รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ครั้งที่ 1/๒๕๖2 ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 7 มกราคม ๒๕๖2
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
5.นางสาวปาณิสรา ไชยจา
6.นางวชิราพร เมืองเล็น
7.นางศรีไพร ขันทะชา
8.นายฉัตรชัย รัชอินทร์
9.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
10.นางภิรมย์พร สุรขจรเดช
11.นางกรมรี ยางธิสาร
12.นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
13. นายสุขสันติ วงษาเนาว์
14. นางนันทวัน ศรีบุรมย์
15.นายวัฒนา พ่อบารุง
16.นายพิชิต อินทร์ติยะ
17.นางวรินดา เขตต์โลก
18.นายบัณฑิต พ่อบารุง
19.นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
20.นายณัฐวุธ รัตนมาลี
21.ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คาเพชรดี
22.นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
23.นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
24.นางสาวชญาพัฒน์ สุรขจรเดช
25.นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์
26.นางอนงค์รัตน์ นุติดิถีชินพงศ์

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

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

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

6. นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
7. นายสถาน หูมวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8. นางนริศษา เมืองโคตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
9. นางพรรณทิพา สุขโต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
10.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
11.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
12. นายณัฐพงษ์ ทีราช
นักวิชาการสาธารณสุข
13. นางลักษมี แก้วชาลุน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
14.นางสุนัสดา พินิจมนตรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
15.นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
16.นางสาวพัชนิดา วงค์วิวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
17.นายพงษ์นรินทร์ อินธิดา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
18.นางภัทรภร พิมทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
19.นางจิตรา ช่างแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
20.นางเสาวนีย์ ศิริโคตรรวงค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
21.นายจิรวัฒน์ พระโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
22.นางสาวธนัชพรรณ แก้วมาลา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
23.นางสาวสุนิดา เชื้อดวงผูย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
24.นางสาวนันท์นภัส วงค์คาแพง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
25.นางสาววิลาวัณย์ เรืองกล้า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
26.นางปราณี วงค์ตาขี่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
27.นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
28.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
- ขอบคุณ รพ.สต.พุ่มแก รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบูรณา
การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เขตพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) บ้านหนองกุง ม.10 ตาบลพุ่มแก
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
- ขอบคุณทีมพี่เลี้ยงการดาเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด 2 สาขา สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
สาขาโรคติดต่อโรคเอดส์ในชุมชน
- ขอบคุณ รพ.สต.คาพี้ เรื่องการจัดเตรียมหน่วยแพทย์ พอสว.ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่
- ขอบคุณ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 28 ปีงบประมาณ 2562
- ขอบคุณ เรื่องการปฏิบัติงานอยู่เวรจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
1.2 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอนาแก
1.3 ขอความอนุเคราะห์ “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”เพื่อใส่ยากลับบ้านให้กับผู้ป่วย
1.4 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 8.00 -12.00 น. ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านโพนงาม
ม.6 ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2562
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
1.การกากับติดตามผลงานตัวชี้วัดงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารประกอบการ
ประชุม เดือนมกราคม 62-1)
2.สรุปข้อมูลการกากับติดตาม ผลการดาเนินงาน QOF ปี 2562 (เอกสารประกอบการประชุม เดือนมกราคม
62-2)
3.สรุปการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (เอกสารประกอบการประชุมเดือนมกราคม 62-3)
4.แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม ให้ครบทุก รพ.สต. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 และยืนยัน username password
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
- ขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ดาเนินการจัดส่งงบทดลองและบันทึกเกณฑ์คงค้าง เดือนตุลาคม และเดือน
พฤศจิกายน ครบทุก รพ.สต.
- กาหนดแผนการออกตรวจสอบภายใน 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
- การดาเนินงานตามโครงการสาธารณสุข 100 ปีค่าวัสดุ 430บาท/แห่ง (สสอ.ดาเนินการให้)
- การประเมินลูกจ้างชั่วคราวสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แสดงความประสงค์6 คน ไม่ประสงค์ 4
คน ผ่านการประเมิน 6 คน ได้รับการคัดเลือก เข้าสู่ตาแหน่ง พกส จานวน 3 คน (รพ.สต.บ้านดงน้อย พุ่มแก ดง
ขวาง)
- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ไตรมาส 1 ประเมิน EB1-EB4
- การจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุยอดเงินบารุงคงเหลือให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ส่งอนุมัติ แนบสาเนาแผนเงินบารุง (หน้าที่
มีรายจ่ายและผู้อนุมัติ
- การเบิก ฉ 11 กรณีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการวิชาการสาธารณสุขให้สาเนาคาสั่งแนบขออนุมัติทุกครั้ง
นายทนุกูล จักษุพา
งานยุทธศาสตร์ งานสารสนเทศ งานประกัน งานแพทย์แผนไทย
1.งานแผนงานและยุทธศาสตร์
- ขอบคุณทุก รพ.สต ดาเนินจัดทาแผนปฏิบัติการฯ

2.งานประกันสุขภาพ

3.งานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา
ผังขั้นตอนการดาเนินงานพิกัดจุด อุบัติเหตุ

4.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตั้ง โปรแกรม ud-sync-client ทุกรพ.สต.
เงื่อนไข : เครื่องแม่ข่าย เปิด
: เครื่องแม่ข่าย internet
แนวทางดาเนินการปี 2562
- ส่ง 43 แฟ้ม รายวัน พร้อมตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP ก่อนส่งนาเข้า ในเว็บ HDC ดาเนินการ
ก่อน 14.00 น. ของทุกวัน
- ในกรณีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถบันทึกแล้ว ส่งซ้าภายในวันได้ตามปกติ
- สารองฐานข้อมูล JHCIS ทุกวันและเก็บนอกเครื่องแม่ข่าย
4.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.นครพนม ประกาศปิด server ให้บริการเว็บไซต์และ FTP ระหว่างวันที่ 6-8
มกราคม 2562 เว็บไซด์ที่ปิด เว็บหลัก/GIS/สารบรรณอิเล็คทรอนิคส์/Planfinpcu/COCPKIT62ฯลฯ

นางสาวปาณิสรา ไชยจา งานโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพภาคประชาชน
- ขอบคุณทีมพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประกวดในระดับเขตและ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สาขาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน นายตาวตาด พ่อศรียา (รพ.สต.หนองสังข์) สาขาสุขภาพจิตชุมชน นายประยูร
ท้าวใคร (รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว)
- แจ้งผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล อสม.ติดตามเยี่ยมนาผู้สูบบุหรี่เข้ารับการบาบัด www.thaiphc.net
- เร่งรัดผลงานการคัดกรองการสูบบุหรี่ พื้นที่ที่ยังไม่ถึง90%
- การประเมินความสุขของบุคลากรสาธารณสุข (ยกเว้นลูกจ้างทาความสะอาด จ้างเหมาบริการ) happinometer
ปีงบประมาณ 2562 ปิดระบบวันที่ 31 มกราคม 2562
- การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชในระบบ dashboard ผลงานต่า ติดตามรับเคสภายใน 24 ชั่วโมง
นางวชิราพร เมืองเล็น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค
นางศรีไพร ขันทะชา งานสงเสริม
-การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สมองเสื่อม ภาวะหกล้ม ผลงานยังไม่ได้ตามเป้าร้อยละ 95 การตรวจตา ใน
โปรแกรม 2020
- การติดตามเด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า รพ.สต.บางแห่งติดตามไม่ได้ เด็กไม่อยู่ในพื้นที่หรือเลยกาหนด
ระยะเวลาการติดตาม
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่า พาทาบุญ" จังหวัดนครพนม ร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
และคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ดาเนินการจัดทาโครงการ "ผู้ว่า พาทาบุญ" เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความ
ปรองดองสถานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ 2562 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 โดยกาหนดจัดทาบุญตักบาตรในวัน
พระขึ้น 15 ค่า หรือ แรม 15 หรือ 14 ค่า ในวัด ทั้ง 12 อาเภอ รวมจานวน 13 ครั้ง เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลในการดาเนินชีวิต อาเภอนาแก
วันที่ 20 มีนาคม 2562 วัดธาตุศรีคุณ
- ส่งรายงานจิตอาสาประจาเดือนมกราคม 2562 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562
นายฉัตรชัย รัชอินทร์ งานยาเสพติด งานอุบัติเหตุ
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานควบคุมโรค
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา ๑7.0๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

