รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 3/๒๕๖1 ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
5.นางสาวปาณิสรา ไชยจา
6.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
7.นางวชิราพร เมืองเล็น
8.นางศรีไพร ขันทะชา

สาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางปิยะนุชย์ จักษุพา
2. นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย
3. นางปิยะดา ฟองแก้ว
4. นางสาววิลาวัณย์ เรืองกล้า
5. นางภาณุมาศ ไชยตะมาตยฺ
6. นางภัทรภร พิมทอง
7. นายณัฐพงษ์ ทีราช
8. นายกันตภณ ไชยจา
9. นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
10.นางลักษมี แก้วชาลุน
11.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
12.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์
13.นางวันวิสาข์ รักษาวงศ์
14.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ
15.นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
16.นางนริศษา เมืองโคตร
17.นางสาวสุริยาภรณ์ ไชเพชร
18.นางสาวชะนาพร วงค์เทราช
19.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
20.นางสาวณัฐยา นามบุตรดี
21.นางอัจฉราภรณ์ พ่อเพียโคตร
22.นางเสาวนีย์ ศิริโคตรวงศ์
23.นายธนากร รัตนสกุลพรหม

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

24.นางปัณฑิกา สียางคะบุตร
26.นางทิพวิมล สุวรรณ
27.นางสาวมารศรี พิละมาตย์
28.นายสัมพันธ์ วงศ์ศรีชา
29.นางรัชนีกร ศรีไทย
30.นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ์
31.นางสาวทิพย์สุดา คาสา
32.นางสาวนันท์นภัส วงค์คาแพง
33.นางพรรณทิพา สุขโต
34.นางดาวัลย์ วงศ์ศรียา
35.นายคณาธิป ศลาฆินหิรัณยกุล
36.นางนริศษา เมืองโคตร
37.นางเบญจวรรณ กั๊วพิจิตร
38.นางสาวปนัดา ใคร่นุ่นสิงห์
39.นายรุ่งศิลป์ สุขศิริ
40.นางนวพร ประสพธัญญา
41.นางสุนัสดา พินิจมนตรี
42.นายกลวัชร บุตรี
43.นางสาวฐิติวรดา ธาตุวงษา
44.นางมุกดา ปัญญาดิลกพงษ์
45.นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
46.นางสาวชิโรทัย วงศ์คาจันทร์
47.นางสาวปิยะนันท์ จันทร์ฤาชัย
48.นางสาวสายฝน แสนสุภา
49.นางศริญญา พิกุลศรี
50.นางปราณี วงค์ตาขี่
51.นางมะลิ เชื้อตาพระ
52.นางสาวสุภารัตน์ ธงชัย
53.นางอุไรวรรณ ชาเทราช
54.นางมาลาริน ชาลีเครือ
55.นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
56.นายณัฐพงษ์ บุญเจือ
57.นางสาวจุฑามาศ เข็มปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
- การตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ณ รพ.สต.หนองสังข์ ตาบลหนองสังข์
- รพ.สต.ทุกแห่งที่เตรียมรับการประเมิน คปสอ.รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2561
- ขอบคุณ รพ.สต.ก้านเหลืองและ อบต.ก้านเหลือง เป็นตัวแทนรับการประเมินตาบลต้นแบบผู้ก่อการดี และ
อาเภอบูรณาการความปลอดภัยทางถนน และการจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทาความดีถวาย
พ่อหลวง ประจาเดือนมิถุนายน 2561

- การประเมินยุทธศาสตร์สุขภาพไขว้ 4 ระดับของ รพ.สต. 19 รพ.สต. อาเภอนาแก ได้ร้อยละ 91
2.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
- การประดับพระฉายาลักษณ์พร้อมธงชาติ ประดับธงชาติและผ้าเหลืองขาวบริเวณรั้วอาคารสานักงาน
- จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
- เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
3.ขอบคุณ รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ พิมาน คาพี้ ดงอินา เป็นตัวแทนการประเมินสี่ระดับในภาพรวมของอาเภอ
4.สรุปการจัดสรรเงินQOF เงินแพทย์แผนไทย QOF ปี62ใช้ตัวชี้วัดเดิม 10 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนยังไม่ประกาศ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 3/2561
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
4.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครพนม
1.สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 216 ราย อัตราป่วย
30.43 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- อัตราป่วยโรคไข้เลือดอกสูงสุดในเดือนมิถุนายน มีอัตราป่วยเท่ากับ 11.12 ต่อแสน ประชากร (79 ราย) กลุ่ม
อายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 101.93 ต่อแสน ประชากร (49 ราย) รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 98.76 ต่อแสนประชากร (44 ราย) และกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี อัตรา
ป่วยเท่ากับ 91.64 ต่อประชากรแสนคน (48) ตามลาดับ
- อาเภอที่ยังมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2561 คืออาเภอ โพนสวรรค์ อาเภอนาหว้า
อาเภอปลาปาก อาเภอเมืองนครพนม อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาทม อาเภอท่าอุเทน และอาเภอบ้านแพง
2.การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า การดาเนินการสอบสวนและควบคุมโรค
มีผู้ป่วยยืนยัน ไม่ว่ามีหรือไม่มีการแพร่เชื้อต่อในพื้นที่ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและหญิงตั้งครรภ พ่นสารเคมี
กาจัดยุงตัวแก่ 0, 3, 7, 14, 21, 28 และสารวจและกาจัดลูกน้าในวันที่ 0, 3, 5, 7, 14, 21, 28
ทั้งหมู่บ้านให้มีค่า HI และ CI เป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป สารวจและกาจัดลูกน้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายโรคในวงกว้าง เช่นโรงพยาบาลในอาเภอ โรงเรียนในตาบลที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และโรงเรียนประจา
อาเภอซึ่งเป็นแหล่งรวมของนักเรียนจากหลายตาบล วัดในหมู่บ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่และหมู่บ้านใกล้เคียง
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
การเบิกจ่ายเงินบารุง
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใช้ระเบียบ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น และ

อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เรื่อง
มอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (2)
อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้าง พกส. ใช้ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ
9 วรรคสาม (5) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5
มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (1)
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ใช้ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ
9 วรรคสาม (4) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5
มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (1)
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ใช้ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ
9 วรรคสาม (2) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5
มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (2)
-การล้างไตทางช่องท้อง วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ที่ รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแก 4 ราย
พิมาน 4 ราย หนองหอยใหญ่ 1 ราย หนองหญ้าปล้อง 1 ราย
-การล้างไตทางช่องท้อง วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. ที่ รพ.สต.บ้านดงขวาง ดงขวาง 3 ราย ก้านเหลือง
1 ราย หนองบ่อ 2 ราย โพนตูม 3 ราย คาพี้ 1 ราย
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน
1. ทุกตาบลต้องได้รับการประเมิน SRRTต้นเดือนหน้า
2. การใช้โปรแกรม R 506 ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งออก
3. การนาเข้าข้อมูลที่อาเภอส่งออก อาเภอจะนาข้อมูล 506จาก รพ.ในเขตนครพนมส่งให้ เพื่อให้นาเข้าและ
วิเคราะห์ข้อมูลคนในพื้นที่ป่วยไปรับบริการที่ไหนเป็นโรคอะไร
นางสาวปาณิสรา ไชยจา
งานโรคไม่ติดต่อ
1.เร่งดาเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
2.ให้จัดส่งผลงานเด่น นวัตกรรม ด้าน NCD เพื่อใช้ประกอบรับการประเมินของ คปสอ. ภายในวันที่ 30
กรกฎาคม 2561
งานสุขภาพภาคประชาชน
1.การบันทึก อสม.บางพื้นที่ยังไม่นาเข้าข้อมูล อสม.ไม่ตรงกับจานวนผู้รับเงิน ให้เร่งดาเนินการภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2561
นางศรีไพร ขันทะชา งานสงเสริม
1.การรณรงค์การคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9เดือน 18เดือน 30เดือน 42เดือน 60เดือน)
ในระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดหนังสือในระบบสารบรรณ)

2.ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแก้ไขปัญหาพัฒนาเด็ก 0-5 ปี ล่าช้าและสงสัยล่าช้า ในวัน
2 สิงหาคม 2561 ณ รพ.นครพนม ชั้น 5 ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาเภอละ 5 คน
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดูแลหญิงครั้งครรภ์คลอดก่อนกาหนด วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
รพ.นครพนม ชั้น 5 ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาเภอละ 5 คน
4.ขอความร่วมมือสารวจ 1 วัด 1 รพ.สต.ส่ง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพระสงฆ์
ด้าน NCD
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานโรคติดต่อ
1.ขอแจ้งกาหนดการประเมินรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ระดับอาเภอปี 2561
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
2.อบรมหลักสูตร 20 ชั่วโมง srrt (CDCU) วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ขอรายชื่อพยาบาลที่เข้าร่วมอบรมเพื่อ
ร่วมออกควบคุมโรค (8 ทีม 8 คน)
3.โครงการอัลตร้าซาวด์ค้นหามะเร็งท่อน้าดีตับ รพ.รวมแพทย์ ลงพื้นที่หนองบ่อ ดงขวาง นาคู่ ให้เก็บรวบรวม
ca0102 รวบรวบส่ง รพ.นาแก ถ้าตรวจพบและรักษาต่อเนื่อง ให้รพ.สต.คีย์ ca01 รพ.นาแก คีย์ ca02 และ
นาส่ง รพ.นครพนมและนาส่ง รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานไอที แพทย์แผนไทย
1. 43 แฟ้มรายวัน ประจาเดือน มิถุนายน 2561

2. JHCIS

การตรวจสอบโปรแกรม JHCIS เพื่อใช้ในหน่วยงานระดับ รพ.สต. ดาว์นโหลดได้ที่ http://jhcis.moph.go.th/download.php

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
- รายงาน E-Report 2561 บันทึกรายงาน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน รายงาน CDC03 ป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก HEC03 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.บันทึก ของเดือน ปัจจุบัน ก่อน

วันที่ 20 http://www.npm.moph.go.th/er2013/
รายงาน E-Report 2561

3. การประเมิน SRRT เดิม 6 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็นช่วงระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระอื่นๆ
-รพ.สต.นาคู่ นาเสนอการดาเนินงาน LTC
- รพ.สต.บ้านดงน้อย นาเสนอการเยี่ยมบ้าน การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
– รพ.สต.บ้านแก้งนาเสนอการขับเคลื่อนการดาเนินงานหมอครอบครัว
ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

