สรุปรายงานการประชุมประจาเดือนเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอสิรินธร
ครั้งที่ 10 /2564
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสิรินธร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑
นายไชยา พรหมเกษ
2
นายชานาญ เหลากลม
3
นางวัฒนา สายเนตร
4
นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์
5
นางสาวยุพิน แพงทรัพย์
6
นายวีระยุทธ อุระทา
7
นางสาวระพีพรรณ ขวัญรักษ์
8
นางปวริศา แสนทวีสุข
9
นายสมศรี เจริญผล
10 นางบุญช่วย พรหมดี
11 นางสิริใจ มูลมั่ง
12 นางกุศราวดี ดารงสิทธิ์
13 นายแมนศักดิ์ โพธิ์ขาว
14 นายทวีวัฒน์ ภัทรวีรโชติสกุล
15 นางชนิดาภา เกนสาครู
16 นางสาววรุณยุภรณ์ ปุยวงศ์
17 นางสาวญานิกา พวงผกา
18 นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ตระกูล
19 นางสาวพนัชญา สายสมบัติ
20 นายอนุชา สมานคา
21 นางศุภรดา อภิรัตน์มนตรี
22 นางพัชราวัลย์ วงค์ภูธร
23 นางสุพิชฌาย์ โชติกเสถียร
24 นายมนัสชัย สายศรี
25 นายปฏิญาญ ประทุมพันธ์
26 นางกุสุมาภรณ์ งามตะคุ
27 นางปวีณา มุทรพัฒน์
28 นางสุพิชฌาย์ โชติกเสียร
29 นางสาวนฤมล ยอดมาลี

สาธารณสุขอาเภอสิรินธร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
ผอ.รพ.สต.ช่องเม็ก
ผอ.รพ.สต.คันเปือย
ผอ.รพ.สต.คันไร่
ผอ.รพ.สต.นิคม2
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผอ.รพ.สต.หัวสะพาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จพ.ทันตสาธารณสุขชานาญงาน
แพทย์แผนไทย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาระก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.การจัดทาแผนการเงินการคลัง
2. การแก้ไขปัญหาความเปราะบาง
3. เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบให้อาเภอฉีดวัคให้ได้ 600คน/วัน ภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน
เรื่องจากที่ว่าการอาเภอสิรินธร ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564
ระเบียบวาระที่ 3 :เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 :เรื่องจากฝ่าย/กลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขอาเภอสิรินธร
4.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายสมชาย บุญตะวัน ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ ( นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ)
1.การตรวจสอบพัสดุประจาปี
2.ขอให้ตรวจสอบข้อมูล กพ 7
นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
งานควบคุมโรคติดต่อ
1รายงานสถานการณ์โรคที่ตอ้ งเฝ้าระวัง
1.1 โรคไข้เลือดออก ประจาสัปดาห์ ที่ 33 ปี 2564
- จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยทั้งสิ้น ...160... ราย อัตราป่วย ..8.5... ต่อประชากรแสนคน อาเภอที่มีอัตราป่วย
สูงสุด ได้แก่ อาเภอ เขื่องใน(38.9 )สว่างวีระวงศ์ (32.0)โขงเจียม (23.4),โพธิ์ไทร (16.9) และเดชอุดม(14.0)
-อาเภอสิรินธร จานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 7 ราย อัตราป่วย .12.6.... ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ตาบลที่
พบผู้ป่วยได้แก่ ตาบลนิคมสร้างตนเองลาโดมน้อย ม.2, ม.8 ตาบลช่องเม็ก ม.1 และตาบลโนนก่อ ม.4,13
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
-กาจัดลูกน้าในครัวเรือนทุก 7 วัน และ Big cleaning day ทุกวันที่ 15 ของเดือน
-พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้ทีมควบคุมโรคลงประชาคมหมู่บ้าน สอบสวน ควบคุมโรคตามมาตรการ 3 -3 -1. ในรัศมี
100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย และ 5 ป 2 ข. ต่อเนื่อง จนไม่พบผู้ป่วยติดต่อกัน 28 วัน 5 ป.ได้แก่ 1.ปิดฝาภาชนะใส่
น้า 2.ปล่อยปลากินลูกน้า 3.เปลี่ยนน้าทุก 7 วัน 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและ 5.ปฏิบัติเป็นประจา 2 ข.ได้แก่ 1.ขัดไข่
ยุงลายที่ขอบภาชนะใส่น้า 2.เก็บขยะ)
-จัดทีมควบคุมโรค ร่วมกับ อปท. วัสดุ เคมีภัณฑ์ ให้ลงควบคุมโรคได้ใน 1วัน
ค่าเป้าหมาย
1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20 2.ลดอัตราป่วยตายด้วยโค
ไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.10
3.ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด -บ้าน ชุมชน HI < 5 - โรงเรียน และ รพ.CI = 0 - โรงธรรม โรงแรม
โรงงาน และสถานที่ราชการ CI < 5

1.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
2. แนวทางการให้วัคซีนโรต้า สาหรับเด็กต่ากว่า 1 ปี
การดาเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา 12-17 ปี

3. - แผนฉีดวัคซีน
- เทคนิคการเตรียมวัคซีน

4.การดาเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กวัยเรียน (แผนปกติ)
5.การดาเนินให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจาปี

4.2 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
นายชานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
1.แผนงบค่าเสื่อม ปี2565
2.แผนการเงินการคลัง ปี2565
นางสาวยุพิน แพงทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข
1. งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
1.งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
- การจัดสิ่งสนับสนุนสาหรับ อสม. ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด -19 ในชุมชนจาก
กรมสนับสนุนบริการ ได้แก่
1.เครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรด(พร้อมขาตั้ง)
2.แอลกอฮอล์ 75%พร้อมขวดบรรจุ
3.ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล
4.หน้ากากอนามัย( Sugical mask )
2.งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอสิรินธร จัดโครงการเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ประจาปี 2564 โดยแบ่งการนาเสนอผลงานเป็น 2 ประเภท 1.ประเภท Poster Presentation 2. ประเภท
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐิ์ โดยมี เงินรางวัลประกวดงานวิจัย/นวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ จานวน 2 ประเภท ประเภทละ 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 2 ประเภท ประเภท ละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 2 ประเภท ประเภทละ 700 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 2 ประเภทละ 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
โดยกาหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยให้ส่งแบบเปเปอร์และเป็นไฟล์ ให้ ผู้รับผิดชอบงาน
ผ่านไลน์ ID = Teemar32 ยุพิน แพงทรัพย์ เบอร์ 0885864066
นางวัฒนา สายเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
1ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์และ สสจ.อุบลราชธานี
จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ { Care Manager : CM ] รุ่นที่ 2 / 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 29
ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ ฯ ผู้เข้ารับการอบรม คือ
1. นางธนวรรณ เครือคา รพสต.ช่องเม็ก
2. นางสาวเมธาพร ใหญ่วงศ์ รพสต.แก่งศรีโคตร
3. นางสาวชนนกมล แสนคลัง รพสต.คันเปือย
2.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตาม QR Code ที่ส่งให้ในกลุ่มไลน์งาน LTC
อาเภอสิรินธร เพื่อส่งต่อให้ cg อสม. ได้นาไปใช้ในการให้คาแนะนาผู้สูงอายุและผู้ดูแลในการออกกาลังกาย และจัด
กิจกรรมทีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3.ขอเชิญ ผอ.รพสต.ทุกท่านร่วมต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังตาบล CFCT ต้นแบบ ในวันที่ 28 ตุลาคม
2564 ณ รพสต.คันไร่ เวลา 13.00 น. ประธานในการออกเยี่ยม แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก สูตินรีแพทย์
รพ.เดชอุดม นางทิพววณ โรจน์ศตพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุบลฯ

นายวีระยุทธ อุระทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1.สรุปการส่งข้อมูลงานประกันสังคม (SSOP) ประจาเดือน กันยายน 2564
2.ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการ New Authentication Code สาหรับงาน PP ของสปสช.
:เรื่องจากโรงพยาบาลสิรินธร
ไม่มีวาระประชุม
:เรื่องจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ
ไม่มีวาระประชุม
:เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา12.00 น.
ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางปวริศา ภูพันนา)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย บุญตะวัน)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสิรินธร
ลงชื่อ......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายไชยา พรหมเกษ)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอสิรินธร

