วาระประชุมประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
วันที่ ๒๗ ธันวาม ๒๕๖๑
ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
............................................................
๑.งานพัฒนาศักยภาพ อสม.
๑.๑) ประกาศผลการการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ดีเดน ระดับจังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๑ สาขา (เอกสารแนบ 1 ตามประกาศแนบมาพรอมนี้)
- กําหนดการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป ๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
๑.๒) การจัดทํา Smart Card อสม.
ดวย กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการจัดทําบัตร Smart Card อสม. เพื่อมอบเปนของขวัญป
ใหม ป พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและ ประชาชน ซึ่งบัตร Smart Card อสม.
จะรองรับการจายเงินคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานผานระบบบูรณาการฐานขอมูล
สวัสดิการสังคม (e-social Welfare) โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ (ธ.ก.ส.) จัดทําบัตร Smart Card ใหกับ อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ นั้น ในการนี้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความรวมมือ โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและสาธารณสุขอําเภอทุกแหง
ไดดําเนินการดังนี้
๒.๑.๑) ประสาน อสม.ในพื้นที่ใหเตรียมลงทะเบียนบัตร Smart Card อสม. ในระหวางเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงมกราคม ๒๕๖๒
๒.๑.๒) หลักฐานในการลงทะเบียนประกอบดวย (๑) บัตรประจําตัว อสม. (๒) บัญชีธนาคาร ธกส.
หากไมมีใหเปดบัญชีใหม พรอมแจงกับเจาหนาที่ รพ.สต.เพื่อเปลี่ยนแปลงขอมูล e – payment (๓) เบอร
โทรศัพทมือถือ
๒.๑.๓) การลงทะเบียนบัตร Smart Card ทางธนาคาร ธกส. จะลงพื้นที่ไปใหบริการที่ รพ.สต.ทุก
แหง รายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารที่แนบมานี้
๑.๓) การดําเนินงานการจายเงินคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผานระบบ
บูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Socail Welfare) ปงบประมาณ ๒๕๖๒ (อสม. e-Payment)
- ตามปฏิทินการดําเนินงานสําหรับการจายเงินคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Socail Welfare) ปงบประมาณ ๒๕๖๒
(กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) แนบมาพรอมนี้ (ดําเนินการรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒)

๑.๔ การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงการ ๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท
องคราชัน ซึ่งการดําเนินงานจะประสบคามสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือ ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผูนําชุมชน ตลอดจนประชาชน ดําเนินการคนหาผูสูบบุหรี่ โดย
มุงเนนกลุมตางๆ กลุมผูมีปญหาสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข ผูนําชุมชน กลุมเยาวชน รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัวกลุมดังกลาวขางตน ใหเลิกสูบบุหรี่อยางตอเนื่องเปนเวลา ๖ เดือน นั้น
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ใครขอใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอทุกแหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง ดําเนินการ
ขับเคลื่อนโรงการ ๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน ดังนี้
๑) ขอความรวมมือให อสม.ทุกคน และบุคลากรสาธารณสุขทุกคนไมสูบบุหรี่ เพื่อเปนแบบอยาง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
๒) ขอให อสม.ทุกคน รวมดําเนินการโครงการ โดย อสม. ๑ คน คนหา ชักชวนผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบ
บุหรี่ อยางนอย ๓ คน ติดตามใหกําลังใจผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่ และรายงานในแบบรายงาน อสม.๑ ทุกเดือน
๓)ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานผาน ระบบ HDC special
PP และ Thaiphc.net ทุกเดือน
๑.๕) การดําเนินงาน อสม.ออนไลน
1.5.1 ผลการประกวดการใชแอป อสม.ออนไลน สําหรับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดรับ
รางวัล อสม.ออนไลน ปที่ 2 รางวัลดีเดนระดับจังหวัด เงินรางวัล 40,000 บาท มี 1 แหง คือ รพ.สต.บานบัว
เจริญ อําเภอ เดชอุดม และ รางวัลชื่นมชมในความมางมั่นกาวสู อสม.4.0 จํานว 5 รางวัล รางวัลละ 10000
บาท ไดแก 1) ศศสช.รพ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อําเภอเมือง 2) รพ.สต.บานนาโพธิ์ อําเภอบุณฑริก 3)
รพ.สต.บานเจียด อําเภอเขมราฐ 4) รพ.สต.บานหัวทุง อําเภอตระการพืชผล และ 5) รพ.สต.กลางใหญ อําเภอ
เขื่องใน
1.5.2 ผลการดําเนินงาน อสม.ออนไลน ประจําเดือน ธันวาคม 2561 ตามเอกสารที่แนบ
1.5.3 การนําเสนอ Best practice รพ.สต.ที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด คือ รพ.สต.บานบัวเจริญ
อําเภอเดชอุดม
๒. งานสมัชชาสุขภาพ
๒.๑ ผลการประชุมสมัชชาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
จากการประชุมสมัชชาระดับชาติ วันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยประชุมวายุภักษ
โรงแรมเซ็นตทรา ศูนยราชการและคอนเวนชั่รนเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายใตประเด็นหลักของ
งาน “รูเทาทันสุขภาพ รวมสรางสังคมสุขภาวะ” โดยไดประกาศระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ รวมทั้งสื้น ๔ ระเบียบวาระ ดังนี้

๑. ความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ (Health Literacy for
NCDs Prevention and Management)
๒. การรวมสรางสรรคพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (CoCreating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable
Development)
๓. ความรับผิดชอบรว มทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอรตตอสุขภาวะเด็ก(E-Sports: Social
Responsibility for Child Health)
๔. การคุมครองผูบริโภคดานบริการทันตกรรม(Consumer Protection in Dental
Services)

