รายงานการประชุม
ประชุมประจำเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ชั้น ๒
-----------------------------ผู้เข้าประชุม
๑
นายสุริยนต์ หล้าคำ
๒
นายภาสกร อุ่นคำ
๓
นายวัชรินทร์ พันแก่น
๔
นายอดิศักดิ์ บุญคง
๕
นางปิยะภรณ์ กองเงิน
๖
นางสาวชลทิชา สามาอาพัฒน์
๗
นางสาววรรณพร บุญสอน
๘
นางสาวนงค์เยาว์ แก้วโมกข์
๙
นายวิทยา กิ่งคำ
๑๐ นายสะอาด วิเศษสังข์
๑๑ นางสาวสุพัส ศรีสะอาด
๑๒ นางศิริยุพา ขันทอง
๑๓ นางอุไวรรณ เกษี
๑๔ นายคงวิวัฒน์ อุตะมะ
๑๕ นายพิทักษ์พงษ์ จันทศรี
๑๖ นางปาริชาต จันทศรี
๑๗ นางธนันท์ณภัส เวชเคน
๑๘ นางสาวพรสินี จันตะ
๑๙ นางทวีติยา จันคณา
๒๐ นายไพรวัลย์ จันคณา
๒๑ นายสมศักดิ์ สุนันท์
๒๒ นายเอกลักษณ์ พิมสอน
๒๓ นางอำวิภา คุณวาที
๒๔ นายศุภนันท์ จันทะกรณ์
๒๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ขอบอรัญ
๒๖ นางบุศราทิพย์ ศรปัญญา
๒๗ นางนาตยา ศิลาวรรณ
๒๘ นายวัชรินทร์ ธรรมบุตร

สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผช.จนท.สาธารณสุข
พนักงานบริการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานช่วยการพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๒๙
๓๐
๓๑

นายสัญญา โพธิสาร
นางสุมนา ในทอง
นางกัญญาพัชญ์ อุดร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
วาระก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไพรบึง
๑. การร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัล ร้านธารากาชาด เมื่อ ๗ ธันวาคม
๒๕๖๓ รวมมูลค่า ๑๔๕,๓๐๐ บาท
๒. การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” วันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๔
ณ วัดคูสี่แจ หมู่ที่ ๗ ต.ปราสาทเยอ
๓. กำหนดแผนการออกรั บ บริ จ าคโลหิ ต อำเภอไพรบึ ง ประจำปี ๒๕๖๔ วั น ที ่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ / ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ / ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอ/ เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ งานบริหาร
๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลการตรวจสอบภายในหน่วยงาน เพื่อทราบและ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อชี้แนะของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด โดยให้
ตอบกลับผลการดำเนินการไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๒. แจ้งข้าราชการเข้าอบรมโครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด
๓. การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่งเอกสารภายใน
๑๓ มค.๖๔)
๔. แจ้งการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) โดยมหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้

ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกีย่ วกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
-ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับ
การประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓
เดือนหลังของรอบการประเมิน
-สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินปฏิบัติราชการข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ให้ ดำเนินการ
จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ลูกจ้างประจำ
-ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมินประเมินและผู้รับการประเมินให้ผู้กำหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน บ่งชี้
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
-ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ ระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
-สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับต้องปรับให้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
พนักงานราชการ
-ก่อนเริ่มการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด ร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
-ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าห มายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้กับประเมินและผู้รับการประเมินทราบและปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมี
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี คะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันไม่ต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผล มีอำนาจสั่งจ้างเพื่อ

พิจ ารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
-ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือ หลักฐานบ่งชี้
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
-ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้รับประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ ระดับที่
คาดหวังให้กับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติพนักงานราชการมีงานของ
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี คะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีตามประกาศคณะให้ดาเนินการ กรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสั ญญา โดยให้
ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างเพื่อพิจารณา จ้างต่อไปพร้อมแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔.๒ งานสุขภาพภาคประชาชน
กำหนดการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป้าหมาย
หมู่บ้านละ ๑ คน อบรมระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
๔.๓ งานควบคุมโรค
๑. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-๑๙)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก พบป่วยผู้ติดเชื้อรวม
๗๑,๕๐๓,๔๙๗ ราย เสียชีวิต ๑,๖๐๒,๕๐๙ ราย ในประเทศไทยพบผู้ป่วยรวม ๔,๑๙๒ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย หาย
ป่วยแล้ว ๓,๙๑๕ ราย ยังรักษา ตัวอยู่ ๒๑๗ ราย มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรองด่าน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) จำนวน ๗,๔๕๑,๘๐๒ คน ผู้มาต่ออายุหนังสือ
เดิ น ทางที่ ส ำนั ก งานตรวจคน เข้ า เมื อ งแจ้ ง วั ฒ นะจ านวน ๓๘๗,๔๒๔ ราย จำนวนผู ้ ไ ด้ ร ั บ การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการจ านวน ๙๖๙,๑๓๐ ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค จ านวน ๕๔๑,๗๒๐ ราย
จำแนกเป็นคัดกรองได้จากผู้ที่เดิน ทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ ๓,๖๖๘ ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย
ตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน ๑๖๓,๓๒๗ ราย โรงพยาบาลรัฐ) ๓๗๔,๖๓๗ ราย อื่นๆ ๘๘ ราย จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ พบผู้ป่วย

จำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย ติดเชื้อนอก พื้นที่จังหวัดทั้ง ๘ ราย

รักษาหายและกลับบ้านแล้ว ๘ ราย ผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จ านวน ๒๕๓ ราย ตรวจพบ
เชื้อ ๕ ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้นจ านวน ๕๐ ราย ตรวจพบเชื้อ จำนวน ๓ ราย เฝ้าระวังและด าเนินการให้ผู้มี
ความเสี่ยงเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local quarantine)

จำนวน ๔๑ ราย อยู่ในสถานกักกัน ๒

ราย การเฝ้าระวังในชุมชน (Home quarantine) มีการติดตามและส่งต่อข้อมูลเพื่อเฝ้า ระวังผู้เดินทางกลับจาก
กรุงเทพและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น ๕๒,๖๕๐ ราย ทั้งหมดเฝ้าระวังครบ ๑๔ วัน มาตรการดำเนินงานในจังหวัด
ศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้ ๑. เฝ้าระวังเข้มข้น อำเภอภูสิงห์ กำหนดให้เป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ๒.ดำเนิน
กิจกรรมไทยชนะ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. ประชาสัมพันธ์

และรับลงทะเบียนสถานที่กักกันผู้ป่วยเอกชน เพื่อเตรียมเป็นสถานที่กักกัน ผู้ป่วยตามเกณฑ์ ๔.

กำหนด

พิจารณา และอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ โดยผู้จัดกิจกรรมต้องขอ อนุมัติจัดกิจกรรมโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีการวัดอุณหภูมิ ร่างกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เพื่อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๕.เฝ้าระวังค้นหา ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดที่พบการ
ระบาดของโรคล่าสุดอย่างเข้มข้น
๒. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๑๓ ธ.ค.
๒๕๖๓ พบผู้ป่วย ๖๘๔๐๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๓.๐๐ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๕๐ ราย คิดเป็น
อัตราตาย ๐.๐๘ ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง ๑: ๐.๙๐ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด ๓
อันดับ คือ ๑๕-๒๔ ปี(๒๕.๙๐ %) ๑๐-๑๔ ปี (๒๑.๒๒ %) ๒๕-๓๔ ปี(๑๔.๑๔ %) อาชีพส่วนใหญ่นักเรียน
ร้อยละ ๔๖.๙ รับจ้างร้อยละ ๑๙.๐ ในปกครองร้อยละ ๑๖.๘ เกษตรร้อยละ ๕.๙ งานบ้านร้อยละ ๓.๑
อื่นๆร้อยละ ๒.๖
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแตวันที่ ๑ ม.ค. – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ พบผู้ป่วย
จำนวนทั้งสิ้น ๙๐๐ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๖๑.๑๐ ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ ๑.๑๓ : ๑ กลุ่มอายุที่ป่วย มากที่สุดเรียงตามลำดับคือ ๑๐ - ๑๔ ปี (๒๘๗.๓๙ ต่อแสนประชากร)
๑๕ - ๒๔ ปี (๒๔๖.๖๘ ต่อแสน ประชากร) ๕ - ๙ ปี (๑๗๗.๑๒ ต่อแสนประชากร) ๐ - ๔ ปี (๕๒.๘๓ ต่อ
แสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมาก ที่สุด เรียงตามลำดับคือนักเรียน จำนวน ๕๖๕ ราย รองลงมาคือเกษตร
จำนวน ๑๔๑ ราย อื่นๆ จำนวน ๗๖ ราย ในปกครอง

จำนวน ๗๒ ราย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอไพรบึง

การป้องกันโรคจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และสร้างชุมชนสะอาด
ปลอดจากขยะ โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในการรณรงค์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกำจัดขยะ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงาน อย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือใน
การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ ๕ ป ๑ ข
ป ที่ ๑ : ปิด ปิดภาชนะน้ำขัง
ป ที่ ๒ : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
ป ที่ ๓ : เปลี่ยน เปลีย่ นน้ำในภาชนะทุก ๗วัน
ป ที่ ๔ : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ ๕ : ปฏิบัติ ปฏิบตั ิเป็นประจำจนเป็นนิสัย
๑ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง
กิจกรรมที่ดำเนิน การต่อเนื่อง
๑. วิเคราะห์สถานการณ์โรคและรายงานนายอำเภอไพรบึงทุกสัปดาห์
๒. ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ ลงสุ่ม ประเมินค่า HI, CI ในพื้นที่ระบาด
๓. ผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอลงพื้นที่ตามที่ทีมSAT ชี้เป้าหมายเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการ ๓ ๓ ๑ ๗ ๑๔ ๒๑ ๒๘
๔.พื้นที่พบผู้ป่วย ๒ รายขึ้นไปในรอบ ๒๘ วัน จัดเป็นพื้นที่สีแดง เพื่อให้ พื้นที่ดำเนินการ
ควบคุมโรคเข้มข้นให้ สามารถหยุดการระบาดของโรคให้ได้ ไม่ให้ พบผู้ ป่วยรายใหม่
๕.ที่พบผู้ ป่วย ๑ ราย ในรอบ ๒๘ วัน เพื่อให้ พื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคเข้มข้น
จัดเป็น พื้นที่สีเหลือง ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

๖.ขอความร่วมมือ โรงเรียน ถ่ายน้ำในห้องน้ำ ห้องส้วมทิ้ง ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
หรือวันปิดภาคเรียนเพื่อป้องกัน ไม่ให้ยุงวางไข่
๓. แจ้ง ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทุกท่าน ทาง สปสช จะจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการบริหารจัดการวัคซีน
ไข้หวัด ปี ๒๕๖๔ ในภาพเขต ทางระบบ ZOOM ในวันที่ ๖ มค ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๔.๔ งานประกันสุขภาพ
การเคลมเงินสิทธิขึ้นทันที จะจ่ายเพิ่มเติมจากเหมาจ่ายรายหัว เขาให้เริ่มเคลม ๑ มค.๖๕
๔.๕ งานเวชภัณฑ์สาธารณสุข
แจ้งจากโรงพยาบาลไพรบึง เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) อีกครั้ง ทำ
ให้หน้ากากอนามัยมีความยากในการหาซื้อและมีราคาสูงขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องในรพ.สต. จัดทำ
บันทึกการใช้หน้ากากอนามัย ทั้งยอดรับมาและยอดจ่ายออกไป ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความพร้อมหากได้รับการสุ่ม
ตรวจจากจังหวัด

๔.๖ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. การเก็บ ขน เพื่อกำจัด มูลฝอยติดเชื้อในรพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จัดทำตารางการออกเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อในรพ.สต. สังกัดสสอ.ไพร
บึง ประจำเดือน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
วรรณิดา สภาพวง ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววรรณิดา สุภาพวง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สุริยนต์ หล้าคำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

