจ swab ม.7 ต.ขึ่ง 
กลุ่มเป้าหมาย 380 คน 
- รพ.เวียงสา ตรวจ swab ม.9 ต.กลาง
เวียงที่มีผู้สัมผัสกับผู้ป่วยในต าบลขึ่ง 
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน 

สสจ.น่าน/     
รพ.น่าน/       
คปสอ.นาน้อย/
คปสอ.เวียงสา 

 4.3 สรุปผลการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พ้ืนที่ต าบลขึ่ง อ าเภอ
เวียงสา ในเบื้องต้น ดังนี้  
- การตรวจคัดกรองได้ด าเนินการไปทั้งหมดรวม 
3,387 ราย แยกเป็นตรวจ RT-PCR 1,094 ราย 
และตรวจด้วยชุดทดสอบ ATK 2,293 ราย 
- ผลการตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน 42 ราย และ
ผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการรักษาใน รพ.ทั้งหมด 
- กลุ่มสัมผัสผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูง นัดตรวจซ้ าใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ตรวจซ้ าใน Day 7) 
- วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นัดสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยง
ในพ้ืนที่ที่มีการรวมกลุ่มคนมากๆ ได้แก่ บริเวณ
ตลาดสด/ร้านสะดวกซ้ือ/ร้านขายของ ในบริเวณ
บ้านบุญยืน ที่อาจจะมีโอกาสเกิดโรคได้  

มติที่ประชุม รับทราบ และเน้นย้ าให้ท า
การ Swab หาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงที่กัก
ตัวรวมทั้งการติดตามเฝ้าระวังในกลุ่ม
ดังกล่าวไม่ให้เดินทางออกไปนอกพื้นที่ 

ศปก.อ.เวียงสา/
ศปก.ต.ทุกแห่ง 

5 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 
 
 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

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

 


