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ระเบียบวาระการประชุมวิชาการประจาเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 2/๒๕61 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
วาระก่อนประชุม
ระเบียบวาระที่๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องติดตาม และ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องจากกลุ่มงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
๓.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3.1.1.ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม และบริจาคทุนสมทบ กิจกรรมปั่นจักรยาน“หมอชวนปั่น ปันบุญ”
3.1.2.การยื่นประเมินภาษีเงินได้ประจาปี 2560
3.1.3.การจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามหนังสือที่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0201.032/ว.1707
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)
3.1 สนง.สสอ.
-สาธารณสุขอาเภอ (นวก.สธ./จพ.สธ.)
-ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ (นวก.สธ./จพ.สธ.)
มี 3 กลุ่มงาน
1) กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
( นวก.สธ.)
2) กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (นวก.สธ.)
3) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
(นวก.สธ.)
3.2 รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต. (นวก.สธ./พยาบาลวิชาชีพ) ม 3 กลุ่มงาน
1) กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข : นวก.สธ./จพ.สธ.
2) กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค : นวก.สธ./จพ.สธ.
3) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว : พยาบาลวิชาชีพ
* สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้สารวจ จ.18 ผู้ดารงตาแหน่ง ทางบริหาร และผู้รักษาการ
เพื่อดาเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ และบันทึกในระบบ HROPS ภายใน 2 ก.พ.2561
3.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3.2.1.แผนและรูปแบบนิเทศงานคปสอ.-รอบ-1/61 แผนฯ คลิก Draftนำเสนอ คลิก
3.2.2.การดาเนินงานค่าเสื่อม ปี 2561 งบ 70%
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3.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3.1.ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนธันวาคม 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.967 Click
รายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997 Click
3.3.2.การจัดสรรเงิน ประกันสังคม กันยายน 61 (คลิกที่นี่)
3.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.1. ติดตามผลงาน QOF ปี 61
3.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
3.5.1.ประชาสัมพันธ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะดาเนินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจาปี ๒๕๖๐ ใน
สาขาต่างๆ จานวน ๒๖ รางวัล จากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสามคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ดังนี้
1.1 สาขาเกียรติคุณ
1.2 สาขาการบริการการพยาบาล มี ๒ ประเภท
- ผู้บริหารการพยาบาล มี ๕ รางวัล
- ผู้ปฏิบัติการพยาบาล มี ๕ รางวัล
1.3 สาขาการศึกษาพยาบาล มี ๒ ประเภท
- ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล มี ๕ รางวัล
- อาจารย์พยาบาล มี ๕ รางวัล
1.4 สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล มี ๕ รางวัล
3.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3.6.1.ติดตามผลการดาเนินงาน LTC ปี 59 60 61 (ตามแบบฟอร์มรายงาน)
-ขอข้อมูลผู้สูงอายุที่จะเบิกงิน(เบิก CP หมดแล้ว) ปี ๒๕๕๙,๒๕๖๐ โดยแยก Folderมีสรุปยอดทั้ง
จังหวัด(รวมทุกอาเภอ)/รายชื่อที่มี(ID/สิทธิ/ADL/TAI(เฉพาะที่ลงได้)
-ขอข้อมูลผู้สูงอายุพื้นที่ใหม่ปี ๒๕๖๑(เบิกเงิน)และรายชื่อที่มี(ID/สิทธิ/ADL/TAI(เฉพาะที่ลงได้)
-ขอข้อมูลผู้สูงอายุ(รวมกรณีทดแทน/ตาย) ปี ๒๕๕๙,๒๕๖๐ทุกสิทธิ์ เพื่อนาเข้าเป็นฐานข้อมูล
โปรแกรมLTC ใหม่(หลังบ้าน)ให้ เพื่อลดขั้นตอนการคีย์เข้าทุกรายหลังเปิดใช้โปรแกรมแล้ว
3.7 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
- ไม่มีวาระ
3.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
3.9.1.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายงานผู้ป่วยจานวน ๒ รายในพื้นที่อาเภอสว่างวีระวงศ์ และน้ายืน ไม่พบการ
ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในเดือนมกราคม 2560
3.9.2.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนักจุลทัศนากร วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร อาเภอวารินชาราบ กลุ่มเป้าหมายคือ หนามแท่ง นาทอย
3.9.3.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการลงข้อมูล Isan Cohort วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น. ณ
ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลวารินชาราบ กลุ่มเป้าหมายคือ หนามแท่ง นาทอย โหง่นขาม ดงนา
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งานวัณโรค

1.ขอให้ รพสต มีแนวทางร่วมกันดาเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโปรแกรม TBCM Online
(https://tbcmthailand.net)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ๑.กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด ๒.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ๓.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน
โดยให้ยึดโรคประจาตัวเป็นหลัก และดาเนินการ Dot ลงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน
แจ้งแผนเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ในกลุ่มเสี่ยง
รพสต
กิจกรรม
ลงพื้นที่คัด
กรองวัณโรค
เชิงรุกในพื้นที่
เป้าหมายและ
ลงข้อมูลใน
โปรแกรม
TBCM

วดป
5-ก.พ.-61
6-ก.พ.-61
7-ก.พ.-61
8-ก.พ.-61
9-ก.พ.-61
12-ก.พ.-61
13-ก.พ.-61

เช้า
หนามแท่ง โหง่นขาม ดงนา
ห้วยหมาก
จันทัย หนองขุ่น
คาหมาไน
ฟ้าห่วน
นาแค
ตะบ่าย

บ่าย
นาทอย
คาไหล
ดอนใหญ่
ภูหล่น คาบง
นาคา
บก
ลาดควาย

หมายเหตุ

รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย x-ray ดาวโหลดในเวบสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่ ขอให้ทาหนังสือส่งเป็นรายบุคคล จนท
http://uploadfiles.smmpho2.org/index.php?board=10.0

งานสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบันทึกวัคซีนเด็ก 0-5 ปี
3.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3.10.1.ผลการดาเนินงานการให้บริการแพทย์แผนไทย มากกว่าร้อยละ 20 ผลงาน ร้อยละ 22.24
3.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3.11.1.สรุปผลการดาเนินงานความก้าวหน้าแผนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล(ROAD MAP)ปี 2561-2563 ไตร
มาสที่ ๑ อปท.ที่ส่งรายงานทั้งสิ้น ๘ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลศรีเมืองใหม่ แก้งกอก ดอนใหญ่ คาไหล เอือดใหญ่
นาเลิน ลาดควาย หนามแท่ง
ออกข้อเทศบัญญัติแล้วจานวน ๔ แห่ง ได้แก่เทศบาลตาบลศรีเมืองใหม่ ดอนใหญ่ คาไหล นาเลิน
3.12 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- ไม่มีวาระประชุม
3.13 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- ไม่มีวาระประชุม
3.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (งำนอนำมัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
3.14.1.ติดตามผลการดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
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3.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
3.15.1.ติดตามการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2561
3.15.2.การสารวจและปรับปรุงทะเบียนผู้พิการประจาปี 2561
3.16 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- ไม่มีวาระประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โซนที่ 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โซนที่ 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โซนที่ ๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โซนที่ ๔ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
โซน 5 PCU นาคา,PCU ฟ้าห่วน ....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
1.แจ้งรำยละเอียดบัญชีรำยรับ –รำยจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรเอื้ออำทรสสอ.ศรีเมืองใหม่
จำนวนสมำชิก 62 คน
รำยรับ ยอดยกมำเดือนธันวำคม 2560

93,606.37

บำท

5,400.00

บำท

99,006.37

บาท

จ่ำยงำนศพคุณแม่สำรำญ(คุณแม่คุณสุภำพร ฐิตะสำร) 20,000.00

บำท

รวมจ่ายทั้งสิ้น

20,000.00

บาท

ยอดเงินคงเหลือ

79,006.37

บาท

รำยรับเดือนมกรำคม 2561
รวมรายรับทั้งสิ้น
รำยจ่ำยเดือนมกรำคม 2560

2.ขอให้สมำชิกฯตรวจสอบสถำนภำพกำรเป็นสมำชิกและชำระเงินสมทบประจำเดือน
กุมภำพันธ์ 2561 ภำยในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2561

