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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายคานึง แก้วพิกุล
2.นายสุขสันติ วงษาเนาว์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก (ลากิจ)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางปัณฑิกา สียางคะบุตร
2. นางปิยะดา ฟองแก้ว
3. นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย
4. นายธนากร รัตนสกุลพรหม
5. นางปิยะนุชย์ จักษุพา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

6. นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
7. นายสถาน หูมวงค์
8. นางนริศษา เมืองโคตร
9. นางพรรณทิพา สุขโต
10.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์
11.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
12. นางสาวนันท์นภัส วงค์คาแพง
13. นางมาลาริน ชาลีเครือ
14. นางสาวนัดดา พลเสน
15. นางลักษมี แก้วชาลุน
16. นางปราณี วงค์ตาขี่
17.นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
18.นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
19.นางสาวชะนาพร วงค์เทราช
20.นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
21.นางสาวพัชนิดา วงค์วิวงค์
22.นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ์
23.นางทิพย์สุดา คาสา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
แพทย์แผนไทย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
--1.1.1กฐินสามัคคีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 3 พย 61
1.2 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเภอนาแก ปี 2561 ทอดถวายวัดสระพังทอง ตาบลหนองสังข์ ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 11/2561
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
1.สรุปผลงานตามตัวชี้วัด QOF62 (ตามเอกสารแนบ 11-1)
2.โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครพนม 16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
การออกกาลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง (นครพนม จากลาน
พนมนาคา – ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จุดที่1-24) นาแก จุดที่ 23 หน้าตลาดค่ายกฤษณ์ศีวะรา (ภาคเช้าลาน
พญาศรีสัตตนาคราช รพ.สต.ละ 1 คน ภาคบ่าย รพสต.ละ 2 คน) ส่งรายชื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน
3.โครงการ “๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แนวทางการดาเนินงาน

-เริ่มสารวจ และคัดกรองผู้สูบ/ไม่สูบบุหรี่ ในประชากรกลุ่มอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ พ.ย.๒๕๖๑ (อสม.)
-แยกกลุ่มผู้สูบบุหรี่ และจัดระดับการสูบบุหรี่ เพื่อให้การบาบัดรักษา (จนท.)
-บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการบันทึกข้อมูล JHCIS หรือ HOSXP ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ ธ.ค.๒๕๖๑
-นาผู้สูบบุหรี่เข้าสู่กระบวนการบาบัดตามระดับการสูบบุหรี่
-ติดตามผู้ผ่านการบาบัดโดย อสม.อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง โดยลงบันทึกติดตามในโปรแกรม
หลังบาบัดครบ ๑ เดือน ๓ เดือน และ ๖ เดือน
4.การบริหารงบบริการทางการแพทย์ในลักษณะเหมาจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

-งบค่าเสื่อม (70%)ของ รพ.สต.เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561
5.ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2562 88 ตัว ประเมินจากระบบรายงาน 24 ตัว
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
นางสาวปาณิสรา ไชยจา งานโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพภาคประชาชน
1.งานสุขภาพภาคประชาชน
-แจ้งคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอาเภอในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รพ.สต.ดาเนินการคัดเลือก อสม.อย่างน้อย
3 สาขา ไม่จัดทารูปเล่มนาเสนอโยการแนะนาตัว ผลงานเด่น ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที กรรมการซักถามไม่เกิน 2
นาที ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
-กาหนดพื้นที่ตาบลจัดการสุขภาพเพื่อรับประเมินยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัดรอบที่ 1/62 ตาบลพิมาน รพ.
สต.บ้านดงน้อย บ้านจอมมณี รอบที่สองจับฉลาก
2.งานโรคไม่ติดต่อ -เร่งรัดการคัดกรองสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
3.งานพัฒนาคุณภาพบริการ – แจ้งให้ประเมินความสุขของบุคลากรสาธารณสุข happinometer ปีงบประมาณ
2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 61- 31 มกราคม 2562 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการประเมินความ
ผาสุกขององค์กร HPI โดย ผอ.รพ.สต.เป็นผู้ประเมิน
-การประเมิน รพ.สต.ติดดาว แนวทางการประเมินจะสุ่มประเมิน รพ.สต.ที่ไม่ได้รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในปี

60 และ 61 ปี 2562 the best เขตคัดเลือกจาก the best จังหวัด จังหวัดคัดเลือก 1 the best รพ.สต.
เพื่อเป็นตัวแทน
ปี 60 หนองบ่อ พิมาน พุ่มแก บ้านแก้ง ดงอินา นาฉันทะ
ปี 61 นาเลียง คาพี้ หนองหอยใหญ่
ปี 2562 the best เขตคัดเลือกจาก the best จังหวัด จังหวัดคัดเลือก 1 the best รพ.สต. เพื่อเป็นตัวแทน
รับประเมินจากเขต อาเภอคัดเลือก รพ.สต.ที่ไม่ได้ถูกประเมินใน ปี 60 และ 61 อาเภอนาแกเลือก รพ.สต.หนอง
บ่อ
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน งานแพทย์แผนไทย
1.สรุปผลงานตามตัวชี้วัด QOF62 ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2561

2.การเพิ่มรายรับ ปี 62 แนวทางการดาเนินการ
-การให้บริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ)โดยประสานแพทย์แผนไทยในเขตรับผิดชอบ

3.แนวทางดาเนินยุทธศาสตร์สุขภาพอาเภอนาแก ปี62
-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 10 อันดับ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) วิเคราะห์สาเหตุ พร้อมกลวิธีในการแก้ไข
ปัญหาโครงการแก้ปัญหาที่ดาเนินการโดย รพ.สต. วัตถุประสงค์ กลวิธี งบประมาณและระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
-นาเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการดาเนินงาน+พชอ. และจัดทาแผนปฏิบัติการ เสนอโครงการ ภายในวันที่
20 ธันวาคม 2561
4.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-แนวทางดาเนินการ ส่ง 43 แฟ้ม รายวัน พร้อมตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP ก่อนส่งนาเข้า ในเว็บ HDC
ดาเนินการ ก่อน 14.00 น. ของทุกวัน ในกรณีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถบันทึกแล้ว ส่งซ้าภายในวันได้ตามปกติ
-JHCIS แนวทางดาเนินการ การสารองฐานข้อมูล Backup รพ.สต.ทาการสารองข้อฐานข้อมูล และทาสาเนาไว้
นอกเครื่อง ทุกวันก่อนเวลา 16.00 น. กาชับการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการ ปี62 กาหนดผู้รับผิดชอบ ราย kpi สสอ.ตัดข้อมูล วันที่ 15 ของทุกเดือน
วันที่ 18 ตัดข้อมูลติดตาม รอบ 2 วันที่ 20 ตัดข้อมูล(สาธารณสุขอาเภอติดตาม)
-แจ้งให้จัดเตรียมเอกสารบัญชี การเงิน พัสดุ ตัดยอด 31 ตค.61 สาหรับใช้ในการประชุมการบันทึกโปรแกรม
MY Account
- การติดตามโครงการส่งจังหวัด (ตามเอกสารแนบ 11-2)
นางศรีไพร ขันทะชา งานสงเสริม
- ขอความร่วมมือส่งรายงานกิจกรรม 100ปีหมออนามัย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 61
- แจ้งให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
นางวชิราพร เมืองเล็น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานทันต
งานทันตสาธารณสุข
แจ้งการแบ่งงานของเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ปี2562
นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย รับผิดชอบ รพ.สต.นาคู่ นาฉันทะ เพิ่ม พระซอง ดงอินา
นางสาวสุภารัตน์ ธงชัย
รับผิดชอบ รพ.สต.ก้านเหลือง โพนตูม เพิ่มบ้านแก้ง
นายกลวัชร บุตรี
รับผิดชอบ รพ.สต.หนองสังข์ หนองกุง เพิ่ม นาเลียง
งาน คบส.
แจ้งให้ออกตรวจร้านค้าโดยใช้แบบฟอร์มใหม่ 18 ข้อ และคีย์เข้าระบบ
นายฉัตรชัย รัชอินทร์ งานยาเสพติด งานอุบัติเหตุ
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานควบคุมโรค
- งานควบคุมโรคได้นาส่งแนวทางการดาเนินงานชี้แจงยุทธศาสตร์และให้ศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมกับการ
ประเมินยุทธศาสตร์ ปี2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขับเคลื่อนประเด็นปัญหา ตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) อาเภอนาแก ปีงบประมาณ
2562

- การให้ความสาคัญของผู้บริหารในระดับอาเภอโดยเฉพาะนายอาเภอที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหา
- บทบาทของภาคีเครือข่ายชุมชนที่มีความเข้มแข็งและกระบวนการทางานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ระดับอาเภอ ในระดับตาบลมีความชัดเจน
- จุดเด่นของ พชอ.ในภาพอาเภอ จังหวัด ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีความเข้มแข็ง
- การขับเคลื่อน พชอ .ปี62 การประเมิน พชอ. ในแต่ละอาเภอโดยใช้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา คุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอด้วยกระบวนการ UCCARE

ปิดประชุมเวลา ๑7.0๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

