รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ครั้งที่ 4/๒๕๖1 ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 5 เมษายน 2561
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
สาธารณสุขอาเภอนาแก
2.นายคานึง แก้วพิกุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
3.นายทนุกูล จักษุพา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
5.นางศรีไพร ขันทะชา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
6.นางวชิราพร เมือเล็น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
8.นางอนงค์รัตน์ นุติดิถีชินพงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาฉันทะ
9.นางทิพวิมล สุวรรณ
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาคู่
10.นายบัณฑิต พ่อบารุง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสังข์
11.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงน้อย
12.นางนันทวัน ศรีบุรมย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเลียง
13.นายพิชิต อินทร์ติยะ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงขวาง
14.นางกรมรี ยางธิสาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบ่อ
15.ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คาเพชรดี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก้านเหลือง
16.นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพนตูม
17.นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาพี้
18.นางพรรณทิพา สุขโต
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้างติ่ว
19.นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพิมาน
20.นางสาวชญาพัฒน์ สุรขจรเดช
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก้ง
21.นางภิรมย์พร สุรขจรเดช
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหญ้าปล้อง
22.นายวัฒนา พ่อบารุง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงอินา
23.นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง
24.นายณัฐวุธ รัตนมาลี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระซอง
25.นายสิรโิ รฒน์ ธนะแพน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหอยใหญ่
26.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงน้อย
ผู้ไม่มาประชุม
1.นางสาวปาณิสรา ไชยจา

ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก (ไปราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายธนากร รัตนสกุลพรหม
2.นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

3.นางปิยะดา ฟองแก้ว
4.นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
8.นายณัฐพงษ์ ทีราช
5.นางสาวพัชนิดา วงค์วิวงค์
6.นายกันตภณ ไชยจา
7.นางลักษมี แก้วชาลุน
8.นายฉัตรชัย ไตรยราช
9.นางจิตรา ช่างแก้ว
10.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ
11.นายฉัตรชัย รัชอินทร์
12.นางนริษศา เมืองโคตร
13.นางเสาวนีย์ ศิริโคตรรวงค์
14.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
15.นายณัฐพงษ์ บุญเจือ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
แพทย์แผนไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.3๐ น.
ก่อนการประชุม
-มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรจากกองทุนร่มโพธิ์ (นายจิระวัฒน์ พระโพธิ์)
-มอบใบประกาศนียบัตร อสม.ดีเด่นระดับอาเภอ ปี พ.ศ.2561
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
ขอบคุณในการปฏิบัตงิ านในเดือนทีผ่ ่านมา
- การประเมินยุทธ์ศาสตร์พฒ
ั นาสุขภาพจังหวัดนครพนม รอบที่ 1/2561
- การรับบริจาคโลหิตประจาเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ประมาณ 140-180 ราย
- การประเมิน รพ.สต.ติดดาวตัวแทนที่ถูกสุ่มเลือก สร้างติ่ว ก้านเหลือง หนองกุง จากการประเมิน รพ.
สต.ติดดาว ปี 61
การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ได้ อาคาร สถานที่ การจัดบริการใหม่
การเพิม่ องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการให้บริการต่างๆ
ความยั่งยืนของอาคาร สถานที่ องค์ความรู้ของเจ้าหน้า การรักษาสภาพของ รพ.สต
ให้คงไว้ รพ.สต.หนองหอยใหญ่ คาพี้ นาเลียง ให้ดาเนินการพัฒนาการจัดบริการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
-ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้าขอพรนายอาเภอนาแก วันที่ 11 เมษายน 2561 บริเวณบ้านพักนายอาเภอ
เวลา 15.00 น.
-ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้าขอพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา
13.00 น. ขอเชิญผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 4/2561
- รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- การประเมินลูกจ้าง จากตัวชี้วัดที่จัดให้ตามความเหมาะสม ผลงานการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
พกส.,ลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ทปี่ ระชุมทราบและปฏิบัติ
4.1 สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดนครพนม รอบที่ 1/2561
สรุปจาก 29 ตัวชี้วัด จัดลาดับตามขนาดและพื้นที่ของอาเภอ
ดีเด่น บ้านแพง 93.90
ดีมาก 7 อาเภอ วังยาง 92.16 นาแก 91.65 เรณูนคร 91.53 โพนสวรรค์ 91.28 ปลาปาก
90.53 ศรีสงคราม 90.30 นาหว้า 85.73
ดี 4 อาเภอ นาทม ท่าอุเทน ธาตุพนม อาเภอเมือง
อาเภอที่ผ่านค่าเฉลี่ย 89.28 มี แปดอาเภอ
ประเมิน รอบที่ สอง นาแกจับคู่ศรีสงคราม
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน 11 ตัวชี้วัด ร้อยละ 37
1.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.งานไอที
3.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
4.ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงทีพ่ ยายามฆ่าตัวตาย
5.ร้อยละของคะแนนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
6.ร้อยละของการประเมินการดาเนินงานขบวนการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม
7.ร้อยละตัวชี้วัดของการจัดการระบบควบคุมภายใน
8.ร้อยละของ 0-5 ปี สงสัยล่าช้า
9.ร้อยละของภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์
10.ร้อยละของ 0-5 ปีได้รับคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
11.ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
4.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผูป้ ระเมินยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสุขภาพ ระดับ รพ.สต.
วันที่ 24-25 เมษายน 2561
4.3 ประเมินความเสี่ยงโรคหัด จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 มีนาคม 2561 พบรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคหัด จานวน 9
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.13 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุทพี่ บมากที่สุดคือ 15 – 24 ปี (62.50%) ผูป้ ่วย ทั้งหมด
อยู่ในพื้นที่อาเภอโพนสวรรค์ อัตราป่วยเท่ากับ 13.89 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน ของกลุ่มเป้าหมาย และ
เร่งรัดความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนหัดในประชากรกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มอี าการไข้ออกผื่น หรือผู้ป่วยที่
แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน สอบสวนผู้ป่วยไข้ออกผืน่ หรือผูป้ ่วยที่แพทย์สงสัยโรคหัด การสื่อสารความ
เสี่ยงเรือ่ งโรคหัดแก่ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ทมี่ ีการระบาด และพื้นที่ใกล้เคียง

4.4 การจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย จังหวัดนครพนม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอให้ทุกหน่วยงาน ดาเนินการจัดกิจกรรม ส่งภาพถ่ายเก่าเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข เข้าประกวดในระดับจังหวัด ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เพื่อคัดเลือกระดับจังหวัดในวันที่
22 พฤษภาคม 2561
4.5 การเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ เป้าหมายการดาเนินงาน
“ สถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ จานวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ลดลงเหลือน้อยทีส่ ุด”
ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐
๑. บาดเจ็บ ๒๗๒ ราย เสียชีวิต ๔ ราย (จังหวัดนครพนม)
๒. วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ มีการเสียชีวิตสูงสุด ( ๒ ราย)
๓. ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
๔. กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด
๕. ๔๗.๘ % ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีการดืม่ สุรา
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
จากประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
-ข้าราชการย้ายมาใหม่ ประมงอาเภอนาแก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้กากับ สภ.นาแก
-พิธีมอบประดับขีด หนังสือสาคัญผู้ใหญ่บ้าน
-การจัดทาเรือไฟมอบหมายตาบลก้านเหลือง หนองบ่อ คาพี้ บ้านแก้ง
-การเตรียมลดอุบัตเิ หตุ ตั้งด่านชุมชน ขอความร่วมมือ อสม.ประจาด่านชุมชน
-9-10 เมษายน 2561 ตรวจเลือกทหารกองเกิน
งานบริหาร
-งานควบคุมภายในให้ส่งแบบติดตาม ปย.2 งวดหกเดือน 1 ตุลาคม-30 มีนาคม.61 ส่งภายในวนที่ 9 เมษายน
61
-การขออนุมัตสิ ปอร์เทส ให้นาส่งเช็ค วันที่ 20 เมษายน 2561
-แจ้ง รพ.สต.ส่งคืนซองผ้าป่า สสอ.เรณูนคร รพ.นาหว้า สสอ.เมือง
นายทนุกูล จักษุพา งานประกันสุขภาพ งานยุทธศาสตร์
-แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งคีย์ข้อมูลครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยใช้รหัสสถานบริการ u: รหัสสถานบริการ P: 00รหัส
สถานบริการ00 (R8-IMBS) โดยใช้วิธีkey in
-การปรับแผนเงินบารุง สามารถดาเนินการได้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2561
-แจ้งรพ.สต.ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล
งาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, สุขภาพภาคประชาชน, พัฒนาคุณภาพ
-เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล
-บันทึกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี61
-เตรียมกลุม่ เป้าหมาย อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ วันที่ 24 เมษายน ตาบลละ 10 คน
-อบรม อสม. จิตอาสา อสม.4.0 วันที่ 25 เมษายน ตาบลละ 20 คน

-งานโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังให้ทกุ รพ.สต.ตรวจสอบข้อมูลผูป้ ่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ไม่ป่วยจริง เพื่อนาข้อมูลส่ง
จังหวัด
-ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งผลงานวิชาการนาเสนอเวทีจงั หวัดรูปแบบนาเสนอโดยการบรรยาย มี 5 ด้าน
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ บริหาร นวัตกรรมการพัฒนางาน นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ ส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
-9-10 เมษายน 2561 ตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน จัดหน่วยปฐมพยาบาล ตรวจคัดกรองยาเสพติด
คณะทางานประกอบด้วย
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
นางวชิราพร เมืองเล็น
นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
นายสุภาพ วงษ์สุขะ
นางสาวชมนภัส ศุภกูล
นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
นายฉัตรชัย ไตรยราช
ว่าที่ร้อยตรีพฒ
ั นา คาเพชรดี
นางลักษมี แก้วชาลุน
นายณัฐพงษ์ บุญเจือ
นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
นางปิยะดา ฟองแก้ว
นางสาวปาณิสรา ไชยจา
นายธนากร รัตนสกุลพรหม
นายกันตภณ ไชยจา
นายณัฏฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
นายณัฏฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานแพทย์แผนไทย งานไอที งานควบคุมโรค
แนวทางดาเนินการ
- ส่ง 43 แฟ้ม รายวัน พร้อมตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP ก่อนส่งนาเข้า ในเว็บ HDC ดาเนินการ ก่อน
14.00 น. ของทุกวัน ในกรณีข้อมูลเพิม่ เติม สามารถบันทึกแล้ว ส่งซ้าภายในวันได้ตามปกติ
- การสารองฐานข้อมูล Backup รพ.สต.ทาการสารองข้อฐานข้อมูล และทาสาเนาไว้นอกเครื่อง ทุกวันก่อน
เวลา 16.00 น. กาชับการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน
- Update jhcis v.2.5.1x07
- e-report บันทึกรายงาน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน ค้างส่งรายงาน รพ.สต.พิมาน พระซอง
- R8506 Dashboard มีนาคม ไม่พบข้อมูลในระบบ รพ.สต.พระซอง ดงอินา นาฉันทะ พิมาน
นางศรีไพร ขันทะชา งานส่งเสริมสุขภาพ
-ขอเชิญเสนอรายชื่อแม่ 100 ปี ราละเอียดส่งเข้าระบบสารบรรณ
-9 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมผูร้ ับผิดชอบงาน LTC, MCH ณ สสอ.นาแก เวลา 13.30 น.
-แจ้งให้ รพ.สต.ที่ยังไม่ได้รับใบประกาศ การอบรม CG ปี 2559-2560 รับได้ทงี่ านส่งเสริม สสอ.นาแก
-แจ้ง ผอ.รพ.สต.ติดตาม 3 ตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพ
นางวชิราพร เมืองเล็น งานคุ้มครองผูบ้ ริโภค
-แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดทาตรายางลงรับหนังสือ
-ตรวจร้านค้ารอบที่ 2 ส่งผลการตรวจร้านค้าให้ผู้รบั ผิดชอบงาน สสอ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และคีย์
ในเวปให้เรียบร้อย
-แจ้ง รพ.สต.ปริ้นหนังสือในระบบสารบรรณแจ้งข่าวให้พนื้ ที่ทราบ เจ้าหน้าที่ อบต.เซ็นรับทราบ

นายฉัตรชัย รัชอินทร์ งานอุบัติเหตุ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
-ขอให้สง่ รายชื่อเจ้าหน้าอยู่เวรจุดตรวจ พุม่ แก หนองบ่อ นาแก นาเหนือ เพื่อจัดทาคาสั่งส่งอาเภอนาแก
-แจ้งให้ส่งโครงการ อฉช.ที่ดาเนินการแก้ไขแล้ว รวบรวมส่ง สสอ.เพื่อส่ง สสจ. ลงนามอนุมัติ
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานโรคติดต่อ
-รพ.นาแก แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีจ่ ะใช้บริการ รพ.นาแก ให้นาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อใช้
โหลดข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
-การคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ เป้าหมาย 2000 คน รพ.นาแกแจ้งให้พื้นทีเ่ ตรียมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย อายุ 40
ปีขึ้นไป เพื่อใช้เป็นผลงานของ รพ.สต.
-แจ้งปรับทีม srrt. ให้มีความรู้สาหรับการควบคุมจัดการโรคระบาด จัดอบรมพยาบาล 20 ชั่วโมง โซนละ 1
คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
5.1 การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานอาเภอลิขสิทธิ์ และการดาเนินงานตามประเด็นปัญหา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
5.2 การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานเชิงรุก การเยีย่ มบ้าน และตัวชี้วัด KPI การนาเสนอการ
ทางานของของพยาบาล และการนาเสนอผลงานของลูกจ้าง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การขับเคลื่อนชมรมปั่นจักรยาน NKP รวมใจภักดิป์ ั่นรักษ์สุขภาพ จังหวัดนครพนม
ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

