
รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
คร้ังที่ 1/2565 

วันที่ 25 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

********************* 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายชุมพล  สุทธ ิ สาธารณสุขอำเภอเวียงสา สสอ.เวียงสา 
2.นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เวียงสา 
3.นายทศพร  ปริกเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เวียงสา 
4.นายชิตพล เปลี่ยนศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เวียงสา 
5.นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เวียงสา 
6.นางสาวนฤมล  คีรีธีรกุล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เวียงสา 
7.นางลำดวน  วงค์กองแก้ว ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.ขึ่ง 
8.นางพรรณดวง  คงคำเปา จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ไหล่น่าน 
9.นายประยูร  คำยศ ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.ตาลชุม 
10.นายมงคล  ยศมาดี ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.นาเหลือง 
11.นายผล  ใจคำ ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.ส้าน 
12.ว่าที่ รท.พนสินธุ  อินสองใจ ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.สันรุ่งเรือง  
13.นางเจียมจิตร ขันทะ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.น้ำปั้ว      
14.นายอาคม  สมับัติแก้ว     จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน         รพ.สต.ยาบหัวนา 
15.นายจำนงค์  จันทร์เพ็ญ     จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน         รพ.สต.ปงสนุก 
16.นายเสด็จ  ทะลือ                ผู้อำนวยการ รพ.สต.          รพ.สต.อ่ายนาไลย 
17.นายจักรพันธ์  ศรีวิไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ส้านนาหนองใหม ่
18.นางสาวณัฐพร อิ่นอ้าย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ยาบนาเลิม 
19.นางภิญญา  ไปมูลเปี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.แม่สาคร 
20.นายกรณ์พงศ์  ฐิติชัยธนาภัทร์ ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านนาเคียน   
21.นายวินัย  ปันทะนะ ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านวังม่วง 
22.นางอารียา  สัตยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านทุ่งผง 
23.นายนายวีรยุทธ ปานหล้า ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.ป่าแพะ 
24.นางสางสาวดี บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.แม่สา 
25.นางศิริพันธ์  อินสองใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น 
26.นางนารีพร วรวัฒน์วิทยากุล    ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านทรายทอง 
27.นายสมคิด  พิมพบุตร ผู้อำนวยการ รพ.สต. รพ.สต.ศรีนาชื่น  
28.นางธนพร  ศรีวิชัย                            พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สสช.สาลี ่
29.นายสุรเชษฐ์  ทะนันชัย                       พนักงานสุขภาพชุมชน                   สสช.ห้วยหยวก 

 



ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชัชวาลย์ ศุภกลุหาญ ตำแหน่ง   พนั ก งานสุ ขภ าพชุ ม ชน         รพ .สต .บ่ อห อย                            

ติดราชการ   

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
     เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
เรื่องจากที่ประชุมจากที่ว่าการอำเภอ 

1.  อำเภอเคลื่อนที่ วันที่ 16 มกราคม 2565 บ้านห้วยเลียบ ตำบลแม่ขะนิง เขต รับผิดชอบ รพ.สต. 
ห้วยไฟ-ตะเคียนทอง 

2.  การเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่า ในพ้ืนที่   
เรื่องจากที่ประชุม กวป สสจ.น่าน 
    1.   เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019  
    2.   ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019 ของแต่ละตำบล 

3.  การบริหารจัดการวัคซีน 
4.  มาตรการควบคุมป้องกันโรค 
5. เฝ้าระมัดระวังเก่ียวกับอัคคีภัย หรือไฟป่า 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565 

          มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
- ไม่มี 

วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

1. นายทศพร ปริกเพ็ชร การดำเนินงาน covid- 19  
- คำสั่งจังหวัดน่าน การขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มน้อยกว่า 300 คน ไม่ต้องมี
การขออนุญาต แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ปฏิบัติตามหลัก DMHTT และมีการจดรายชื่อของ
ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือในงาน  
- การสุ่มตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ต้องมีการสุ่มตรวจก่อนปฏิบัติงาน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และได้รับ
สนับสนุนชุกตรวจATK จำนวน 250 ชุด สนับสนุนให้สุ่มตรวจร้านค้า โรงแรม สถานบริการท่องเที่ยว 
ร้านกาแฟ ร้านค้า และร้านอาหาร จากระบบ Covid Free Setting  
- การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในเด็กอายุ 12-17 ปี จากการยินยอมของผู้ปกครอง 
หากไม่ยินยอมในการฉีดวัคซีนให้ผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อรับรอง 



- การเดินทางไปจากจังหวัดเสี่ยงสูง 6 จังหวัด จะต้องประเมินความเสี่ยง   3-6 วัน ด้วยการตรวจ
แบบ RT-RCR รายงานและส่งผลต่อไป 
- เร่งรัดการฉีดวัคซีนของแต่ละสถานบริการ ให้มีผลงานที่เพ่ิมมากขึ้น ในพ้ืนที่ใดที่มีปัญหาการฉีด
วัคซีน สามารถติดต่อประสางานกับทางโรงพยาบาลสันติสุข เพ่ือขอให้ไปช่วยฉีดวัคซีน แต่ต้อง
จัดเตรียมคน และสถานที่ ให้เรียบร้อย และสามารถหากิจกรรมเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการ
ฉีดเพ่ิมมากข้ึน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

1. นายจารุวัจน์  ไชยบญุเรือง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แลกเปลี่ยนความรู้
ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- หลักการและเหตุผล                                                                                      
- วัตถุประสงค์                                                                                             
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest) หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข   
- ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ขั้นตอน และแผนจัดการความเสี่ยงป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เรื่องจากสถานบริการ 
-ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 
 
                    อดิเทพ  เพียรไพรงาม                                               จารุวัจน์ ไชยบุญเรือง 
                 (นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม)                                        (นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)  
             เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                     ผู้บันทึกการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 
 
 
 


