
30 เมษายน 2563ได้เสร็จส้ินลงแล้ว จึงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี

1 นัดหมายและส่งยาให้ผู้ป่วยรับยาเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกและข้อกรณีผู้ป่วย 13 ราย

อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองล าพูน

2 คัดกรอง ซักประวัติผู้ป่วยท่ีมารับบริการก่อนพบแพทย์ 68 ราย

3 ลงข้อมูลผู้ป่วยท่ีนัดหมายและส่งคิวตรวจไปยังห้องตรวจแพทย์เพ่ือให้บริการตรวจรักษาและจ่ายยา 289 ราย

4 เจาะเลือด เก็บส่ิงส่งตรวจของผู้ป่วย และส่งตรวจLab ตามค าส่ังแพทย์ 6 ราย

5 ให้บริการเย็บแผล/ท าแผล/ตัดไหมให้ผู้รับบริการ 7 ราย

6 ตรวจคล่ืนหัวใจ (EKG) ตามค าส่ังแพทย์ 1 ราย

7 โทรนัดหมายผู้รับบริการมาฉีดวัคซีนตามช่วงวัย 7 ราย

8 ให้บริการฉีดวัคซีนตามช่วงวัยในคลินิกวัคซีน 12 ราย

9 ติดต่อประสานงานกับญาติผู้ป่วยจิตเวชท่ีจ าเป็นต้องมาฉีดยา 4 ราย

10 ให้บริการฉีดยาผู้รับบริการในคลินิก 24 ราย

11 จ่ายยาผู้รับบริการในคลินิก 43 ราย

12 ให้บริการเปล่ียนสายสวนปัสสาวะผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย

13 ให้ค าปรึกษาการดูแลสายสวนปัสสาวะผู้ป่วยติดเตียง 6 ราย

14 ให้บริการทันตกรรม 7 ราย

15 จัดเตรียม Set อุปกรณ์ส าหรับให้ญาติผู้ป่วยติดเตียงท าแผลกดทับท่ีบ้าน 76 set

16 ด าเนินการ Sterile Set อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกวันศุกร์ 4 คร้ัง

17 รับแจ้งลงทะเบียนผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย

18 ให้ค าปรึกษาผู้รับบริการทางโทรศัพท์ 224 ราย

19 แพทย์ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์พร้อมจ่ายยาให้ผู้ป่วย 22 ราย

20 104 set

21 จัดท าชุด Care Set ให้กับผู้สัมผัสเส่ียงสูง (PUI) 7 set

22 จัดท า Face Shield 10 ช้ิน

23 จัดหาเวชภัณฑ์ส าหรับป้องกัน Covid-19 ได้แก่ ส่ังซ้ือจากบริษัทโดยตรง ขอรับการ 7 คร้ัง

สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และขอรับบริจาคจากประชาชนท่ีต้องการสนับสนุน

24 ติดตามการส่ังซ้ือเวชภัณฑ์ส าหรับป้องกัน Covid-19 4 คร้ัง

25 319 ราย

การด าเนินงานให้บริการผู้ป่วยและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี

จัดท าชุด Care Set ให้กับผู้มีรายช่ือกักตัว ณ ท่ีพักอาศัย (Home quarantine) 

ให้บริการจัดและส่งยาท่ีบ้านส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกละข้อ

ล าดับ กิจกรรม จ านวน



26 ให้บริการจัดและส่งยาทางไปรษณีย์ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกละข้อ  37 ราย

27 ส่ง Set อุปกรณ์ท าแผลให้ญาติผู้ป่วยติดเตียงท่ีบ้าน 16 คร้ัง

28 ส่งรายช่ือผู้ลงทะเบียนเดินทางจากต่างจังหวัดเพ่ือให้ท่ีว่าการอ าเภอเมืองออกค าส่ังกักตัวท่ีบ้าน 65 ราย

29 ส่งรายช่ือผู้ลงทะเบียนเดินทางจากต่างจังหวัดเพ่ือให้ท่ีว่าการอ าเภอเมืองออกค าส่ังยกเลิกการกักตัวท่ีบ้าน 3 คร้ัง

30 รับหนังสือค าส่ังจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ณ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองล าพูน 66 ราย

31 ลงพ้ืนท่ีติดตามและมอบหนังสือค าส่ังจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าพูน 103 ราย

พร้อม Care Set ให้กับผู้มีรายช่ือกักตัว ณ ท่ีพักอาศัย (Home quarantine) 

32 ส่งมอบชุด Care set ให้ผู้มีรายช่ือกักตัว ณ ท่ีพักอาศัย (Home quarantine) 1 ราย

33 ลงพ้ืนท่ีติดตามและมอบหนังสือค าส่ังจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าพูน 15 ราย

34 ลงพ้ืนท่ีติดตามและมอบหนังสือค าส่ังยกเลิกกักตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าพูน 89 ราย

35 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบสวนโรคกรณีผู้สัมผัสผู้ติดเช้ือ Covid-19 2 ราย

36 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบกรณีมีผู้แจ้งผู้ท่ีเดินทางกลับจากต่างจังหวัด 15 ราย

37 สืบค้นข้อมูลรายช่ือค าส่ังการกักตัว ณ ท่ีพักอาศัย  (Home quarantine)  จากสสอ.ในกรณีไม่รุบุท่ีอยู่ท่ีชัดเจน14 ราย

38 ติดตามเก็บอุปกรณ์ Care Set และขยะติดเช้ือ 74 ราย

39 ติดตามเก็บอุปกรณ์ท าแผลและขยะติดเช้ือ 17 คร้ัง

40 ส่งขยะติดเช้ือเพ่ือการก าจัดท่ีโรงพยาบาลล าพูน 11 คร้ัง

41 ไปรับหน้ากากอนามัยท่ีพาณิชย์จังหวัดล าพูน 7 คร้ัง

42 ไปช าระเงินค่าหน้ากากอนามัยท่ีพาณิช์จังหวัดล าพูน 1 คร้ัง

43 ไปรับหน้ากากอนามัยท่ีศาลากลางจังหวัดล าพูน 22 คร้ัง

44 ไปรับหน้ากากอนามัยท่ีศาลากลางจังหวัดล าพูน (ไม่ได้รับการจัดสรร) 3 คร้ัง

45 รายงานยอดหน้ากากอนามัยให้กับทางจังหวัดล าพูน 1 คร้ัง

46 ไปรับชุด Care Set ส าหรับผู้ป่วย Home quarantine ท่ีว่าการอ าเภอเมืองล าพูน 1 คร้ัง

47 จัดยาเป็น Unit dose 1 คร้ัง

48 ผสมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 8 ขวด

49 เตรียมและแจกหน้ากากอนามัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าสัปดาห์ 2 คร้ัง

50 ให้ค าปรึกษา/ประเมินความเครียด กับผู้มีรายช่ือกักตัว ณ ท่ีพักอาศัย Home quarantine 28 ราย

51 ให้ค าปรึกษา/ประเมินความเครียด กับผู้ครบการกักตัว ณ ท่ีพักอาศัย Home quarantine 19 ราย

52 ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยในการรักษาต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลล าพูน 1 ราย

53 ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยท่ีรับยาจากรพ.ประสาท เข้ามารับบริการท่ีศูนย์บริการฯ 1 ราย

54 ให้ค าปรึกษาญาติผู้ป่วยกรณีท าแผลผู้ป่วยท่ีบ้าน 7 ราย

ให้กับผู้ท่ีท างานท่ีเดียวกับผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019



55 ให้ค าแนะน าการฉีดวัคซีนตามช่วงวัยในคลินิกสุขภาพเด็ก 3 ราย

56 ให้ค าแนะน าการขอรับบริการฉีดยาคุมก าเนิด 2 ราย

57 ให้ค าแนะน าการขอรับบริการแพทย์แผนไทย 2 ราย

58 ให้ค าแนะน าการตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ 1 ราย

59 ให้ค าแนะน าการขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 2 ราย

60 ให้ค าแนะน าผู้ป่วยในการของหนังสือส่งตัวไปโรงพยาบาลล าพูน 18 ราย

61 ให้ค าแนะน าเร่ืองการต่อสิทธิบัตรทองท่ีศูนย์บริการฯ 3 ราย

62 ให้ค าแนะน าเร่ืองการขอใบรับรองแพทย์ 10 ราย

63 คืนยาท่ียืมจากโรงพยาบาลล าพูน 1 คร้ัง

64 ให้ค าปรึกษาผู้ท่ีจ าหน่ายผลิตภัณธ์สุขภาพถนนคนเดินเก่ียวกับcovid-19 1 คร้ัง

65 บริการแจก Face shield แก่อสม.ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนชุมชน 14 ชุมชน

66 ประสานงานอย.ขอหลักฐานเพ่ิมเติมใบวัตถุออกฤทธ์ิประเภทท่ี 4 1 คร้ัง

67 เบิกอุปกรณ์หมวก Face shield ให้เจ้าหน้าท่ี / เบิก alcohol ให้แม่บ้าน / ท า stock card 1 คร้ัง

68 ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยเพ่ือให้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนปอดอักเสบ 1 ราย

69 ประสานงานการรับยาฉีดกรณีผู้ป่วยนอกเขตเทศบาลเมืองล าพูน 1 ราย

70 รับของบริจาคจากครอบครัวภู่เจริญ และร้านยา 4 พ่ีน้อง 1 คร้ัง

71 รับของบริจาค (กะหล่ าปลี 120 หัว) ท่ีอ าเภอเมืองล าพูน 1 คร้ัง

72 ส ารวจข้อมูลการเดินทางข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีต้องเดินทางเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน 34 คร้ัง

เป็นปกติทุกวัน ตามค าส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ท่ี 15/2563

73 ประสานทีมสุขภาพจิตเครือข่ายโรงพยาบาลล าพูน/สสอ.เมืองล าพูน 8 คร้ัง

74 รับรายงานกรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

75 ให้ค าแนะน าญาติ/อสม.ในชุมชนในการจัดงานศพ 2 ราย

76 รับรายงานและสอบสวนการพยายามฆ่าตัวตายในเขตเทศบาล 1 ราย

77 รับรายงานและสอบสวนการฆ่าตัวตายส าเร็จในเขตเทศบาล 1 ราย

78 ให้ค าปรึกษา แสดงความเสียใจดูแลสภาพจิตใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต 3 ราย

79 ติดต่อประสานงานหนังสือขอบคุณในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ 1 คร้ัง

80 คัดกรองผู้รับบริการและประสานทีมรถรับ-ส่งผู้ป่วย 199 ส่งผู้ป่วยตรวจโรงพยาบาลล าพูน 4 ราย

81 ประชุมเพ่ือปรับแผนด าเนินงานโครงการด้านสาธารณสุข 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 1 คร้ัง

82 ท าความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯ Big cleaning day เน่ืองในวันเทศบาล 1 คร้ัง

83 รับแอลกอฮอล์ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 3 แกลลอน


