รายงานการประชุม พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 2/2561 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคํานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
5.นางสาวปาณิสรา ไชยจํา
6.นางศรีไพร ขันทะชา
7.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์

สาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1.นางวชิราพร เมือเล็น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายจิรวัฒน์ พระโพธิ์
2.นางทัดดาว เชื้อขาวพิมพ์
3.นางปิยะดา ฟองแก้ว
4.นางนวพร ประสพธัญญา
5.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ
6.นายธนัชชา พ่อค้าช้าง
7.นายธนากร รัตนสกุลพรหม
8.นายฉัตรชัย ไตรยราช
9.นางสาวพัชนิดา วงค์วิวงค์
10.นางมาลาริน ชาลีเครือ
11.นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ์
12.นายณัฐพงษ์ บุญเจือ
13.นางวรินดา เขตต์โลก
14.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
15.นางเพ็ญแข พรมวิชัย
16.นายฉัตรชัย รัชอินทร์
17.นางสาวนันท์นภัส วงค์คําแพง
18.นางสาวทิพย์สุดา คําสา
19.นางสาวศริญญา พิกลุ ศรี
20.นางจิตรา ช่างแก้ว
21.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

22.นางนริษา เมืองโคตร
23.นางสุปราณี ปิดตะฝ่าย
24.นางสาวสุพิวรรณ ธันยพงศ์พันธุ์
25.นางอุไรวรรณ ชาเทราช
26.นางสาวชะนาพร วงค์เทราช
27.นางสาวจุฑามาศ เข็มปัญญา
27.นางสาวสายฝน แสนสุภา
28.นางสาวฐิติวรดา ธาตุวงค์ษา
29.นางเสาวนีย์ ศิริโคตรรวงค์
30.นางสาวมารศรี พิละมาตย์
31.นางสาววิลาวัณย์ เรืองกล้า
32.นางทิพวิมล สุวรรณ
33.นางพรรณทิพา สุขโต
34.นางภัทรภร พิมทอง
35.นางสุนสั ดา พินิจมนตรี
36.นางปราณี วงค์ตาขี่
37.นางภาณุมาศ ไชยตะมาตย์
38.นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
39.นางสาวปนัดดา ใคร่นุ่นสิงห์
40.นางสาวเบญจวรรณ กั๋วพิจิตร
41.นางสาวชิโรทัย วงค์คําจันทร์
42.นายรุ่งศิลป์ สุขศิริ
43.นางดาวัลย์ วงค์ศรียา
44.นายสัมพันธ์ วงค์ศรีชา
45.นางมะลิ เชื้อตาพระ
46.นางปิยะนุชย์ จักษุพา
47.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
48.นายปราบ จําปา
49.นางสาววชิราพร ซองไชยา
50.นางภูวา ทวีโคตร
51.นางสาวพนิดา วงค์ตาผา
52.นางบังอร ตันภักดี
53.นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
54.นางสาวภัชราภรณ์ พ่ออามาตย์
55.นายกลวัชร บุตรี
56.นางสาวสุภารัตน์ ธงชัย
57.นางสาวอาทิมา เทศอ่อน
58.นางปัณฑิกา สียางคะบุตร
59.นางสาวศรีประภา วงค์ศรีชา
60.นางสาวชมนภัส ศุภกูล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

61.นางไพจิต เพ็ชดีคาย
62.นางสาถิตร์ คุ้มบุญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
-ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนทีผ่ ่านมา
-งานกีฬาสาธารณสุขประจําปี 2560
-งานเลี้ยงส่งและงานปีใหม่ 2561
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2561
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ทปี่ ระชุมทราบและปฏิบัติ
-สรุปผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต.19 แห่ง งวดที่ 1 ปี 2561
-งานสารบรรณ หนังสือรับ-ส่ง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ลงรับหนังสือในสมุดลงรับหนังสือ รพ.สต.บางแห่งไม่มี
หนังสือรับ
-งานพัสดุ ไม่มีใบเบิกจ่ายวัสดุจากคลัง ทะเบียนพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตัดระบบในเกณฑ์คงค้าง
-การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ลง วันที่ เอกสาร เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ จ้างทําความสะอาด รายงานขอ
ซื้อขอจ้าง รายงานผลการพิจารณา ใบตรวจรบพัสดุ และเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย
-งานบริหารงานบุคคล สมุดลงเวลาไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
-การเงินการบัญชี การบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ทะเบียนคุมเช็คไม่เป็นปัจจุบัน
-งานเวชภัณฑ์ งานคุ้มครองผูบ้ ริโภค พบยาใกล้หมดอายุให้ดําเนินการส่งคืน
ในภาพรวม 19 รพ.สต.ที่สามารถเป็นตัวอย่างในการดําเนินงาน รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านแก้ง
รพ.สต.หนองสังข์ รพ.สต.นาเลียง รพ.สต.บ้านดงขวาง รพ.สต.บ้านโพนตูม
-รพ.สต.ที่ไม่สามารถตรวจเอกสารได้ รพ.สต.พระซอง รพ.สต.คําพี้ กําหนดนัดตรวจเอกสาร รพ.สต.คําพี้
วันจันทร์ภาคเช้า รพ.สต.พระซอง ภาคบ่าย
-จังหวัดออกตรวจสอบภายในเดือนมีนาคม โดยใช้ผลการรายงานตรวจสอบภายในของอําเภอ
-ใบเสร็จรับเงินทุกงาน ให้จัดทําหนังสือนําส่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแก หลังจากเงินเข้าบัญชี
ให้ส่งใบเสร็จภายในสิบวัน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแกจะดําเนินการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-การใช้จ่ายเงินในระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
(Long Term Care;LTC) รพ.สต.ก้านเหลือง บ้านโพนตูม ให้จัดทําสมุดคุมการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน สตง.จะออก
ติดตามการใช้เงินกองทุน การจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุอปุ กรณ์การแพทย์ตามโครงการระมัดระวังเรื่องการแบ่งซื้อแบ่ง
จ้าง ให้ดําเนินการตามระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
-การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวนเงินจัดซื้อจัดจ้าง 10,000 บาทขึ้นไปให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 3 คน

กําหนดการและพื้นที่รบั การตรวจประเมินยุทธศาสตร์ รอบ ที่ 1 ปี 2561
รูปแบบการตรวจประเมิน คปสอ.
-วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภาคเช้า กลุ่มงาน คบส.สุ่มลงพื้นที่อําเภอนาแก
-วันที่ 6 มีนาคม 2561
ภาคเช้า ทีม 1
ประเมิน ตัวชี้วัด 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,24,26,27,29
ผู้เข้ารับตรวจประเมินประกอบด้วย
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานทันตสาธารณสุข
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานบริหารทั่วไป
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (งานสารสนเทศ)
ภาคบ่าย ทีม 2
ประเมิน ตัวชี้วัด 12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28
ผู้เข้ารับตรวจประเมินประกอบด้วย
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานอนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานสุขภาพภาคประชาชน
ผู้รบั ผิดชอบกลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข (แผนงาน/โครงการ)
-วันที่ 8 มีนาคม 2561 งานสุขภาพภาคประชาชน ลงพื้นที่ตําบลหนองสังข์ รอบที่ 1
-สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแกจัดทําเอกสาร 15 เล่ม ประกอบด้วยผลการประเมินตนเอง รอบที่ 1
รายตัวชี้วัดตามแบบประเมินผล แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขรายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรครายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
การดําเนินงานการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี (ประเด็น OTOP) กําหนดกลุม่ เป้าหมายให้สอดคล้องกับ
otop
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายทนุกูล จักษุพา
งานยุทธศาสตร์ งานประกัน
กําหนดการและพื้นที่รบั การตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (รพ.สต.)
-แจ้ง รพ.สต.ประเมินตนเอง และเตรียมแฟ้มรับการตรวจประเมินจาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
จัดทํา powerpoint นําเสนอผลการประเมินตนเอง และสรุปคะแนนรวมรายตัวชี้วัด
สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา ปี2560 งวดที่2 และแผนการแก้ไขปัญหา แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาของ รพ.สต.
ในแผนปฏิบัติการ มีความก้าวหน้ามากน้อย อยู่ในขั้นดําเนินการเขียนแผน หรือเสนอแผนอนุมัติ รพ.สต.ที่จะรับ
ประเมินติดดาวให้นําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงาน รพ.สต ติดดาว ใช้เวลานําเสนอไม่เกิน 15 นาที
ลําดับสถานบริการรับการประเมินยุทธศาสตร์
วันที่ 12/2/2561
ภาคเช้า รพ.สต.บ้านดงขวาง รพ.สต.หนองบ่อ ภาคบ่าย รพ.สต.คําพี้ รพ.สต.บ้านโพนตูม
วันที่ 13/2/2561
ภาคเช้า รพ.สต.พุ่มแก รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ ภาคบ่าย รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง รพ.สต.พิมาน
วันที่ 14/2/2561

ภาคเช้า รพ.สต.นาคู่ รพ.สต.บ้านหนองกุง
ภาคบ่าย รพ.สต.หนองสังข์ รพ.สต.บ้านแก้ง
วันที่ 15/2/2561
ภาคเช้า รพ.สต.บ้านดงน้อย รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว ภาคบ่าย รพ.สต.ก้านเหลือง รพ.นาแก
วันที่ 16/2/2561
ภาคเช้า รพ.สต.บ้านดงอินํา รพ.สต.พระซอง
ภาคบ่าย รพ.สต.นาเลียง รพ.สต.บ้านนาฉันทะ
จัดส่งแฟ้มแก้ไขภายใน 5 วัน หลังรับการประเมิน
นายคํานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
สรุปการออกประเมินยุทธศาสตร์
1.การเขียนรายการในสมุดคุมเช็คไม่ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ลงวันที่ในเอกสารรับจ่ายเงิน ขาดเอกสารแนบเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นคําสัง่ จ้างลูกจ้าง พกส.
3.การจ้างทําความสะอาดขาดหลักฐานผู้รบั จ้าง
4.เอกสารการเบิกจ่ายจัดเก็บไม่เรียบร้อย ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้างไม่ลงชื่อผูอ้ อกใบสัง่
5.หนังสือรับ-ส่ง ไม่เป็นปัจจุบัน
6.ผลการประเมินงานควบคุมภายในจะส่งในระบบสารบรรณราย รพ.สต. และให้ส่งแผนการดําเนินการแก้ไข
นางสาวปาณิสรา ไชยจํา
งานพัฒนาคุณภาพบริการฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโรงเรียนนวัตกรพัฒนางานวิจัย จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 12-13
มีนาคม 2561 ผู้เข้ารับการอบรมส่งเอกสารประเด็นทีส่ นใจพัฒนาทักษะผ่านผู้ประสานงานอําเภอ
งานโรคไม่ติดต่อ
1.เร่งกระตุ้นติดตามผลการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ติดตามผลการดําเนินงานปี ๒๕๖๑ ใน
HDC
2.ขอเชิญผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและผู้รบั ผิดชอบงานNCD งานอุบัตเิ หตุ เข้าร่วมประชุม
ประชุมขับเคลือ่ นอําเภอลิขสิทธิ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
สรุปการออกประเมินการคัดกรองเบาหวานความดัน ของ รพ.สต.
-ร้อยละ 80 ได้รับการคัดกรอง และคัดกรองโดย อสม . บางพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกควบคุมดูแลการคัด
กรองของ อสม.
-ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดกรองเบาหวาน ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจคัดกรองประจําปี
-คนไข้ไม่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ยาหมด ไม่ทราบค่าเบาหวานความดันของตนเองผู้คัดกรองแจ้งว่าปกติ
งานสุขภาพภาคประชาชน
1.ข้อมูล อสม.ที่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้แจ้งดําเนินการแจ้งแก้ไขทีส่ ํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
งานส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน หากยังไม่ได้รบั การแก้ไขให้แจ้ง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแก ระบบยัง
เปิดให้แก้ไขได้
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานโรคติดต่อ
งาน คบส.
1. แจ้งให้ รพ.สต.เร่งดําเนินการโพสต์ภาพกิจกรรมในระบบศูนย์เฝ้าระวัง
2. แจ้งให้ รพ.สต.บันทึกข้อมูลพื้นฐานในเวป ossc nkp.net ให้ครบ
3. แจ้งให้ รพ.สต.ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ร้านค้า ทราบ

4. ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีง่ านคุ้มครองผูบ้ ริโภคและทีม อย.ระวังภัย FDA Guard
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเรณูนคร
5. โรงพยาบาลนาแกขอเชิญผู้รบั ผิดชอบงาน คบส.เข้าร่วมประชุมการเก็บตัวอย่างอาหาร ในวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาแก
งานโรคติดต่อ
1.งานวัณโรค การคัดกรองกลุ่มผู้ป่วย เน้นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน, HIV ทุกรายต้องx-ray ปอด และผูป้ ่วย
เบาหวานทีม่ ารับยาตามนัดต้องx-ray ปอด ที่ รพ.นาแก รพ.สต.ต้องเชิญชวน ผู้ป่วยเบาหวานให้เข้ารับการตรวจ
x-ray ปอดด้วย
2. ผู้ป่วยที่มกี ลุม่ เสมหะบวกกลุ่มย้อนหลังสองปี ข้อมูลรายชื่อจะส่งเข้ากลุม่ ไลน์ srrt รพ.สต.จะต้องคัดกรอง
ผู้สมั ผัสร่วมบ้านโดยใช้แบบฟอร์มของ รพ.นาแก
3. กลุ่มผู้สงู อายุ รพ.นาแก จะดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มคัดกรองด้วยวาจาและจะส่งให้ รพ.สต เพื่อ
ดําเนินการคัดกรองผู้สงู อายุทเี่ ข้าข่าย แล้วส่ง รพ.นาแก เพือ่ x-ray ปอด
4. บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลนาแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแกและ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลต้อง x-ray ปอดทุกคน ทุกปี เป้าหมาย 4300 คน รวมทุกกลุ่ม
นางศรีไพร ขันทะชา งานส่งเสริมสุขภาพ
ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจการดําเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมของ
ผู้สงู อายุในชุมชนในประเทศไทย ส่ง วันที่ 7 มีนาคม 2561
นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานไอที แพทย์แผนไทย
1.ส่ง 43 แฟ้ม รายวัน พร้อมตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP ก่อนส่งนําเข้า ในเว็บ HDC ดําเนินการ ก่อน
14.00 น. ของทุกวัน ในกรณีข้อมูลเพิม่ เติม สามารถบันทึกแล้ว ส่งซ้ําภายในวันได้ตามปกติ รายงาน 43 แฟ้ม
รายวันเดือนมกราคม ส่งครบทุกแห่ง JHCIS รอการแจ้งเตือนการ update version ใหม่
2. การสํารองฐานข้อมูล Backup รพ.สต.ทําการสํารองข้อฐานข้อมูล และทําสําเนาไว้นอกเครื่อง ทุกวันก่อน
เวลา 16.00 น. กําชับการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน
3.บันทึกรายงาน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน รายงาน CDC03 ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
HEC03 แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านของ อสม.บันทึก ของเดือน ปัจจุบัน ก่อนวันที่ 20
4.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ GIS ให้ รพ.สต.เข้าไปแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของรพ.สต.บันทึก
ข้อมูลผู้บริหารให้เป็นปัจจุบัน จํานวนบุคลากร และแก้ไขรายชื่อผู้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5.ร้อยละของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยทุกแห่งต้องดําเนินการให้ได้มากกว่าร้อยละสามสิบ เพิม่ บริการการ
ให้คําปรึกษาผู้มารับบริการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณา
วาระอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคํานึง แก้วพิกุล
(นายคํานึง แก้วพิกุล)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

