วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาเดือน ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องจากที่ประชุม จากที่ว่าการอาเภอ
1.ที่ว่าการอาเภอ ให้ สสอ.นาเรื่อง พชอ.เข้านาเสนอในที่ประชุมของอาเภอ และกานันผู้ใหญ่บ้าน ใน
ประเด็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อาหารปลอดภัย ไข้เลือดออก การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ สถานบริการ
ทุกแห่งรายงาน ผลงานตามประเด็น ดังกล่าว
ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
2.ให้ระวังเรื่องข้อร้องเรียน ต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติต่างที่จะส่งไปขอ
อนุมัติกับนายอาเภอ ให้ตรวจสอบดีๆด้วย
3.ในระหว่างที่รอคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้ใช้ชื่อ
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ของ สสอ.เวียงสาไปก่อน คือ นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4.ให้สถานบริการทุกแห่ง กาชับเรื่องการปฏิบัติงานให้ตรงเวลาราชการ
5.การยื่นเสียภาษีประจาปี 2561 ให้ไปยื่นตามเวลาที่กาหนดด้วย
6.พิธีตักน้าศักสิทธิ 12 มีนาคม 2562 ที่ด้านห้วยน้าอุ่น
7.การเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีเวียงสา การเลือกตั้ง ให้ข้าราชการ
ทุกคนไปเลือกตั้ง ไม่ให้ขาด
8.ให้ระวังการกระทาผิดกฎการเลือกตั้ง ต่างๆ
9.แจ้งเส้นทางปั้นจักรยาน Tour of Thailand 2019 ผ่านเส้นทางของตาบลอ่ายนาไลย ขอความ
ร่วมมือ รพ.สต.ที่อยู่ระหว่างทางเตรียมความพร้อม งานดังกล่าว
10.อาเภอเคลื่อนที่ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ตาบลขึ่ง บ้านท่าลี่
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เรื่องจากที่ประชุมจาก กวป สสจ.น่าน
1.แจ้งสถานการณ์การเงินการคลังของ รพช.เวียงสา
2.แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ฉ.11
3.การจัดทาคลังยา Zero stock ใน รพ.สต. โดยเริ่มจาก รพ.สต.ที่อยู่ใกล้ รพช.แม่ข่ายก่อน
4.แจ้งนิเทศงาน คปสอ. วันที่ 24 เมษายน 2562 นาเสนอผลงานรอบ 5-6 เดือน ตัวแทน รพ.สต.
ของ คปสอ.เวียงสา คือ รพ.สต.ตาลชุม รพ.สต.ขึ่ง
5.โครงการสาธารณสุขดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวช เดือน กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบอีกที
6.แจ้งข้อปฏิบัติระเบียบพัสดุ งานสารบรรณ การเงิน ต่างๆ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562
-มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 2/2562
-รพ.สต.แม่สา ติดตาม
1.วัสดุแลป 6 รายการ จานวน 12,377.20 บาท ยังไม่ตอบรับ
2วัสดุการแพทย์ 12 รายการ จานวน 130,039 บาท แจ้งปรับราคาเป็น 373,125 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน)
4.1 นายฉลองชัย สิทธิวัง
4.1.1 การกาหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จัดประชุมกาหนด มาตรการ
กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้ าที่
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เป็นกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จานวน 50 คน
มติทปี่ ระชุม ได้ร่วมกันกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องความโปร่งใส
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3.2 การนาไปใช้ของคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
มติที่ประชุม แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติว่า สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ได้กาหนด มาตรการ กลไก ของการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โดยการใช้ ใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในที่ประชุมประจาเดือน และแจ้งให้ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง ไปแจ้งให้บุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4.2 นายบรรจง จันทร์อินทร์
1.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสารวจความพิการแต่กาเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ทั่วไป และ
จากไฟไหม้น้าร้อนลวก
ด้วยมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ได้จัดทาโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ความพิการแต่กาเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้น้าร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบามสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ประจ าปี 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์แก้ไขความพิการแต่กาเนิด ปากแห่วง เพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้
น้าร้อนลวก ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งประชาสัมพันธ์โครงการ
และสารวจประชากรผู้มีความพิการดังกล่าว ตามแบบสารวจที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม
โครงการฯ ไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ผ่านสาธารณสุขอาเภอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตาม
แบบฟอร์มที่ส่งให้แล้ว
2.สสจ.น่าน ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการระบาดไข้เลือดออก สสจ.น่าน ส่งแผนจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปี 2562 ดังนี้
ครั้งที่

ระหว่างวันที่

ครั้งที่

ระหว่างวันที่

1

28 ม.ค. -3 ก.พ.62

7

16 – 28 ก.ค. 62

2

18 – 24 ก.พ. 62

8

12 – 18 ส.ค. 62

3

11 – 17 มี.ค. 62

9

9 – 15 ก.ย. 62

4

8 – 12 เม.ย. 62

10 13 – 23 ต.ค. 62

5

13 – 18 พ.ค. 62

11 4 – 10 พ.ย. 62

6

5 – 15 มิ.ย. 62

12 5 – 11 ธ.ค. 62
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ขอให้ทุกแห่งรายงาน ภายใน 7 วัน หลังดาเนินกิจกรรม ตามแบบรายงานที่วางไว้ในไลน์ และ FTP แฟ้มงาน
บรรจง โฟลเดอร์ รายงานจิตอาสา พร้อมรูปภาพประกอบ 4-5 ภาพตามความเหมาะสม
เรื่องที่ 3 ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้า
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า ในปี 2561 ช่วงปิดเทอม เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 61 มีเด็กอายุต่า
กว่า 15 ปี จมน้าเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว จานวน 231 คน ร้อยละ 37.2 เป็นเด็กอายุ 5 – 9 ปี ในการนี้ สสอ.
เวียงสา จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง ร่วมดาเนินการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้าช่วงดังกล่าว โดย
1.

ประชาสัมพันธ์ตามสื่อช่องทางต่างๆเพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันมิให้เด็กลงเล่น
น้าตามลาพัง

2.

ประสานผู้นาชุมชน/อปท.สารวจจุดเสี่ยง จัดการแหล่งเสี่ยง เช่นปักป้ายเตือน จัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น
เชือก ไม้ไผ่ยาวๆ แกลลอนเปล่ามีฝาปิด ยางในรถยนต์ที่สูบลมแล้ว แขวนไว้ในบริเวณใกล้ๆที่เด็กลงเล่นน้า

3.

ประสานสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ กาชับเด็กนักเรียนให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้า การช่วยเหลือคนจมน้า
ตามหลักการช่วยเหลือ ตะโกน โยน ยื่น รวมถึงซ้อมการปฐมพยาบาลช่วยเหลือคนจมน้าเบื้องต้น เช่นการปั้ม
หัวใจ การผายปอด เป็นต้น

4.

ประสานกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ เพื่อซักซ้อมการช่วยเหลือคนจมน้า
4.ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวัณโรคสากล
วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กาหนดเป็นวัณโรคสากล เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศ
ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือในการยุติวัณโรค(End TB) ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแจ้งว่า ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีวัณโรคชุกชุมเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้คาแนะนาแก่ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบเรื่อง โรควัณโรค การติดต่อ การป้องกัน และการรักษา โดยให้สังเกตตนเองและคนในครอบครัว หากมี
อาการไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด เหนื่อยง่าย น้าหนักลด มีไข้ตอนบ่ายๆแทบทุกวัน ให้รีบไป
รักษาที่ รพ.สต./รพช. เพื่อดาเนินการตรวจหาเชื้อวัณโรคต่อไป รวมถึงหากมีคนในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค ต้อง
ให้กาลังใจผู้ป่วยในการกินยา กากับการกินยาทุกวันจนครบการรักษา เพื่อการรักษาที่หายขาด และป้องกันวัณโรค
ดื้อยา
5.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพช่วงที่มีภาวะหมอกควัน
ช่วงเวลาระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน มักจะเกิดภาวะหมอกควันสูงเป็นประจาทุกปี ในปีนี้กรม
อุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเกิดภาวะแห้งแล้งรุนแรง และยาวนานกว่าทุกปี ปัญหาภาวะหมอกควันก็จะมีความรุนแรง
มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเกิดจากไฟป่า และมนุษย์ทาขึ้น ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ ได้แก่
ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ และผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ดังนัน้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จึงขอความร่วมมือ
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สถานบริการทุกแห่งประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆดาเนินการป้องกันผลกระทบจากภาวะหมอกควัน เช่น ใช้ผ้า
ปิดปากปิดจมูก งดออกกาลังกายกลางแจ้ง อยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างด้านที่อยู่เหนือลม เป็นต้น
6.โรคติดต่อที่มากับภัยแล้ง
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปีนี้ จะเกิดภาวะแห้งแล้งรุนแรง และยาวนานกว่าทุกปี โรคติดต่อที่มากับ
ภัยแล้ง ได้แก่โรคอุจจาระร่วง เนื่องจากขาดน้าสะอาดสาหรับอุปโภคบริโภค สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคดังกล่าว ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามสื่อ ช่องทางต่างๆตามความเหมาะสม

1.

นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี

1.

สสจ.น่าน แจ้งกาหนด วันที่ ๖ พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
เพิ่มอีก ๑ วัน

2.

สสจ.น่านขอเชิญสมาชิกกองทุน ส.อสจ. น่าน ร่วมประชุมใหญ่สสามัญสมาชิก ประจาปี 2562 ในวันที่ 14
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน โควต้า 10 คน ขณะนี้แจ้งมา 1 คน คือ นายทศพร ปริกเพชร
เหลืออีก 9 คน แจ้งด่วน

3.

สานักงานสรรพกรพืน้ ที่น่าน แจ้งเรื่อง การลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
www.rd.go.th หัวข้อบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 16 แห่ง ดังรายชื่อที่ส่งให้ทางกลุ่มไลน์ สสอ. และ
กลุ่ม ผอ.รพ.สต. 61

4.

สสจ.น่าน ส่งสาเนาระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อโครงการ จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์ และบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ wwwnno.moph.go.th/nanhealth/ข่าวสาร/ข่าวกลุ่มงาน/กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป (วางไว้ในวิน พงษ์ชัย)

5.

จาหน่ายพัสดุประจาปี ขอความกรุณาให้ลงทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ขีด( – ) ลงในช่อง ยกเว้นราคาต่อหน่วย
ต้องลงจานวนเงินให้ทุกรายการ (ครุภัณฑ์คงทน ราคาต่อหน่วย 5000 บาทขึ้นไป วัสดุคงทน ราคาต่อหน่วย
ต่ากว่า 5000 บาท) และสรุปรายงานดังนี้
ใบสรุปรายงานพัสดุประจาปี 2561 ส่งวันที่ 18 มีนาคม 2562
1. ครุภัณฑ์คงทน ตามบัญชีคงเหลือ จานวน..................รายการ
1.1 การรับ-จ่ายพัสดุ

ถูกต้อง

1.2 มีของอยู่ครบ

ไม่ครบ

ไม่ถูกต้อง
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1.3 มีของขาดบัญชี

เกินบัญชี

1.4 มีความชารุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ราชการ

ส่งมาแล้ว

2. วัสดุคงทน ตามบัญชีคงเหลือ จานวน..................รายการ

1.

2.1 การรับ-จ่ายพัสดุ

ถูกต้อง

2.2 มีของอยู่ครบ

ไม่ครบ

2.3 มีของขาดบัญชี

เกินบัญชี

มีความชารุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ราชการ

ไม่ถูกต้อง

ส่งมาแล้ว

3. วัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตามบัญชีคงเหลือ จานวน..................รายการ
3.1 การรับ-จ่ายพัสดุ

ถูกต้อง

3.2 มีของอยู่ครบ

ไม่ครบ

3.3 มีของขาดบัญชี

เกินบัญชี

3.4 มีความชารุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ราชการ

6.

ไม่ถูกต้อง

ส่งมาแล้ว

คณะกรรม อสม.อาเภอเวียงสาชุดใหม่ มีวาระ 4 ปี ดังนี้
-ประธาน

นางลาดวน แข่งขัน

-รองประธาน คนที่ 1 นายบุญเรือง คดง้วน
-รองประธานคนที่ 2 นายเจริญ สุภา
กรรมการ 10 คน
-นายวาทย์ หมื่นจินะ
-นายเพียร วุฒิยาน
-นายมานัด หมื่นคาเรื่อง
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-นายคนิต ลาภิยะ
-นางจิรนันท์ ศรีมุงคุณ
-นายวิวัต ภูมิโฉม
-นางบาเพ็ญ บริบูรณ์
-ตาบลที่ไม่มาประชุม
-ตาบลที่ไม่มาประชุม
-ตาบลที่ไม่มาประชุม
เลขาฯ นางนัฐกานต์ กระแสโสม
รองเลขาฯ นางลาไย การินตา
เหรัญญิกฯ นางชุติกาญจน์ รสแก้ว
รองเหรัญญิกฯ นางอรุณ จักรคม
7.

จัดงานวัน อสม.แห่งชาติระดับอาเภอ แนวทางการจัดงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถานที่ โรงเรียนสา
-ฝ่ายจัดสถานที่ ๑. อสม.ตาบลส้าน 2.อสม.กลางเวียง
-ฝ่ายปฏิคม ๑.อสม.ตาบลไหล่น่าน รับผิดชอบน้า น้าแข็ง
-ผ้าป่าเปลี่ยนเป็นเก็บเงินคนละ 30 บาทสมทบกองทุน อสม.อาเภอ ให้แต่ละตาบลเก็บมาให้เรียบร้อย
มอบให้คณะกรรมการชุดใหม่
-ฝ่ายแสงเสียง อสม.ตาบลปงสนุก รับผิดชอบ เวลาเล่น ตั้งแต่เวลา 09.-17.00 น.
-ฝ่ายจัดหาและเตรียมรางวัล อสม.ตาบล ขึ่ง รับผิดชอบ ขอรางวัล รพ.สต.ละ 1 ชิ้น ราคาไม่ต่ากว่า
300 บาท สาหรับ รพ.เวียงสา และ สสอ.เวียงสา ขอเป็นราคาพิเศษ
-ค่ารางวัล อสม.ดีเด่นระดับอาเภอ รางวัลละ 500 บาท 6 สาขา รวมเงิน 3,000 บาท
-มีการประกวดการเต้นเข้าจังหวะ 5 โซน รางวัลที่ 1 จานวน 1,500 ที่ 2 จานวน 1,200 ที่ 3
จานวน 1,000 ชมเชย 500 บาท (ตัวแทนไประดับจังหวัด เพิ่ม 1500 บาท) สนับสนุน โซนละ
1000 บาท ไม่เน้นเรื่องการแต่งตัวไม่มีคะแนน
-ฝ่ายพิธีกร 1.นายภาสกร ศรีสวรรค์ 2.นายรุจน์ เกี๋ยงคามา 3.นางจินตนา สินใจ 4.นางจุไลรัตน์ ย้อย
กระโทก 5.นายบุญเรือง คดง้วน
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-การแต่งตัว ฟอร์มแต่ละตาบล
-อาหารกลางวัน ห่อข้าวติด และห่อน้าติดมาคนละขวด แล้วมารับบริการน้าเพิ่มเติมที่งาน เพื่อลดขยะ
8.

งบสนับสนุน
-ค่าบารุงสถานที่ 1,500 บาท
-ค่าดนตรี 5,000 บาท
-ค่า รางวัล อสม.ดีเด่น 3,000 บาท
-ค่ารางวัลเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ (ออกกาลังกาย) 6,200 บาท
-ค่าสนับสนุนแต่ละโซน 5,000 บาท
-ค่าน้า/น้าแข็ง 2,000 บาท
-ค่าบริหารจัดการสถานที่ 1,500 บาท (
-ค่ารางวัลแจ๊กพ๊อต 15,000 บาท
-ค่าสนับสนุนการเดินทาง หมู่บ้านละ 200 บาท รวม 25,600 บาท
รวมทั้งหมด 64,800 บาท
-ประธานเปิดงาน ....................... และคณะกรรมการประกวดมอบให้ จนท.สส. จานวน 5 คน (ฝั่ง
สสอ. จานวน 4 คน รพ.เวียงสา จานวน 1 คน
1.

นัดประชุมเตรียมงาน เชิญประธาน อสม.ระดับ รพ.สต และผู้รับผิดชอบงาน สสม.ในวันที่ 12
มีนาคม 2562 ณ สสอ.เวียงสา เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป พร้อมกับรับเงินสนับสนุน ทุกกิจกรรม

4.4นายพิเชษฐ คายันต์
-ไม่มี
4.5 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม
1.ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ HoSxp ประจาปี 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ HOSxp ประจาปี 2562
โดย บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จากัด ในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมฮอริเดย์ อินน์ แอดน์
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สวีทระยอง ซิตี้เซนเตอร์ จังหวัดระยอง อัตราค่าลงทะเบียน 9600 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
รายละเอียด ได้ที่ https://hosxp.net/
2.ขอเชิญทันตบุคลากรเข้าร่วมประชุม
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญทันตบุคลากรของ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
3.เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อัตราคา
ลงทะเบียน 4,200 บาท ผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวติดต่อได้ที่ นายอดิเทพ เพียรไพรงาม
4.ขอเชิญประชุมการจัดการฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในปีงบ 2562 เพือ่ ตอบสนองข้อมูล QOF ปี
2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จะจัดประชุมการจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม ในปีง บฯ 2562 และพัฒนา
คุ ณ ภาพของฐานข้ อ มู ล 43 แฟ้ ม ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ตามตั ว ชี วั ด และผลงาน QOF ปี 2562โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือสถานบริการทุกแห่ง ของอาเภอเวียงสา
ในการนี้จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสารและผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่บันทึกข้อมูลการให้บริการใน
โปรแกรม HosXp Pcu เข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเวียงสา โดยให้เตรียมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม HosXp Pcu มาด้วย
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5.ข้อมูล QOF ปี 2562 จาแนกรายสถานพยาบาล
ลาดับ
1

รายการตัวชี้วัดกลาง QOF ปีงบประมาณ 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับําตาลในเลื
น้
อด 70

2
ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกภายใน 12 สัปดาห์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50

3
4
ลาดับ

เป้าหมายระดับเขต

รายการตัวชี้วัดระดับเขต QOF ปีงบประมาณ 2562

8.1

เป้าหมายระดับเขต

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กาหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
40

ร้อยละ ของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ร้อยละ ของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
15

ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน ๓๐ วัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

8.2
9.1
9.2
9.3

11
สถานพยาบาล
รพ.สต.ขึ่ง

1

2

3

4

8.1

8.2

97.45 97.26 73.33 70.43 93.2

9.1
100

9.2

9.3

30.5 24.39

76.67

100 23.88 34.88

66.67

7.09 25.37

15

55.56

0 30.38 21.15

18.18

27

40.7

94.29

60 80.88 78.36

4.35 32.77 35.24

75.68

98.5 96.98

50

88.4 74.17

100 42.42 79.31

82.61

รพ.สต.น้าปั้ว

79.59 93.97

50

91.2 97.68

86.49 37.31 31.25

90

รพ.สต.ยาบหัวนา

98.33 97.24

80 82.19 94.76

0 28.77 69.12

74.47

รพ.สต.ปงสนุก

84.31 93.93

60

96.6 30.31

93.33 23.53

12

0

รพ.สต.อ่ายนาไลย

94.42 98.66

100

89.5 98.01

66.67 33.65 45.54

89.13

รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น

97.62 97.3

100 82.98 98.96

50 24.24 27.59

12.5

รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่

82.56 84.99

60 84.14 0.39 ไม่มีเป้าหมาย

10 22.22

0

รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม

96.51 96.25

100 91.55 83.61 ไม่มีเป้าหมาย

22.22 33.33

50

รพ.สต.บ้านป่าแพะ

90.24 92.58

รพ.สต.ไหล่น่าน

38.6 40.89 57.14 92.02 23.63

รพ.สต.ตาลชุม

89.01 94.7 66.67 50.71 95.54

รพ.สต.นาเหลือง

82.3 89.46 45.45 63.99 19.75

รพ.สต.ส้าน

93.6 96.27 66.67 70.27 0.19 ไม่มีเป้าหมาย

รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง
รพ.สต.บ้านวังม่วง

รพ.สต.แม่สาคร

80.59 82.3

75 82.35

0 ไม่มีเป้าหมาย

14.29

0-

84.3 95.06 28.57 89.62 93.3

0 33.73

4.23

100

รพ.สต.บ้านนาเคียน

97.35 98.21 85.71 87.79 60.02

0 23.28

38.3

80.56

รพ.สต.แม่สา

68.89 93.24

100 90.56 93.75

39.02 32.69 13.56

37.5

รพ.สต.บ้านทุ่งผง

98.41 97.78

100 96.75 99.62

50 29.58 22.86

87.5

สสช.สาลี

96.72 96.64 85.71 91.85 90.57

สสช.ฮากฮาน
รพ.สต.บ้านบ่อหอย
สสช.ห้วยหยวก

25

3.85

0

52.7 100 ไม่มีเป้าหมาย

38.64

35

85.71

29.61 30.5 57.89 91.74 18.69 ไม่มีเป้าหมาย

15.19

7.69

25

18.49

12.9

0

98.3 97.95 66.67

86 89.7

40 75.66

12.77

0 ไม่มีเป้าหมาย

12
สถานพยาบาล

1

2

3

4

8.1

โรงพยาบาลเวียงสา

82.2 94.91 44.44 86.68 56.51

รพ.สต.บ้านทรายทอง

85.3 93.74

รพ.สต. บ้านศรีนาชื่น

98.17 96.92

รพ.สต.บ้านห้วยไฟ

8.2

9.1

9.2

9.3

100 26.86 28.05

65.22

40 87.56 41.87

0 14.06 48.94

95.65

100 85.14 100

50 28.95 67.65

100

99.32 99.27 41.67 90.32 100

100 29.79 53.57

13.33

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องของกองทุ่นสวัสดิการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
-รายละเอียดงบดุล จะชี้แจง เดือนเมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
1.แผนช่วยปฏิบัติงานจัดยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงสา ตามข้อตกลงเนื่องจากฝ่ายเภสัช
กรรม ต้องโยกเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบ ไปดาเนินการจัดทาเอกสารในการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ทั้ง 26 แห่ง ดังนี้
1.

วันที่ 11 มีนาคม 2562 โซนแม่น้าน่าน พัชราภรณ์ อารีรักษ์ วนิดา เจียมจิตร สุปริญญา อัญชริกา
นงลักษณ์

2.

วันที่ 11 เมษายน 2562 โซนแม่น้าว้า ดวงดาว พัทยานวพรรณ กฤษณา เนติกา ธนพร สุภาพร

3.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โซนแม่น้าสาคร นงนุช ศิริพร มงคล อรอนงค์ สหัสสา พรทิพย์

4.

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โซนแม่น้าสา วีระยุทธ ณัฐพร อารยา ทับทิม ฐิติยาพร วิชัย

2. หารือการเขียนบันทึกขออนุญาตออกปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถานบริการในระดับตาบล
ประธาน ให้แก้ไข จากขออนุญาตไปราชการ เป็น ขออนุมัติไปราชการ และยืดแบบฟอร์ม ขออนุมัติของ
สสจ.น่าน
รพ.สต.ส้าน
1.กองทุน ฌาปนกิจ อสม. ให้ตรงสอบข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
รพ.สต.นาเหลือง
1.แนวทางการเก็บ ขยะติดเชื้อ เนื่องจากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ประธาน ให้นาเรื่อง เสนอใน คปสอ. อีกที

13
รพ.สต.ตาลชุม
1.การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง
2.เงินประกันสังคม รพท.น่าน ให้ รพช.แม่ข่ายช่วยดูแลการเบิกจ่าย
3.งบสนับสนุน PCC จาก สปสช. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกที

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

อดิเทพ เพียรไพรงาม

ฉลองชัย สิทธิวัง

(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)

(นายฉลองชัย สิทธิวัง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

