
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
ประจ าเดือน ตุลาคม  2562  คร้ังที่ 12/256๒   

วันที่  ๕ พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖2   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓0  น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายธาดา  ศูนย์จันทร์
 นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
 สนง.สสอ.พรรณา
นิคมนายแสวง   พิมพ์สมแดง 

รก.สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม สนง.สสอ.พรรณานิคม 
2 นายส าเร็จ สุวรรณเทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม สนง.สสอ.พรรณานิคม 
3 นายเกียรติศักดิ์  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านช้างมิ่งฯ 
4 นางจินตนา อัคพิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองผือ 
5 นางภัทรพงษ์ เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 
6 นางนิ่มนวล การุญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหนองโดก 
7 นางสุภาพ จองกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านไฮ่ 
8 นางชลธิชา มาตรราช นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 
9 นางทองศรี นนธิราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านศรีวงศ์ทอง 

10 นางเกตุมณี ทิพวงษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านวังยาง 
11 นางล าไย บาตรดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านนาขาม 
12 นางชัยพร ศรีประภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านผักค าภู 
13 นางปรีนัด ก้อนแพง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านโคก 
14 นายสมเกศ วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านบัวใหญ่ 
15 นายอรรถโกวิท นิคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองโดก 
16 นายล าไพ วจีสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านพอกน้อยฯ 
17 นางภัทรเนตร สุนารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านช้างมิ่งฯ 
18 นางสุนิสา  วราอัศวปติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 
19 นางล าใย บาตร์ดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านนาขาม 
20 นางสุกัญญา วงค์สาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านพอกน้อยฯ 
21 นางสาวพิลาวรรณ งามผล แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านช้างมิ่งฯ 

 
เริ่มประชุมเวลา  1๓.0๐ น. 
ประธานในท่ีประชุม    นายธาดา ศูนย์จันทร์    รก.สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
 
พิธีการก่อนระเบียบวาระ 
       สวดมนต์ไหว้พระ 
 



 ๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
1. เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

                       1.1 นโยบายท่าน นพ.สสจ. ปี 2563   
                             (1) นโยบาย 4 M   Man (งานได้ผลคนเป็นสุข)  Money (คุ้มประโยชน์  เกื้อกูล)  
Material (พัฒนาระบบ IT เพื่ออ านวยความสะดวก ประหยัด ประโยชน์สูงสุด  ด้วย Big Data )  
Management (4E ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้โอกาส ให้อภัย ยึดเป้าหมายกระทรวง ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน)  
                             (2) นโยบายเร่งรัด   
                                  1. โครงการในพระราชด าริ : ให้ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้บรรลุผล
และสมพระเกียรติ ฯ 
                                  ๒. แม่และเด็ก :  เป้าหมายคือไม่มีแม่ตาย   
                                  ๓. PP NCD (DM,HT) :  PP คือ Promotion / Prevention  โดยใช้ “นคร2ส” 
หมายถึง ควบคุม Control 5 เรื่อง ได้แก่ น้ าหนัก  ความดันโลหิต  รอบเอว  บุหรี่ และสุรา  โดยทาง สสจ. 
จะพัฒนาเป็นการเก็บข้อมูลแบบ Individual record ผ่าน Mobile   เป้าหมาย 10 % ของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเริ่มจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรสาธารณสุขก่อน  
                             (3) เรื่องติดตามทุกเดือน   
                                  1. โครงการในพระราชด าริ :โครงการราชทัณฑ์ปันสุข จะท าให้เรือนจ าเป็น 1 
หน่วยบริการ ด าเนินการใน อ าเภอเมืองสกลนคร และอ าเภอสว่างแดนดิน 
                                  ๒. แม่และเด็ก :  เป้าหมายคือไม่มีแม่ตาย  ขาดออกซิเจนลดลง 50%  Near 
Missลดลง 50%  (ตัดมดลูก  ชัก  ICU)   
                                  ๓. PP NCD (DM,HT) :  เน้นการใช้  พชอ. 
                                  4. ไข้เลือดออก เป็นนโยบายเขตการควบคุมควรเริ่มเดือนเมษายน 2563 ก่อน
ฝนมา   
                             (4) การออกมอบนโยบายของ นพ.สสจ.  มอบหมายเป็นโซน  โดย อ าเภอพรรณา
นิคม อยู่ในโซนท่ี 1 มี 9 อ าเภอ เป้าหมาย ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง   สสอ. ทุกคน  วันท่ี  13 พ.ย. 62 เวลา 
13.00-15.00 น.  
                             (5) นโยบายด้านความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)   
                                  1. การท าโครงการ  การศึกษาดูงาน งดการไปเป็นหมู่คณะ (ห้ามออกส่ือโซเชียล)                                    
                                  ๒. การใช้รถของทางราชการ (ห้ามเอารถราชการไปใช้ส่วนตัว  จอดท่ีบ้าน)                                    
                                  3. ค่าตอบแทน (เบิกจ่ายตามจริง ตามระเบียบ)                                    
                                  4. การจัดซื้อจัดจ้าง (ให้เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560)                                    
                       1.2 เรื่องการย้าย  :  ท่ีประชุมอนุมัติการย้าย ท่ีเกี่ยวกับอ าเภอพรรณานิคม ได้แก่  นาย
เทิดศักด์ิ จุลนีย์  สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ย้ายมาเป็นสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม  (ย้ายมาประมาณ 
ธ.ค. 62 หรือ ม.ค. 63 )และคุณดอกคูณ พรมมี ท่ีย้ายซับเปล่ียนไปจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับอนุมัติ(ช่วงนี้ให้
รอค าส่ังเป็นทางการ) 
                       1.3 เรื่องทอดผ้าป่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  :  จัดวันท่ี 10 ธันวาคม 
2562 เลือกอ าเภออากาศอ านวย/ รพ.สต.บ้านกลาง  เนื่องด้วยเกิดน้ าท่วม และต้องการย้ายเครื่องทันตก
รรมไปช้ันบน 
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                       1.4 เรื่องงบค่าเส่ือม  :  ไม่มีการเปล่ียนแปลง  งบน่าจะมาช้า เมื่อมาจะมีการเร่งรัด  
ดังนั้น จึงขอให้เตรียมการทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อย  มีความพร้อมท่ีจะด าเนินการทันที 
                       1.5 เรื่องการท าผลงานเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ  :  เช่น กองทุน
ทันตกรรม กองทุนแพทย์แผนไทย  free schedule ( ANC / Pap ) ให้ศึกษาหลักเกณฑ์ให้ดี การเบิกจ่ายต้อง
ตรงไปตรงมาไม่ท าผิดระเบียบ  ควรมีคนก ากับดูแลช่วยกันท้ังในฝ่ังของ สสอ. และ รพ. 
                     ๒. เรื่องจากการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ 
                      2.๑ การร่วมงานโครงการธรรมสัญจร เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีธรรมราช 
บ้านพอกใหญ่, พอกใหญ่สามัคคี หมู่ท่ี ๗,๑๐ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณ ส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และก านัน ทุกต าบลผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกหมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว  
                      2.๒ การร่วมงาน “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณ ส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และก านัน ทุกต าบล  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกหมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมพิธีฯ 
ดังกล่าว  
                      2.๓ การร่วมออกหน่วยบริการโครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ท่ี ๑ บ้านม่วงไข่ ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณ 
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลพรรณานคร และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และก านัน ทุกต าบล 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกหมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว  
                      2.๔ การร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๕ (วันปิยมหาราช) เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอ พรรณานิคม  
ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และก านัน ทุกต าบล ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ทุกหมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว  
                     2.๕ การร่วมพิธีเชิญพวงดอกไมพ้ระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาท่ีเทสกเจดีย์ เทสรังสี 
อนุสรณ์ วัดถ้ าขาม บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๔ ต าบลไร่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๒ ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณส่วน
ราชการ นายกเทศมนตรีต าบลไร่ ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์ เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ท่ี ๔ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ทุกต าบล ท่ีได้ร่วมต้อนรับ และร่วมพิธีเชิญพวงดอกไม้พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชา (ส าหรับ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต าบลท่ีจัดมวลชนร่วมพิธีและร่วมต้อนรับพวงดอกไม้พระราชทาน คือ ต าบลพอก
น้อยและเชิงชุม)  
                      ๒.๖ ขอขอบคุณในการร่วมถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินอ าเภอพรรณานิคม ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๒ วันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๑๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เคล่ือนองค์กฐินจากท่ีว่าการอ าเภอ ไป วัดสกล
ธรรมมงคล บ้านหนองอ้อ  ม. ๑๓ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 
๐๗.๐๐ น. ท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ/์เวลา ๐๙.๓๙ น. น าองค์กฐินทอดถวาย ณ วัด
สกลธรรมมงคล พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี 
                      ๒.๗ ขอเชิญร่วมงาน “ภูเพ็ก ผ้าคราม ต านานสายน้ า" ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๘ 
พ.ย. ๖๒ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร 
                      ๒.๘ ขอเชิญร่วมสมทบกฐินวัดถ้ าขาม ในโอกาสท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้ากฐิน เพื่อเชิญไปทอด ถวายพระสงฆ์ ซึ่งจ า
พรรษากาลถว้นไตรมาส ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ าขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร 
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                      ๒.๙  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลเพื่อปฏิสังขรณ์บันไดทางขึ้นสู่ปราสาทพระธาตุ
ภูเพ็ก ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ม. ๑๒ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม 
ในวันท่ี ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
                       ๒.๑๐ การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                      ๒.๑๑ แจ้งก าหนดวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้อง
ประชุมอ าเภอพรรณานิคม  ประจ าเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๒ คือ 
                       - วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  
                       - วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ช้ัน ๒)                                                                                              
                      ๒.๑๒  การจัดงานบุญประเพณีของดีเมืองพรรณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ใน
ระหว่างวนัท่ี ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอพรรณานิคม  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรอง/ติดตามการประชุมคร้ังที่แล้ว    
                         ท่ีประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอทีป่ระชุมทราบและพิจารณา 
                       ประธาน 
                        ๑. ตัวชี้วัดปี  2563  (KPI  63) 
                         2. การจัดท าแผนงาน รพ.สต. ปี 2563 (แผนปฏิบัติการ / แผนเงิน / แผนพัสดุ)   
                         ๓. การเตรียมรับประเมิน PNC MCH :  ขอขอบคุณ รพ.สต.หนองโดก ท่ีเป็นตัวแทน 
รับประเมินระหว่างวันท่ี  23-24  ธันวาคม  2562  ขอหารือการเตรียมการ 
                        4. การท า  free schedule  ในส่วนของทันตกรรม  :    
                            4.1 หญิงต้ังครรภ์  (ตรวจฟัน  ขูดหินปูน ครรภ์ละ 500 บาท) เบิกผ่านระบบ e-
claim ผ่านทางโรงพยาบาล 
                            4.๒ เด็ก 4-12 ปี (เคลือบฟลูออไรด์ 100 บาท ต่อครั้งต่อปี) เด็กประถม  เคลือบ
ฟันกราม 4 ซี่/ปี  ซี่ 250 บาท  รวม  1000 บาท )  เบิกผ่านระบบ 43 แฟ้ม 
   4.3 ในงานกฐินวัดถ้ าขาม รพ.สต.บ้านไฮ่ และรพ.สต.บ้านโคก ได้รับมอบหมายให้
ท าความสะอาด ห้องสุขา พ่นยากันยุง และประจ าจุดปฐมพยาบาล โดย จุดปฐมพยาบาล รพ.สต.บ้านไฮ่ 
และ รพ.สต.บ้านโคก จะประจ าอยู่ท่ีลานจอดรถ ส่วน รพ.พระจารย์ฝ้ันอาจาโร จะประจ าอยู่ท่ีได้บนเจดีย์ 
ส่วนของการบริการประชาชนจะให้ถือกระเป๋าเดินรอบ ๆ บริเวณงาน โดยให้แต่งกายชุดสีเหลือง ข้าราชการ
แต่งชุดกากีแขนยาวคอพับ โดยในวันงานให้จอดรถไว้ด้านล่าง แล้วจะมีรถรับส่งเพื่อขึ้นไปด้านบน 
 5. ตัวชี้วัดปี 63 จะส่งให้ทุกแห่งทางเมล์ ข้อให้ทุกท่านศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ๖. แผนพัสดุ ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย และเสนอลงนามโดยเร็ว 
 ๗. เรื่องอนุมัติเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ขอความอนุเคราะห์ช่วงนี้เฉพาะวัสดุท่ีจ าเป็น เช่น 
กระดาษ หมึก หรือค่าน้ ามัน ส่วนของการซ่อม ปรับปรุง รอให้ สสอ.ท่านใหม่ มาก่อน ซึ่งอีกไมน่าน  
ประมาณเดือนหน้า  ซึ่งการด าเนินการใดก็แล้วแต่ ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ
แสดงความจ าเป็นในการซื้อในช่วงนี้ จะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ผู้บริหาร 
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                       คุณส าเร็จ สุวรรณเทน 
 ๘. อสม. ท่ีจะเข้ารับบริการห้องพิเศษในโรงพยาบาล คุ้มครองเฉพาะเจ้าตัว อสม. 
เท่านั้น โดยต้องท างานมาแล้ว 10 ปี ขึ้นไป ถ้าไม่ใช่เจ้าตัว เช่น ลูก คู่สมรส หรือบิดา มารดา จะได้แค่ 50 
% และจะมีการอบรม อสม. ในระดับต่างๆ  โดยอาจจะมีค่าตอบแทนพิเศษให้ ซึ่งหลักสูตรจะเป็นการเข้า
ค่าย ส่วนการประกวด อสม. ดีเด่น มีการแบ่งแล้วว่าท่ีใดจะรับเรื่องใด 
                       ประธาน 
 ๙. เอกสารการยืมเงินของทางราชการ ขอให้เพิ่มหัวข้อสาระส าคัญในใบยืมเงิน ให้
ครบถ้วน โดยย่อว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่  ถึงแม้รายละเอียดจะปรากฏในเอกสารแนบก็ตาม เพื่อ
ความชัดเจนต่อผู้อนุมัติ  ท่ีส าคัญต้องบันทึกปะหน้ามาทุกครั้ง  สรุปคือ การยืมเงินต้องมี  ใบปะหน้า  ใบยืม 
และเอกสารแนบท่ีถูกต้องชัดเจน 
 ๑๐. ในการท าโครงการ ท่ีใช้งบจากเงินบ ารุงใน รพ.สต. ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ ซึ่งมี
ตัวอย่างของการเขียนโครงการ ขอให้ยึดแนวทางของ สสจ. ท่ีทาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส่งให้ 
                         ผู้ช่วยเกียรติศักดิ์ สัพโส   
 ๑๑. การจัด e-meeting วันท่ี 13 พ.ย. 62 ท่ี รพศ.สกลนคร 
 ๑๒. นัดประชุมการเงิน และโปรแกรมการเงิน วนัท่ี 12 พ.ย. 62 ต้ังแต่เวลา 09.00 
น. เป็นต้นไป 
 ๑๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ free schedule ส่งข้อมูลให้ต้ังแต่วันท่ี 30 ม.ค. 62 แล้ว 
 ๑๔. ฉ 11 สามารถท าเอกสารมาขออนุมัติท่ี สสอ. ก่อนได้ 
 ๑๕. ให้ส่งจ านวนประชากร (แฟ้ม person) ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
                          ประธาน 
 ๑๖. ทาง รพ. ประสานมาว่าจะเป็นการ ประเมินซ้ า รพ.สต.ติดดาว ดังนั้นจึงขอความ
ร่วมมือให้ ทุก รพ.สต. ได้ส่งเครื่องมือมาสอบเทียบ อย่างน้อยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีจะมารับบริการ  โดย
ผู้ประสานงานของส านักงาน กับ รพ. คือ คุณสุกัญญา  วงศ์สาย 
                          คุณภัทรเนตร  สุนารัตน์ 
 ๑๗. ผู้รับผิดชอบงาน To be oneber ๑ สอบถาม ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง อยากขอความ
อนุเคราะห์บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทีม to be number one ในการเป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันในระดับภาค 
ท่ีประชุมเห็นควรว่า ท่ีละ 200 บาท 
                          คุณสมเกศ  วงศ์ประทุม 
 ๑๘. ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดแจ้ง คปส.จะเข้ามาท าวิจัยเกี่ยวกับกัญชา ในเขตต าบล
พรรณา 
                         ผู้ช่วยเกียรติศักดิ์ สัพโส   
 ๑๙. วันท่ี 10-11 บ้านหนองผือ มีการจัดงานบุญครบรอบวันมรณภาพ พระอาจารย์
ฝ้ัน อาจาโร 
                       ประธาน 
 ๒๐. ท่านใดมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรม ส่งข้อความและรูปภาพมาให้ 
คุณพิลาวรรณ งามผล ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ได้ 
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                          คุณสุกัญญา  วงค์สาย 
 ๒๑.การลงข้อมูล NCD อย่าลืมลง Bp ครั้งท่ี 2 BMI เกินคีย์เหมือนเดิม CKD รพ. เป็น
คนคีย์ A1C ตรวจเหมือนเดิม กลุ่มเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ นวก.ท า 
 ๒๒.รพ.สต.แห่งใดท่ีมีทันตาภิบาล ให้ตรวจสอบ เครื่องนึ่ง โดยใช้แบบ เก็บไว้เป็น
ข้อมูล ทันตา 1 ชุด IC  1 ชุด 
 ๒๓. ฝากประชาสัมพันธ์ ถุงน้ า สามารถขายได้ โดยใช้ไฮเตอร์ 1 ส่วน ผสมน้ า 10 
ส่วน ต่อมาล้างด้วยผงซักฟอก ตากแดด ยกเว้นผู้ป่วย HIV ห้ามขาย 
                          คุณล าไพ  วจีสิงห์ 
 ๒๔. การพยาบาลผู้สูงอายุ มี คุณประครอง คุณนิรัตน์ และทาง รพ. และในวันท่ี 13 
จะมีการประชุมเกี่ยวกับวัดพระสงฆ ์
- ๒๕. งาน LTC มีท่ีใดท่ียังไม่เบิกจ่ายให้ CG ช้างมิ่งโอนเงินมาให้แค่ปี 59 ผอ.นวล 
การุญ เสนอ อยากให้ CM มีการประชุมร่วมกับ อปท. 
 ๒๖. เรื่องพัฒนาการเด็ก จากการประชุมเม่ือวันท่ี 17 ต.ค. 62 เด็กพรรณาฯ มี
พัฒนาการสมวัย และเนื่องจากเป็น  service plan อนามัยแม่และเด็ก ขอให้สกลอยู่ท่ี 95% และขอความ
ร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาการอย่างเต็มท่ี เพราะถ้าผลลัพธ์ต่ า 
จะต้องไปช้ีแจงท่ี สสจ. จากข้อมูลอ.พรรณนานิคมมีไอคิวดี เป็นอันดับสองของจังหวัดและภาวะพร่อง
ออกซิเจนในเด็กพรรณนา ยังต่ าถือว่าพัฒนาการเด็กในอ าเภอพรรณานิคม ยังดีอยู่ส่วนของการคีย์
พัฒนาการ มี 5 ด้าน การคีย์ข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็สามารถได้ข้อมูลท่ีครบถ้วย โดยถ้าปกติคีย์ 1b260 
ล่าช้า 1b261 เป็นต้น 
                         คุณภัทรเนตร  สุนารัตน์ 

๒๗. ขอหารือเรื่องเล่ือนหน่วยเคล่ือนท่ีจากวันท่ี 2 ม.ค. 63 เป็นวันอื่น ในเดือนนั้น ท่ี
ประชุมให้ไปหารือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
                         ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.3๐  น. 
 
 
 
                                                         

                                       .................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                         (นายอรรถโกวิท  นิคร) 
                                                    นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
                                                         

.................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                         (นายธาดา   ศูนย์จันทร์) 
                                                    รก.สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม   


