รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ครั้งที่ ๑2/๒๕๖๐ ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
5.นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
6.นางสาวปาณิสรา ไชยจา
7.นางศรีไพร ขันทะชา
8.นางวชิราพร เมือเล็น
9.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
10.นายณัฐวุธ รัตนมาลี
11.นายสุขสันติ วงษาเนาว์
12.นางอนงค์รัตน์ นุติดิถีชินพงศ์
13.นางทิพวิมล สุวรรณ
14.นายบัณฑิต พ่อบารุง
15.นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์
16.นางนันทวัน ศรีบุรมย์
17.นายพิชิต อินทร์ติยะ
18.นางกรมรี ยางธิสาร
19.ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คาเพชรดี
20.นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
21.นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
22.นางพรรณทิพา สุขโต
23.นางจันทร์ฉาย ณ นครพนม
24.นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
25.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทา
26.นางภิรมย์พร สุรขจรเดช

สาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระซอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงอินา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาฉันทะ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาคู่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสังข์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเลียง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงขวาง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบ่อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก้านเหลือง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพนตูม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาพี้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้างติ่ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุ่มแก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพิมาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหญ้าปล้อง

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. นายอาเภอฝากเรื่องการคัดกรองเบาหวานความดัน การดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดัน และเรื่องการปั่น
จักรยานฝากพื้นที่ดูแลช่วยกัน ส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาท่านนายอาเภอมอบหมายให้ท้องถิ่นอาเภอและสาธารณสุข
อาเภอได้ลงไปตรวจสอบ
2. ขอบคุณตัวแทน รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือการปั่นจักรยานในภาพของจังหวัดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2560 ที่ได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต. ตามเป้าหมาย และขอบคุณตัวแทน รพ.สต.ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่น
จักรยาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 อาเภอนาแกเป็นเจ้าภาพ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปั่น
จักรยานตามโครงการปั่นเพื่อสุขภาพดีทาความดีถวายพ่อหลวง ซึ่งทุก รพ.สต. ได้มีส่วนร่วมในการดูแลการจัด
สถานที่ การจัดบูธ รวมถึงการดูแลในจุดที่สาคัญ เช่น โซน1 ดูแลเรื่องจุดพักสวนสาธารณะของเทศบาลพระซอง
ทาให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับคาชมจาก ผู้บริหาร ระดับจังหวัดและได้รับคาชมจากผู้นาท้องถิ่น ในปี 2561
จังหวัดมีงบประมาณจัดกิจกรรมในภาพของอาเภอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องฝากรพ.สต.ในพื้นที่ในการพลักดัน
โครงการเข้าไปยังกองทุน ในภาพของประชาชนหรือ อสม. ในการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการปั่นจักรยาน
จากการสอบถามที่ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน อยากให้มีโครงการปั่นจักรยานทุกเดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของอาเภอนาแก
3. จากการประชุมกองทุนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แจ้งว่า รพ.สต.ในพื้นที่ส่งแผนงานโครงการของ
รพ.สต.ล้าช้า ซึ่งทาให้เรื่องการรายงานไปยังกองทุนช้า ฉะนั้น รพ.สต. ต้องเสนอแผนงานตามโครงการให้ทัน
ตามกาหนดเพื่อลดปัญหาโครงการข้ามปีงบประมาณ
4. เรื่องการบริจาคโลหิต เดิม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เลื่อนเป็น วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ฝาก
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอาเภอนาแก เวลา 8.30 เป็นต้นไป
โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัด และรพ.นครพนมจะออกมาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว
5. อาเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจาเดือน ธันวาคม 2560 วัดศรีชมภูดาลัย ม.6 ตาบล บ้านแก้ง นครพนม
เขตรับผิดชอบ รพ.สต. บ้านแก้ง ให้จัดเตรียมสถานที่ การให้บริการ อาเภอยิ้มในแต่ละเดือนขอความร่วมมือ
จัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแล เพื่อให้นายอาเภอและหัวหน้าส่วนได้ลงเยี่ยม
6. การปฏิบัติเรื่องการรณรงค์เรื่องการแต่งกาย จังหวัดได้กาหนดแนวทางเรื่องการแต่งกาย เพื่อให้ส่วน
ราชการได้นาไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันยึดตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
วันจันทร์
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
วันอังคาร ชุดสุภาพ (เสื้อฟ้า สสอ.,รพสต)
วันพุธ
เสื้อนครพนมทีม
วันพฤหัสบดี เสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
วันศุกร์
ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
7.กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มกราคม
๒๕๖๑ พื้นที่กาหนดลงตรวจเยี่ยมคืออาเภอธาตุพนมและศรีสงคราม สาหรับรอบที่ ๒ ช่วงเดือน มิถุนายน
๒๕๖๑ พื้นที่ลงตรวจเยี่ยมคืออาเภอเมืองและอาเภอนาแก ขอให้พื้นที่ได้เตรียมความพร้อมสาหรับ การตรวจ
ราชการทั้งสองรอบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
แจ้งผลการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ ในระดับอาเภอ เพื่อเป็น
ตัวแทนอาเภอนาแกไปคัดเลือกระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๑ สาขา ดังต่อไปนี้
สาขาที่ ๑ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
ได้แก่ นายตาวตาด พ่อสียา รพ.สต.หนองสังข์
สาขาที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ได้แก่ นางสมเด็จ โกศา
รพ.สต.บ้านแก้ง
สาขาที่ ๓ สุขภาพจิตชุมชน
ได้แก่ นางจิดาภา พ่อค้าช้าง รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว
สาขาที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นายวสันต์ แสนสุริวงค์ รพ.สต.นาเลียง
สาขาที่ ๕ การบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ได้แก่นางสุนีย์ จวงวิเศษ รพ.สต.บ้านนาฉันทะ
สาขาที่ ๖ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ได้แก่ นางประยูร จิตรเย็น รพ.สต.พิมาน
สาขาที่ ๗ ภูมิปัญหาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ได้แก่ นางสาวดาราดี้ กุลบุตร รพ.สต.บ้านหนองกุง
สาขาที่ ๘ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นางนฤมล อวนวัง
รพ.สต.บ้านโพนตูม
สาขาที่ ๙ การจัดการสุขภาพชุมชน
ได้แก่ นางสุนิสา ธน.หม่าน รพ.สต.พุ่มแก
สาขาที่ ๑๐ สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ไม่มี อสม. ที่ผ่านการคัดเลือก
สาขาที่ ๑๑ สาขาทันตสุขภาพ
ได้แก่ นายวิชัย เชื้อคาเพ็ง
รพ.สต. นาคู่
อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอก่อนเข้าประกวด อสมดี
เด่น ในระดับจังหวัดต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
1.สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี 2560 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2560 ข้อมูลจากระบบ
รายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานัก ระบาดวิทยา ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก สะสมรวม 46,712 ราย อัตรา ป่วย 71.40 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู้ป่วย
ไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 16.39 (0.83 เท่า) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต
58 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.12 ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 831 ราย พบว่า กลุ่มอายุที่
พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 78.83. ต่อแสน ประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 19
ปี กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี และ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปีอัตราป่วยเท่ากับ 46.80 41.67 และ 24.85 ต่อประชากรแสน
คน ตามลาดับ อาเภอโพนสวรรค์ อัตราป่วย เท่ากับ 45.23 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอนาทม
อัตราป่วยเท่ากับ 43.22 ต่อประชากรแสนคน อาเภอเมืองนครพนม อัตราป่วยเท่ากับ 28.7 ต่อประชากรแสน
คน และอาเภอท่าอุเทน อัตราป่วยเท่ากับ 23.71 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
2.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม 4 ระดับ หน้าที่ของอาเภอ 1 ถ่ายทอดทา MOU
ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้ ผอ รพ.สต. ผอ.รพสต. ถ่ายทอดไปยังรายบุคคลเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการ
ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดนครพนม 4 ระดับคปสอ. รอบที1่ มี 29 ตัวชี้วัด รอบที่2 มี32
ตัวชี้วัด รพ.สต รอบที2่ 9ตัวชี้วัด สสอ รอบ2 5ตัวชีว้ ัด+อาเภอลิขสิทธิ์ การประเมินยุทธศาสตร์พัฒนา
สุขภาพ จังหวัดนครพนม 4 ระดับ การจัดเก็บข้อมูล ให้ ผอ.รพ.สต.ทาความเข้าใจกับ ผู้รับผิดชอบ ในการที่จะ
มอนิเตอร์การลงระบบรายงานและการกากับให้การบันทึกมีความสมบูรณ์ของระบบในเรื่องของข้อมูลที่มีความ
ชัดเจน ในรอบที่ 1 เป็นการประเมินในภาคของ คปสอ. เตรียมรับในส่วนของ คปสอ. แฟ้มของ รพสต
บางส่วนที่จะใช้ในกรประเมิน ในรอบที่ 2 เป็นการประเมิน รพสต 4 งาน ที่ต้องประเมินที่ รพ.สต. งานควบคุม
ภายใน การบริหารยุทธศาสตร์ แพทย์แผนไทย กรีนแอนด์คลีน

การลงไปประเมินจากกลุ่มผู้ป่วยและเด็ก เป็นการประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ การจัดทาแผนปฏิบัติการของ
รพ.สต. ของคปสอ. ฝากการนาเสนอ ความก้าวหน้าแผนส่งไม่เกิน 25 ธันวาคม60 ชี้แจงแผน วันที่ 12
ธันวาคม 2560 ทั่งวัน เพื่อใช้เป็นเอกสารในการประเมินของ รพสต ภาคเช้า ผอ.รพ.สต. ทา MOU ก่อน
3. ทูบีนัมเบอร์วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้มีตัวแทนหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน โรงเรียน 1 โรงเรียนเพื่อเข้า
ประกวดทูบีนัมเบอร์วันในระดับอาเภอ นายอาเภอให้สานกงานสาธารณสุขอาเภอคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน 1
หมู่บ้าน โรงเรียน 1 โรงเรียน ที่ประชุมอาเภอกาหนดเป็นโรงเรียนมัธยมเพื่อเป็นตัวเเทนในการประเมินงาน
ทูบีนัมเบอร์วัน ภาคอาเภอ และเข้าร่วมประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน ในการดาเนนงานทูบีนัมเบอร์วันในระดับ
อาเภอ เลือกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ในส่วนของหมู่บ้านเห็นชอบให้พิจารณาคัดเลือกจากหมู่บ้านที่มี
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั่งอาเภอมี18 หมู่บ้านคัดเลือกให้เหลือ 1 หมู่บ้านซึ่งทางพัฒนาการอาเภอจะพิจารณา
เสนอชื่อให้ก่อน แล้วจะเสนอสานักงานสาธารณสุขอีกครั้ง การดาเนินการทูบีนัมเบอร์วันในระดับหมู่บ้านหรือ
ระดับโรงเรียนหากพื้นที่ไหนที่เป็นตัวแทนของอาเภอ จะต้องลงไปดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดในกิจกรรมที่เป็น
ภาพของชุมชนให้มีรูปธรรมที่มีความชัดเจน หากถูกพื้นที่ของ รพ.สต.ใดต้องลงไปพัฒนาทั่งความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการ กิจกรรมในการดาเนินงาน การนาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินมาใช้ประโยชน์
4.การคัดเลือกหมอพื้นบ้านระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านที่มีผลงา
ต่อเนื่องแม้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้พื้นที่เสนอรายชื่อเข้ามา ทั้งหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย
5. โครงการส่งเสริมการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ปั่นจักรยานสุขภาพดี)วันที่๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ สร้างกระแสการปั่นให้อยู่ในชีวิตประจาวัน ลดโรค ต้านไต ตับ และต้าน ยาเสพติด
จัดกิจกรรมโซนเหนือ ใต้ ประมาณ ๔๐๐ คน เริ่มต้นที่ลานพยาศรีสัตนาคราช > หนองญาติ ผ่าน รพสต.เยี่ยมจุด
รวมที่ อสม. +ท้องถิ่น ต้อนรับ >คาพอก>หนองฮี>เรณูนคร>พระ ธาตุพนม>สามแยกบ้านต้อง>พุ่มแก ดงน้อย
>อนสุรณ์สถาน พักแรม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปั่นอาเภอวังยาง คณะที่มาจากอนุสรณ์สถาน >
พระธาตุศรีคุณ > วังยาง+ปลาปาก ผ่าน รพสต.โคกสูง วัดมหาชัย รพสต.วังตามัว+กุสุมาลย์ ปตท.ท่าแร่ >นา
คอย นาหว้า นอน นาหว้า> วัดอรัญญานาโพธ+ิ์รพ.ศรีสงคราม>ภูกระแต >รพสต.ท่าดอกแก้ว พระธาตุท่าอุเทน
>สะพาน>พระ ธาตุนคร ขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและนามวลชนเข้าร่วม พร้อมจัดทาคาสั่ง
ผู้รับผิดชอบงานโครงการปั่นจักรยาน 7 พระธาตุ และขอรายชื่อ รพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมกิจกรรม
6.Qof ล่าสุด ประมวลผลภาพรวม 6/12/60 เบาหวานความดัน รพ.สต.พุ่มแก รพ.สต.หนองบ่อ 80 กว่า
เปอร์เซ็นต์ รพ.สต.บ้านแก้งใกล้ผ่าน สีเขียวที่เหลือเป็นสีแดง ความดันที่ผ่าน รพ.สต.พุ่มแก รพ.สต.บ้านแก้ง
การฝากครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่ยังเป็นสีเหลืองอยู่ รพ.สต.นาฉันทะ นาเลียง สร้างติ่ว แปบสเมียร์ที่ผ่านแล้ว
รพ.สต.นาคู่ ดงน้อย พิมาน หนองหอยใหญ่พุ่มแก โพนตูม ดงขวาง สร้างติ่ว
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์
ผลงานการคัดกรองเบาหวานที่สามารถได้สิทธิรับเงิน รพ.สต.บ้านดงอินา นาคู่ พุ่มแก หนองบ่อ บ้านแก้ง
สร้างติ่ว หนองกุง สถานการณ์การคัดกรองตัวชี้วัด BM 80ขึ้น ที่ไม่ผ่าน รพ.สต.พระซอง หนองสังข์ นาฉันทะ
ดงน้อย พิมาน หนองหอยใหญ่ โพนตูม ก้านเหลือง ความดัน คัดกรองตัดที่ 80 ผ่าน3 แห่ง พุ่มแก บ้านแก้ง
สร้างติ่ว ฝากครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่ผ่าน รพ.นาแก การคีย์ความครอบคลุม แปปสเมียร์ ไม่ผ่าน พระซอง
ดงอินา ก้านเหลือง นาเลียง คาพี้ หนองกุง Rdu ผ่าน รพ.นาแก ดงขวาง สร้างติ่ว Ltc ไม่ผ่าน สร้างติ่ว
รพ.นาแก

นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผอ.รพ.สต. กาหนดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน-9ธันวาคม
2560 ในวัน เวลาราชการ (รายละเอียดส่งเข้าสารบรรณ) แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสารวจและทาลายหนังสือ
ราชการ สสอ.อาเภอนาแก นายสิริโรฒน์ ธนะแพน ประธานกรรมการ นายณัฐวุธ รัตนมาลี กรรมการ
นายชัชวาล ไชยตะมาตย์ กรรมการ ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมปั่นต้านโกง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 การ
เบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ที่รพ.นาแกโอนให้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม การขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าเดินทางให้แนบรายงานผลการประชุมอบรม (รายงานผลการประชุมอบรม ส่ง 2 ชุด สสอ.เก็บ 1 ชุด แนบ
เบิกค่าเดินทาง 1 ชุด) กรณียืมเงินให้แนบใบยืมเงิน การจัดทาใบยืมเงินให้ทา 2 ชุด รพ.สต.เก็บ 1 ชุด ผู้ยืมเงิน
เก็บ 1 ชุด
นางสาวปาณิสรา ไชยจา
งานโรคไม่ติดต่อ
แจ้งรพ.สต.จัดทาแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโดยเสนอโครงการที่ สสอ.ก่อนส่งจังหวัดเพื่อขออนุมัติ รพ.สต.
6 แห่งที่รับการประเมินติดดาว ต้องจัดทาโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประเด็นในการแก้ไข
ปัญหา การตรวจเช็คข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ลงรหัสไดแอกผิด รพ.นาแกขอความร่วมมือ รพ.สต.
ตรวจเช็คผู้ป่วยว่าเป็นจริงหรือไม่ พร้อมแจ้งส่งคืนข้อมูลในระบบ ก่อน 16 ธันวาคม 60 การออกติดตามการใช้
งานโปรแกรม dashboard นาแกวังยาง วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนาแก ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม และขอเชิญประชุม รพ.สต.ที่จะรับการประเมิน รพ.
สต.ติดดาวปี 61 ห้องล้านช้าง โรงแรมพักพิงอิงโขง ขอเชิญผู้แทน (ผอ.รพ.สต.)เข้าร่วมประชุม วันที่ 8 ธันวาคม
2560
นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานไอที แพทย์แผนไทย
การส่งรายงาน e-report ทุกวันที่ 5 ของเดือนก่อนบ่ายสองโมง รายงานไข้เลือดออก อสม ทุกวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน งานไอที จะออกสุ่มความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 30 เวชระเบียน 1 ตัวชี้วัด และดาเนินการคืน
ข้อมูลการสุ่ม บันทึก e-report ก่อน 25/12/60 การแจ้ง อินเตอร์เน็ตเสีย ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ประกอบด้วย cat id ชื่อสถานบริการ
ชื่อผู้ประสาน เบอร์โทร วันที่มีปัญหา สาเหตุ การส่งรายงาน ก2
ให้ลงชื่อสถานบริการเพื่อป้องกันความสับสน
นางศรีไพร ขันทะชา งานส่งเสริมสุขภาพ
ตามทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดออกยุทธศาสตร์สัญจร และได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ
เด็กความครอบคลุมของข้อมูลยังมีน้อย ฝาก ผอ.รพ.สต.แจ้งผู้รับผิดชอบงานเร่งดาเนินการ พบรพ.สต.บางแห่ง
ไม่มีข้อมูลการประเมินพัฒนาเด็ก
นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
จังหวัดแจ้งให้ อสม.ที่ยังไม่สมัครจิตอาสาให้สมัครได้ที่ที่ว่าการอาเภอ เพื่อจังหวัดจะได้ดาเนินการคีย์ข้อมูล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขประจาปี 2560 กาหนดวันที่ 6 มกราคม 2561 แบ่งสีตามโซน ธาตุ นาแก เรณู
วังยาง สีเขียว ทาการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภท คัดเลือกในระดับโซนแพ้คัดออกวันที่ 16-17 ณ สนาม
โรงเรียนธาตุพนม นาแกจับคู่ธาตุพนม วังยางจับคู่เรณูนคร ขบวนพาเหรดเรื่องเบาหวานความดัน อุบัติเหตุ
(อาเภอลิขสิทธิ์) ให้นาเสนองานอุบัติเหตุ การแต่งกายใส่เสื้อเขียวปั่นจักรยาน ในส่วนรายการอาหารพาแลง
จังหวัดให้จัดซุ้มอาหาร 1 รายการ

มอบหมายประเภทกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส
วอลเลย์บอลหญิง
เปตองชาย
เบตมินตัน

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คาเพชรดี
นางภัทรภร พิมทอง
นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
นายณัฐพงษ์ ทีราช

วอลเลย์บอลชาย
เปตองหญิง
ปาเป้า

นายกันตภณ ไชยจา
นางปิยะดา ฟองแก้ว
นางปิยะดา ,นายกันตภณ

วาระอื่นๆ
1. การขออนุมัติทาความสะอาดให้ส่งวันที่ 25 ของทุกเดือน และขออยู่เวรรักษาสถานที่ราชการให้ส่งก่อนวันที่
25 ของทุกเดือนเพื่อนาเสนอนายอาเภอนาแกลงนา
2. การขออนุญาตไปราชการให้ใช้แบบฟอร์มใหม่ การเบิกค่าเดินทางใช้บริการรถประจาทางเป็นหลัก ยกเว้นมี
ความจาเป็นต้องใช้รถส่วนตัวหรืออย่างอื่น ต้องขออนุญาตนายอาเภอ
ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

