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บันทึกรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย  
ครั้งที ่12/๒๕63 

วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม ๒๕63  เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม รพสต.ค าข่า ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
๑. สวดมนต์ไหว้พระ  
- สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตนเอง  
- สวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์  
- การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
1.1.เรื่องแจ้งจากที่ว่าการอ าเภอเต่างอย ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  

1.1.1) ผลการคัดเลือกก านันต าบลบึงทวาย นายส าสี  ดากาวงศ์ ม.4 บ้านตกแดด  ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 
บ้านบึงน้อย นายมานพ  บุตรแสนคม 

1.1.2) ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ย้ายเข้า –ที่ดินอ าเภอเต่างอย นางวลินลักษณ์  บุญแสน
กุลธวัช ต าแหน่งนักวิชาการท่ีดินช านาญการ (ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์/รับปรึกษาปัญหาที่ดินเอกสารสิทธิ์)  
จสอ.เทอดไทย  เทพคู่ เสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอเต่างอย  ย้ายออก-เกษตรอ าเภอ (ย้ายไป อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี/กลับไปอยู่กับครอบครัวและมีปัญหาสุขภาพ) 

1.1.3) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา 
-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ รร.บ้านหนองบึงทวาย  
-กิจกรรมตามรอยเสด็จในสกลนคร ตอนที่ 1 สี่ทศวรรษที่บ้านนางอย คณะท างานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์/วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร/ชมรมจักรยานสกลนครฯ 
ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563  สถานที่ รง.หลวง/วัดบ้านนางอย ส่วนสาธารณสุขรับผิดชอบ 2 ส่วน 1)
หน่วยปฐมพยาบาล  2)หน่วยคัดกรองโควิด-19 

-ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอเต่างอย/หัวหน้าส่วนราชการ/ผอ.รร.นาตาลค าข่า ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น า
ท้องที่/อสม. และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 ณ ร.ร.บ้านนาตาลค าข่า  อ.เต่างอย  โดยประธานในพิธีเปิดคือ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร ท่านวิฑูรย์  นวลนุกูล ผู้กล่าวรายงานโดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายศักดิ์
ชาย  ซองทุมมินทร์ และกล่าวต้อนรับโดยท่านนายอ าเภอกฤษฎิ์  โสมปัดทุม  ผลการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 
ยอดผู้มารับบริการ จ านวน 161 ราย/ตรวจโรคทั่วไป 109 ราย ทันตกรรม 24 ราย/แพทย์แผนไทย  27 
ราย/คัดกรองมะเร็งเต้านม  1 ราย ผู้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ประมาณ 600 คน 

1.1.4) ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ส.อบจ.) 
และนายก อบจ.พร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563  ไม่มีการใช้สิทธิ์ล่วงหน้า/ไม่มีการ
เลือกตั้งนอกเขต/แจ้งเหตุไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ ก่อนและหลังเลือกตั้ง7วัน 

1.1.5) การเตรียมความพร้อม 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธนัวาคม 
2563 – 4 มกราคม 2564 
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1.1.6) ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตกาชาดสกลนคร วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่ 
08.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมพญาเต่างอย เป้าหมาย 200 คน 

1.1.7) เชิญรว่มงานรวมน้ าใจไทสกล/กาชาดสกลนคร ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-15 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

 
1.2 เรื่องจากที่ประชุม  ผู้บริหาร สสจ.สน./สสอ. 

-บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสกลนครกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 

-มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านการประเมินระดับ A (๙๐–๑๐๐ คะแนน) 

-มอบโล่เชิดชูเกียรติ หน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอา
ชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

-มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการผู้ประสานงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
แบบประคับประคอง จังหวัดสกลนคร 

-มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่พ้ืนที่ที่ร่วมจัดนิทรรศการ “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

-มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้แทนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในการ
ด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus 
จากศูนย์อนามัยที่ ๘ และมาตรฐานการจัดการน้ าเสียอย่างยั่งยืน 

1.2.1) การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ครั้งที่ 10/2563 
1.2.2) จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 

ข้อมูล 1 ตุลาคม 2562- 15 พฤศจิกายน 2563  จ านวน 36 ราย คิดเป็นอัตราตาย 3.1 ต่อแสนประชากร 
(เกณฑ์ไม่เกิน 20) อ าเภอที่อัตราตายสูงสุด 1)อ.นิคมน้ าอูน 2 ราย (13.5) 2) อ.เต่างอย 2 ราย (8.2) 3)อ.
เมือง 14 ราย (7.1)  4) อ.พรรณานิคม 4 ราย (5.0) 5 อ.วานรนิวาส 6 ราย (4.8)  โดยเสียชีวิตจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ 23 ราย ร้อยละ 63.9 ไม่สวมหมวกนิรภัย 22 ราย ร้อยละ 95.7  เกิดบนถนนทางหลวง 
17 ราย ร้อยละ 50.0  ดื่มสรุา 17 ราย ร้อยละ 48.6 กลุ่มอายุ 20-24 ปีร้อยละ 18.7 อายุ 15-19, 30-
34 และ 60ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.9  ช่วงเวลาที่เกิดบ่อยคือ 19.00-20.00 น.พ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
อ าเภอเต่างอย จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พ้ืนที่บ้านนางอย ต.เต่างอย เวลา 18.00 น. ชาย 
77 ปีมีโรคประจ าตัว พาหนะรถจักรยาน พฤติกรรมดื่มสุรา สอบสวนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะลงเอง รายที่ 2 
วันที่ พฤศจิกายน 2563 อุบัติเหตุหมู่รถพ่วงบรรทุกหิน ลงโค้งทางข้ึนห้วยหวด เวลา 12.00 ผู้เสียชีวิตหญิง 
26 ปี คนขับไม่ชินทาง/รถบรรทุกหนัก/รถเก่ามากกว่า10ปี 

1.2.3) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม -25 พฤศจิกายน 2563  
ระดับประเทศ 64964 ราย อัตราป่วย 97.82 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 46 ราย (อัตราตาย 

0.07)  จังหวัดหนองคาย ตาย 2 ราย/หนองบัวล าภู 1 ราย  ระดับจังหวัดสกลนคร พบผู้ป่วย 400 ราย 
อัตราป่วย 34.74 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบทุกอ าเภอ ได้แก่ 1. อ.สว่างแดนดิน 
(91/60.07)  2.อ.กุดบาก (18/54.43)  3.อ.เจริญศิลป์ (24/53.10)    4.อ.เมือง (94/467.81)  5.อ.
โคกศรีสุพรรณ (15/43.54X  และ อันดับ 8.อ.เต่างอย ยืนยัน 6 ราย อัตราป่วย 24.75 (จันทร์เพ็ญ 2/บึง
ทะวาย1/เต่างอย 3) ผู้ป่วยทั้งหมด 75ราย  เต่างอย 21/ นาตาล 14/บึงทวาย 18/จันทร์เพ็ญ 22 ราย 
เดือนตุลาคม 1 ราย พฤศจิกายน 3 ราย พบในกลุ่มอายุ 5-9ปี 20 ราย และ 15-19ปี 16 ราย หญิง 36 
คน ชาย 39 คน  ไข้ปวดข้อซิกุนคุนยา สกลนคร พบ 20 ราย 1.73 ต่อแสนประชากร เต่างอยไม่พบผู้ป่วย 
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1.2.4) สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 หรือ COVID-19 
ข้อมูล ณ 29 พฤศจิกายน 2563  ระดับทั่วโลกยืนยัน 62,562,948 ราย อาการรุนแรง 

105,238 ราย เสียชีวิต 1,458,099 ราย  ประเทศพบมากสุดคือ สหรัฐอเมริกา 13,610,357 ราย 
(272,254) อินเดีย 9,390,791 (136,705) บราซิล 6,290,272 ราย (172,637)  รัสเซีย 
2,242,633 (39,068) ระดับอาเซี่ยน  อินโดนิเซีย 527,999 (16646)  ฟิลิปปินส์ 427,797 (8333) 
พม่า 85,205 (1846) รายใหม่ 1,639 มาเลเชีย 60,752 (348) สิงคโปร์ 58,195 (28)  เวียดนาม 
1,331 (35) กัมพูชา 307 (0) ลาว 39 (0)  

ระดับประเทศไทย อันดับ 151 ของโลก พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,977 ราย  เสียชีวิต 60 ราย 
(เสียชีวิต 60 ราย (ชายสัญชาติไทย อายุ 66 ปี เกษียณอายุราชการ มีโรคประจ าตัว คือ เบาหวานประเภท 2 
ความดันโลหิตสูง 19 ต.ค. 2563 เดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักร และเข้ารับการกักตัวที่ State 
Quarantine จ.ชลบุรี 20 ต.ค. 2563 พยาบาลพบว่าผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย น าส่ง รพ.บางละมุง จ.
ชลบุรี ใส่ท่อช่วยหายใจ และแผนกฉุกเฉินเก็บตัวอย่าง NPS และ Throat swab ให้ผลบวกด้วยวิธี PCR 22 
ต.ค. 2563 แถลงข่าวเป็นผู้ติดเชื้อล าดับที่ 3,719 วันที่ 5 พ.ย. 2563 ผู้ป่วยเสียชวีิต) 

ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เป็นผูท้ี่เดินทางมาจากต่างประเทศ อเมริกา 1 ราย ลิเบีย 2 ราย โมซัมบิก 1 
ราย อิตาลี 1 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย เกาหลีใต้ 2 ราย โอมาน 1 ราย และคูเวต  1 ราย ได้รับ
การกักตัวที่ State Quarantine  ที่รัฐจัดให้  ระดับจังหวัดสกลนคร ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 ราย รักษาหายแล้ว/
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจเชื้อ 962 ราย กักตัว14วัน 59,309 ยังกักตัว 0 ราย อ าเภอเต่างอย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
ตรวจเชื้อ 12 ราย/ผลลบทั้งหมดเข้าเกณฑ์กักตัว879 คนกักตัวครบ14วัน 879 คน 

1.2.5)งานควงคุมโรคติดต่อ การอบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เป้าหมายอ าเภอละ 3 
ทีมๆละ 3 คน  อบรมวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 อาคาร 19 คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.
ราชภัฏอุดรธานี  อ.เต่างอย มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 2 คน เหลือ 7 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม 
มต ิ–  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- น าเสนอผลการสอบสวนอุบัติเหตุเสียชีวิต  กรณีอุบัติเหตุสิบล้อพลิกคว่ า บ้านห้วยหวด ต าบลจันทร์
เพ็ญ เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2563  (รพสต.นาหลวง) 

-  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การด าเนินการโครงการกองทุนสุขภาพต าบล ปีงบประมาณ 2563/ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการปีงบประมาณ 2564 

มติ – 
2. ผลงานตามตัวชี้วัด COCKPIT ปี 2563  (QOF/PA.)/2564 

มติ –  
3. ผลงานการด าเนินงานแพทย์แผนไทย/ทันตสาธารณสุข 

มติ – 
4. การเตรียมความพร้อม -นพ.สสจ.จะมีก าหนดการติดตามเยี่ยม/มอบนโยบาย รายอ าเภอ เช้า-บ่าย ให้

แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 มีเยี่ยม รพ.และ รพสต.1แห่ง ก าหนดอ าเภอเต่างอย วันที่ 17 
ธันวาคม 2563 ช่วงบ่าย 

5. การเตรียมพร้อมงานรับบริจาคโลหิต วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
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- ทีมปฏิบัติงาน/คัดกรอง 
- การประชาสัมพันธ์ผู้รับบริจาค 
- การสนับสนุนโรงทาน   จัดท าน้ าเต้าฮู้ 1000 บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจาก กลุ่มงาน สสอ./รพสต. 
งานบริหาร 

-  
งานวิชาการ 

- รพสต.ติดดาว ปี 2564  เต่างอยรับประเมินครบ 4 แห่ง 
- บันทึกข้อมูลประเมินตนเองใน gishealth  ภายใน 20 มกราคม 2564 โดยด าเนินการ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  คะแนนต้องมากกว่าร้อยละ 80  ทุกหมวด 
- 6 กลุ่มอ าเภอ ออกประเมิน (เต่างอย/โคกศรีสุพรรณ/เมือง)  หา The Best กลุ่มอ าเภอ
ภายในเมษายน 2564 
- ทีมจังหวัดออกประเมินรับรอง  น้อยกว่า 5 แห่ง สุ่ม 1  มากกว่า 5 สุ่ม 2  (แผนแจ้งก่อน1
สัปดาห์)   เขตรับรอง สิงหาคม 63 
- สถานการณ์โควิด-19  ผู้ป่วยติดในประเทศ// เฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากเชียงใหม่/
เชียงราย และพม่า   เขียนรายงานการติดตามด้วยในแต่ละ case 
- CDCU 16-18 ธันวาคม  ที ม.ราชภัฏอุดรธานี 
- ช านาญการพิเศษ PCC 
- การเยี่ยมมอบนโยบาย นพ.สสจ.  เข้า รพสต.นาหลวง/แลว้เข้า รพ. 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
- อสม.ดีเด่น ระดับอ าเภอ  ให้กรอกข้อมูลด้วย 
- จมน้ าตาย   ผ่านระดับทองแดง  ปี 2564   ระดับเงิน /ระดับทอง 
- อุบัติเหตุ ตั้งเป้าประเมิน RTI Plus 
- การอยู่เวรคัดกรองโควิด-19 พญาเต่างอย   รอประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
- อสม.หมอประจ าบ้าน 64 ให้อบรมเพ่ิม 32 คน/32หมู่บ้าน   หลักสูตร 2 วัน   ลงชื่อจองสิทธิ

ในเวป สสจ 
- ฌกส.อสม.ให้ใช้ตามระเบียบใหม่  ตายได้ 400000+ 
- ค่าป่วยการเข้า 13-15 ของเดือน อย่าถอนหมดให้เหลือไว้หักค่า ฌกส.อสม.ด้วย 
- ค่าเสี่ยงภัยโควิด ถึง กันยายน 2564  เพิ่มเดือนละ 500 
- ถ้ามีจมน้ า ให้ลงข้อมูลออนเว็บไซต์ทุกราย  

 
เรื่องจาก รพสต. 

- แผน FIXED COST ปี 2564 ขอรับสนับสนุนเงินสหวิชาชีพ 
- การปรับอัพเดทโปรแกรม Cound  ปรับ version 3 
- ให้ รพสต.แต่งตั้ง จนท.เป็น จนท.สารสนเทศ รพสต. เพื่อใช้เป็นจนท.จัดหาคอมพิวเตอร์ สมัคร

ก่อน 21 ธันวาคม 2563 
- การประเมินสถานพยาบาลไม่รับคนไข้ค้างคืน ภายใน 30 พย.64  ให้ กรอกข้อมูลทุก รพสต. 

ขาด3แห่ง ยกเว้น นาหลวง 
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- โปรแกรม HPV ออนเวปไซต์ ขอpassword การตรวจสอบสิทธิ  มะเร็งปากมดลูก ผู้รับผิดชอบ
ท าบัตร ปชช. แบบ smart card  และขอ pin ที่อ าเภอ 

- เงินโอนงบลงทุนปี 2564  เงินน้อยด าเนินการเอง ยกเว้นคอมพิวเตอร์ต้องซื้อผ่าน CUP 
- รพสต.ค าข่า จะประชุมระดมทุน  
-  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
- การเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกเพ่ือร่วมเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ปี 

2564 
- งานปีใหม่ 2564 วันเวลา/สถานที่/งบประมาณ 
- ประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 1/2564 

วันที่..................../สถานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.         
 
   


