
 วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าเดือน คร้ังที่  3/2563 
วันที่  4  มีนาคม  2563   ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

      
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ คร้ังที่   2/2563 
  -มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าท่ี ครั้งท่ี  2/2563 
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม คร้ังที่   2/2563 
    
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน) 
 4.1 นายฉลองชัย สิทธิวัง  

1. การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 5-6มีนาคม 2563 

  ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จะมาตรวจราชการีท่จังหวัดน่าน วันท่ี 5-6 มีนาคม 2563  
โดยวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ขอเชิญ สสอ และตัวแทน รพสต อ าเภอละ 1คนร่วมการน าเสนองานตรวจราชการ 
ได้แจ้ง ผอ รพสต ตาลชุม เป็นตัวแทนร่วมรับตรวจราชการ 

วันท่ี 6 มีนาคม 2563 ภาคเช้า มาตรวจราชการท่ีโรงพยาบาลเวียงสา ติดตามประเด็นการพัฒนาศักยภาพ  
ขอเชิญ ผอ รพสต ทุกแห่งร่วมรับการตรวจราชการ ท่ี รพ เวียงสา 

 



2 
 

2. การนิเทศงาน ของ สสจ น่าน 11 มีนาคม 2563 

สสจ น่าน จะมาติดตามนิเทศงาน คปสอ เวียงสา วันท่ี 11  มีนาคม 2563  ท่ีโรงพยาบาลเวียงสา ตาม
ประเด็นมุ่งเน้น 10 ประเด็น ขอเชิญ  ผอ รพสต ทุกแห่งร่วมรับการตรวจนิเทศงาน และในตอนบ่าย จะลง
เย่ียมเสริมพลังท่ี รพสต บ้านทุ่งผง ขอเชิญทุกท่านร่วมให้ก าลังใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน  
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3. การจัดท าแบบประเมิน องค์กรแห่งความสุข  

  จังหวัดน่าน ส ารวจประเมินองค์กรแห่งความสุข โดยขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งได้ลงข้อมูลตามความเป็นจริง
แล้วจัดส่งเอกสารให้ สสจ น่าน วันท่ี 6 มีนาคม 2563  ขอให้ทุกแห่งปรินเอกสารและจัดส่ง สสอ เวียงสา ตาม
วัน เวลาก าหนดด้วย  ตอนนี้มี รพสต 4 แห่ง จัดส่งแล้ว คือ รพสต แม่สาคร  ยาบหัวนา   วังม่วง น้ าปั้ว  ค้าง
อีก 19 แห่งไฟล์ข้อมูลส่งในกลุ่ม line และใส่ไว้ใน FTP
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4. การประเมินตนเอง รพสต ติดดาว ปี 2563 

  จังหวัดแจ้งให้ทุกแห่ง ได้ประเมินตนเองตามมาตรฐาน รพสต ติดดาว ลงใน website พร้อม Update 
ข้อมูล รูปภาพให้เป็นปัจจุบัน และจะส่งไฟล์ Excel ให้ สสอ ใน line ด้วยทุกแห่ง   รายละเอียดได้แจ้งในกลุ่ม 
Line และใส่แบบฟอร์มไว้ใน FTP แล้ว  มี update data รพสต น้ าปั้ว  ส้านนา   ทุ่งผง ลงข้อมูลในเวปไซด์
ผ่านแล้ว  มีประเมิน รพสต ติดดาวลงเวปแล้วคือ รพสต วังม่วง  น้ าปั้ว ยาบหัวนา สา้นนา  ทุ่งผง  สา้น 

http://gishealth.moph.go.th/pcu/ 

 

 
ขอแจ้งแนวทาง เพิ่มเติม ประเด็น รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 ดังนี้ 

1. สสอ. วางแผน คัดเลือก รพ.สต.ติดดาว ปี 63 เป้าหมาย รพ.สต.ท่ีหมดอายุการรับรองปี 2560 และ รพ.สต.ท่ียังไม่
เคยผ่าน รพ.สต.ติดดาว   

2. สสอ.ประสาน แต่งต้ัง ทีมพี่เล้ียง ระดับ คปสอ. เพื่อสนับสนุนระบบส าคัญให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้เป็น
ปัจจุบัน ลงนามโดย ผอ.รพ.หรือ ประธาน คปสอ.  

http://gishealth.moph.go.th/pcu/
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3. สสอ. ส่ือสารให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามคู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 โดยปริ้น เป็นเอกสาร ร่วมกัน
ประเมินตนเอง แบบทีม แจ้งส่วนขาดให้ สสอ. เพื่อส่งแผนให้ทีม พี่เล้ียง เข้าสนับสนุนระบบ 

4. รพ.สต.ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ 
http://gishealth.moph.go.th/pcu 

5. รอรับการประเมินรับรองจากระดับจังหวัด ในเดือน มิถุนายน 63 

เวียงสา  เป้าหมายจังหวัดก าหนดให้ต้องถูกประเมิน มี 12แห่ง ที่จะมีอ าเภออื่นๆมาประเมินนะครับ 

1 รพ.สต.ไหล่น่าน หมู่ที่ 01 ต าบลไหล่น่าน 
2 รพ.สต.ตาลชุม หมู่ที่ 07 ต าบลตาลชุม 
3 รพ.สต.นาเหลือง หมู่ที่ 04 ต าบลนาเหลือง 
4 รพ.สต.อ่ายนาไลย หมู่ที่ 05 ต าบลอ่ายนาไลย 
5 รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ หมู่ที่ 01 ต าบลส้านนาหนองใหม่ 

6 รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม หมู่ที่ 02 ต าบลแม่ขะนิง 
7 รพ.สต.แม่สาคร หมู่ที่ 02 ต าบลแม่สาคร 
8 รพ.สต.แม่สา หมู่ที่ 03 ต าบลแม่สา 
9 รพ.สต.บ่อหอย หมู่ที่ 06 ต าบลยาบหัวนา 
10 รพ.สต.บ้านทรายทอง หมู่ที่ 09 ต าบลส้าน 
11 รพ.สต.บ้านศรีนาชื่น หมู่ที่ 04 ต าบลทุ่งศรีทอง 
12 รพ.สต.บ้านห้วยไฟ - ตะเคียนทอง หมู่ที่ 04 ต าบลแม่ขะนิง 

 
6. การก าหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จัดประชุมก าหนด มาตรการ  
กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เป็นกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ในวันท่ี 5  มีนาคม  2562   ณ ห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จ านวน 50 คน 
  มติท่ีประชุม  ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี  โดยใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  เป็นแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ในเรื่องความโปร่งใส   
 3.2 การน าไปใช้ของคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  มติท่ีประชุม  แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติว่า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
ได้ก าหนด มาตรการ กลไก ของการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีโดยการใช้ ใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในท่ีประชุมประจ าเดือน  และแจ้งให้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ไปแจ้งให้บุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 4.2 นายบรรจง  จันทร์อินทร์ 
เรื่องท่ี 1 สถานการณ์โรค COVID-19 
 ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันจ านวน 90,914 
ราย เสียชีวิต 3117 ราย แพร่ระบาดไป 74 ประเทศท่ัวทุกภูมิภาคของโลก ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันจ านวน 43 
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ราย เสียชีวิต 1 ราย พบผู้ป่วยมากเป็นล าดับท่ี 14 ของโลก มีแนวโน้มท่ีจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง(Pandemic  ,เฟสท่ี 
3) ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 
มาตรการชะลอการระบาดใหญ่คือ 
     ให้ผู้ท่ีเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค แยกกักตัวเองอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14 วัน 
ปัญหาท่ีพบ 
 คือ เรารู้ช้า บางรายกว่าท่ีจะรู้ว่าเขาเดินทางมาอยู่ในชุมชนเป็นเวลา มากกว่า 5 วัน 
ดังนั้น การเฝ้าระวังผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นท่ีท่ีมีการระบาดโดย อสม./ผู้น าชุมชน เป็นส่ิงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งยวด จึงขอให้สถานบริการทุกแห่งก าชับ อสม.ในพื้นท่ีให้รายงาน รพ.สต.ทันทีเมื่อมีผู้เดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง รพ.
สต.รายงาน สสอ.ทันทีเช่นกัน จากนั้นเป็นกระบวนการเฝ้าระวังผู้ป่วยจนครบ 14 วัน 
การจ ากัดการระบาดที่ได้ผลดีคือ รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมเร็ว 
สสอ.เวียงสา ได้จัดท าค าแนะน าในการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค download ได้
ท่ี FTP แฟ้มงานบรรจง โฟลเดอร์ COVID-19  
เรื่องท่ี 2 การเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ า 
 การจมน้ าเสียชีวิต เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 
1500 คน/ปี หรือเฉล่ียวันละ 4 คน ช่วงเวลาท่ีมีการเสียชวิตมากท่ีสุดคือช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่ง
เป็นช่วงท่ีโรงเรียนปิดเทอม 
 เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ า สสอ.เวียงสา จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งจัดท าประกาศ
สนับสนุนให้กับชุมชน เพื่อแจ้งเตือนกลุ่มเป้าหมายให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้ าและผู้ปกครองสอดส่งดูแลบุตรหลาน
ของตนไม่ให้ลงเล่นน้ าตามล าพัง รวมถึงประสานผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชนส ารวจแหล่งเส่ียง ปักป้ายเตือนแหล่งน้ าลึก 
น้ าวน น้ าเช่ียว ฯลฯ และจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ในแหล่งเล่นน้ าต่าง จัดอบรม สาธิต การช่วยฟื้นคืนชีพให้กับ อปพร. 
แม่ค้าผู้ประกอบการในสถานท่ีเล่นน้ า 
เรื่องท่ี 3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัปดาห์วันวัณโรคสากล 
 วันท่ี 24 มีนาคม องค์การอนามัยได้ก าหนดให้เป็นวันวัณโรคสากล โดยปีนี้ได้ก าหนดประเด็นในการรณรงค์คือ 
It is time to zero TB หรือ “ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค”โดย ถึงเวลา “เร่งรัดค้นหา ดูแลรักษาให้หาย” ถึงเวลา 
“ตรวจหาวัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” 
ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งประชาสัมพันธ์ในชุมชน ให้ผู้ท่ีมี
อาการไอเรื้อรังเกินสองสัปดาห์ น้ าหนักลด อ่อนเพลีย ไอเสมหะมีสีเขียวหรือมีเลือดปน มีไข้ต่ าๆในตอนบ่าย หรือผู้ท่ี
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังดังต่อไปนี้ ได้แก่เบาหวาน หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู่ท่ีอยู่อาศัยร่วม
บ้านกับผู้ป่วยวันโรค เข้ารับการตรวจหาวัณโรคได้ท่ีโรงพยาบาล 
 

1.3 นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าสี 
 1.แนวทางการจัดท าบัตร Smart cart อสม.ให้รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้ง อสม. ปฏิบัตรดังนี้  1. ถ้าเป็น อสม.ท่ีเคย
ลงทะเบียน ท่ี ธกส.แล้ว(อสม.เก่า) แต่ยังไม่ได้รับบัตร  ให้ส่งเอกสารไปท่ี สสจ.น่านตรวจสอบความถูกต้องดังนี้ 1.1 
สมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้า  1.2 ส าเนาบัตรประชาชน  2.ถ้าเป็น อสม.สมัครใหม่ ให้ไปลงทะเบียน ท าบัตร ท่ี 
ธกส.ด้วยตนเองได้เลย ( ด้วยบัตรประชาชน )บัตรจะได้รับ ภายใน  45 วัน ท้ังนี้ให้ทาง รพ.สต.ท าหนังสือปะหน้า ให้
ทาง ธกส.ด้วยทุกครั้ง ในกรณีบัตรสูญหายจะเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 100  บาท  

 2.หนังสือท่ี นน 0032.008/929  ลงวนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้ง
เรื่องการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ าปี 2563 หัวข้อกิจกรรมรณรงค์  “อสม.
ก้าวท้าใจ ชวนคนไทยออกก าลังกาย น าพาสุขภาพดี” แนวทางการปฏิบัติ 
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 -จัดท าแผน 2.ด าเนินการ 3.รายงาน ภายในวันท่ี 23 มี.ค.63 ส่ง สสจ.น่าน วันท่ี 24 มี.ค.63 ตามหนังสืออ
ส่งทางไลน์กลุ่ม ทีม สสช.เวียงสา และหนังสือราชการ สสอ.เวียงสา  

 
 3.แนวทางและวิธีการขอรับเงินค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว ตามหนังสือ สสจ.น่าน ท่ี นน 
0032.008/982 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดส่งหนังสือลงไลน์กลุ่ม ทีม สช.เวียงสา และหนังสือ
ราชการ สสอ.เวียงสา กรุณาแจ้งให้ อสม.ทุกคนได้รับทราบ ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี www.ฌกส.-อสม.com. 

 4.หนังสือท่ี นน 0032.001/1049 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ขอเชิญสมาชิกกองทุน ส.อสจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563   ในวันท่ี 20 มีนาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม 1 สสจ.น่าน ส่งข้อมูลแบบตอบรับ ภายในวันท่ี 9 มีนาคม 2563 โควต้า สสอ.เวียงสา จ านวน  10 คน ดังนี้ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 5.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 กิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อ”อสม.ก้าว ท้า ใจ ชวนคนไทยออกกก าลังกายน าพาสุขภาพดี”ระหว่างวนัท่ี 
9-20 มีนาคม 2563.ส่งรายงานภานในวันท่ี 21 มีนาคม 2563 ส่งให้ สสจ.น่าน วันท่ี 24 มีนาคม 2563    

 6.อบรม อสม.เชิงปฏิบัติการ อสม.ดีเด่น ปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมประกวด อสม.ด่ีเด่น 63 ในวันท่ี 
13 มีนาคม 2563 ใหห้เล่ือนไปไม่มีก าหนดจนกว่าโรค Covid-19 จะสงบ  

 7.มูลนิธิคนตาบอด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดท้ังแผ่นดิน กองละ 100 บาท 
โอนเข้าบัญชี 4 ธนาคาร และส่งแบบตอบรับแสดงความจ านง ส าเนาเอกสารการบริจาคเงิน โทรสาร อีเมล์ ก าหนด
ทอดผ้าป่า วันท่ี 9 เมายน 2563 ณวัดบวรนิเวศฯ  บริจาคตามพลังศรัทธา และตามก าลัง  

 8.การจัดงาน วัน อสม.แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ได้รับการประสานจาก สสจ.น่าน ให้รอค าส่ังผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อน ถ้าได้รับอนุญาตจัดท่ี โรงเรียนสาเหมือนเดิม แต่ต้องเป็นท่ีโล่งแจ้งตาม สสจ.น่านแนะน าเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตให้เล่ือนไปไม่มีก าหนด              
 9.อ าเภอเวียงสา ขอความร่วมมือในการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในห้วงเวลาเสด็จวันท่ี 16-18 
มี.ค. 63 ด าเนินการดังนี้  

 1.จัดโต๊ะหมู่บูชา ปเทียนแพ พุ่มเงินพุ่มทอง พร้อมประดับธงชาติ และธงพระนามาภิไธย  
 2.ควบคุมกักสัตว์เล้ียง ห้ามออกมารบกวนตามท้องถนน 
 3.ปรับปรุงซ่อมแซม และดูแลถนน ต้นไม้ กิ่งไม้  
 4.ดูแลความสะอาด อาคารสถานท่ี ให้เรียบร้อย 

http://www.ฌกส.-อสม.com/


8 
 

 5.งดเว้นเผาขยะโดยเด็ดขาด   
 10.อื่นๆ                                                              
  4.4 นายพิเชษฐ  ค ายันต์ 
 4.5 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม 
ข้อมูล KPI ปีงบประมาณ 2563  ไตรมาส 1-2  

รายการ ปีงบประมาณ 2563 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย  
ไตรมาส 

1 ไตรมาส 2 

 2.1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 62.83 22.1 

 2.2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 33.66 29.66 

 2.3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 82.35 20.93 
 2.4. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น N/A N/A 

 2.5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 58.79 16.77 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี 51.27 
4. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100      
 4.1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100 N/A 
 4.2. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น N/A 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน 53.09 
13. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง    

 13.1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 8.72 

 13.2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 9.05 

26. ร้อยละของรพ.สต.ท่ีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค Respiratory Infection 
RI=10

0 
AD=69.2

3 

 และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ท้ัง 2 โรค (RUA PCU)150  115  76.67 RI&AD=69.23 

31. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 18.19 

 [นับรวมแผนจีน(U78x - U79x) แต่ไม่นับรวม U77x]602,394  116,293  19.31   
59. ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล    

 59.1. ร้อยละความถูกต้อง ของข้อมูล 99.9994 

 59.2. ร้อยละความสอดคล้อง ของข้อมูล 99.8383 

 59.3. ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูล 99.9893 

 59.4. ร้อยละความทันเวลา ของข้อมูล 84.2593 
 



9 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   
ระเบียบวาระที่  7 เร่ืองงานสวัสดิการ  
   
ระเบียบวาระที่  8 เร่ืองอื่นๆ 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 
                    อดิเทพ  เพียรไพรงาม                                                ฉลองชัย  สิทธิวัง 
                 (นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม)                                        (นายฉลองชัย  สิทธิวัง)  
             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                     ผู้บันทึกการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


