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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ์
2. นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย
3. นางปิยะดา ฟองแก้ว
4. นางทิพย์สุดา คาสา
5. นางสาวนันท์นภัส วงค์คาแพง
6. นางเพ็ญแข พรมวิชัย
7. นางภัทรภร พิมทอง
8. นางปราณี วงค์ตาขี่
9. นางศริญญา พิกุลศรี
10.นางสาววิลาวัณย์ เรืองกล้า
11.นางสุปราณี ปิดตะฝ่าย
12.นางพรรณทิพา สุขโต
13.นายฉัตรชัย ไตรยราช
14.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
15.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ
16. นายกันตภณ ไชยจา
17.นายธนากร รัตนสกุลพรหม
18.นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
19.นางสาวอาทิมา เทศอ่อน
20.นางสาวพัชนิดา วงค์วิวงค์
21.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
22.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์

นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
-การดาเนินการจัดเตรียมสถานที่ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยการตรวจ
รักษาทางทันตกรรม รวมถึง การตรวจสุขภาพการให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพ ให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ยากไร้ในประเทศไทย ในเขตพื้นที่อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ตาบลก้านเหลือง เวลา 9.00-15.30 น.
-ขอความร่วมมือ รพ.สต.แจ้งเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานทันต ร่วมจัดสถานที่ในวันที่ 6 สิงหาคม
2561 และร่วมให้ความรู้ และให้บริการในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 พยาบาลประจาหน่วยปฐมพยาบาล
นางภัทรภร พิมทอง นายฉัตรชัย ไตรยราช นางเพ็ญแข บูรณะ เจ้าหน้าทาความสะอาดเครื่องมือ ลูกจ้าง
รพ.สต.บ้านโพนตูม 1 คน รพ.สต.คาพี้ 1 คน รพ.สต.หนองบ่อ 1 คน และขอเชิญผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งร่วมพิธีเปิดโครงการ
-อาเภอนาแก ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆจัดซุ้มอาหารในวันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ขอเชิญ รพ.สต.ร่วมบริจาค รพ.สต.ละ 200 บาท
-การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ประดับพระฉายาลักษณ์ บริเวณอาคารสานักงาน

ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมระบายผ้าฟ้าขาวบริเวณรอบอาคารตลอดเดือน
สิงหาคม จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารสานักงานที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
เชิญชวนใส่เสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม ภาคเช้าขอเชิญร่วมทาบุญตักบาตรที่วัดธาตุศรีคุณ เวลา 07.00 น.
ภาคค่า ถวายพุ่มเงินพุ่มทอง การแต่งกายชุดปกติขาว
-แจ้งรพ.สต.รายงานผลกระทบจากอุทกภัย น้าท่วม พื้นที่ลุ่ม ไร่นา บ้านเรือน ในเขตตาบลพุ่มแก สีชมพู พิมาน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 8/2561
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
-แผนการออกประเมินยุทธศาสตร์ ระดับ คปสอ.,สสอ.,รพ. วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ภาคเช้า ทีม 2 ประเมินตัวชี้วัด
คปสอ 14,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,30
รพ 1,4,7,8,10,13
สสอ. 3,4
ผู้เข้ารับการตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ งาน คบส. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาคุณภาพ
และบริการ งานแพทย์แผนไทย งานพัฒนายุทธศาสตร์
ภาคบ่าย ทีม 1 ประเมินตัวชี้วัด
คปสอ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,28,29,31
รพ 2,3,5,6,9,11,12,14
สสอ. 1,2
ผู้เข้ารับการตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม งานทันตสาธารณสุข งานโรคไม่ติดต่อ งานบริหาร
งานประกัน งานสารสนเทศ
-รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.
2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานัก ระบาดวิทยา ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 35,754 รายเพิ่มขึ้น จาก สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,538 ราย อัตราป่วย
54.31 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก มากกว่าปี พ.ศ.2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
ร้อยละ 47.38 ผู้ป่วยเสียชีวติ 43 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ0. 12 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ.
2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 24
กรกฎาคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสม รวม 63 ราย อัตราป่วย 8.80 ต่อประชากรแสนคน
มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อ เทียบกับปีพ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิตจานวน 1 ราย อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คืออาเภอโพนสวรรค์ อัตราป่วย
เท่ากับ 41.66 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอศรีสงคราม อัตราป่วยเท่ากับ 12.99 ต่อประชากร
แสนคน และอาเภอนาแก อัตราป่วยเท่ากับ 11.73 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครพนม (ข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ในปีพ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม สานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 26
กรกฎาคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 402 ราย อัตรา ป่วย 56.67 ต่อประชากรแสน
คน
-ผลการดาเนินงานวัณโรคจังหวัดนครพนม
การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภท จังหวัดนครพนม ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ได้ 565 คน คิดเป็นร้อยละ 46.24
พบมากที่สุดอาเภอธาตุพนม 141 คน คิดเป็นร้อยละ 74.47 นาแก 132 คน คิดเป็นร้อยละ21.97 ผู้ป่วย
ที่พบ อายุ 65 ปี ขึ้นไป
-เป้าหมายการดาเนินงาน (RDU) ปีงบประมาณ 2561 (กระทรวงสาธารณสุข)
ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
PCU รพ.สต.ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 40 รพ.สต. ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60
-เป้าหมายการดาเนินงาน (RDU) ปีงบประมาณ 2561 (ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม)
โรงพยาบาล
• ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ทุกแห่ง • ร้านค้าในเขตพื้นที่ปลอดยา ปฏิชีวนะ และยาสเตียรอยด์ ชนิดกินหรือชนิดฉีด
(ร้อยละ100)
รพ.สต.
• ผ่านตัวชี้วัด URI&AD ร้อยละ 60 /ร้อยละ 90(อาเภอลิขสิทธิ์โพนสวรรค์) (ใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกินร้อยละ 20)
• ร้านค้าในเขตพื้นที่ปลอดยาปฏิชีวนะ และ ยาสเตียรอยด์ ชนิดกินหรือชนิดฉีด (ร้อยละ100)
ครัวเรือน
• ครัวเรือนมีการใช้ยาปฏิชีวนะ และยาสเตียรอยด์ อย่างสมเหตุผล (ร้อยละ 90)
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
- แจ้ง รพ.สต.จัดส่งการจัดการข้อร้องเรียน และแผนการปราบปรามทุจริต ผลงานวิชาการ วันที่ 7 สิงหาคม
2561 เพื่อใช้รับประเมิน
-จังหวัดจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ ปี2560 (รายละเอียดส่ง
ในระบบสารบรรณ)
-แจ้งรพ.สต เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉบับ 11
-การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร สสจ.จะดาเนินการโอนเข้าบัญชีผู้เบิก (กรณีต้องการเปลี่ยนบัญชี
ให้แจ้ง สสอ.เพื่อแจ้ง สสจ. ดาเนินการแก้ไข)
-การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบารุง แจ้ง ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาส่ง สสอ.อนุมัติ
-ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สภ.หนองบ่อ และสสจ.อุดรธานี และรพ.อุดรธานี
-เอกสารพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ติดต่อรับได้ทนี่ ายคานึง แก้วพิกุล

นางสาวปาณิสรา ไชยจา
งานโรคไม่ติดต่อ
-การประเมินอาเภอลิขสิทธิ์ในภาพรวมของ คปสอ.ในส่วนรพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการส่ง cqi นวัตกรรม
เป็น เอกสาร หรือไฟล์เอกสาร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561
-ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รอบที่ 2 ตัวแทน ตาบลก้านเหลือง หมู่ 10 บ้านดอนข้าวหลาม ประเมิน
โดยคณะกรรมการจากจังหวัด ให้ดาเนินการจัดเตรียมหมู่บ้าน ด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ของ อสม. เอกสารการ
ดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพ ภาพรวม หมู่บ้านจัดการสุขภาพ เตรียมบ้านตัวอย่าง 1หลัง บ้าน อสค. 1 หลัง
ที่มีผู้ป่วยดูแล
งานสุขภาพภาคประชาชน
-การเบิกจ่าย อสม. เงินผ่านระบบ e-payment ทุกวนที่ 25 รพ.สต.ต้องส่งรายงาน อสม. 1 1 ใบต่อ 1
คน ภายในวันที่ 26 ของทุกเดือน อนุมัติจ่ายเงินให้ อสม. ที่ส่งเอกสารผลงานครบ ไม่เกินวันที่ 31
นางวชิราพร เมืองเล็น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค
นางศรีไพร ขันทะชา งานสงเสริม
-แจ้งผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมปริ้นรายชื่อ CM,CG ในโปรแกรมกรมอนามัยส่ง สสอ.
-แจ้งผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเตียง3 เตียง4 ในโปรแกรม LTC รพ.นครพนม ให้ครบ
-ส่งรายงาน LTC ตามแบบฟอร์มกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
-แจ้งผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม รพ.สต.นาเลียง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน
-สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ระดับ รพ.สต. ผลการประเมินยุทธศาสตร์ อาเภอนาแก
ระดับ A 11 แห่ง ระดับ B 8 แห่ง
นายฉัตรชัย รัชอินทร์ งานยาเสพติด งานอุบัติเหตุ
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานควบคุมโรค
นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานโรคติดต่อ งานไอที งานแพทย์แผนไทย
- 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
- รายงาน E-Report 2561 บันทึกรายงาน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน
- G10 ตัดข้อมูล วันที่ 15 สิงหาคม 2561
- ส่งรายงาน HI CI สารวจลูกน้ายุงลายทุกวันพุธ 14.00น.
- ประเมิน ทีมSRRT นาแก วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สถานที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
- อบรม CDCU วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม สาธารณสุขอาเภอ นายณัฎฐ์ศักดิ์
ศรีบุรมย์ นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น นางสาวปาณิสรา ไชยจา นางภัทรภร พิมทอง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานบูชาพระธาตุพนม” วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ขอความร่วมมือ
นักปั่น 10 ท่านร่วมปั่นจากลานพนมนาคา-วัดพระธาตุพนม เสื้อปั่นสีเขียวนาแก
-การปั่นจักรยานรวมใจภักดิ์ รักสุขภาพ ตาบลนาเลียงเลื่อน เนื่องจากน้าท่วม
-การปั่นในภาพ โซน อาเภอนาแกให้ดาเนินการจัดจุดพักที่อนุสรณ์สถาน ภูพานน้อย และวัดพระธาตุศรีคุณ
อาเภอนาแกร่วมกับอาเภอเรณู อาเภอธาตุพนม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ปัญหาการลาออกของลูกจ้าง ลูกจ้างต้องแจ้งก่อน 30 วัน ผอ.รพ.สต.ต้องวางแผนจัดหาคนทดแทน
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

