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ระเบียบวาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 10/๒๕62 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
วาระก่อนประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-ข้าราชการย้าย นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ย้ายไปเป็นสาธารณสุขอำเภอตระการ
พืชผล นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ย้ายมาเป็นสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม และ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
4.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของ พกส ตามหนังสือสั่งการ ตามไฟล์ การเพิ่มค่าจ้าง.พกส.ณ1ตค.62.pdf
2.การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของ ลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือสั่งการ ตามไฟล์ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องและ
การปรับค่าจ้าง.pdf
3.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามไฟล์ การตรวจสอบพัสดุประจำปี2562.pdf
4.แนวทางการช่วยเหลืออุทกภัยกรณีเงินบริจาคจากบิณฑ์ บัณลือฤทธ์
5.การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔๖ ในวันพฤหัสบดีที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5.QOF๖๒ จำนวน ๑๒ ข้อ ผลการดำเนินงาน ตามลิ้ง
เว็บ QOF62 http://203.157.166.27/cockpit62/amphur2.php?sl_grpstg=5&amphur=3402
HDC๖๒ ตามลิ้ง https://ubn.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
Ub-SIMs ๖๒ ตามลิ้ง http://203.157.166.27/Ub-SIMs/
E-meeting ส.ค.๖๒ ตามลิ้ง http://meeting.phoubon.in.th/index.php
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- ไม่มีวาระการประชุม
4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. Coverage UC ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
https://sites.google.com/site/ucprakan34000/home-1/khwam-khrxbkhlum
4.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่มีวาระการประชุม
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4.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1.เชิญประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.)และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ ๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพชอ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลและผู้รับผิดชอบงานธรรมนูญสุขภาพตำบลทุกแห่ง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน กำนันทุกตำบล
และประธานอสม.จากทุกรพ.สต.
4.6 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ไม่มีวาระการประชุม
4.7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ไม่มีวาระการประชุม
4.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1. แจ้งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม. อำเภอศรีเมืองใหม่ ทีย่ ังไม่ส่งรายการขอเบิก ได้แก่ สสช.ดงนา รพ.
สต.ห้วยหมาก รพ.สต.นาแค รพ.สตภูหล่น
4.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
4.9.1. สถานการณ์ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6sav9kRzeytu1UqRDT9_KEiuFYOG9FcNwZfIHMnU4/edit#gid=1571843776

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่ พบผู้ป่วย ๓๙๖ ราย อัตราป่วย ๕๕๙.๐๓ ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วย
เดือนกันยายน จำนวน 27 ราย
หน่วยบริการ
รพ.สต.คำหมาไน
รพ.สต.บก
PCUฟ้าห่วน
รพ.สต.ลาดควาย
รพ.สต.นาแค
รพ.สต.ดอนใหญ่
รพ.สต.ตะบ่าย
รพ.สต.ห้วยหมาก
รพ.สต.จันทัย
PCUนาคำ
รพ.สต.คำบง
รพ.สต.ภูหล่น
รพ.สต.หนองขุ่น
รพ.สต.หนามแท่ง
รพ.สต.คำไหล
รพ.สต.นาทอย
สสช.ดงนา
สสช.โหง่นขาม

จำนวน
49
33
38
32
36
28
28
40
13
38
13
16
11
9
7
5
0
0
396

ประชากร
3683
3698
5426
4903
5597
4429
4436
6835
2692
8043
2775
3714
3022
3964
3216
3530
441
433
70837

อัตราป่วย/แสน ปชก.
1330.44
892.37
700.33
652.66
643.20
632.20
631.20
585.22
482.91
472.46
468.47
430.80
364.00
227.04
217.66
141.64
0.00
0.00
559.03
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***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.ทีมพ่นหมอกควันออกควบคุมโรคกำจัดแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลายภายใน 24ชั่วโมง(พ่นวันที่ ๐-๓-๗-๑๔-(๒๑))
5 คือ ชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำภายใน และนอกบ้านให้กลายเป็นศูนย์ ภายใน 5 วัน
28 เฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่มใน 28 วัน(หลัง 28 วันจะเป็นการระบาดเหตุการณ์ใหม่

2.งานวัณโรค ขอให้สำรวจกลุม่ เป้าหมายทีบี ปี 63 ภายในวันที่ 3 ตค 62
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKw9SsN13BQm1Ei7c6Rlc2RSP3kPuX08/edit#gid=709357379

ขอให้เริ่มคัดกรองใน program tbcm online ให้เสร็จก่อนกุมภาพันธ์ 2563
3.งานตรวจพยาธิใบไม้ในตับ ขอติดตามเอกสารในการคืนเงินยืมโครงตรวจหนอนพยาธิปี 62 ที่ส่งมาแล้ว ตะบ่าย คำบง หนาม
แท่ง คงเหลือของ ห้วยหมากรุ่นที่ 4,5 คำไหล รุ่นที่ 6 ภูหล่นรุ่นที่ ๗,๘ เอกสารทีต่ ้องนำส่งประกอบด้วย 1.แบบลงทะเบียน ๒.ภาพ
กิจกรรม ๓.ใบสำคัญรับเงิน

4.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ไม่มีวาระการประชุม
4.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
- ไม่มีวาระการประชุม
4.12 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- ไม่มีวาระการประชุม
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4.13 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๑.แผนตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน เดือน ต.ค.-ธ.ค.๖๒
วัน เดือน ปี
สถานบริการ
สถานที่
หมายเหตุ
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.ดอนใหญ่
- จันทัย
- หนองขุ่น
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.ห้วยหมาก
- คำไหล
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.หนามแท่ง
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น.
- โหง่นขาม
- ดงนา
รพ.สต.นาทอย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น.
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.คำหมาไน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น.
PCU ฟ้าห่วน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น.
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รพ.สต.บก
- นาแค
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รพ.สต.หนองขุ่น
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น.
รพ.สต.ตะบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น.
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รพ.สต.ลาดควาย
- คำบง
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รพ.สต.คำหมาไน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น.
รพ.สต.ภูหล่น
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น.
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
รพ.ศรีเมืองใหม่
- PCU นาคำ
๒.ติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อส่งต่อ Colonoscopy ที่ รพ.ตระการพืชผล
รายละเอียด
4.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑.โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่แจ้งงดอัลตราซาวด์หญิงตั้งครรภ์ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ส่งหญิงตั้งครรภ์
รับการอัลตร้าซาวด์ได้ในวันจันทร์และวันศุกร์ถัดไป
๒.แจ้งแผนออกสุ่มประเมินพัฒนาการเด็กและอบรมผู้ปกครองวัยเตาะแตะบ้านโหง่นขามในวันที่๑๖ ต.ค.
๒๕๖๒
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4.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
๑.แจ้งการดำเนินงานโครงการบำบัดรักษาผู้ใช้ผู้เสพสารเสพติดโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน
เป้าหมาย บ้านนาเลินและบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน ในระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
4.16 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- ไม่มีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โซนที่ 1
............................................................................................................................................................................................
โซนที่ 2
............................................................................................................................................................................................
โซนที่ ๓
............................................................................................................................................................................................
โซนที่ ๔
............................................................................................................................................................................................
โซน 5 PCU นาคำ,PCU ฟ้าห่วน
............................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
Files:วาระการประชุม

