รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ครั้งที่ 6/๒๕๖1 ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
5.นางสาวปาณิสรา ไชยจา
6.นางศรีไพร ขันทะชา
7.นางวชิราพร เมืองเล็น
8.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
9.นางอนงค์รัตน์ นุติดิถีชินพงศ์
10.นางทิพวิมล สุวรรณ
11.นายบัณฑิต พ่อบารุง
12.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทา
13.นางนันทวัน ศรีบุรมย์
14.นายพิชิต อินทร์ติยะ
15.นางกรมรี ยางธิสาร
16.ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คาเพชรดี
17.นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
18.นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
19.นางวรินดา เขตต์โลก
20.นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
21.นางสาวชญาพัฒน์ สุรขจรเดช
22.นางภิรมย์พร สุรขจรเดช
23.นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
24.นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์
25.นายวัฒนา พ่อบารุง
26.นายณัฐวุธ รัตนมาลี
27.นายสุขสันติ วงษาเนาว์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายคานึง แก้วพิกุล

ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก (ไปราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายจิรวัฒน์ พระโพธิ์
2.นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

3.นางปิยะดา ฟองแก้ว
4.นางปัณฑิกา สียางคะบุตร
5.นางนริศษา เมืองโคตร
6.นายคณาธิป ศลาฆินหิรัญยกุล
7.นางนวพร ประสพธัญญา
8.นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
9.นางมาลาริน ชาลีเครือ
10.นางภัทรภร พิมทอง
11.นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
12.นางสาวพัชนิดา วงค์วิวงค์
13.นายกันตภณ ไชยจา
14.นายธนากร รัตนสกุลพรหม
15.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
16.นางสาวทิพย์สุดา คาสา
17.นายฉัตรชัย ไตรยราช
18.นางพรรณทิพา สุขโต
19.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
20.นางเสาวนีย์ ศิริโคตรวงค์
21.นางจิตรา ช่างแก้ว
22.นางสาววชิราพร ซองไชยา
23.นางสาวศรีประภา วงศ์ศรีชา
24.นางสาวสุภารัตน์ ธงชัย
25.นายสัมพันธ์ วงศ์ศรีชา
26.นางสาวมะลิ เชื้อตาพระ
27.นางสาวปนัดดา ใคร่นุ่นสิงห์
28.นางสาวเบญจวรรณ กั้วพิจิตร
29.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
แพทย์แผนไทย

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ขอบคุณ อสม. เจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินผ้าป่า สสจ. อาเภอนาแกได้ยอดเงินบริจาค 39,500 บาท
2.วันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กาหนดการตรวจ ราชการรอบที่ ๒/๒๕๖๑ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม สาหรับพื้นที่ลง วันที่ 7 มิถุนายน 2561 รพสต.หนองสังข์ อ.นาแก และรพสต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์
ขอเชิญผอ.รพ.สต.ร่วมต้อนรับรับฟังการตรวจราชการ ณ รพสต.หนองสังข์ เวลา 08.30 น. การแต่งกาย
ชุดฟอร์มฟ้า
3.ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21-23 มิถุนายน
2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง . จ.อุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 6/2561
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
4.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 พฤษภาคม 2561
ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 12,764 ราย อัตราป่วย 19.39 ต่อประชากรแสนคน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดนครพนม ได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันแล้ว 22 ราย อัตราป่วย 3.10 ต่อประชากรแสนคน ส่วนใหญ่พบใน
กลุ่มเด็กนักเรียน อายุ10-14 ปี โดยพบอาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ ศรีสงคราม โพนสวรรค์ เรณูนคร
นาทม และนาหว้า แนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม พบมีการระบาดของโรคในหลาย
พื้นที่ คาดว่าจะมีอาเภอที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด ได้แก่ อ.เมืองนครพนม (บ้านผึ้ง ขามเฒ่า) อ.ปลาปาก
(กุตาไก้) อ.ท่าอุเทน (รามราช ท่าจาปา) อ.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม นาคา) อ.โพนสวรรค์ (นาหัวบ่อ บ้านค้อ โพน
จาน โพนสวรรค์) อ.นาแก (หนองสังข์) และอ.ธาตุพนม (นาถ่อน)
การควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน ให้ควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย
Day 7: HI และ CI ในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์
Day 14: HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5
กรณีที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ให้พิจารณาเปิด EOC ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ EOC ระดับอาเภอ เมื่อพบตาบลที่เป็น
พื้นที่ระบาด* มากกว่า 2 ตาบล
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง
นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง
การควบคุมโรคโดยออกพ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบทและก้าจัดลูกน้ายุงลาย ร่วมกับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
อสม.ในพืนที่ พบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของพืนที่เกิดไข้เลือดออก ไม่สะอาด สกปรก มีน้าขัง ประชาชนใน
พืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการก้าจัดลูกน้ายุงลายและการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้าน จากการสุ่มตรวจลูกน้า
ยุงลายของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง จังหวัดสกลนคร 41 หลังคาเรือนพบทุกหลังคาเรือน
4.2 แผนการออกประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพภาพรวม จังหวัดนครพนม ระดับ รพสต.
คปสอ.ศรีสงคราม ออกประเมิน คปสอ.นาแก ในระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
โพนตูม คาพี้ หนองบ่อ ดงขวาง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ก้านเหลือง สร้างติ่ว ดงน้อย
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
นาฉันทะ นาเลียง พระซอง ดงอินา
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
พิมาน หนองหญ้าปล้อง หนองหอยใหญ่ พุ่มแก
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
บ้านแก้ง หนองสังข์ หนองกุง นาคู่
คปสอ.นาแก ออกประเมิน คปสอ.ศรีสงคราม ในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561
4.3 การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.(งบ อบจ.) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอาเภอ
นาแก รพ.สต.แห่งละ 20 คน โรงพยาบาลนาแก 20 คน (อาเภอนาแกเป้าหมาย 400 คน) รูปแบบการจัดอบรม
ให้ อสม.จัดบูธนิทรรศการตามแนวทางการดาเนินงานอาเภอลิขสิทธิ์
โซน 1 เรื่องบุหรี่ เบาหวาน ความดัน
โซน 2 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
โซน 3 เรื่องไข้เลือดออก
รพ.นาแก เรื่องอุบัติเหตุ

เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน
-แจ้งทุก รพ.สต.เคลียร์ข้อมูลใน jhcis ข้อมูลประชากร โดยจังหวัดจะให้คีย์ข้อมูลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
-ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21-23 มิถุนายน
2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง . จ.อุบลราชธานี
-สสอ.ส่งจานวนข้อมูลผู้ป่วย R506 ให้ รพ.สต.นาเข้าโปรแกรม R506แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อรับการประเมิน srrt
นางสาวปาณิสรา ไชยจา
งานโรคไม่ติดต่อ
-ติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูล ใน ระบบ HDC การตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน จะตัดข้อมูลในวันที่
10 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. สสอ.ออกประเมิน 11 มิถุนายน 2561
-จัดเตรียมเคส CKD เพื่อรับการประเมินในวันที่รับประเมินจาก สสอ.นาแก ไม่ลงเยี่ยมบ้าน
งานสุขภาพภาคประชาชน
1.การบันทึกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตาบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้าจัดการสุขภาพให้บันทึกให้แล้วเสร็จก่อนประเมิน
ยุทธศาสตร์รอบที่2 ก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2561 การประเมินหมู่บ้านในระดับดีเยี่ยมต้องไม่น้อยกว่า 30%
2.การสุ่มประเมินศักยภาพ อสค. ที่ขึ้นทะเบียน ปี2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ความรู้ของ อสค. 60%
ครอบครัว อสค. 40% คะแนนต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ70 บันทึกคะแนนและปริ้นแบบประเมินได้ที่เว็ปไซด์
www.thaiphc.net
3.ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม ใบสมัครส่งในระบบสารบรรณ
นางวชิราพร เมืองเล็น งานคุ้มครองผู้บริโภค
1.แจ้งให้ รพ.สต.ส่งสรุปสถานการณ์งาน คบส. ระดับอาเภอและตาบลในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ส่งจังหวัด
ระดับอาเภอวิเคราะห์ รายรพ.สต. ระดับรพ.สต.วิเคราะห์รายหมู่บ้าน
2.รอบ 2 สุ่มประเมินพฤติกรรมผู้บริโภค 20%ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ รพ.สต.รับผิดชอบกี่หมู่บ้านคิด 20%
การประเมินแบ่งเป็น สองส่วน ในระดับอาเภอ ดูค่าเฉลี่ยจากการสุ่ม รพ.สต.3 แห่ง คนละตาบล และ รพ.นาแก
แห่งละ 2 หลังคาเรือน ตามรายชื่อเป้าหมายที่ส่งจังหวัดต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ขึ้นไป ใน
ระดับตาบล สุ่มพฤติกรรมการบริโภคดูคะแนนรายหลังคาเรือนโดยสองหลังคาเรือนที่ได้รับการประเมินต้องมี
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ขึ้นไป และสุ่มตรวจร้านค้าประมาณเดือนกรกฎาคม
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานโรคติดต่อ
จากการประชุมVideo conference
1. ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบผู้ใหญ่เสียชีวิตมากกว่าเด็ก
2. เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลแล้วกลับบ้าน อาจเกิดภาวะช็อกให้ทีม srrt ตาบลเฝ้า
ติดตาม
3. รายงาน e-report ค่าความชื้นลูกน้ายุงลายต่าแต่สวนทางกับผู้ป่วยที่เกิดขึ้น ให้ส่งรายงานตามจริง
4. ให้ รพ.สต.เตรียมข้อมูลวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีน

a.
b.
c.
d.

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
เด็กอายุ 6เดือน-2ปี
ผู้ป่วยเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานไอที งานแพทย์แผนไทย
แนวทางดาเนินการ
- ส่ง 43 แฟ้ม รายวัน พร้อมตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP ก่อนส่งนาเข้า ในเว็บ HDC ดาเนินการ
ก่อน 14.00 น. ของทุกวัน ในกรณีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถบันทึกแล้ว ส่งซ้าภายในวันได้ตามปกติ
- การสารองฐานข้อมูล Backup รพ.สต.ทาการสารองข้อฐานข้อมูล และทาสาเนาไว้นอกเครื่อง ทุกวันก่อน
เวลา 16.00 น. กาชับการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน
- E-report บันทึกรายงาน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน รายงาน CDC03 ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
HEC03 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.บันทึก ของเดือน ปัจจุบัน ก่อนวันที่ 20
- การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จังหวัดนครพนม
ปี2561 อาเภอนาแก วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
นางศรีไพร ขันทะชา งานส่งเสริมสุขภาพ
- ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน CM เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
- ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในวันที่
14 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น5 โรงพยาบาลนครพนม
จาก รพ.สต.
นาเสนอผลการดาเนินงาน พชอ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหอยใหญ่,บ้านดงอินา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องอื่นๆ
สวัสดิการสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก ยังใช้ประกาศฉบับเดิม
ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

