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ระเบียบวาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 11/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
วาระก่อนประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่
-การจัดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ของกิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่
วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
-เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จะมอบเก้าอี้เจาะรู ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่
ขอให้พื้นที่สำรวจความต้อง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ และส่งข้อมูลภายในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
-ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วันที่...........สถานที่...................
-การตักบาตรประจำเดือน วันที่.................สถานที่....................
-การสวดเจริญพระพุทธมนต์ประจำเดือน วันที่....................สถานที่...................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม และ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
4.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของ พกส / ลชค เดือนตุลาคมให้จ่ายเงินค่าจ้างเดิมไปก่อน รอตกเบิกโอนเงิน
Fixcost เมื่อมีคำสั่งเพิ่มเงินค่าจ้างประจำปีจาก สสจ. ออกมาก่อน เพราะขณะนี้ สสจ.กำลังจัดทำเรื่องการสู่ พกส. ของ
ลูกจ้างชั่วคราว น่าจะได้ตกเบิกในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
2.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
3.ให้ข้าราชการที่มีรายชื่อไปลงนามในทะเบียนประวัติเพื่อขอรับเหรียญจักรพรรดิมาลาที่ สสจ.อบ. ได้แก่ นาย
ญาณ อุปถัมภ์ , นางกาญจนา ปราณีวัฒน์ ตามไฟล์ เอกสารแนบ
4.การโยกย้ายข้าราชการ ผอ.รพ.สต.และการจัดทำคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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
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4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
กำหนดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธสาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2
รุ่นๆละ 1 วัน
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยแบ่งเป็น 2 รุน่ ๆละ 1 วัน
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมจากโซน 1 และ 2
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมจากโซน 3 และ 4
ณ ห้องประชุมศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (เอกสารประกอบ)
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. ผอ.รพ.ทุกแห่ง
2. สสอ.ทุกแห่ง
3. รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล/หน.กลุ่มการพยาบาล ทุก รพ.
4. หน.กลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน ใน สนง.สสอ.ทุกแห่ง
5. ผอ.รพ.สต. / CMU / PCU ทุกแห่ง
2. สรุปคะแนน Ranking รอบที่ 2 ปีงบประมาณ2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เอกสาร
ประกอบ)
3. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563
กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563
รอบที่ 1 กําหนดในเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ( โซนที่ 4 )
แจ้งเขตสุขภาพที่ 10 พื้นที่ อำเภอ เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น
รอบที่ 2 กําหนดในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563 (โซนที่ 1)
แจ้งเขตสุขภาพที่ 10 พื้นที่ ตาลสุม ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก
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***ขอให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่จะรับการตรวจราชการฯ ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
(เอกสารประกอบ)
4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. Coverage UC ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
https://sites.google.com/site/ucprakan34000/home-1/khwam-khrxbkhlum
2. สรุปแผนการเงินการคลังปีงบประมาณ 2563 (เอกสารประกอบ 1) (เอกสารประกอบ 2)
3. ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.ทุกแห่ง
4.4 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.แจ้งดำเนินการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข GIS Health
2.แจ้ง web ส่งข้อมูล SSOP ประกันสังคม
4.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ ที่ว่ากันอำเภอทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ
2. การดำเนินงานรพ.สต.ติดดาวในปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย รพ.สต.จันทัย นาแค คำบง คำหมาไน พัฒนาตาม
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๒ และให้ทุกแห่งดำเนินการจัดทำ OP เอกสารแนบ
4.6 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ไม่มีวาระการประชุม
4.7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.สมาคมพยาบาลสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณาเป็น
ศิษย์เก่าหรือพยาบาลอนามัยชุมชนดีเด่น ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๒ สาขา ได้แก่ ประเภทนักวิชาการ
การศึกษา/วิจัย/บริหาร และประเภทบริการ (การปฏิบัติงาน)
ผู้ชนะเลิศ แต่ละสาขาจะได้รับ โล่เกียรติคุณ และรางวัลเงินสดเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดติดต่อ
ได้ที่ฝ่าย)
4.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1. การคัดเลือก ประธานชมรมอสม.ระดับหมู่บ้าน ตำบล ที่ส่งมาแล้วได้แก่ รพ.สต.นาแค นาทอย บก จันทัย
คำบง สสช.โหง่นขาม ดงนา PCU ฟ้าห่วน
-ให้ทุกรพ.สต.ดำเนินการบันทึกผลการคัดเลือกประธานอสม.ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในเว็ปไซด์
http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/login/AFMADS001.php

โดยใช้ Username ของตำบลหรื ออำเภอ

(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)

งานกีฬา
กีฬาโซน
-จัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Sport Day) ในวันเสาร์ที่ 1๖ พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ
คปสอ.โพธิ์ไทร
-สีประจำคปสอ.ศรีเมืองใหม่ สีฟ้า
-การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ คปสอ.ศรีเมืองใหม่ ได้แก่ ตะกร้อชาย ตะกร้อหญิง และวอลเล่ย์บอลหญิง
กีฬาจังหวัด
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1. จัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Sport Day) ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โซน 1 และ โซน 6 เป็นเจ้าภาพ
และงาน Sport Night ในเวลา 17.00 - 22.00 น. ณ อาคารโดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
(ศรีปทุมพิทยาคาร) โดยมี โซน 1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าภาพ
2. สีประจำโซน โซน 1 สีแดง โซน 2 สีม่วง โซน 3 สีเหลือง โซน 4 สีเขียว โซน 5 สีชมพู โซน 6 สีส้ม โซน 7
สีฟ้า
3. ประเภทกีฬา จัดการแข่งขัน 13 ประเภท (ตัดกีฬาว่ายน้ำ และเพิ่มการแข่งขันปั่นจักรยานแทน)
4. ประกวดกองเชียร์
5. มีกิจกรรมเดิน 10,000 ก้าว จากผู้ร่วมงานทุกโซน ๆละ 200 คน รวม 1,400 คน เวลา 05.00 น. ณ
บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง
๖.การแข่งขันจักรยาน วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๒ รายละเอียด ติดต่อได้ที่ฝ่าย
4.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
1. สถานการณ์ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6sav9kRzeytu1UqRDT9_KEiuFYOG9FcNwZfIHMnU4/edit#gid=1571843776

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่ พบผู้ป่วย 402 ราย อัตราป่วย ๕๖๗.๕ ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วย
เดือน ตุลาคม จำนวน ๓ ราย
หน่วยบริการ

รพ.สต.คำหมาไน
รพ.สต.บก
PCUฟ้าห่วน
รพ.สต.ตะบ่าย
รพ.สต.ลาดควาย
รพ.สต.นาแค
รพ.สต.ดอนใหญ่
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

52
33
38
31
32
36
28
40
13
38
13
16
11
9
7
5
0
0
402

ประชากร

1411.9
892.4
700.3
698.8
652.7
643.2
632.2
585.2
482.9
472.5
468.5
430.8
364
227
217.7
141.6
0
0
567.5

อัตราป่วย/แสน ปชก.

3

3

8,9,11
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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 ขอให้สำรวจกลุ่มเป้าหมายทีบี ปี 63 ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. 62
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKw9SsN13BQm1Ei7c6Rlc2RSP3kPuX08/edit#gid=709357379

ขอให้เริ่มคัดกรองใน program tbcm online ให้เสร็จก่อนกุมภาพันธ์ 2563

4.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ไม่มีวาระการประชุม
4.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.สำนักโรคติดต่อขอให้สำรวจ อปท.ที่สนใจศึกษาดูงานการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำ
โครงการ ขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 8 พย 62
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K15A8g_vBuvsQhaAa-QjoDteoCQc81S/edit?dls=true#gid=1716072854
4.12 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑. เคลือบฟลูออไรด์ อายุ 4-12 ปี
๒.เคลือบหลุมร่องฟัน (ต่อซี่) อายุ 6-12 ปี
4.13 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๑. แจ้งแผนตรวจคัดกรองจอประสาทตา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รพ.สต.บก
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
รพ.สต.นาแค เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รพ.สต.ตะบ่าย เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๒. ตัวชีว้ ัด QOF ปี 2563
๑. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาล
ในเลือด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
๒. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
๓. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ที่สามาถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดี มากกว่าร้อยละ 40
๔. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่สามาถควบคุมความดันโลหิตได้ดี มากกว่าร้อยละ 50
๕. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง
โรคไตเรื้อรังมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
๖.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (จัดทำแผนการตรวจ ปี 2563)
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4.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. แจ้งยืนยันการดำเนินงาน ตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ๕ ครั้งคุณภาพ
ปี ๒๕๖๓ ดังนี้
ครั้งที่๑ อายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์
ครั้งที่ ๒ อายุครรภ์ ๑๓ - น้อยกว่า ๒๐ สัปดาห์
ครั้งที่ ๓ อายุครรภ์ ๒๐ - น้อยกว่า ๒๖ สัปดาห์
ครั้งที่ ๔ อายุครรภ์ ๒๖ – น้อยกว่า ๓๒ สัปดาห์
ครั้งที่ ๕ อายุครรภ์ ๓๒ - ๔๐ สัปดาห์ขึ้นไป
เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒เป็นต้นไป
2. การทำแผนงานโครงการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพที่ต้องดำเนินการทุกรพ.สต.โดยใช้งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล กลุ่มแม่และเด็ก
๑.โครงการสนับสนุนนม ๙๐ วัน ๙๐ กล่อง หญิงตั้งครรภ์
๒.โครงการสนับสนุนนม ๙๐ วัน ๙๐ กล่อง หญิงลังคลอด
๓.โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๑,๒
๔.โครงการห้องสมุดของเล่นเด็กและหนังสือนิทาน
3. สสจ.อุบลฯแจ้งแผนออกติดตามการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐วัน อำเภอศรีเมืองใหม่ใน
วันที่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐น.ณ ห้องประชุมอินทนิน สนง.สสอ.ศรีเมืองใหม่
4.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
- ไม่มีวาระการประชุม
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

