
รู้รกัสามัคคี     มีคุณธรรม    ขยันท างาน    ประสานการพัฒนา 

รายงานการประชุมประจ าเดือนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
ครั้งที่ 5 /2563 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นางทิพย์วัลย์   อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
๒. นายธนิสร  ธิติปภาดา         ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
๓. นางนุชจรินทร์   พันธ์บุญปลูก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางสาวมนต์ธิชา  มิตรหนุน นักวิชาการสาธารณสุข 
๕. นางสาวจารุวรรณ์ อินปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุข 
๖. นางจีรภา   ฝักฝ่าย    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๗. นางสมเพชร   ค าทิพย์   ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ 
๘. นางบัวซอน บุตรศักดิ ์  ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง 
๙. นายสมภพ เก็งวินิจ   ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง 
๑๐. นายธวัช วันดี                ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองวะ 
๑๑. นายฉัตรชัย จ าปา        ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว 
12. นายไพฑูรย์      นุ่มฟัก  ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮัก 
13. นางสุนันทา ชูมณี  ผอ.รพ.สต.บ้านสันคะยอม 
14. นายรสิทธิ บริรักษ์  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด 
15. นายสายัณห์ ชัยศรีสวัสดิ ์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้ 
16. นายอนุสิษฐ กันธิ  ผอ.รพ.สต.บ้านสันพระเนตร 
17. นายเสน่ห์ คนขยัน   ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง 
18. นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง 
19. นางสาวพิณนิพิชฌน์  ค าภีระ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
20. นางมัลลิกา กันธิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
21. นางอรอนงค์ ภาคพิชเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

คุณทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  
1. ขอขอบคุณกิจกรรมเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 
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1.1 วันที่ 22 มกราคม 2563 รับเสด็จฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัด
เชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกรพ.สต. 
  -  ชมรม อสม.ทุกหมู่บ้านในอ าเภอสันทราย 
  -  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ 
                    -ขอบคุณทุกรพ.สต.ที่น าคนไข้มาร่วมงาน 
  -  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ เสื้อสมาชิกใหม่ พอ.สว.ที่ยังไม่ได้รับเสื้อ จะมีการติดตามให้และแจ้งภายหลัง 

1.2 วันที่ 23 มกราคม 2563 อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เทศบาลหนองหาร 
-ขอบคุณ รพ.สต.บ้านท่อในการดูแลระบบเคลื่องเสียง 

  2. แจ้งกรณีย้ายเจ้าหน้าที่ ค าสั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
   2.1 นายนิคม สิริค า ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ย้ายไป รพ.สต.
บ้านหนองไคร้ 
   2.2 นางสาวกิตติกร วรรณะ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ย้ายไป รพ.สต.
โหล่งขอด อ.พร้าว รายงานตัว วันที่ 6 กพ. 63 เลี้ยงส่งวันที่ 20 กพ. 63 และคณะจนท.สธ.สันทรายส่งไป
พร้าว 21 กพ.63  
   2.3 นางเรวดี เก่งกาจ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการจากพร้าว ย้ายมา รพ.
สต.บ้านศรีบุญเรือง อ.สันทราย รายงานตัว 11 กพ.63 
  3. การรับนิเทศงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตาม OKR วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงพยาบาลสันทราย ภาคเช้า แจ้งเชิญ ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานรับการนิเทศ ภาค
บ่ายลง รพ.สต.เมืองวะ การแต่งกายชายเสื้อผ้าเมืองสีขาว หญิงผ้าถุงสีฟ้าเสื้อสีขาว 
  4. อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดหนองไคร้หลวง 
ต าบลหนองจ๊อม  
  5. มาตรการด าเนินการหมอกควัน PM 2.5  
  6. มาตรการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า 2019 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานจากการประชุมครั้งก่อน 

  -  รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

   
 มติที่ประชุม : ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ  
5.1. วาระจากคุณธนิสร ธิติปภาดา ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอก าหนดออกประเมินผลการปฏิบัติงานจนท.รอบที่ 1/2563 ใน

วันที่ 3-5 มีนาคม 2563 ตามตัวชี้วัดที่ส่งในกลุ่มไลน์แล้วนั้น ในการนี้ขอชี้แจงมาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอ ดังนี้ 
   1  แจ้งมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โดยขอให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษามาตรการและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 3 รอบ
การประเมิน 
  3  กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความไม่เป็นธรรม สามารถ
ท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน 15 วัน หลังจากทราบ
ผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไป เพ่ือประกอบความเห็นในการ
พิจารณา    
   4 . กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วไม่ผ่านการประเมิน ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
             - กรณีท่ีผู้ถูกประเมินประสงค์จะลาออกราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
    - สั่งให้เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง โดยท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
เป็นครั้งที่สอง ถ้าไม่ผ่านการประเมินอีกครั้ง ให้ทางราชการรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
สั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
    - สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
  5.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้จัดท ากรอบแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ประจ าป ี2563 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาคู่มือดังกล่าวและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

5.2 วาระคุณนุชจรินทร์ พันธุ์บุญปลูก ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ 
- ไม่มี 

  5.3 วาระคุณอรอนงค์ ภาคพิชเจริญ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ 

5.3.1 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ.สต. ละ 1 คน ประชุมวันที่ 11-12 กพ. 63 
ณ ชั้น 8 รพ.สันทราย ขอส่งรายชื่อให้ด้วยค่ะ 

5.3.2 เชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมวันที่ 5-6 กพ.63 ณ ชั้น 8 รพ.
สันทราย ขอส่งรายชื่อด้วยค่ะ  

5.3.3 ผลตรวจสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารที่เก็บจากตลาดสดประจ างวดที่ 1/63 (วันที่ 
18 ธค.62) ตรวจ 73 ตัวอย่าง พบสิ่งปนเปื้อนดังนี้ พบปนเปื้อน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.21 
ดังนี้ 
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- พบยาฆ่าแมลงอันตราย 2 ตัวอย่าง ในพริกหนุ่ม ต้นหอม โดยแหล่งที่มาตลาดเมือง
ใหม ่

- พบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า 3 ตัวอย่าง แหล่งที่มา อ.ดอยสะเก็ด 
- พบฟอร์มาลีนในหมึกกรอบ แหล่งที่มา ตลาดเมืองใหม่ 

  5.3.4 งาน HHC ขอผู้รับผิดชอบทุกท่านเข้าร่วม Line กลุ่ม HHC เพ่ือรอรับ Case จาก รพ.
สันทราย และรพ.ใกล้เคียง เปิดรับ Case และลงข้อมูล COC Link ด้วย 
  5.3.5 ขอให้ทุกสถานบริการด าเนินการต าบล LTC ทุกที่ ไม่ว่าท้องถิ่นจะสมัครเข้าร่วม 
โครงการหรือไม่ก็ตาม ส าหรับปี 63 ส่ง CM เข้าร่วมอบรม 8 คน (หนองหาร,เมืองวะ,หนองมะจับ,หนองไคร้ 2 
คน,เจดีย์แม่ครัว,แม่ฮักพัฒนา และศรีบุญเรือง) ชมรมผู้สูงอายุ ส่งผลการประเมินมาแล้ว ได้แก่ บ้านท่อ,เมือง
วะ,สันพระเนตร,ป่าเหมือด,แม่ฮัก,หนองมะจับและเจดีย์แม่ครัว 
  5.3.6 สุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ปี 2563 ขาดส่งรายงาน ร้องเม็ง,สันพระเนตร,สันนาเม็ง,และ
เจดีย์แม่ครัว 
  5.3.7 ขาดส่งรายชื่อ อสม.งาน คบส. เจดีย์แม่ครัว,ศรีบุญเรือง,สันพระเนตร,สันนาเม็ง,หนอง
หารและร้องเม็ง  
  5.3.8 วัดสร้างเสริมสุขภาพ ที่ส่งแบบประเมินมาแล้วได้แก่ บ้านท่อ,ร่มหลวง,เจดีย์แม่ครัว
,สันพระเนตร และมีส่งครบทุกวัด ได้แก่ บ้านท่อ  
                    5.3.9 ผู้รับผิดชอบงาน NCD  จะต้องเข้าร่วมประชุม “Mind set ชีวิตเปลี่ยน”จ านวน 5 
ครั้ง 19 กพ 63 ,4 มีนา ,20 มีนา  ,22 เมษาและ20 พค.63 ณ ห้องมะเกี๋ยง รพ.สันทราย 
                   5.3.10 งานผู้สูงอายุ (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) ท าอย่างไรให้ติดเตียงน้อยที่สุดและได้รับ
การดูแลที่ดี ฝากเรื่องติดตามประเมินและรายงาน 
                  5.3.11 งานสุขภาพจิต เป็นปัญหาของอ าเภอสันทราย อัตราการฆ่าตัวตายเกินเป้า ฝากให้ 
จนท.สาธารณสุข คัดกรอง 2Q 8Q 9Qกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ให้ท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย 
          หมายเหตุ จากการประชุมเรื่องสุขภาพจิตครั้งก่อน มีกองทุนช่วยเหลือจากอ าเภอสันทราย 12 ทุน ให้
ส่งรายชื่อ เพื่อขอรับทุนการช่วยเหลือที่คุณอรอนงค์ ภายในเที่ยงนี้  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.4 วาระคุณศศิเลขา สมณะ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  5.4.1 แจ้งการสมัคร ฌกส.อสม.  

ยอดอสม.สันทราย สมัคร ฌกส.อสม. ณ วันที่ 28/1/2563 

รพ.สต. 
จ านวนอสม. 

ทั้งหมด 
จ านวนอสม. 
สมัครฌกส. 

ร้อยละ 

รพ.สต.บ้านท่อ 152 149 98 

รพ.สต.สันคะยอม 160 122 76 
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รพ.สต. 
จ านวนอสม. 

ทั้งหมด 
จ านวนอสม. 
สมัครฌกส. 

ร้อยละ 

รพ.สต.สันพระเนตร 111 80 72 

ศสส.ทต.สันนาเม็ง 104 62 59 

รพ.สต.ป่าก้าง 63 29 46 

รพ.สต.ร้องเม็ง 73 2 2 

รพ.สต.แม่ฮักพัฒนา 67 60 90 

รพ.สต.หนองไคร้ 276 159 58 

รพ.สต.หนองมะจับ 99 10 10 

รพ.สต.ร่มหลวง 139 91 65 

รพ.สต.เจดีย์แม่ครัว 122 45 36 

รพ.สต.เมืองวะ 61 2 2 

รพ.สต.ป่าเหมือด 200 95 48 

รพ.สต.ศรีบุญเรือง 149 83 55 

รพช.หนองหาร 129 55 42 

ผลรวมทั้งหมด 1,905 1,005 52 

 

ใบสมัครที่ส่งไปชุดแรก (ก่อน 15 มค.63) กรรมการ ฌกส.อสม. มีมติการประชุมรับรอง
ความเป็นสมาชิกทุกท่านที่ส่งใบสมัครมาถึงเรียบร้อยแล้วทุกคน ส าหรับใบสมัครที่มีปัญหา จะแจ้งเป็น
รายๆไป. แต่ความเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้ว ส่วนเรื่องการหักเงินอยู่ระหว่างการด าเนินการของ ธกส. 
นะเจ้าด้วย ฌกส. ไม่มีการหักเงินล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อมี อสม.เสียชีวิต จะหักเงินในวันที่ 15 เดือนถัดไป 
และทายาท อสม. จะได้รับเงินไม่เกินวันที่ 18 ของเดือนนั้น 

อสม.เชียงใหม่ที่เสียชีวิต 5 ราย (15 มค-28 มค.) สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย
ตรวจสอบแล้ว ความเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้ว (แม่แตง หางดง แม่ริม แม่แจ่ม ฝาง) 
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5.4.2. อสม.หมอประจ าบ้าน 

 
 
 รับแจ้ง จากประกันสังคม เบิกค่าชดเชยประกันสังคม รพ.นครพิงค์จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ของ รพ.
สต.แต่ละแห่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

5.5 วาระคุณมนต์ธิชา มิตรหนุน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
  5.5.1. สรุปรายงานสถานการณ์ CMBIS อ าเภอสันทราย  
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ภาพที่ 1 อ าเภอสันทรายมีระดับคะแนน อยู่ท่ี 9.4 คะแนน อยู่อันดับที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
ภาพที่ 2 กราฟระดับหน่วยบริการ 

  หน่วยบริการที่มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ (10 คะแนนขึ้นไป) ได้แก่ รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา 
ต าบลหนองแหย่ง, รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต าบลสันทรายน้อย, รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต าบลเมืองเล็น และรพ.
สต.บ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงตัวชี้วัดระดับอ าเภอ 

โดยแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งได้แก่  
- ตัวชี้วัดที่ 4 เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%) ร้อยละ 72.43 
รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 

05967สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 74.51 (9.00) 
05968รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต าบลสันป่าเปา อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 73.68 (9.00) 
05972รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  77.78 (9.00) 
05974รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  75.93 (9.00) 
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05965รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  70.18 (8.00) 
05970รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  70.00 (8.00) 
05977รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  55.77 (6.00) 
05971รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  5.08 (0.00) 

- ตัวชี้วัดที่ 10 เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมนิภาวะโภชนาการ (90%) ร้อยละ 89.44 
รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 

05967สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  29.54 3.00 
05964รพ.สต.บ้านท่อ ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  12.08 1.00 

- ตัวชี้วัดที่ 11 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 1 ปี (20%) ร้อยละ 
13.07 
รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
 05966รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ต าบลสันพระเนตร อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  12.12 6.00 

05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  10.14 5.00 
05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  8.04 4.00 
05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  5.83 2.00 
05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  5.98 2.00 
05964 รพ.สต.บ้านท่อ ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  3.16 1.00 
05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  3.15 1.00 
77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลหนองหาร อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  3.38 1.00 
05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  1.49 0.00 
05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต าบลสันป่าเปา อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  1.30 0.00 
05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  0.42 0.00 

- ตัวชี้วัดที่ 12 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%) ร้อยละ 33.31 
รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
 05965รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  54.85 6.00 

05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  40.91 5.00 
05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  42.29 5.00 
05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  40.82 5.00 
05964 รพ.สต.บ้านท่อ ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  29.10 3.00 
05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ต าบลสันพระเนตร อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  31.42 3.00 
05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต าบลสันป่าเปา อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  25.02 3.00 
77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลหนองหาร อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  26.80 3.00 
05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  17.65 2.00 
05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  19.59 2.00 
05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  16.47 2.00 
05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  6.67 0.00 
05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  6.01 0.00 

- ตัวชี้วัดที่ 13 การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%) ร้อยละ 38.90 



9 

 

รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  55.29 6.00 
05964 รพ.สต.บ้านท่อ ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  43.03 4.00 
05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ต าบลสันพระเนตร อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  38.67 4.00 
05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  36.27 4.00 
05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  36.12 4.00 
05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  42.37 4.00 
05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  37.12 4.00 
05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต าบลสันป่าเปา อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  33.87 3.00 
05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  33.17 3.00 
05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  26.04 2.00 
05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ  21.64 2.00 
77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลหนองหาร อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  22.22 2.00 
05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ สันทราย ร้อยละ  14.96 1.00 

- ตัวชี้วัดที่ 14 การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%) ร้อยละ 40.59 
รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 

05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 87.19 9.00 
05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 57.57 6.00 
05964 รพ.สต.บ้านท่อ ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 45.27 5.00 
05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ต าบลสันพระเนตร อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 39.62 4.00 
05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 36.32 4.00 
05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต าบลสันป่าเปา อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 38.13 4.00 
05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 43.98 4.00 
05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 39.04 4.00 
05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 35.38 3.00 
05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 34.50 3.00 
05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 30.07 3.00 
05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 25.12 2.00 
77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลหนองหาร อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 26.44 2.00 
05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 15.16 1.00 

- ตัวชี้วัดที่ 15 การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%) ร้อยละ 24.43 
รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 

 05975รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 55.80 9.00 
05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 49.49 8.00 
05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 42.03 7.00 
05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 34.22 5.00 
05964 รพ.สต.บ้านท่อ ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 28.03 4.00 
05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 27.51 4.00 
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05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต าบลแม่แฝก อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 29.39 4.00 
05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 27.59 4.00 
77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลหนองหาร อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 26.17 4.00 
05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 17.07 2.00 
05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 14.29 2.00 
05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ต าบลสันพระเนตร อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 4.59 0.00 
05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 3.97 0.00 
05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต าบลสันป่าเปา อ าเภอ สันทราย  ร้อยละ 2.89 0.00 
05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ สันทราย ร้อยละ 4.35 0.00 

  5.5.2. ประชุมสารสนเทศฯ รอบที่ 2 ก าหนดประชุมวันที่ 31 มกราคม 2563 เริ่มเวลา 
09.00-16.00 น. สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศรีบุญเรือง  

วาระการประชุม 
1. ติดตามความก้าวหน้า CMBIS คุณเสน่ห์ คนขยัน ประธาน IT 
2. เกณฑ์การนิเทศติดตามระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
3. การใช้งาน และการส่งข้อมูลโปรแกรมระบบคลังยา  
โดย คุณนพดล ริยะสาร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ 
5. ร่วมวิเคราะห์การบันทึกข้อมูลแต่ละงานที่ส าคัญ  
 
 

  5.5.3. สรุปแผนงานโครงการ ขอให้ รพ.สต.ที่ผ่านการอนุมัติแผนงาน ให้มารับแผนงานตัว
จริงคืนเพื่อจัดท าโครงการส่งเสนอประธานอนุมัติ 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

5.6 วาระคุณจารุวรรณ์ อินปัญญา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
1.   -  สถานการณ์โรคภัยทางสุขภาพ 

ล าดับ ชื่อโรค 
จ านวนผู้ป่วย 

ม.ค. 63 

ยอดสะสมตั้งแต่ 

ม.ค.63-
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 

1 ไข้หวัดใหญ่ 712 712 อันดับที่ 1ของจังหวัดเชียงใหม่ 

2 ไข้เลือดออก 3 3 
อันดับที่ 19ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

3 สุกใส 11 11  



11 

 

4 มือ เท้า ปาก 19 19  

5 หัด 1 1  

 
2. โรคอุบัติใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ คือ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

สถานการณ์ทั่วโลกข้อมูล ตั้งแต่ 5 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 พบผู้ป่วย 4,581 
ราย ใน 16 ประเทศ และ 2 เขตปกครองพิเศษ ส่วนประเทศจีน ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 พบ
ผู้ป่วย 4,515 ราย เสียชีวิต 106 ราย 

สถานการณ์วันที่ 29 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ 14 ราย (กลับบ้าน
แล้ว 5 ราย อีก 9 รายนอนโรงพยาบาล) ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย จากการเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 
มกราคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 158 ราย คัด
กรองจากสนามบิน 29 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 129 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 62 ราย 
ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 96 ราย ในจ านวนนี้อยู่ในห้องแยกโรค 
20 ราย โดยในวันที่ 28 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่จ านวน 22 คน 

โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ สามารถป้องกันได้ ด้วย
การสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดิน
หายใจ  หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก 
ปาก  โดยไม่จ าเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว  เนื่องจากเชื้อก่อโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ รับประทานอาหารปรุงสุก
ร้อน (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ)  ส าหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศจีน หรือระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้
หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่ วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ   หาก
ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮ่ัน พบมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ   มี
น้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน 

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ 
1.ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ในพื้นที่ 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดความตื่นตระหนก เกี่ยวกับข่าวสาร  
3.คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่อ าเภอสันทราย (ผู้มีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน ทั้งคนไทย

และต่างชาติ) 
4.ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น หากพบผู้มีอาการเข้าข่ายกับโรค ด าเนินการรักษาตามกระบวนการ

ทางการแพทย ์
5.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรค 
6.ให้รายงานการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ส่ง สสอ.  
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ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของสาธารณสุข อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง     
“เช็คก่อนแชร์” ข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อออนไลน์ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่หลาย เกิดความตระหนก 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย โทร.053-350511 

7.จากกรณีอาหารเป็นพิษของพ้ืนที่เจดีย์ ให้เจ้าหน้าที่แต่ละพ้ืนที่เฝ้าระวัง สถานประกอบการ 
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นท่ี ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารให้คลอบคลุมร่วมกับผู้น าชุมชน  

 

3. การเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 
ภารกิจในการแก้ไขปัญหาPM2.5 กรณีที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่ง จ.เชียงใหม่ได้ประกาศงดเผา

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 หากใครจะเผาก็สามารถท าได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต ทั้งนี้ จะมี
การควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด หน้าที่ของ สธ.คือ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ให้ จนท.สธ.หมั่นศึกษา
ความรู้ ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวที่มีการอัพเดทอยู่เรื่อยๆ  

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
- รพ.สต.ทุกแห่งมีการประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นท่ี  

o สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน มี
การสร้างระบบในการประกาศมาตรการ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักเฝ้าระวัง ใช้การ
สื่อสารความเสี่ยงทุกช่องทาง เช่น Line /การติดธงสีหน้า 5 สี ด้านหน้า รพ.สต./หรือ
อาจท าเป็นลูกศรในแผ่นวงกลม 5 สี/หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมส าหรับพื้นท่ี 

o ด าเนินกิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้านทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ความรู้และการปฏิบัติ
ตนเองจากฝุ่นละอองและการป้องกันโรคที่ติดต่อระบบทางเดินหายใจเช่น ไข้หวัดใหญ่ โค
โรนา  

o สื่อสารค่าฝุ่นละอองและจ าแนกเป็น 5 สี พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว 
- รพ.สต.ทุกแห่งมีระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของกลุ่มเสี่ยง 

o ติดตามส ารวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคหัวใจและ
หลอดเลือด หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป) ***ทะเบียนกลุ่มเสี่ยงไฟล์แนบ 

o แนะน าให้กลุ่มเสี่ยงไปใช้บริการในพื้นท่ีปลอดฝุ่น (Cleanroom/Safety room) 
o จ่าย Mask N95 ให้กับกลุ่มเสี่ยง เมื่อPM 2.5≥50 มคก./ลบม. โดยกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม 

ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป / หอบหืด/ COPD/  หลอดเลือดหัวใจและ
สมอง  จะมีการคืนข้อมูลให้ รพ.สต. ขอให้ รพ.สต.ใช้เป็นเอกสารที่สามารถบันทึกการ
ติดตามได้ ทั้งนี้ทาง สสจ.ได้ส่งยอดกลุ่มเป้าหมายให้ อบจ.เพ่ือจัดซื้อหน้ากากอนามัยแล้ว 
เพ่ือแจกเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงคนละ 4 ชิ้น การพิจารณาเปลี่ยนให้น ามาหน้ากากเก่ามา
แลกเมื่อใช้ครบ 7 วัน (หากไม่ได้ใช้ก็จะไม่แจกอันใหม่ให้) 



13 

 

- ให้ทุก รพ.สต. มีการบันทึก การท ารายงานสรุปการด าเนินการเก็บไว้เป็นผลงาน เพราะจะมีผู้ใหญ่
หลายท่านที่มาเยี่ยมติดตามการท างานในพ้ืนที่ 

- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
o การมอบหมายภารกิจ 

 สสอ.ท าหน้าที่ Mr.PM2.5 ระดับอ าเภอ 
 รพ.สต.ท าหน้าที่ Mr.PM2.5 ระดับต าบล 
 ครู ท าหน้าที่ Mr.PM2.5 ระดับโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ผู้น าชุมชน ท าหน้าที่ 

Mr.PM2.5 ระดับหมูบ่้าน 
 อสม. ท าหน้าที่ Mr.PM2.5 ระดับหลังคาเรือน 

หมายเหตุ เชิญประชุมก าหนดแนวทาง 14 กพ. 63  ห้องประชุมเทศบาลสัน
ทรายหลวง 
ส่งรายงาน one page ให้ สสอ.สันทราย 
Pm 2.5 (Particulate matters 2.5) คือ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอนุภาคขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 
ไมครอน เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายจะมีผลอันตรายต่อปอด ซึงในการเลือกหน้ากาก
อนามัยที่เหมาะสมให้เลือกใช้ N95 เป็นหลัก  
จัดท า safe zone ในรพ.สต.และแนะน าเทศบาลจัดท า safe zone ในพ้ืนที ่
 

o จังหวัดมีการประกาศใช้ App ชื่อ AirCMI  เป็นApp.ทีใ่ช้ประกาศค่า PM2.5 เป็นรายวนั
เฉลี่ย 24 ชม. ให้แต่ละ รพ.สต. ประกาศแจ้งให้ ปชช. ในพ้ืนที่ทุกวันเวลา 08.00 น. 
โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ 5 ระดับ 
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สามารถ Download จาก App Store ได้ 

 
o การสร้างเครือข่าย Mr.PM 2.5 ระดับอ าเภอ เช่น รร./รพ.สต./อสม./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/

หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จะมีการจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5  
โดยจะจัดประชุมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลสันทรายหลวง 
ซึ่งทาง สสอ. จะท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายให้ รพ.สต. ประสานเครือข่ายในพ้ืนที่มาเข้า
ร่วมประชุม 

4. สรุปการส่งรายงาน 506 ประจ าเดือน มกราคม 2563 

1 2 3

50141001 เจดียแ์มค่รัว 1 1 100 0 0 / มี

50140101 บา้นท่อ 8 4 50 4 50 มี

50141201 ป่าเหมือด 1 1 100 0 0 มี

50141101 เมืองวะ 4 4 100 0 0 มี มี

50140601 แมฮ่กั 1 1 100 0 0 มี /(ไมแ่นบไฟล)์

50140901 ร่มหลวง 4 4 100 0 0 มี /(ไมแ่นบไฟล)์

50140602 ร้องเมง็ 0 0 0 0 0

50141202 ศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 / /

50140201 สนัคะยอม 5 5 100 0 0 / มี

50140501 สนัป่าเปา 2 1 50 1 50 มี

50140401 สนันาเมง็ 0 0 0 0 0

50140301 สนัพระเนตร 0 0 0 0 0

50140701 หนองไคร้ 0 0 0 0 0

50140902 หนองมะจบั 1 1 100 0 0 มี /(ไมแ่นบไฟล)์

รวม 27 22 81.48 5 18.51

รหัสสถานพยาบาล ช่ือสถานพยาบาล
Zero report (สปัดาห์ท่ี)

ร้อยละส่งไมท่นัเวลาร้อยละส่งทนัเวลาจ านวนบตัร

 

 
  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากที่ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  

- รพ.สต.เจดีย์ จัดขันโตกระดมทุนเพ่ือชื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือคนไข้ในงาน HHC  ขอความร่วมมือ
สนับหนุนรพ.สต.ละ1 บัตรๆราคา 500 บาท บ้านสบแฝก ใน วันที่ 15 กพ 63 เวลา 18.30 น. 

- รพ.สต.หนองมะจับ งานเลี้ยงส่งจนท. ที่ร้านอาหารชาววัง ในวันที่  20 กพ. 63 เวลา 18.00 น. 

- รพ.สต.สันคะยอม แจ้ง วันที่ 14 กพ.63  มีการมอบประกาศผู้เชียวชาญชีวิตแก่ผู้สูงอายุ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



16 

 

เลิกประชุมเวลา   16.30 น. 
 

น.ส.จารุวรรณ์ อินปัญญา 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
นางนุชจรินทร์ พันธุ์บุญปลูก 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


