รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนอไมหวาน
…………………………………………………………………….………………………………
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นพ.ภักดี
2. พญ.ทิพพาวดี
3. นพ.สันทัด
4. นางเปรมศรี
5. ภญ.ดาริน
6. นางสาวเยาวพา
7. นางสุขใจ
8. วาที่ ร.ต.เดชา
9. นายไพโรจน
10. นางอรอุมา
11. นางสุรินทร
12. ทพ.กฤษดาพันธ
13. วาที่ ร.ต.อภิชาติ
ผูไมเขารวมประชุม
1. -

สืบนุการณ
สืบนุการณ
บุญเรือง
สาระทัศนานันท
จึงพัฒนาวดี
สิงหสถิต
ชอรักษ
สายบุญตั้ง
ทองคํา
อุมารังษี
สอนศรียา
จันทนะ
ดีดานคอ

ผอ.รพร.ดานซาย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 5 มิ.ย.2562
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม ปสน. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 5 มิ.ย.2562
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 8/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน พ.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การทบทวน อัตราคาบริการ

● รายการที่มีสวนตางจากอัตราคาบริการกรมบัญชีกลางไมเกิน 100 บาท แกไขอัตราคาบริการใน
HOSxP ใหเทาอัตรากรมบัญชีกลาง ทั้งหมด 119 รายการ เรียบรอยแลว
● รายการอื่นๆ ขอนําเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารเดือนกรกฎาคม 62
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 งานพัสดุ
1. แนวทางการจัดทํางบลงทุนงบประมาณ UC ,Non UC

2. การจัดทําแผน 5 ป งบลงทุน ป 2564-2568
ป

ความ
สําคัญ

2564

1

2564

รายการ

แหลง
อางอิง

ราคา

จํานวน

ราคารวม

รถพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิตชั้นสูง (
มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)

กบรส

2,500,000

1

2,500,000

2

ตูอบเด็กสําหรับลําเลียงทารกแรกคลอด

กบรส

550,000

1

550,000

2565

1

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตต

สน.งบฯ

1,288,000

1

1,288,000

2566

1

รถพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิตชั้นสูง (
มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)

กสรส

2,500,000

1

2,500,000

2566

2

เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)
พรอมตูตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณ
เตือน

กบรส

95,000

2

190,000

2567

1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,000 ซีซี. หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตต ขับ
เคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

สํานัก
งบฯ

729,000

1

729,000

2568

1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,000 ซีซี. หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตต ขับ
เคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

สํานัก
งบฯ

729,000

1

729,000

2568

2

เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิคพรอม
ภาควัดออกซิเจนในเลือด

กบรส

330,000

1

330,000

3. การพิจารณาแผนจัดครุภัณฑ (ปรับแผน 6 เดือนหลัง) ป 2562 วงเงิน 350,000 บาท
4. การจัดทําแผนงบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2563 โดยเขตจะเปดใหลงบันทึกในโปรแกรม IBMS
ในวันที่ 10 มิ.ย.62 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ครุภัณฑ ตามรายการของ กบรส. ราคากลาง ใหเตรียมใบเสนอราคาที่เปนไฟลพรอม
แนบ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของ
2. สิ่งกอสราง ใหใชเฉพาะซอมแซมเทานั้น ใหเตรียม ปร.4-5-6 ใหเรียบรอย หากไมครบ
จะไมถูกอนุมัติ
3. รายการ 1 และ 2 จะตองมีอยูในแผน 5 ป IBMS เทานั้น
5. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือน พฤษภาคม ป 2562
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60

60

0

วัสดุการแพทย (คลังยา)

28

28

0

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. รายงานการสอบขอเท็จจริงเบื้องตนกรณีการทําผิดวินัย
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมีมติดังนี้
กรณีนายสุรเดช ยอดแกว ใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร และใหยายหนวยงาน
จากงานยานพาหนะ เปนงานผูปวยนอก ตําแหนงพนักงานเปล ขึ้นปฏิบัติงานเวรเชาที่คลินิกพิเศษ OPD
เนื่องจากมีปญหาสุขภาพประจําตัว คือ โรคเบาหวานซึ่งควบคุมไดไมดี และการปฏิบัติงานตอนกลางคืนมี
ผลตอสุขภาพ

กรณีนายนัฐพงษ วังคีรี ใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
2. แผนการจัดสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ใหประจําหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 โดยในสวนของ รพร.ดานซาย จัดสรรใหดังนี้
ลําดับ

เลขตําแหนง

ตําแหนง

หมายเหตุ

1

1ลย00216

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

แทนตําแหนง คุณปดทุมมา ษรจันทร (ไมขอจางเพิ่ม)

2

1ลย00809

พนักงานเภสัชกรรม

แทนตําแหนง นายนุกูล มิ่งแกว

3

1ลย00856

พนักงานบริการ

แทนตําแหนง วีระพงษ วงษลา
(ใหพิจารณาทั้งลูกจางรายวัน และรายเดือน)

โดยกําหนดใหดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน มิถุนายน และทําสัญญาจางเริ่ม 1 กรกฎาคม 2562
3. การขอจางอัตรากําลัง
● ไมมี
4. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม
● นายสุภัคชัย กิตติวิสุทธิ์
ตําแหนง นายแพทย
● นายเกษม จงวิไลเกษม
ตําแหนง นายแพทย
● ภก.ทวิพงษ แกวเต็ม
ตําแหนง เภสัชกร
● น.ส.นัฐมล วังคีรี
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
● น.ส.กนกอร เทพวีระกุล
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
● นายอนุวัฒน ชุติปรัชญากุล
ตําแหนง พนักงานบริการ (ขับรถ)
● น.ส.จิราพรรณ วังคีรี
ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
● น.ส.นุธิดา โพธิปลัด
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
บุคลากรยายออก
● นางสุภาภรณ มิ่งแกว
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
● น.ส.ปญญาภรณ เกตุคราม
ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
บุคลากรขอลาออก
● ไมมี
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 4 มิ.ย.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 4 มิ.ย.2562
โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ (รพท.เลย)
● 4 มิ.ย.2562
ประชุมแนวทางการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยฯ
● 5 มิ.ย.2562
ประชุมหัวหนาสวนราชการ
● 5 มิ.ย.2562
ประชุม กวป. และ ปสน. สสจ.เลย

● 6 มิ.ย.2562
● 11 มิ.ย.2562
● 12 มิ.ย.2562
● 13 มิ.ย.2562
● 14 มิ.ย.2562
● 18 มิ.ย..2562
● 19 มิ.ย.2562
● 20 มิ.ย.2562
● 21-22 มิ.ย.2562
● 26 มิ.ย.2562
● 27 มิ.ย.2562
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 21 พ.ค.-21 มิ.ย.๒๕๖๒
● 7 - ๒9 มิ.ย.2562
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● 27-28 มิ.ย.2562

ประชุม นโยบายสาธารณะ ตําบลดานซายนาอยู (รพร.ดานซาย)
ประชุมหัวหนาหนวยงาน
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV)
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
ประชุมกรรมการทีมนําทางคลินิก (PCT)
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ประชุมกรรมการอนามัยมารดาและเด็ก (MCH)
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย ป ๔ หญิง ๓ คน ฝกงานโภชนาการ
นักศึกษาแพทย ป 4 รพ.รามาธิบดี 8 คน (ชาย 4 หญิง 4)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ศึกษาดูงานสารสนเทศ
ดานเภสัชกรรม จํานวน 10 คน

มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อการรับรองคุณภาพภายนอก
21-22 มิ.ย.2562 ที่หองประชุมผีตาโขน เวลา 08.00-16.30น. เนื้อหาการอบรมเปนทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ(ฝกการเขียนแบบรายงานการประเมินตนเอง) มีผูเขารวมประชุม คืองานพัฒนาคุณภาพ
และบริการสสจ.เลยจํานวน 2 คนและ ทีมบริหารการพยาบาลรพ.เลย จํานวน 3 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.2 ความกาวหนางานวิจัย DGN
3.4.2.1 แผนสงผักโรงครัว รพร.ดานซายของกลุมดานซายกรีนเนท วางแผนใหสงหลังการเพาะปลูก
ชวงที่ 2 ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2562 เปนตนไป โดยจัดทําตารางการสงผักเปนหมูบานๆ
ละ 7 วัน ใหทดลองสงเฉพาะผักนํารองไปกอน
3.4.2.2 แผนการตรวจแปลงของกลุมดานซายกรีนเนท เดือน มิ.ย. 2562
- 6 มิ.ย 2562 บาย บานหนามแทง 2 แปลง ตรวจแปลง คุณธารทิพย กันไพรี 2
แปลง ทีมผูตรวจ บุญเสริม เปรมศรี ธงชัย ประเสริฐ นภาพร
- 7 มิ.ย 2562 08.00น บานนาเจียง 7 แปลง ทีมผูตรวจ บุญเสริม เปรมศรี ธงชัย
ประเสริฐ นภาพร และทีมสื่ิอไทยพีบีเอส
3.4.2.3 กิจกรรมการวางแผนทําการตลาด(Road show) เริ่มที่ตลาดประชารัฐ เสารที่ 29 มิถุนายน
2562 และงานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขนประจําป 2562 ระหวางวันที่
5-7 ก.ค. 2562 โดยเกษตรกร 4 หมูบาน มีฉายวีดีทัศน “ภัยเงียบ : ผลกระทบจากการใช
สารเคมีทางการเกษตร” และนัดประชุมเตรียมความพรอมในวันจันทรที่ 17 มิ.ย. เวลา
13.00
3.4.2.4 การมอบปายสินคา แก เกษตรกรเจาของฟารมที่ผานการรับรองแลวจํานวน 4 คน ไดแก

- คุณวาสนา ทองปก “วาสนาฟารม” 4 ม.7ต.ดานซาย เบอร 086-2274300
- คุณประเสริฐ อยูยอด “ฟารมรัก ฟารมผักปลอดภัย” 161 ม.7 ต.ดานซาย
081-2485993
- คุณประดิษฐ นนทะโคตร “ สวนเหนือเพื่อสุขภาพ” 82 ม.7 ต.ดานซาย
093-0612619
- คุณ วรรณชัย นนทะโคตร “สวนกลวยอารมณดี” 121 ม.7 ต.ดานซาย
080-7303125
3.4.2.5 กิจกรรมวิชาการ การเพาะเชื้อจุลินทรีย “ไตรโคเดอรมา” สารชีวพันธุ +ที่สามารถใชไดทุก
ขั้นตอนของการปลูกพืช เพื่อทําลายเชื้อราในดิน และโรคพืช เวลา 12.00น.
3.4.2.6 มอบเครื่องวัดปริมาณความชื้นในดิน(Tensiometer) จํานวน 4 เครื่อง แกเจาของแปลง
สาธิต
3.4.2.8 เรื่องการสนับสนุนทางการเงิน งบ 15,000 /หมูบาน ใหสมาชิกที่ตองการยืมเงินกองทุน
บันทึก รายการที่จะใชพรอมจํานวนเงิน แจงที่ คุณเปรมศรี คุณนภาพรหรือคุณไกรลาศ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนพฤษภาคม 2562
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส 3,684,416.23 บาท คิดเปน 1.๕ เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 94.5 : 5.5 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 39.1 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 19.4 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 448,828.85 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 2,649,978.67 บาท (91.2%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
252,464.60 บาท (8.7%)
○ หนวยงานภายนอก
2,782.00 บาท (0.1%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

● ตัวชี้วัดอัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและอุจจาระรวงเฉียบพลัน สูงกวา
เปาหมายทั้ง 2 ตัว
● ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรคนี้ในที่ประชุมหนวยงาน โดย
สามารถดูขอมูลดิบไดที่ RDU Report 62_Dansai Hospital_Shared

มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 รายงานสถานการณโรคระบาดอําเภอดานซาย เดือนมิถุนายน 2562 มีโรคระบาด ดังนี้
ในป 2562 อําเภอดานซายมีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก 141.74 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 1
ราย ที่บานโคกงาม มีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกเปนอันดับที่ 5 ของจังหวัดเลย ที่อําเภอดานซายชวงกลุมอายุที่
พบผูปวยสูงสุดคือกลุมอายุ 15 - 24 ป รองลงมาคือ กลุมอายุ 10 - 14 ป และ 45 - 54 ป โดยตําบลที่มี
อัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือตําบลปากหมัน รองลงมาคือตําบลโพนสูง, ตําบลโปง, ตําบลโคกงาม,
ตําบลอิปุม, ตําบลนาหอ, ตําบลนาดี, ตําบลกกสะทอน, ตําบลดานซาย และตําบลวังยาว โดยในเดือนมิถุนายน
2562 มีผูปวยไขเลือดออกทั้งหมด 56 ราย ในพื้นที่ 18 หมูบาน ทั้งหมด 9 ตําบล แบงตามรายหมูบาน ดังนี้
ตําบลดานซาย บานหนามแทง(3ราย)
ตําบลปากหมัน บานนาทอง(9ราย) บานนาขา(1ราย) บานปากหมัน(5ราย)
ตําบลนาดี บานหวยลาด(1ราย)
ตําบลโคกงาม บานโคกงาม(9ราย)
ตําบลโพนสูง บานนาหิน(2ราย) บานหวยทอง(1ราย) บานกกโพธิ์วังคํา(2ราย) บานหนองอุมลัว(2 ราย) บานโพนสูง(

1ราย)
ตําบลอิปุม บานตาดเสี้ยว(3ราย) บานวังเปง(2ราย)
ตําบลกกสะทอน บานนํ้าหมัน(2ราย) บานตูบคอ(1ราย)
ตําบลโปง บานกกจําปา(1ราย) บานปางคอม(10ราย)
ตําบลวังยาว บานวังเวิน(1ราย)
ในชวง 1 เดือนที่ผานมาหมูบานที่โรคไขเลือดออกระบาดอยางตอเนื่องมี 7 หมูบาน คือ บานหนามแทง บาน
ปากหมัน บานนาทอง บานโคกงาม บานหนองอุมลัว บานตาดเสี้ยว บานปางคอม
จากการสํารวจความชุกของลูกนํ้ายุงลาย โดย สสอ.ดานซาย เมื่อวันที่ 19-25 มิถุนายน 2562 จํานวน 28
หมูบาน 807 หลังคาเรือน พบวา คา HI (house index , รอยละของการพบลูกนํ้ายุงลายของบานที่สํารวจ) > 10
จํานวน 25 หมูบาน ซึ่งมีคาคอนขางสูง แสดงใหเห็นวา นาจะมียุงลายตัวเต็มวัยในหมูบานคอนขางเยอะ และจาก
การสํารวจภาชนะที่พบลูกนํ้ายุงลายในบานเรือน พบลูกนํ้ายุงลายในอางนํ้าอาบรอยละ 36 ภาชนะอื่นๆรอยละ 25
โองนํ้าใชรอยละ 22 ยางรถยนตรอยละ 11 โองนํ้าดื่มรอยละ 5 และแจกกันรอยละ 1
กิจกรรมที่ไดดําเนินการเพิ่มเติมในการควบคุมโรคไขเลือดออก
1.จัดอบรมการใชเครื่องพนสารเคมีกําจัดยุงลายสําหรับ จนท.อบต 11 แหง และ จนท.รพ.สต.ทุกแหง ที่ สสอ.
ดานซาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
2.สุมสํารวจลูกนํ้ายุงลาย ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ละ 2 หมูบาน รวม 28 หมูบาน ชวงวันที่ 19-25 มิถุนายน
2562
3.แจกเอกสารความรูเรื่องและการปองกันโรคไขเลือดออก ในเขต รพ.สต. ทุกครอบครัว
4.การจัดทําประชาคมหมูบานแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่เสี่ยง
5.จนท.สสอ.ไดลงพื้นที่ใหคําแนะนําเรื่องการควบคุมโรค ในหมูบานที่มีการระบาดโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่อง ที่
บานนาทอง บานหวยทอง บานหนองอุมลัว บานปางคอม บานตาดเสี้ยว บานเกา
สรุปปญหาจากการดําเนินงาน
1.ดานบุคลากร
- จํานวนเจาหนาที่ รพ.สต.และ อบต. มีจํากัด และบางพื้นที่มีบุคลากรที่ประสบการณในดานการควบคุม
โรคนอย ทําใหการควบคุมโรคระยะแรกไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จึงจัดประชุมใหความรูแกเจาหนาที่
โดย ศตม.ที่ 8.2 เลย
- อสม.ในการควบคุมโรคไขเลือดออก อสม.ยังมีการควบคุมลูกนํ้ายุงลายไมเกิดคุณภาพเนื่องจากมีการ
สํารวจลูกนํ้ายุงลายจากภาชนะที่สังเกตไดงานเทานั้น จึงมีการจัดการใหความรูแก อสม.ในการควบคุมลูกนํ้ายุง
ลายอยางถูกวิธีทุกภาชนะที่มีนํ้าขังรอบบริเวณบาน โดยใหเจาหนาที่เปนทีมสําคัญในการพา อสม.สํารวจ
- อสม.ใหมทําใหการใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลายไมถูกวิธี ไดให จนท.สพ.สต.ทบทวนความรูเรื่องการใชทราย
กําจัดลูกนํ้าแก อสม.
2.ดานสารเคมี
- อบต.บางพื้นที่ ใชสารเคมีไซเปอรเมททิน ในการกําจัดยุงลาย ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ตํ่า จนท.ศตม.ที่ 8.2
เลย ไดใหคําแนะนําและทําหนังสือชี้แจงถึง สารเคมีที่ควรใชในการกําจัดยุงลายแลว
- ทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ในบางพื้นที่ มีไมเพียงพอ จนท. สสอ.ดานซาย ไดประสานขอมูลแจงกับพื้นที่ อบต
.แลว
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การประชุมพิจารณารางนโยบายสาธารณะ ตําบลดานซายนาอยู วันที่ 6 มิ.ย.62 หองประชุมผีตาโขน
4.2 การสํารวจขอมูลบุคลากรในบานพัก และการจัดทําสติกเกอรติดรถสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.20 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม

