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ระเบียบวาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 12/๒๕62 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
วาระก่อนประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-ขอขอบคุณการรับบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ ยอดแสดง
ความจำนงบริจาคโลหิต ๓๕๐ คน ได้รับหิต จำนวน ๒๕๐ ยูนิต
-ขอขอบคุณ การสวดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประจำเดือน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
สถานที่ วัดแก้วมงคล บ้านกุดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนใหญ่
-ขอขอบคุณ การรวมน้ำใจช่วยงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อำเภอยังไม่สรุป
ยอดบริจาค (สสอ.มอบเป็นภาพรวม ๓,๐๐๐ บาทถ้วน)
-ขอขอบคุณ การอบรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีเมืองใหม่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
-ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางบ้านนาเลิน หมู่
ที่ ๑ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร(ณ วงกลมศรีไตรสาร ชุดปกติ
ขาว) เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม (ณ หอประชุมศรีเมืองใหม่ ชุดปกติขาว) เวลา ๐๙.๓๐
น. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ณ วัดสระประทุม บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๔
ตำบลดอนใหญ่ ชุดจิตอาสา
-บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่
(สาธารณสุขได้รับมอบนิทรรศการ และ การจัดแสดงรำวงย้อนยุคเวทีกลางต่อจากการแสดงอื่นๆ)
-การจัดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ของกิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่
วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สสอ./รพ. ได้รับมอบการปฐมพยาบาล พิธีกร นิทรรศการ)
-พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ฯประจำเดือนธันวาคม ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดบ้านนา
เวียง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม และ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
4.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่
อำเภอขอให้ช่วยจำหน่าย บัตรมวยศึกกุ้มข้าวใหญ่ ๓๐ บัตรๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทถ้วน (รพ.สต.ละ ๒
บัตร สสช. ๑ บัตร)
2.การจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีปี ๒๕๖๒ สสอ.ได้รับมอบมา ๑๐๐ ฉบับๆละ ๑๐๐ บาท รวม
๑๐,๐๐๐ บาทถ้วน
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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
1. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2563 (ฉ)
1.1. แจ้งกำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1/2563 ระหว่าง
วันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2562
1.2. วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชุมปรับมาตรฐานผู้นิเทศงานระดับจังหวัด
2. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารประกอบ)
แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2563
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำขุ่น/ รพ.สต.ขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก
2.1 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ รอบ 1/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2562
2.2 กำหนดการออกเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
• ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
• ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
• ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
3. สรุปแนวทางการจัดหารายได้ (เอกสารประกอบ)
4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.Coverage UC ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ ข้อมูลล่าสุด สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
https://sites.google.com/site/ucprakan34000/home-1/khwam-khrxbkhlum
2.หน่วยบริการที่ได้รับรางวัลส่งข้อมูลทันเวลาได้รวดเร็วที่สุด ปีงบประมาณ 2562 (Regional NHSO Claim
Award) แจ้งหน่วยบริการที่ได้รับรางวัลส่งข้อมูลทันเวลาได้รวดเร็วที่สุด ของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2562 (Regional NHSO Claim Award 2019) มี 4 ประเภท ดังนี้
1.รางวัลประเภทหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล 1 - <5,000 รายการ
1.1 ชนะเลิศ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ (6.41 วัน)
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 รพ.รวมแพทย์ จ.ยโสธร (7.25 วัน)
1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รพ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี (8.68 วัน)
2.รางวัลประเภทหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล 5001 - 15,000 รายการ
2.1 ชนะเลิศ รพ.เขื่องใน (9.75 วัน)
2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 รพ.บุณฑริก (10.77 วัน)
2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รพ.ตระการพืชผล (11.09 วัน)
3.รางวัลประเภทหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล >15,000 รายการ
3.1 ชนะเลิศ รพร.เดชอุดม (9.77 วัน)
3.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 รพ.อำนาจเจริญ (12.13 วัน)
3.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รพ.กันทรลักษ์ (15.11 วัน)
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4.รางวัลประเภทจังหวัดกำกับติดตามหน่วยบริการเพื่อส่งข้อมูลได้ทันเวลามากที่สุด
รางวัลชนะเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4.4 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการดำเนินการQOF 2563
4.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. เชิญผู้รับผิดชอบงานด้านเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานท่าน เข้าร่วมอบรมการสอบเทียบเครื่องมือ โดย
เตรียมเครื่องวัดความดันหิตที่ผ่านการสอบเทียบจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องวัด
ความดันโลหิตที่ต้องการสอบเทียบ จำนวน ๑ เครื่อง ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร
อำนวยการผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
4.6 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. ขอความร่วมมือให้รพ.สต.ทุกแห่ง ให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและ
ดำเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่หน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยใช้ one page
4.7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ไม่มีวาระการประชุม
4.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1. เชิญประธานอสม.จากทุกตำบล เพื่อคัดเลือกประธานระดับอำเภอ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานหลังใหม่
2. รพ.สต. ใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอเบิกเงินค่าป่วยการให้ดำเนินการภายในวันที่นี้ (๓ ธ.ค. ๒๕๖๒)
งานกีฬา
กีฬาจังหวัด
1. ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา
05.00 - 16.00 น. ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และงาน Sport Night ในเวลา 17.00 - 22.00 น.
ณ อาคารโดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี (ศรีปทุมพิทยาคาร
๒. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน 10,000 ก้าว จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ เวลา 05.00 น. ณ บริเวณ
สวนสาธารณะห้วยม่วง
4.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่ พบผู้ป่วย 405 ราย อัตราป่วย ๕71.7 ต่อแสนประชากร
พบผู้ป่วยเดือนกันยายน จำนวน 4 ราย รายละเอียดเพิ่มเติม
***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.ทีมพ่นหมอกควันออกควบคุมโรคกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายภายใน 24ชั่วโมง(พ่นวันที่ ๐-๓-๗-๑๔-(๒๑))
5 คือ ชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำภายใน และนอกบ้านให้กลายเป็นศูนย์ ภายใน 5 วัน
28 เฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่มใน 28 วัน(หลัง 28 วันจะเป็นการระบาดเหตุการณ์ใหม่

2.งานวัณโรค ขอให้เริ่มคัดกรองใน program NTHIP online ให้เสร็จก่อนกุมภาพันธ์ 2563 รายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย CXR http://uploadfiles.smmpho2.org/index.php?topic=9479.0
กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
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แจ้งกำหนดวันส่งเบิกยาประจำเดือนปีงบประมาณ 2563 รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนหากเป็น
วันหยุดให้เลื่อนไปข้างหน้า
หากส่งไม่ทัน รอบที่สองภายในวันที่ ๒๗ ของทุกเดือนหากเป็นวันหยุดให้เลื่อนไปข้างหลังจนถึงวันทำการ 1 วัน
อาจไม่ทันรถรับส่ง หลังจากนี้ต้องดำเนินการนำส่งด้วยตนเอง
4.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. ผลการดำเนินงานร้อยละ 21.97 เป้าหมายอุบลราชธานี มากกว่าร้อยละ ๓๐
หน่วยบริการ
03542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่
03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น
03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย
03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง
03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่
03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง
03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค
03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล
03548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย
03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน
03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง
10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม
03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย
13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย
23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน
03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน
10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา
รวม
10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

ผู้ป่วยนอก บริการแผนไทย ร้อยละ30
698
498
71.35
413
242
58.60
328
166
50.61
251
121
48.21
696
285
40.95
329
112
34.04
433
143
33.03
711
229
32.21
232
70
30.17
132
35
26.52
193
47
24.35
41
8
19.51
563
94
16.70
307
43
14.01
621
64
10.31
398
19
4.77
75
1
1.33
6,421
2,177
15,836

4.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
- ไม่มีวาระการประชุม
4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1. แจ้งแผนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.บก,คำบง
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.บก
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.ดอนใหญ่,นาทอย
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
รพ.สต.นาทอย

2,713

33.90
17.13
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๒. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๑

4.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
- ไม่มีวาระการประชุม
4.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจประเมินเด็ก ๔๒ + ดังนี้
๑.๑ ช่วงเวลาในการดำเนินการรณรงค์ วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑.๒ จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเด็ก ๔๒+ (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗) โดยดึงข้อมูลจาก UB-Sim และฐานข้อมูลรพ.สต. ตรวจเช็คสถานะว่าตรงกันหรือไม่ เด็กยัง
อยู่ในพื้นที่หรืออยู่นอกพื้นที่
๑.๓ กิจกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม
๑.๓.๑ กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการ ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะผอม
,อ้วน,เตี้ย
๑.๓.๒ กิจกรรมประเมินพัฒนาการตามช่วงอายุ โดยใช้คู่มือ DSPM (ใช้คู่มือ DSPMเล่มล่าสุดอยู่
ในกระเป๋าชุดประเมินพัฒนาการสีม่วง ที่แจกให้ล่าสุด)
๑.๓.๓ กิจกรรมตรวจฟันและสุขภาพช่องปาก
๑.๓.๔ กิจกรรมให้วิตามินเสริมธาตุเหล็ก โดยกลุ่มเด็กอายุ ๖ ปีให้วิตามินน้ำเสริมธาตุเหล็ก
ขนาด ๑ ช้อนชาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๑.๓.๕ กิจกรรมตรวจวัดความเข้มข้นของเลือด (HCT) ในเด็กกลุ่มเป้าหมาย ทุกราย
๑.๓.๖ กิจกรรมทำแผนการดูแล ( Care Plan) ในกรณีตรวจพบความผิดปกติ
๑.๔ รพ.สต./PCU /สสช. ดำเนินการตรวจประเมิน ๖ กิจกรรมและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
JHCIS และ ใน UB-Sim ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
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๑.๕ ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามไฟล์แบบฟอร์มรายงาน /รูปภาพกิจกรรม ให้ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ สนง.สสอ.ศรีเมืองใหม่ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
2.ขอให้รพ.สต. /PCU/สสช.ส่งข้อมูลรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่ยังไม่คลอด ให้ฝ่ายส่งเสริม
สนง.สสอ.ศรีเมืองใหม่ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
4.15 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1. การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เข้ารับการตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (fee schedule) ให้ส่งพร้อมส่งตรวจ
U/S ครั้งที่ ๑ โดยส่งตรวจที่ฝ่ายทันตกรรม รพ.ศรีเมืองใหม่ ในวันจันทร์ และวันศุกร์ เริ่มวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๒ เป็นต้นไป
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 เรื่องอื่น ๆ
Files:วาระการประชุม

