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  รายงานผลการประชุมประจําเดือนเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
ครั้งท่ี    1 /๒๕63 วันท่ี   13 มกราคม  2563 

ณ  หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยออ 
 ………………………………………………………… 

รายช่ือผูมาประชุม 
1.นายศรีพรหม  กาสกูล   สาธารณสุขอําเภอปาซาง  ประธานการประชุม 
2.นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
3.นายธีระ    ภูเพ็ง    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยไฟ 
4..นายปฤษฎางค  จินา         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนหลวง 
5.นายประเทือง  ใจมา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังสวนกลวย 
6.นางจันทรศรี  มูละวงค   ผูอํานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯปาซาง 
7.นางนิภาวรรณ  อภิวงคงาม  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําดิบ 
8.นายณัฏฐวรรษ ปานแกว  อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเรือน 
9.นางสุชีลา  ออแกว         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาตุม   
10.นายนิพันธ  ปราบสมรชัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะกอก 
11.นางธนวิชญ  แสนสองแคว  รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมวงนอย 
12.นางนิลวรรณ  ไชยมาลา                ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมแรง 
๑3.นายสราวุธ  อภิวงคงาม  รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานมงคลชัย 
๑4.นางสุนียรัตน วัชรเนตร  รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากบอง 
๑5.นายมนัส  ลาวใส   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยออ 
16.นางศิรินทร  เลสัก   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ปาซาง 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1.นางจันทรเพ็ญ  เตโช   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.แมแรง 
2.นางพิกุลทอง  แนวราช   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.บานดอนหลวง 
3.นายสันติพงษ กัณทะวารี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สอน.ปาซาง 
4.นางอภิชญา  ประกายวิทย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.มวงนอย 
5.นางสมจิต  ตันแปง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.บานมงคลชัย 
6.นายสุรเชษฐ  ชัยวิช ู   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ปากบอง 
7.นางอภัสรา  เจริญสุช   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.ปากบอง 
8.นางธัญญรักษ  กาวิละ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.บานทาตุม 
9.นางสาววรรณวิภา อุดสม  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.สต.น้ําดิบ 
10.นางสาวอัญชลี  พรหมณะ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.สต.บานหวยออ 
11.นางพรพรรณ  พ่ึงปญญา  เจาพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.บานหวยไฟ 
12.นางพิกุลทอง  แสงผาบ  ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข  รพ.สต.บานวังสวนกลวย 
13.นายธนาวัฒน  งามจํา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บานหวยออ 
14.นางอนงค  เรือนแกว   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานหวยออ 
15.นางจักรี  แสนใจ   พนักงานบริการ    รพ.สต.บานหวยออ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
  เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆดังนี้ 

1.1 รวมกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม โดยมีพิธีทําบุญตักรบาตรพระสงฆสามเณร     
พิธีถวายพานพุมดอกไมและถวายบังคม ณ หอประชุมท่ีวาการอําเภอปาซาง 

1.2 รวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข จังหวัดลําพูนเคลื่อนท่ี “ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล 
แมแรง 

1.3 ใหความรวมมือในการออกปฏิบัติงานในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล     
ปใหม 2563 ระหวางวันท่ี 27 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563  อําเภอปาซาง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2563 มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนรวมท้ังหมด 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย ไมมีผูเสียชีวิต          
ซ่ึงจังหวัดลําพูน เปน 1 ใน 7 จังหวัดของประเทศไทย ท่ีไมมีผูเสียชีวิตในชวง 7 วันอันตราย   
  เรื่องท่ี 2. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ          
พระราชดําเนินทรงเปด “อาคาร 100 ป สธ.”ณ โรงพยาบาลลําพูนในวันท่ี 29 มกราคม 2563เวลา 13.00 น. 
ดังนั้นในวันท่ี 27 – 29 มกราคม 2563 โรงพยาบาลลําพูน จะงดใหบริการผูปวยท่ีชั่วคราว เพ่ือเตรียม      
ความพรอมอาคารสถานท่ี สําหรับพิธีเปด “อาคาร 100 ป สธ.” โดยผูปวยนอก สามารถไปรับการตรวจรักษาได
ท่ี โรงพยาบาลลําพูน สาขาเวียงยอง สวนผูปวยท่ีแพทยนัดตรวจโรคเฉพาะทาง ในวันดังกลาวทางโรงพยาบาล
ลําพูนไดทําการเลื่อนนัดใหแลว กรณีการใหบริการผูปวยฉุกเฉินยังเปดใหบริการตามปกติ 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 
  เรื่องท่ี 3 การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดย
นายแพทย หมอมหลวง สมชาย จักรพันธุ ประธานท่ีปรึกษาการตรวจเยี่ยม และนายแพทยวชิระ เพ็งจันทร 
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะมี
กําหนดการตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ในวันท่ี 10 มกราคม 
2563 เวลา 09.30 น. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานรับทราบปญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ และสรางขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงานใน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ และผูเก่ียวของ มุงเนนการพัฒนาให มีความเปนเลิศ ท้ัง 3 ดาน ประกอบดวย 
ดานบริหารบริการ และวิชาการ ขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมใหการตอนรับคณะตรวจเยี่ยม 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ  
  เรื่องท่ี 5 สถานการณไฟปาและหมอกควัน จังหวัดลําพูน ขอมูลคุณภาพอากาศปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 50 Hg/m3 ติดตอกันหลายวัน ในชวงเดือนธันวาคม 2562พบ
สถานการณ ท่ีเร็วกวาป ท่ีผานมา ผู วาราชการจังหวัดลําพูน ไดสั่งการให สํานักงานปองกันภัยจังหวัดลําพูน
รายงานสถานการณคุณภาพอากาศทุกวัน และในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหเฝาระวังผลกระทบตอ
สุขภาพจากภาวะหมอกควัน ในกลุมเสี่ยง 4 กลุมโรค 13 โรค 
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                       โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเฝาระวัง 
ผลกระทบจากหมอกควัน ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
1) ดานบริหารจัดการ มีแผนปฏิบัติการ 3 ระยะ คือ 
   - ระยะกอนเกิดเหตุ 
   - ระยะเกิดเหตุ 
   - ระยะหลังเกิดเหตุ 
2) ดานประเมิน สถานการณใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน รวมกับภาคีเครือขายในพ้ืน                      
ท่ีดําเนินงาน ดังนี้ 
     - ใหติดตามขอมูลคุณภาพอากาศรายวัน ทุกวัน 
     - ทําแผนงานเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็ก และทบทวนแผน 
        เตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ดานการแพทยและสาธารณสุขจากภาวะ 
        หมอกควัน 3 ระยะ 
     -สื่อสารความเสี่ยง ใหความรู การดูแลสุขภาพ ประชาชนท่ัวไป กลุมเสี่ยงตางๆ จากภาวะหมอกควัน 
    - จัดทําฐานขอมูลกลุมเสี่ยง จังหวัดลําพูน สงใหอปท. และหนวยงานสาธารณสุข ในพ้ืนท่ี ทุกอําเภอ 
    - ดําเนินการเฝาระวังโรคท่ีไดรับผลกระทบตอสุขภาพ จากปญหาหมอกควัน เขาสูระบบของ สคร.ท่ี 1 
      ผูวาราชการจังหวัดลําพูน มอบหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนหลักประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใหหนวยงานสาธารณสุข รวมกับศึกษาธิการ และทองถ่ิน ประสาน
เปาหมาย 1 ตําบล 3 safe Zone ( โรงเรียน / อปท. / รพ.สต. ) 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 
  เรื่องท่ี 6 การมอบโลและใบประกาศนียบัตร โรคไขเลือดออก จังหวัดลําพูน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน จะมีการมอบโลและใบประกาศนียบัตร ใหแก หนวยงาน
ทองถ่ินท่ีปลอดโรคไขเลือดออกมาแลวตั้งแตป 2562ในวันท่ี 7 มกราคม 2563 ตําบลแมแรงไดรับรางวัล 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 
  เรื่องท่ี 7 การจายเงิน ฉ.11 อยูระหวางดําเนินการเบิกจายภายในเดือนมกราคม 2563 นี้ 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 
  เรื่องท่ี 8 งบลงทุนป 2564 
  การดําเนินการเก่ียวกับงบลงทุนป 2564 อยูระหวางการติดตาม ขอให รพ.สต.จัดเตรียมแบบ
แปลน/สืบราคาครุภัณฑ เตรียมไว หากไดรับการพิจารณาอนุมัติจะไดดําเนินการไดทันตามกําหนด 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 

  เรื่องท่ี 9 แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติ เขตสุขภาพท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 ของจังหวัดลําพูน ในระหวางวันท่ี 13 - 14 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึง 
เขตสุขภาพท่ี 1 ไดแจงกรอบประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
ป 2563 มีนโยบายเรงรัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 ประเด็น และแบงทีมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน 
ออกเปน 2 ทีม และลงพ้ืนท่ีนิเทศงานจังหวัด จะดําเนินการกอนกําหนดการของทีมตรวจราชการ อยางนอย 1 - 2 
สัปดาห สําหรับพ้ืนออกตรวจเยี่ยมจังหวัดลําพูน คือ รพ.ลําพูน และรพ.สต.อุโมงค และ คปสอ.บานโฮง (รพ.บานโฮง 
และรพ.สต.หนองปลาสวาย  
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 
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  เรื่องท่ี 10 แจงเจาหนาท่ีลาออกจากราชการ 
  ดวยมีขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดยื่นลาออกจํานวน 1 ราย คือ 
นางสุขหทัย  จิตรกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประจํา รพ.สต.มะกอก มีผล 1 กุมภาพันธ 2563 
  เรื่องท่ี 11 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  ขอใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง เรงดําเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใหแลว
เสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563 และรายงานขอมูลตามระบบเพ่ือจะไดรับงบประมาณตามหวงเวลาท่ีกําหนด
ตอไป 
   เรื่องท่ี ๑๒ เรื่อง แนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ํา 

             พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กําหนด ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ประกอบกับหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๗/ว ๓๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบานโฮง จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการใน
สังกัดตามแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีก.พ. กําหนด และ
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานโฮง โดยไดกําหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ดังนี้ 

๑. ผูปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวาเกณฑ หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ีมีคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๒. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
ประกอบดวย ๖ ข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑ ข้ันตอนการวิเคราะหหาสาเหตุและวางแผนการทํางานรวมกัน เปนการพูดคุยระหวาง 
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพ่ือสอบถามถึงปญหาหรือขอขัดของในการทํางาน รวมท้ังมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดคาเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวังในแตละรอบการประเมินรวมกัน ซ่ึงอาจปรับ
ลดความคาดหวังแตยังคงใหอยูในระดับท่ีทาทายความสามารถ และกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตองการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึนและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเปาหมายและ
แผนงานของหนวยงานไดตามความจําเปน 

๒.๒ ข้ันตอนใหเขารับการอบรมและพัฒนา เม่ือวิเคราะหหาสาเหตุจากการพูดคุยรวมกันแลว จะ 
ทําใหทราบถึงความคาดหวังในงาน และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจมีการวางแผนและกําหนด
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะรวมกัน เพ่ือใหเกิดทักษะ ความรู และความชํานาญในการทํางานโดยการอบรม
และพัฒนาในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
               ๑) การเขารวมประชุม สัมมนา หรืออบรมท้ังภายในและนอกองคกร 

      ๒) การเรียนรูหรือศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง ผานระบบคอมพิวเตอร ตารา หรือเอกสารวิชาการตางๆ 
               ๓) การมอบหมายงานแบบฝกปฏิบัติ หรือใหลงมือทําจริงเพ่ือสรางประสบการณการเรียนรู 
               ๔) การจัดพ่ีเลี้ยงเปนผูท่ีมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ ใหทําหนาท่ีในการฝกสอน แนะนํา 
        



6 

 

               ๒.๓ ข้ันตอนการปรับงานใหเหมาะสมกับความสามารถ โดยผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณา 
องคประกอบของงานท้ังหมด แลวจัดปรับงานใหมใหเหมาะกับความสามารถของผูใตบังคับบัญชาโดยงานบางงาน
อาจถูกโอนยายออกไป และนํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับความสามารถของผูใตบังคับบัญชามาแทนท่ี 
               ๒.๔ ข้ันตอนการติดตาม เปนข้ันตอนระหวางรอบการประมินท่ีผูบังคับบัญชาจะตองติดตาม ความ
กาว 
หนาในการปฏิบัติงาน ทําใหทราบและสามารถแกไขปญหาขอขัดของตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน
ไดทันทวงที เปนการประเมินความกาวหนาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนดวยการสังเกต ทดสอบ และให
ขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชา มีท้ังคําชมและคําชี้แนะปรับปรุงใหสามารถพัฒนาเพ่ิมข้ึน อันจะทาใหผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน 

๒.๕ ข้ันตอนการโอนยายไปยังตําแหนงงานท่ีเหมาะสม หากวิธีท่ีผานมาท้ัง ๔ ขอ ไมไดผล ใหทํา 
การโอนยายไปปฏิบัติงานในสวนงานอ่ืน เพ่ือเปดโอกาสใหไดทํางานท่ีตนเองมีทักษะและความถนัดมากกวา เพราะ
การใหอยูงานเดิมอาจสรางผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา ไมวาจะดานผลงาน งบประมาณ เวลา หรือทรัพยากร 

๒.๖ ข้ันตอนติดตามการะประเมินผล หลังจากไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานโดยการวิเคราะหและนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกอนหลัง และนําผลการพัฒนามาปรับปรุงการ
บริหารงานอยางตอเนื่อง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมประจําเดือน   ธันวาคม  ๒๕62 
  รับรอง 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจําเดือน  ธันวาคม  ๒๕62 
  ไมมี 
  
วาระท่ี ๔ เรื่องจากฝายตาง ๆ 
  เรื่องท่ี 1 การอบรม อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 
  ดวยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จะไดดําเนินการจัดอบรม อสม.หมอ
ประจําบาน ในวันท่ี 7 มกราคม 2563 ขอให โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงแจง ประธานชมรม อสม.
ทุกหมูบานเขารับการอบรม 
มิติท่ีประชุม   รับทราบ  
  เรื่องท่ี 2 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
  ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ประจําป 2563 ในวันท่ี 22 มกราคม 2563 
ณ หองประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ขอเชิญ รพ.สต.ท่ีจะเขารับการประเมิน ป 2563 เขารวม
ประชุม 
มิติท่ีประชุม   รับทราบ  
  เรื่องท่ื 3.สรุปผลการดําเนินงานปองกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 
2563 ขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พบวา จังหวัดลําพูน มีการตัด
กรองผูปวยและข้ึนทะเบียนรักษา ท่ีใหการรักษาสําเร็จ ต่ํากวาเปาหมาย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเปาหมาย 
ขอใหทุกแหงมีการคัดกรองกลุมเสี่ยงและติดตามผูปวยตามเปาหมายท่ีกําหนดในกลุมเสี่ยงปวย/เสียชีวิตสูง (สีแดง) 
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กอนเปนอันดับแรก ไดแก 
              - ผูติดสุราท่ีข้ึนทะเบียน 
  -ผูติดเชื้อ HIV no ARV 
  - ผูสูงอายุติดบาน/ติดเตียง 
  - ผู สู ง อายุ 65 ป ข้ึ น ไปมี โ รคร ว ม CKD stage 4-5 และหรื อ COPD และหรื อ DM 
  uncontrolled 
  - ผูสูงอายุ BMI <18.5 
  - ผูสัมผัสวัณโรครายใหมในป 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 
   
  เรื่องท่ี 4. การเฝาระวังควบคุมโรคไขเลือกออกในโรงเรียนโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยม 
เนนการทําลายแหลงเพาะพันธุยุง เฝาระวังการเกิดโรคซํ้าโดยเฉพาะโรงเรียนราชประชาฯ เนนใหคา HI และ     
คา CI ตองเปน 0 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
        เรื่องท่ี 5 ประชาสัมพันธการบริจาคโลหิต 
  ดวยเหลากาขาดจังหวัดลําพูนรวมกับก่ิงกาชาดอําเภอปาซาง ขอประชาสัมพันธการรับบริจาค
โลหิต ในวันท่ี 24 มกราคม 2563 ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมท่ีวาการอําเภอปาซาง ขอชวย
ประชาสัมพันธ ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 
  เรื่องท่ี 6 ความกาวหนาในการสมัครเขารวมโครงการตําบลดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวึ่งพิง(LTC) 
  ความกาวหนาในการสมัครเขารวมโครงการตําบลดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวึ่งพิง(LTC) ในป 2563
อําเภอปาซางมีตําบลท่ีมัครเขารวมโครงการ 3 ตําบล ไดแก ตําบลปาซาง ตําบลน้ําดิบ และตําบลนครเจดีย ยังคง
คางตําบล บานเรือนและตําบลทาตุม 
มิติท่ีประชุม    รับทราบ 

  เรื่องท่ี 7 การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  ดวยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดออกประเมินโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพจํานวนท้ังสิน 18 โรงเรียน ซ่ึงไดดําเนินการเรียบรอยแลว ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแหงท่ีสนับสนุนบุคลากร
ท่ีออกรวมประเมิน ซ่ึงเรียบรอยไปดวยดี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องพิจารณา 

     ไมมี 
วาระท่ี ๖  เรื่องของสถานีอนามัย 
  เรื่องท่ี 2.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติปาซาง ขอขอบคุณท่ีรวมตอนรับ 6การตรวจเยี่ยมสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยนายแพทย หมอมหลวง สมชาย จักรพันธุ ประธานท่ี
ปรึกษาการตรวจเยี่ยม และนายแพทยวชิระ เพ็งจันทรประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ6 ในวันท่ี 10 มกราคม 2563  เรียบรอยไปดวยดี 
6มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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6เรื่องท่ี 4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมวงนอย แจงเก่ียวกับการเบิกเงินประกันสังคมกับ
โรงพยาบาลลําพูน สามารถเบิกยอนหลังได โดยใชวิธีการเบิกเงินดังกลาวแบบเดิม และหาก รพ.สต.สงเบิก
โรงพยาบาลลําพูนแลวไมไดรับเงิน ขอใหแจงสสอ.ปาซางทราบดวย 
6มติท่ีประชุม  รับทราบ  
วาระท่ี 7 วาระอ่ืนๆ 

      เรื่องท่ี 1 การประชุมประจําเดือน  กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหวยไฟ อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น.     
เปนตนไป 
6มติท่ีประชุม  รับทราบ6        
        ศิรินทร  เลสัก 
      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
           ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 


