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ระเบียบวาระการประชุมวิชาการประจาเดือนเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 11/๒๕61 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
วาระก่อนประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
- การรับบริจาคโลหิตอาเภอศรีเมืองใหม่ ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอศรี
เมื อ งใหม่ เพื่ อ ฉลองการจั ด ตั้ ง กิ่ ง กาชาดอ าเภอศรี เ มื อ งใหม่ ที่ จ ะเปิ ด ท าการในเดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๑ นี้
นายอาเภอและนายกกิ่งกาชาดจึงขอเชิญร่วมทาบุญบริจาคโลหิตให้ได้ครบ ๕๐๐ ราย ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ โดยจะเพิ่มเตียงผู้บริจาคโลหิตเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๒.๓๐ น.
- การจัดงานทาบุญถวายผ้ามหากฐินสามัคคีอาเภอศรีเมืองใหม่ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่
ปฏิบัติธรรมสัมเด็จรุ่ง มณีรัตน์ บ้านดอนตูมตาบลคาไหล อาเภอศรีเมืองใหม่ เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนกองกฐิน
- Ranking ผลงานรอบที่ ๒/๒๕๖๑
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม และ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากกลุ่มงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
4.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
41.1.การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของข้าราชการ/พกส/ลจช ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดาเนินการ , ฉ๑๑ ของ
งบประมาณวางฎีกาเบิกแล้ว ๑๐๐% (ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) ยังคงเหลือส่วนที่ต้องใช้เงินบารุงโรงพยาบาลจ่ายของ
เดือนกันยายน จะดาเนินการโอนต่อไป
4.1.2.การติดตามการส่งส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
4.1.3.แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ ๔๕ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และการเปิดโครงการเงินกู้
เพื่อใช้จ่ายความจาเป็นในครอบครัว(กู้ปันผล เริ่ม ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)
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4.1.4.แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอศรีเมืองใหม่ในส่วนที่กลุ่มงานบริหารจะรับผิดชอบ
ลา
ดับ
1

2

3

4

5

โครงการและกิจกรรมดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
เป้าหมาย

งปม.รวม
(บาท)

อบรมฟิ้นฟูการเคลมเงินประกันสังคม
กรณีให้บริการด้านทันตกรรม

เพื่อพัฒนาระบบการเคลม
ประกันสังคมกรณีให้บริการ
ด้านทันตกรรม ให้มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น

- ทันตาภิบาล หรือ
นวก.สธ.และ ผช.ทัย
ตาภิบาล รพ.สต.ที่มี
บริการทันตกรรม
จานวน 20 คน

อบรมฟื้นฟูการเคลมประกันสังคม กรณี
ผู้ป่วยทั่วไป โดยโปรแกรม SSdata

เพื่อพัฒนาระบบการเคลม
ประกันสังคมกรณีให้บริการ
ผู้ป่วยทั่วไป

- พ.วิชาชีพ นวก.สธ.
และ ผช.บันทึกข้อมูล
จานวน 36 คน

5,600

อบรมฟื้นฟูการเคลมการจ่ายตรงสิทธิ์
ข้าราชการ อปท.

เพื่อพัฒนาระบบการเคลม
สิทธิ์ข้าราชการ อปท.กรณี
ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป

- พ.วิชาชีพ นวก.สธ.
และ ผช.บันทึกข้อมูล
จานวน 36 คน

5,600

อบรมการพัฒนาข้อมูล QOF
ปีงบประมาณ 2562

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล OOF
ปี62 ให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัด

- พ.วิชาชีพ นวก.สธ.
และ ผช.บันทึกข้อมูล
จานวน 36 คน

3,800

อบรมการพัฒนาข้อมูล KPIs
ปีงบประมาณ 2562

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล KPIs
ปี62 ให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัด และ
การใช้ Data Exchange บน
HDC อย่างมีประสิทธิภาพ

- พ.วิชาชีพ นวก.สธ.
และ ผช.บันทึกข้อมูล
จานวน 36 คน

3,800
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โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เพื่อประชุมคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พชอ. เพื่อขับเคลื่อนงาน
2562
พชอ.ในประเด็นสาคัญ
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โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม(ITA) ประจาปี
งบประมาณ 2562

4,000

- คณะกรรมการ พชอ.
21 คน ประชุม 2 เดือน 12,600
ต่อครั้ง รวม 6 ครั้ง/ปี
7,000
รวม

๔2,400
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4.1.5.การติดตามผลการดาเนินงานตาม KPIs (ดู HDC เป็นฐานข้อมูลการประเมิน) ที่ยังต้องพัฒนาผลงานจากเดือน
ที่ผ่านมา ได้แก่
๑.ความครอบคลุมการตรวจ CKD ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ( ร้อยละ80) ผลงานเดิม
ร้อยละ ๗๖.๓๙  เป็นร้อยละ ๘๔.๗๔  ตามไฟล์ CoverageCKD61.jpg
๒.ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ๐-๖๐ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามไฟล์
ผลงานการตรวจพัฒนาการเด็ก๑.jpg และ ผลงานการตรวจพัฒนาการเด็ก๒.jpg
ข้อมูลให้เพื่อให้ติดตามลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป ไฟล์ ข้อมูลพัฒนาการเด็ก61ที่ยังไม่สมบูรณ์
4.1.6.QOF๖๒ จานวน ๑๒ ข้อ ให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบชี้แจงเบื้องต้น
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.2.1.Ranking 2/2561 Click เพื่อดูรายละเอียด
4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
4.3.1.ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือน กันยายน 2561 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.959 Click เพื่อ
ดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.984 Click เพื่อดูรายละเอียด)
4.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่มีวาระการประชุม
4.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- ไม่มีวาระการประชุม
4.6 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.6.๑.แนวทางการประเมินความสุข บุคลากรสาธารณสุข (Happinometer) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
-กาหนดระยะเวลาการประเมินความสุข ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ทางเว็ปไซด์ happinometer.moph.go.th บุคลากรในรพ.สต.ทุกคน ยกเว้น (ลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)
4.7 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.7.1.เชิญชวนเจ้าบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซนที่ ๒ กาหนดจัดในวันที่ ๓ และ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คปสอ.ศรีเมืองใหม่ สีประจาอาเภอปีนี้ คือสีชมพู มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน (ตามเอกสาร
แนบ) - กาหนดการแข่งขันกีฬา (ตามเอกสารแนบ)
4.7.๒.กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี กาหนดจัดในวันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี และ สปอร์ตไนท์ หอประชุมไพรพยอม
4.7.๓.ประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง (ตามเอกสารแนบ)
4.8 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
-ให้ทุกรพ.สต.สารวจหอกระจายข่าว แล้วส่งข้อมูลในเว็บ สสอ.กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ(ตามเอกสารแนบ)
-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านสุขภาพเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการสาธารณสุขชุมชน ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท เบิกจากต้นสังกัด มีทั้งหมด จานวน ๕ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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4.9 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
- ไม่มีวาระการประชุม
4.10 กลุ่มงานควบคุมโรค
4.10.1.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อาเภอศรีเมืองใหม่รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม- กันยายน 2561 พบผู้ป่วย
๑๓9 ราย อัตราป่วย 207.01 ต่อแสน ผู้ป่วยเดือน ตุลาคม 2561 จานวน 7 ราย
รพ.สต.
นาคา
ฟ้าห่วน
นาแค
บก
หนองขุ่น
จันทัย
ลาดควาย
คาบง
ภูหล่น
ตะบ่าย
คาไหล
ห้วยหมาก
หนามแท่ง
นาทอย
โหง่นขาม
ดงนา
คาหมาไน
ดอนใหญ่

จานวนผู้ป่วย อัตราป่วย ต.ค.61
14
179.1
7
134.74
23
495.37
7
193.64
12
415
1
5
193
1
11
236.1
6
186.85
1
6
141.8
4
94.563
4
127.31
1
9
137.68
7
190
2
7
211.74
1
262.47
2
498
5
144.09
1
9
186.26

หมู่บ้าน

9
11
12
1
10,11
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4.10.2.งานวัณโรค
มีแนวทางให้แต่ละพื้นที่บูรณาการด้านงบประมาณและการดาเนินงาน ดังนี้ ให้ x-ray กลุ่มเสี่ยงทุกราย
1. ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (HHC)
2. ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ (HIV)
3. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข (สสอ. + รพ.)
4. โรคเบาหวาน (DM)
5. โรคเรื้อรัง (NCD) (CKD, COPD, Heart)
6. ผู้สูงอายุ
X-ray ทุกราย
- ใช้งบประมาณอาเภอ (งานประจา) และ บันทึกการคัดกรองใน TBCM online
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตาบล
ถ้าผล X-ray ปอดผิดปกติ ส่งตรวจ AFB + GenXpert
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4.11 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ไม่มีวาระการประชุม
4.12 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4.12.1ขอความร่วมมือตอบแบบสารวจสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

4.13 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- ไม่มีวาระการประชุม
4.14 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- ไม่มีวาระการประชุม
4.15 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4.15.1. ตัวชี้วัด QOF ปี ๒๕๖๒
๑.ร้อยละของประชาชนไทยอายุ ๓๕-๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจระดับน้้าตาลในเลือด
(≥ร้อยละ ๙๐)
๒.ร้อยละของประชาชนไทยอายุ ๓๕-๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงโดยการตรวจระดับน้้าตาลในเลือด
(≥ร้อยละ ๙๐)
๓.ร้อยละสะสมครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี ๓๐-๖๐ ปี (≥ร้อยละ ๘๐)
๔.ร้อยละผู้ป่วยเป็นเบาหวานที่สามารถควบคุมน้้าตาลได้ดี (ร้อยละ ๔๐)
๕.ร้อยละผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันได้ดี (ร้อยละ ๕๐)
๖.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต (ร้อยละ ๘๐)
4.16 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
- ไม่มีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โซนที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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