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บันทึกรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย  
ครั้งที ่11/๒๕63 

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕63  เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
๑. สวดมนต์ไหว้พระ  
- สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตนเอง  
- สวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
1.1.เรื่องแจ้งจากที่ว่าการอ าเภอเต่างอย ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  

1.1.1) มอบหนังสือส าคัญแสดงหลีกฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.จันทร์เพ็ญ  หมู่10 ต.บึง
ทวาย  มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ มอบเกียรติบัตรหมู่บ้าน
พัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริจาคสมทบกฐินสามัคคีอ าเภอเต่างอย 

1.1.2) ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ นายวรากร  ปานเพชร ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง
ช านาญการพิเศษ) จากจ่าจังหวัดนครพนม มาเป็น ปลัดอาวุโสอ าเภอเต่างอย แทน ป.ณัฐพงษ์ ย้ายไป อ.
อากาศอ านวย 

1.1.3) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา 
-กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2563 
-กิจกรรมวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 
-กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพครบ 120 ปสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
-จิตอาสา เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ บ้านนางอย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
-ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกดาว์นพงษ์ รัตนสุบรรณ ติดตามเยี่ยมระบบการศึกษาทางไกล DLTV 

โรงเรียนบ้านกวนบุ่น ต.จันทร์เพ็ญ 
-การปฏิบัติงานและดูแลความเรียบร้อยช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฎ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 15-20 ตุลาคม 2563 
-กิจกรรมงานทอดกฐินกฐินอ าเภอปส 2563 ทอดถวายวัดปทุมทอง บ้านหนองบัว ต าบลบึงทวาย 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (สมทบ 1430 บาท) พระกฐินพระราชทาน ร.10 ณ วัดป่าวิรยิะพล  วันที่ 4 
ตุลาคม 2563 (สมทบ 2,610.75 บาท) 

1.1.5) การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน 
(อส.) จังหวัดสกลนคร  รับสมัคร 26-30 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง 

1.1.6) ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (สจ.) ส่วนที่
เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรและสถานที่ โดยจะมีคณะกรรมการเพิ่มในการคัดกรองโควิด-19 
จ านวน 1 คน/หน่วย น่าจะเป็น อสม. วันเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 
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1.1.7) ชว่งเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด สกลนคร เป็น1ใน7จังหวัดที่
คาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวจัด ท าให้ประชาชนเดือดร้อนจากการขาดแคลนเครื่องกันหนาว อ าเภอแจ้งให้
ส ารวจความต้องการ หลักส าคัญคือให้คนที่ขาดแคลนจริงๆ ดูแลคนด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง ขาดการดูแล 

1.1.8) พัฒนาชุมชน แจ้งการส ารวจข้อมูล จปฐ.2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา ซึ่ง
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้พ้ืนที่/รพสต.ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยืนยันต่อไป 

1.1.9) การด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ศึกษารายละเอียดได้จาก สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ/สนง.เกษตรอ าเภอ 

1.1.10) ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง รอลงทะเบียน รอบ2  
 
1.2 เรื่องจากที่ประชุม  ผู้บริหาร สสจ.สน./สสอ. 

-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิศณุ วิทยา
บ ารุง แนะน าตัว/นโยบายส าคัญ ปส 2563 ส านักงานจังหวัด
สกลนคร มีนโยบายขับเคลื่อนให้เป็นเมืองอัจฉริยะ  Smart 
city ใน 7 ด้าน คือ  ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การขนส่ง 
พลังงาน พลเมือง การด ารงชีวิต และการบริหารภาครัฐ 
-นพ.สสจ.จะมีก าหนดการติดตามเยี่ยม/มอบนโยบาย ราย
อ าเภอ เช้า-บ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 มี
เยี่ยม รพ.และ รพสต.1แห่ง ก าหนดอ าเภอเต่างอย วันที่ 17 
ธันวาคม 2563 

-ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมช่วงรับเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรฯ 15-20 ตุลาคม 2563 ที่
ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

1.2.1) การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ครั้งที่ 9/2563 
1.2.2) จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร ปสงบประมาณ 2564 

ข้อมูล 1 ตุลาคม 2562- 25 ตุลาคม 2563  จ านวน 16 ราย คิดเป็นอัตราตาย 1.4 ต่อแสนประชากร 
(เกณฑ์ไม่เกิน 20) อ าเภอที่อัตราตายสูงสุด 1)อ.นิคมน้ าอูน 2 ราย 13.5  2)อ.เมือง 7 ราย 3.6  3) อ.
พรรณานิคม 2ราย 2.5 อ.วานรนิวาส 3 ราย 2.4 อ.อากาศอ านวย 1 ราย 1.4 ต่อแสนประชากร และ อ.
สว่างแดนดิน 1 ราย 0.7 ต่อแสนประชากร  โดยเสียชีวิตจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 11 ราย ร้อยละ 64.7 
ไม่สวมหมวกนิรภัย 11 ราย ร้อยละ 100  เกิดบนถนนทางหลวง 11ราย ร้อยละ 64.7  ดื่มสุรา 8 ราย ร้อย
ละ 47.5 กลุ่มอายุ 30-34 ปสร้อยละ 23.5 อายุ 10-14 และ15-19 ร้อยละ 17.6  ช่วงเวลาที่เกิดบ่อยคือ 
19.00-20.00 น.พ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอ าเภอเต่างอย จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พื้นที่
บ้านนางอย ต.เต่างอย เวลา 18.00 น. ชาย 77 ปสมีโรคประจ าตัว พาหนะรถจักรยาน พฤติกรรมดื่มสุรา 
สอบสวนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะลงเอง 

1.2.3) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม -30 ตุลาคม 2563  
ระดับประเทศ 64964 ราย อัตราป่วย 97.82 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 46 ราย (อัตราตาย 

0.07)  จังหวัดหนองคาย ตาย 2 ราย/หนองบัวล าภู 1 ราย  ระดับจังหวัดสกลนคร พบผู้ป่วย 398 ราย 
อัตราป่วย 34.57 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบทุกอ าเภอ ได้แก่ 1. อ.สว่างแดนดิน 
60.07  2.อ.กุดบาก 57.44  3.อ.เจริญศิลป์ 53.10    4.อ.เมือง 46.72   5.อ.โคกศรีสุพรรณ 43.54  
และ อันดับ 8.อ.เต่างอย ยืนยัน 6 ราย อัตราป่วย 24.75 (จันทร์เพ็ญ 2/บึงทะวาย1/เต่างอย 3) ผู้ป่วย
ทั้งหมด 71ราย  เต่างอย 15/ นาตาล 14/บึงทวาย 17/จนัทร์เพ็ญ 19ราย เดื่อตุลาคม ยังไม่พบผู้ป่วย พบ
ในกลุ่มอายุ 5-9ปส 19 ราย และ 15-19ปส 15 ราย หญิง 34 คน ชาย 37 คน  ไข้ปวดข้อซิกุนคุนยา 
สกลนครพบ 20 ราย 1.73 ต่อแสนประชากร เต่างอยไม่พบผู้ป่วย 
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1.2.4) สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19) 
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563  ระดับท่ัวโลกยืนยัน 44,748,577 ราย อาการรุนแรง 81,184 ราย เสียชีวิต 
1,179,057 ราย  ประเทศพบมากสุดคือ สหรัฐอเมริกา 9,120,751 ราย (233,130) อินเดีย 
8,038,765 (120563) บราซิล 5,469,755 ราย (158,468)  รัสเซีย 1,563,976 (26,935) ระดับ
อาเซี่ยน  ฟิลิปปินส์ 375180 ตาย 7114  อินโด 400483  ตาย 13612 สิงคโปร์ 57987 ตาย 28 
มาเลเชีย 29441 ตาย 246  พม่า 49072 คน รายใหม่ 1406 คน/ ตาย 1172  เวยีดนาม 1173 ตาย 
35  และ กัมพูชา 290 ตาย2 ลาว 24 ไม่ตาย  
ระดับประเทศไทย อันดับ 147 ของโลก พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,763 ราย  เสียชีวิต 4 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 
13 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ญี่ปุ่น1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย คูเวต 1 ราย ได้รับ
การกักตัวที่ State Quarantine  ที่รัฐจัดให้  ระดับจังหวัดสกลนคร ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 ราย รักษาหายแล้ว/
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจเชื้อ 957 ราย กักตัว14วัน 59304 ยังกักตัว 0 ราย อ าเภอเต่างอย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
ตรวจเชื้อ 12 ราย/ผลลบทั้งหมดเข้าเกณฑ์กักตัว879 คนกักตัวครบ14วัน 879 คน 
ถอดบทเรียนความส าเร็จการสู้ภัยโควิด-19 พร้อมรับมือระลอกใหม่ ระนองโมเดล 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 5 ประการ 
1.การสื่อสารท าความเข้าใจ/สถานการณ์/ความรู้ผ่านสื่อ WEBSITE/Facebook/ป้ายประชาสมัพันธ์ 
2.เตรียมพร้อมรับมือ ด้านทรัพยากร/บุคลากร/การจัดท าแผนพัฒนา/การซ้อมแผนปฏิบัติการ 
3.ติดตามผู้มาเยือน ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพิ้นที่เฝ้าระวัง/ติดตามผู้เดินทาง 
4.ภาคีมีส่วนร่วม ทีมจิตอาสาโควิด-19 ท างานร่วมสหวิชาชีพ/อสม.ร่วมกับทุกภาคี 
5.เข้มงวดตรวจคัดกรอง รวมสถานบริการ/คัดกรองในชุมชนอย่างเข้มข้น 

1.2.5)งานพัฒนายุทธศาสตร์ ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานปกติกระทรวงสาธารณสุข ปส 
2564  รอบท่ี 1 อ าเภอพรรณนานิคม/กุดบาก  รอบที่ 2 อ าเภอเจริญศิลป์/นิคมน้ าอูน 

1.2.6) งานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งหน่วยแพทย์ พอสว.ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 3 
ครั้ง วันที่ 5 อ.สว่างแดนดิน (จังหวัดเคลื่อนที่)  วันที่ 12 อ.เต่างอย  วันที่ 18 อ.วาริชภมูิ (จังหวัดเคลื่อนที่)   

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม 
มต ิ–  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การด าเนินการโครงการกองทุนสุขภาพต าบล ปสงบประมาณ 2563/ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการปสงบประมาณ 2564 

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

มติ –  
3. ผลงานการด าเนินงานแพทย์แผนไทย/ทันตสาธารณสุข 

มติ – 
4. การเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.(หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี)จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  ก าหนดวัน
พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า  บ้านค า
ข่า หมู่ที่ 2 ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย 
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-วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว.คือการจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครออก
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่
ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลกาคมนาคม กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป/บริการทันตกรรม/
การแพทย์แผนไทย/และอ่ืนๆ  จึงขอฝากผู้น าท้องที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับบริการตามวันเวลา
ดังกล่าว 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/บทบาทภารกิจ/การเตรียมความพร้อม 
มติที่ประชุม- 
 

5. โครงการจัดงานตามรอยเสด็จในสกลนคร ตอนที่ 1 สี่ทศวรรษที่บ้านนางอย คณะท างานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์/วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร/ชมรมจักรยานสกลนครฯ 
จัดกิจกรรม การแสดงและออกร้าน/การเดินวิ่งตามรอยเสด็จ  วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563  สถานที่ รง.
หลวง/วัดบ้านนางอย ส่วนสาธารณสุขรับผิดชอบ 2 ส่วน 1)หน่วยปฐมพยาบาล  2)หน่วยคัดกรองโควิด-19 
มติที่ประชุม- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจาก กลุ่มงาน สสอ./รพสต. 
งานบริหาร 

- งานแม่และเด็ก ประชุม สสจ. 10 พย. 
- Zoom พระสงฆ์ 
- อบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 2 นส.กรรณกา   22-27  พย. คา่ลงทะเบียน 4000 ขอใช้เงิน CUP 
- ค่าจ้าง พกส.อนุมัติ/ลูกจ้าง 
- วันราชการกรณีพิเศษ  19-20-21-22 พ.ย.2563 

 
 

งานวิชาการ 
- การเยี่ยมมอบนโยบาย  นพ.สสจ. วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รพสต.นาหลวง  ภาคบ่าย  
- การลงข้อมูล GISHEALTH รหัสเดิม ภายใน 15 พ.ย.63   อัพเดทข้อมูลด้วย 

 
งานส่งเสริม 

- การคัดเลือก อสม.ใหม่ทดแทน// 14-18 ธ.ค.ที่ อ.เจริญศิลป์ 
 

เรื่องจาก รพสต. 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 12/2563 
วันที่..................../สถานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 

 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.         
 
   


