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ระเบียบวาระการประชุมวิชาการประจาเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 6/๒๕62 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
วาระก่อนประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม และ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากกลุ่มงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
4.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.1.1.การประชุมอบรมตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมอินทนิน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ศรีเมืองใหม่เป้าหมาย 2 คน
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.2.1. สรุปผลการประเมินผลงาน Ranking รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารประกอบ)
4.2.2. การเสนอรายการแผนงบค่าเสื่อม 70% ปีงบประมาณ 2563 สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ช่องทาง
รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข และส่งแผนการขอ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (เอกสารประกอบ)
4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
4.3.1. Coverage UC ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพรายอาเภอ (เอกสารประกอบ 1)
(เอกสารประกอบ 2)
4.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่มีวาระการประชุม
4.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4.5.๑.เลื่อนการประเมินรพ.สต.ติดดาวจาก 18 , 1๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปเป็น
๒๓ ก.ค. ๖๒ เช้ารพ.สต.คาไหล บ่าย รพ.สต.หนองขุ่น
๒๔ ก.ค. ๖๒ เช้ารพ.สต.บก
บ่าย รพ.สต.ภูหล่น
(เอกสารประกอบ)
4.6 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.6.๑. ขอเชิญบุคลากรร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง
วันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางเว็ปไซด์ รายละเอียด
ติดต่อได้ที่ฝ่ายสบส.
4.6.๒.เชิญประชุมวิชาการ Nation Health R2R Forum ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ค่าลงทะเบียน ๑,๗๕๐ บาท
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4.7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ไม่มีวาระการประชุม
4.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
4.8๑. แจ้งรพ.สต.ที่ยังไม่ส่งเบิกเงินค่าป่วยการอสม. ให้ส่งเบิกภายในวันนี้
4.8๒. ให้รพ.สต.ดาเนินการตรวจสอบอสม.ที่ยังไม่ได้บัตรสมาร์ทการ์ดและยังไม่ได้เปลี่ยนบัญชีธนาคารเป็นธกส.
๓.รายงานผลการบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้ องค์ราชัน
http://thaiphc.net/new/x3million3years/tambon?year=2561&district=3402
4.8.๔. ให้รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกข้อมูล อสค. ในเว็ปไซด์ www.thaiphc.net และจัดทาทะเบียนเป็นไฟล์ Excel
(เอกสารประกอบ)
4.8.๕. เชิญประชุม ธรรมนูญตาบลน่าอยู่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนจากรพ.สต.ละ ๒ คน ตัวแทนจากอปท. ๒ คน กานันตาบลละ ๑ คน ประธานอสม.ตาบลละ ๑
คน สสอ.หรือผุ้แทน ๑ คน (ตาบลดอนใหญ่ สงยาง หนามแท่ง)
4.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
4.9.1. สถานการณ์ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย 1,500 ราย มีผู้ป่วย
เสียชีวิต ๘ ราย ยืนยันโรคไข้เลือดออก ๒ ราย (นาจะหลวย ๕ ราย,สิรินธร ๑ ราย,น้าขุน่ ๑ ราย,บุญฑริก ๑ ราย) ข้อ
สั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
http://uploadfiles.smmpho2.org/index.php?topic=9086.0
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอาเภอศรีเมืองใหม่ พบผู้ป่วย 53 ราย อัตราป่วย 77.94 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเดือน
พฤษภาคม จานวน 40 ราย รายละเอียด ลิ้งฐานข้อมูลและรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกอาเภอศรีเมืองใหม่ พ.ศ.2562
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6sa-v9kRzeytu1UqRDT9_KEiuFYOG9FcNwZfIHMnU4/edit?usp=sharing
***1 Generation เท่ากับ 14 วัน
มาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1-5-28
3 ที่หนึ่ง คือการรายงาน/แจ้งข่าว ผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง
3 ที่สอง คือ การออกสอบสวนโรคในพื้นที่ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
1 คือ อปท.ทีมพ่นหมอกควันออกควบคุมโรคกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายภายใน 24ชั่วโมง(พ่นวันที่ ๐-๓-๗-๑๔-(๒๑))
5 คือ ชุมชนช่วยกันกาจัดลูกน้าภายใน และนอกบ้านให้กลายเป็นศูนย์ ภายใน 5 วัน
28 เฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่มใน 28 วัน(หลัง 28 วันจะเป็นการระบาดเหตุการณ์ใหม่

4.9.2.แจ้งแผนออกควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจาเดือน มิถุนายน 2562 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเลือกออก
สุ่มตามแผน และ ขอให้พื้นที่เตรียมชุมชนก่อนวันสุ่มจริง
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วัน/เดือน/ปี
4 มิ ย 62
5 มิ ย 62
6 มิ ย 62
7 มิ ย 62
10 มิ ย 62
11 มิ ย 62
12 มิ ย 62
13 มิ ย 62
14 มิ ย 62
17 มิ ย 62
18 มิ ย 62
19 มิ ย 62
20 มิ ย 62
21 มิ ย 62
24 มิ ย 62

เวลำ
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.

หมู่
2
3
3
15
7
3
6
9
12
4
8
6
11
2
2

ตำบล
กิจกรรม
นำคำ 1.สำรวจ และควบคุมโรคไข้เลือดออก
เอือดใหญ่ 2.ให้ควำมรู้ประชำกรกลุม่ เสีย่ ง
คำหมำไน 3.สอบสวนกำรระบำด และตัดวงจรกำรติดต่อ
คำไหล
นำคำ
นำเลิน
แก้งกอก
วำริน
คำไหล
ตะบ่ำย
ลำดควำย
สงยำง
หนำมแท่ง
ดอนใหญ่
นำคำ

ทีมสำรวจ
1.นำยณรงค์ แผลงศร สำธำรณสุขอำเภอศรีเมื องใหม่
2.นำยประยงค์ สุดสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
3.นำยอัครชัย โพธิม์ ำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัตกิ ำร
4.นำยวุฒิพงษ์ พืชหมอ พยำบำลวิชำชีพ
5.ทีมหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอำเภอศรีเมื องใหม่

ขอให้ รพสต.ทุกแห่งสารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน 2562
http://uploadfiles.smmpho2.org/index.php?topic=9120.0
แจ้งแผนประเมินงานวัณโรคอาเภอศรีเมืองใหม่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๖๒ รายชื่อผู้ป่วยระยะเข้มข้น คลิก
4.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ไม่มีวาระการประชุม
4.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
- ไม่มีวาระการประชุม
4.12 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- ไม่มีวาระการประชุม
4.13 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4.13.1.นาเสนอ _ncd
4.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- ไม่มีวาระการประชุม
4.12 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- ไม่มีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โซนที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

โซนที่ 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….....................………………………………………………………
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

โซนที่ ๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………....................………………………………………………………
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

โซนที่ ๔ …………………………………………………………………………………………………………………………….....................………………………………….…………………………
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................

โซน 5 PCU นาคา,PCU ฟ้าห่วน ...........................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
Files:วาระการประชุม

