รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ครั้งที่ 9/๒๕๖1 ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 3 กันยายน 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.นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
13.นายณัฐวุธ รัตนมาลี
14. นางนันทวัน ศรีบุรมย์
15.นายวัฒนา พ่อบารุง
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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทา
2.นายสุขสันติ วงษาเนาว์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุ่มแก (ไปราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ์
2. นางทิพย์สุดา คาสา
3. นางสาวนันท์นภัส วงค์คาแพง
4. นางภัทรภร พิมทอง
5. นางศริญญา พิกุลศรี
6.นายณัฐพงษ์ ทีราช
7.นางพรรณทิพา สุขโต
8.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
9.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ
10.นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
11.นายคณาธิป ศลาฆินหิรัณยกุล
12.นางนริศษา เมืองโคตร
13.นางเบญจวรรณ กั๊วพิจิตร
14.นางสาวปนัดา ใคร่นุ่นสิงห์
15.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
16.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์
17.นางนวพร ประสพธัญญา
18.นางสุนัสดา พินิจมนตรี
19.นางปัณฑิกา สียางคะบุตร
20.นายกลวัชร บุตรี
21.นางสาวชะนาพร ชาเทราช
22.นางมุกดา ปัญญาดิลกพงษ์
23.นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
24.นางสาวชิโรทัย วงศ์คาจันทร์
25.นางปิยะนันท์ จันทร์ฤาชัย

นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
-กิจกรรมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ที่โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
-การจัดกิจกรรมวัน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปี 2561
-การประเมินยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดนครพนม
-โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทาความดีถวายพ่อหลวง “รวมใจภักดิ์ ปั่นรักษ์สุขภาพ
-กิจกรรมรับการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ตาบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านดอนข้าว
หลาม เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ก้านเหลือง
2.กิจกรรมหมอชวนวิ่ง 16 พฤศจิกายน 2561 จากลานพนมนาคา – สกลนคร ความร่วมมือซื้อเสื้อหมอชวน
วิ่ง ตัวละ 200 บาท
3.กาหนดจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ในปี พ.ศ.2561 การประกวด
ภาพถ่ายความประทับใจเมืองนครพนม และกิจกรรมที่จะดาเนินการในช่วงการจัดงาน 9 วัน 9 คืน วันเปิดงาน
ขบวนแห่ ราบูชาเมือง พิธีวิถีไทยวิถีพุทธราบูชาพระธาตุประจาวันเกิด 10-17 กันยายน 2561 ร่วมเที่ยวชม

งานเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ในปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 17
กันยายน 2561 (9 วัน 9 คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การบันทึกประวัติศาสตร์ 232 ปี ของเมืองนครพนม
4.โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ธาตุพนมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2561
5.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม ออกรับบริจาคโลหิตประจาเดือนกันยายน 2561
ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เริมเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ.หอประชุมอาเภอนาแก
6.แนวทางการบริหารจัดการการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ การทางานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน การทางานเป็นทีมเป็นหุ้นส่วนร่วมคิดร่วมทาร่วมรับผิดชอบ
การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรักสามัคคีในองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 8/2561
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
-สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสม รวม ๑๒๖ ราย
อัตราป่วย ๑๗.๕๙ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจานวน ๑ ราย ในเดือน มิถุนายน มีอัตราป่วย
เท่ากับ ๔.๖๔ ต่อแสนประชากร เดือนกรกฏาคม มีอัตราป่วยเท่ากับ ๒.๖๗ ต่อแสน ประชากร เดือนสิงหาคม มี
อัตราป่วยเท่ากับ ๒.๑๑ ต่อแสนประชากร เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าข้อมูลปี ๒๕๖๑ ต่ากว่าปี
๒๕๖๐ และค่ามัธยฐานย้อนหลัง กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๕-๙ ปี อัตรา ป่วยเท่ากับ ๘๙.๗๘ ต่อแสน
ประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปี กลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปีและกลุ่มอายุ ๒๐-๒๔ ปีอัตราป่วยเท่ากับ
๔๓.๙๑ ๓๗.๔๕ และ ๒๖.๕๘ ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ อาเภอที่มีอัตรา ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด
คือ อาเภอโพนสวรรค์ อัตราป่วยเท่ากับ ๕๗.๒๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออาเภอนาแก อัตราป่วยเท่ากับ
๒๐.๘๕ ต่อประชากรแสนคน และอาเภอธาตุพนม อัตราป่วย เท่ากับ ๒๐.๗๖ ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
-การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจัดประชุม War room เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ทุกสัปดาห์เร่งรัดการใช้มาตรการ 3 : 3 : 1 ร่วมกับการใช้โปรแกรม R8-506 เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม โรคในพื้นที่
- วันที่ 4 กันยายน 2561 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมรับการประเมินทีม SRRT ภาค
เช้า เวลา 08.30 น.
-วางแผนการจัดทาแผนเงินบารุงของ รพ.สต.ปี 2562 รายรับจาก Fixed Cost ผลงานQOF ดอกเบี้ย
เงินบริจาค เงินสนับสนุนจากCUP

เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
- ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน เข้าร่วมประชุม วันที่ 13 กันยายน 2561
- แจ้งระงับการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเงินนอกงบประมาณ ปีงบ
ประมาณ 2562
- แจ้ง รพ.สต.ส่งแบบประเมิน พกส. ลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
- แจ้ง รพ.สต.ส่งสรุปสถานะเงินบารุง เพื่อใช้ประกอบการนาเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
- วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมออกเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.นาแก
- รพ.นครพนมขอเชิญร่วมส่งรายชื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 5 สหวิชาชีพ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พกส. ลูกจ้างชั่วคราว ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกภายในวันที่ 5 กันยายน
2561
- การส่งตารางเวรรักษาราชการจัดส่งพร้อมแผนปฏิบัติงานประจาเดือนเพื่อเสนอนายอาเภอลงนาม
- การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์การแพทย์ฯ ให้ระบุเลขรหัสครุภัณฑ์ประกอบ
- การเบิกค่าวิทยากร เอกสารประกอบด้วย ใบสาคัญรับเงิน สาเนาบัตรวิทยากร หนังสือขอความอนุเคราะห์
หนังสือตอบรับ กาหนดการตารางอบรม สรุปโครงการ สาเนาโครงการและภาพประกอบ
- การเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม เอกสารประกอบด้วยรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เอกสาร
ผู้ประกอบการ กาหนดการ สรุปโครงการ สาเนาโครงการและภาพประกอบ
- การเบิกค่าเอกสารการอบรม แนบตัวอย่างแบบสอบถาม แบบประเมิน คู่มือที่ใช้ในการอบรม
นางสาวปาณิสรา ไชยจา งานโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพภาคประชาชน
- ขอบคุณการดาเนินงานงานโรคไม่ติดต่อ และขอบคุณพื้นที่บ้านดอนข้าวหลามเป็นตัวแทนรับการประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ก้านเหลือง
- แจ้งรพ.สต.จัดส่งใบเสร็จ อสม.ให้ครบ
นางวชิราพร เมืองเล็น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค
นางศรีไพร ขันทะชา งานสงเสริม
-ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานแจ้งศูนย์เด็กเล็กต้นแบบเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคุณภาพ
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน
-ขอบคุณทุก รพ.สต.ที่ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
- สรุปผลการประเมิน รพ.สต. จาก สสอ.70 เปอร์เซ็นต์ สสอ.ศรีสงคราม 30 เปอร์เซ็นต์ อิงเกณฑ์ ผลงานดีเด่น
บ้านแก้ง พุ่มแก หนองสังข์ หนองหญ้าปล้อง
นายฉัตรชัย รัชอินทร์ งานยาเสพติด งานอุบัติเหตุ
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานควบคุมโรค
-

นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานโรคติดต่อ งานไอที งานแพทย์แผนไทย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การดาเนินการ พชอ. ปี 2562
สิ่งที่อาเภอต้องทา
-การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561
-ปฏิทินของการประชุมของ พชอ./อนุกรรมการ พชอ./อนุกรรมการ พชต.
-การขอสนับสนุนงบประมาณผ่าน พชอ.
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พชต.ในแต่ละตาบล
-สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาส
สิ่งที่ตาบลต้องทา
-การขับเคลื่อนของ พชต. ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อยโครงการละไม่ต่ากว่า 10,000
(ผ่านกองทุนตาบล)
-การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
-การกาหนดหมู่บ้านต้นแบบในพื้นที่
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต. ในแต่ละตาบล (นวัตกรรม)
-การรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาส
ปิดประชุมเวลา ๑7.0๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

