-1สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 / 2553
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00 น
ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เปดประชุมเวลา 13.30 น
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.

นายสุรพร ลอยหา

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2.

นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

3.

นายนิพนธ มานะสถิตพงศ

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

4.

นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.

นางปริญญา ผกานนท

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6. นางจิรังกูร ณัฐรังสี

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

7. นางมนันยา นันทิรังรอง

(แทน) ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี

8. นายภคิน ไชยชวย

(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

9. นายดนัย เจียรกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน

10. นายธวัติ บุญไทย

ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ

11. นายโคมทอง ปตุจาตุรนต

ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

12. นายสุทธินันท โคตะสิน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง

13. นายคมกริช พิมพกัน

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม

14. นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

15. นายลิต แสงแกว

ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

16. นางสุดาพรรณ ประคองพันธ

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล

17. นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธี

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน

18. นายเจริญ เสรีรัตนาคร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ

19. นายพัฒนา ตันสกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

20. น.ส.นพรัตน ดั่งฐากูร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

21. นพ.ทนง คําศรี

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

22. นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

23. นายพิสิษฐ เวชกามา

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

24. นายประวีร คําศรีสุข

ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน

25. นายสมบัติ มูลศรี

(แทน)สาธารณสุขอําเภอสิรินธร

26. นายธานินทร ไชยานุกูล

สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี

-227. นายสมัย พูลทอง

สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน

28. นายธีระวัฒน วีระพันธ

(แทน) สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ

29. นายธนายุทธ ศรชัย

สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก

30. นายสัมพันธ กุลพร

สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง

31. นายทองอินทร ชัยธานี

สาธารณสุขอําเภอตาลสุม

32. นายประสพ สารสมัคร

สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล

33. นางศิวาภรณ เงินราง

สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม

34. นายณรงค แผลงศร

สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ

35. นายไพรัช จันทรพันธ

สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร

36. นายยุรวัฒ ทองผา

สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน

38. นายชูวิทย ธานี

สาธารณสุขอําเภอนาตาล

39. นายอดุลย วรรณชาติ

สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ

40. นายลําพูน ฉวีรักษ

สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร

41. นายทนงศักดิ์ หลักเขต

สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม

42. นายชัยณรงค สุวรรณกูฎ

สาธารณสุขอําเภอสิรินธร

43. นายประวิทย พันธจูม

สาธารณสุขอําเภอสําโรง

44. นายวินัย แกวพรหม

สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ

45. นายบัญฑิต สรอยคํา

สาธารณสุขอําเภอนาเยีย

46. นายมัธยม สุพัฒน

สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม

47. นายอุทัย โมขทิพย

(แทน) สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก

48. นายสุทิน กมลฤกษ

สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย

49. นายชวน จันทรเลื่อน

สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

50. นายวานิช สายยืน

สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม

51. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์

สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน

52. นายชนะ หอมจันทร

(แทน)สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร

53. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ

หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

54. นายวิโรจน เซมรัมย

หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

55. นางพรประเสริฐ อุนคํา

หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต

56. นายประทีป บุญธรรม

หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ

57. นางสิริพร วงศตรี

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข

58. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ

หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

59. นายระวี แววศรี

หัวหนากลุมงานนิติการ

-360. นางวิภาลักษ ชุติเดชานุกูล

หัวหนางานตรวจสอบภายใน

61. นางลําดวน ศรีขาว

งานการเงิน

62. นส.จิรภร วิลัยรัตน

งานการเงิน

63. นส.อลิษา สุพรรณ

กลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
-ขอแสดงความยินดีกับงานหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาล ที่ผานการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย จากสภาเทคนิคการแพทย(LA) ดังนี้
1. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
2. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
3. โรงพยาบาลสิรินธร
4. โรงพยาบาลเขมราฐ
- ยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุข เนน 4 ดาน คือ 1 รักษา 2 ปองกัน 3 สงเสริม 4 ฟนฟู และ
เพิ่ม การมีสวนรวม นโยบายเนนหนัก 1 เรื่อง คือการสานวิสัยทัศนของ สสจ.อบ.ใหเปนจริง โดยดําเนินงาน
ตามกระบวนการPMQA เนนการดําเนินงานใหสามารถตอบกระบวนการPMQAไดทุกหมวด
หมวดที่ 1 การนําองคกร
ตองมีวิสัยทัศน มีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหาร
การเงินการคลัง เนน คาดการณรายรับ ตองสามารถรูวา รายรับเปนเทาไหร มีประเด็นอะไรที่ทําใหยอดเงิน
หายไปจากระบบ ตองนํากลับคืนมาใหได เชน สสจ.อบ. คาดการรายรับจากการลงทะเบียน UC ,ระดับ
อําเภอ คาดการณรายรับจากคียผลงาน Itemized
หมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร
ตองมีตารางในการวางแผน เชนภายใน ก.ค.- ส.ค. ตองมีการระดมสมองเพื่อการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร หัวใจสําคัญของหมวดที่ 2 ตองวางแผนในการจัดทํายุทธศาสตรใหชัดเจน
หมวดที่ 3 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
การจะทําอะไร ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสว นเสีย และตองมีชองทางที่สื่อสารในการวัดวิเคราะหผูมี
สวนไดสว นเสียวามีความตองการอะไร
*** ประธานมอบภารกิจให สสอ. ใหทําคําถามปลายเปด ใหบุคคลากรตอบคําถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในการกระจายอํานาจ โดยใหสงใหทาง สสจ.***
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หมวดที่ 4 การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู
ขอมูลมีการนํามาใชประโยชน คํานึงถึงความคุมทุน เชน สาเหตุการตายอันดับ1 ของอุบลคือมะเร็ง
กับโรคหัวใจ และเราไดทําอะไรกับขอมูล
หมวดที่ 5 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร บุคลากรตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทํางานอยางมีความสุข ตองมีการ
สํารวจและตองเปนคําถามปลายเปด เพื่อจะไดทราบความตองการ
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
มีระบบการสงตอ,ระบบ EMS
หมวดที่ 7 ผลลัพธ,การประเมินตัวชี้วดั
ทายที่สุดจะประเมินที่ Impact วัดอายุขยั เฉลี่ย,ทารกตายปริกําเนิด ,มารดาตาย
และใหฝายยุทธศาสตร จําแนกขอมูลตารางอายุคาดเฉลี่ยเปนรายอําเภอใหทราบดวย

มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน กุมภาพันธ 2553
ในการประชุมครั้งตอไป มอบให กลุมงานยุทธศาสตรเปนเลขาการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2553
มติที่ประชุม : ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
- แจงการสมัครเรียน ทุน อสม. ปดรับสมัคร 12 มีนาคม 2553 หลักเกณฑโควตา จังหวัดละ 1 คน
- การรับสมัครนักเรียนทั่วไป (รับกลาง) ชวงเดือนเมษายนเปดหลักสูรใหม หลักสูตรปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สมทบรวม ม.บูรพา อยูระหวางยื่นสภา เพื่อผาน สกอ. ปหนามหาวิทยาลัยจะไม
เปดรับหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ยกเวน มสธ.
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- โครงการรวมผลิตทันตาภิบาล ใหเตรียมการระดับอําเภอโควตา 50 คน (ทุนจนท.และบุตร 5 คน)
ประชาสัมพันธใหนักเรียนสมัครในตําบลมากกวา 3 คน ระเบียบเมื่อมีปญหาใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ มอบใหฝายพัฒนาทรัพยากรฯ ใหตั้งคณะกรรมการ ตามหมวดที่ 5 เชิญอาจารย
วสส.อบ. มาประชุมระบบการพัฒนาบุคลากร ที่ขาดแคลนจะแกปญหาอยางไร
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ในวันที่ 11-12 มี.ค.2553 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูด า นเพศศึกษาในเยาวชน วัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยน โรงเรียนตนแบบ ผูเขารวมประชุม 400 คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
- การพิจารณาโยกยาย ขอใหเปนที่ประชุม กวป. รวม ไมแยกกลุม พิจารณา
- การรักษาการตําแหนง ผอ.รพ.นาตาล มอบหมายให ผอ.รพ.โพธิ์ไทรรักษาการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
1. การเบิกคาตอบแทนสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในหนวยบริการภาครัฐ(ระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนา)
สปสช.ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2553 เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการภาครัฐ (โรงพยาบาลและสถานีอนามัย) งวดที่ 1 จํานวน 57,114,535.-บาท โดย
กระทรวงการคลังไดเห็นชอบใหใชหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที6่ ) พ.ศ.2552
เปนแนวทางในการปฏิบัติในการเบิกจาย เฉพาะปงบประมาณ 2553 ซึ่งกระทรวงการคลัง จึงมีการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนสําหรับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการภาครัฐ
ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ กค.0406.4/23103 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 ใหใชบังคับตั้งแต 1 ตุลาคม 2552-30
กันยายน 2553
ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดกาํ หนดแนวทางประกอบการเบิกจายคาตอบแทนฯดังกลาว
ดังนี้
1. การเบิกจายใหเปนไปตาม หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนสําหรับบุคลากร ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการภาครัฐ เฉพาะปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
2. การเบิกจายใหผูขอรับคาตอบแทน ยื่นใบขอรับคาตอบแทนตามแบบแนบทายหลักเกณฑ ฉบับที่
4 และฉบับที่ 6 ตอหัวหนาหนวยบริการ โดยให
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2.1 โรงพยาบาลชุมชน ใหจัดทําขอมูลการขอรับคาตอบแทน(ตามแบบฟอรมที่กําหนด) และวาง
ฎีกา 350 เพื่อขอเบิก ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
2.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ(ในสวนสถานีอนามัย) ใหจดั ทําขอมูลการขอรับคาตอบแทน
(ตามแบบฟอรมที่กําหนด) และวางฎีกา 350 เพื่อขอเบิก ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
2.3 ให สงFile ขอมูล เปน CD แนบพรอมกับการวางฎีกา เพื่อจังหวัดจะไดรวบรวมสรุปภาพรวม
โรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพื่อสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป เพื่อประมวลผลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหในครั้งตอไป
3.ใหโรงพยาบาลชุมชน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเก็บหลักฐานในการขอรับคาตอบแทนฯไวที่
หนวยงานเพื่อการตรวจสอบตอไป
4.ใหงดเบิกจายคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับผูปฏิบัติงานพื้นทีป่ กติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน เบีย้ เลี้ยงเหมาจายสําหรับกําลังคนที่ปฏิบัติงานในพืน้ ที่
พิเศษ พ.ศ.2548 เพราะมีลักษณะซ้ําซอนกับหลักเกณฑฯนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไดมีหนังสือสั่ง
การแจงแนวทางฯใหทราบตอไป
2.แจงการสงรายงานงบทดลองประจําเดือน มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียดอยูในวาระการประชุม
หนวยงานทีย่ ังไมไดสง ขอใหสงภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนดวย
3.แจงการสงรายงานงบทดลองเพื่อการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน มกราคม 2553 โดย
มีรายละเอียดอยูในวาระการประชุม
4.แจงแผนการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2553
ดวย งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุมงานบริหารทั่วไป ไดกําหนดการออกนิเทศตรวจสอบ
ภายใน รอบที่ 1/2553 ในระหวางวันที่ 2 – 26 มีนาคม 2553 โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสอบทานความถูกตอง
และเชื่อถือไดของขอมูลทางดานการเงิน บัญชี พัสดุ ระบบควบคุมภายในและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
เพื่อเปนการประเมินติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเปน
การใหขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมปี ระสิทธิภาพ หนวยรับตรวจ ไดแก สสจ. รพศ.
สสอ. รพช. ทุกแหง และ รพ.สต. อําเภอละ 1 แหง โดยเนนตรวจสอบกิจกรรม 6 ดาน คือ ดานการเงิน การ
จัดทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ งานยานพาหนะ และการประเมินระบบควบคุมภายใน ดังนัน้
จึงขอความรวมมือใหทุกหนวยรับตรวจไดแจงผูเกีย่ วของไดเตรียมความพรอมดานเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ใหพรอมสําหรับรับการตรวจสอบ
5.การเทียบคุณวุฒวิ ุฒิบัตร
ก.พ. มีมติอนุมัติใหนําวุฒบิ ัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ
หนังสืออนุมัตแิ สดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา มาใชประกอบการพิจารณา
เรื่องระยะเวลาขั้นต่ํา ในการดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลได เชนเดียวกับวุฒิ
ปริญญาเอก เพื่อประโยชนในการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและขอรับเงิน
ประจําตําแหนงในสายงานแพทย
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มติที่ประชุม :
1. การบริหารความเสี่ยง ใหพิจารณาวาเกินที่ตั้งไวหรือไม
2. จํานวนเงินคาตอบแทน ทีม่ ีการคืนเงิน มอบหมายให นพ.สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ดูแลรายละเอียด และให
เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม 2552
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1.แนวทางปฏิบัติงาน การใหความชวยเหลือผูปวยในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงรับผูปวยในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีไวในพระราชานุเคราะห ในป 2552 และ ป 2553 ซึ่งมีผูปวยในพื้นที่ อําเภอบุณฑริก สิรินธร
พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม และอําเภอโขงเจียม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจงแนวทาง
ปฏิบัติ ในการติดตามใหความชวยเหลือผูปวยในสวนที่เกีย่ วของ ดังนี้
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทําหนาที่ ติดตามดูแล และรับรายงานจากหนวยงาน
ระดับอําเภอ
2.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนยสรรพสิทธิประสงค ทําหนาที่ ดูแลรักษาผูป วยที่ไดรับการ
สงตอจากหนวยแพทยพระราชทานและรายงานผลการรักษาตามระบบรายงานทางWebSite
http://neo.moph.go.th/2498 ประสานการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่มีผูปวยในพื้นที่ ทําหนาที่ติดตาม ความกาวหนาของการไปรับการ
รักษาของผูปวย การไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ และรายงานความกาวหนาใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบ
4. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ที่มีผปู วยในพืน้ ที่ ทําหนาที่ ดูแลรักษาตอเนื่อง เยีย่ มบานและ
ใหคําปรึกษา ประสานการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ ทาง Web Site
http://neo.moph.go.th/2498 และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทราบ
2.งบคาเสื่อม ป 2553 (งบลงทุน UC2553)
สปสช.จัดสรรงบประมาณคาเสื่อมใหจังหวัด ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้
ระดับเครือขาย 40 % จัดสรรภาพรวมของเครือขาย
ระดับจังหวัด 20 % จัดสรร 3 สวน เทาๆ กัน ระหวาง รพศ. รพช และ สอ
ระดับเขต ผูตรวจราชการสงคืนจังหวัด เพือ่ ดําเนินงานนโยบาย
3.การตรวจราชการและนิเทศงานของผูต รวจราชการฯ และคณะ
- เลื่อนจากเดิมวันที่ 17-19 มีนาคม 2553 เปนวันที่ 31 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
หนวยงานที่รบั ตรวจราชการฯ สสจ., รพศ.อบ.
- อําเภอที่รับการตรวจเยีย่ ม คือ อ.โพธิ์ไทร และ อ.นาตาล
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- คณะผูตรวจราชการฯ ตรวจเยีย่ มพื้นที่เพือ่ ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในระดับอําเภอ ในวันที่
1 เมษายน 2553 คือ อําเภอโพธิ์ไทร และอําเภอนาตาล
ภาคเชา คปสอ.โพธิ์ไทร / รพสต.ปากหวยมวง ต.เหลางาม
ภาคบาย คปสอ.นาตาล / รพสต.กองโพน
- ขอเรียนเชิญผูบริหารระดับอําเภอ คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอทุก
แหง เขารวมรับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา
09.00 น. ณ หองประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี และรับฟงสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ในวันที่ 2
เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษาฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี
4. แจงกําหนดการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 1/2553 รายละเอียดในวาระประชุม
5.รายงานความกาวหนาการดําเนินการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจใหไปดูงานกอนที่จะมีการ
ตัดสินใจ ทั้งนีเ้ พื่อเปนแนวทางและเปนการรับฟงความคิดของทีมงาน สําหรับสสอ. ใดที่มีความสนใจ
สามารถไปรวมได
มติที่ประชุม : รับทราบ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.แจงสรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน รายละเอียดในวาระประชุม (เอกสาร)
2.แจงสรุปผลการสงขอมูล 4 แฟม รายละเอียดในวาระประชุม( เอกสาร )
3.แจงการคาดการณการไดรับการจัดสรรงบ OP ลวงหนาป 53 รายละเอียดในวาระประชุม
4. แจงทุก รพ.สงขอมูล OP Individual ตุลาคม 52 - กุมภาพันธ 53 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 53
ทาง http://op.nhso.go.th/op มิฉะนั้นจะถือวาสงขอมูลลาชา โดยขอใหใช Username ใหม ที่แจงใหผดู ูแล
ระบบทราบแลว จ.อุบล ติดลบรวม 5 ลานบาท ปญหาสวนใหญ เลข 13 หลักไมครบถวน
ฝากใหดเู รื่อง OP ปที่ผานมา ประมาณ 30 ลาน ขอใหดแู ลการบันทึกขอมูลดวยขอขอมูลวา แตละ สอ.ไดรับ
เงินเทาไหร (ตอเดือน)
5. แจง webboard การรับ - สงขอมูลไขหวัดใหญ รายละเอียดในวาระเพื่อดู Username
6.แจง สรุปผลการดําเนินงาน โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รายละเอียดในวาระประชุม
(เอกสาร)
มติที่ประชุม : รับทราบ
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กลุมงานประกันสุขภาพ
1. National Coverage เดือนมกราคม 2553 รายละเอียดในวาระประชุม
2. ขอเชิญนายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล/ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง / สาธารณสุขอําเภอทุกแหง ตัวแทนศูนยสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัยทุก
แหงๆ ละ 1 คน ที่อยูในพืน้ ที่ดําเนินการของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ป
2553 (อบต./เทศบาลที่รวมดําเนินการในป 2553 จํานวน 123 แหง) เขาประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น จังหวัดอุบลราชธานี ป 2553 ในวันที่
8 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสุนียแกรนดโฮเทลแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร หองทับทิม 2 ชั้น 5 เวลา 08.30 –
16.30 น.
3. ขอเชิญพยาบาลเขารับการอบรมการดูแลผูปวยวิกฤติ ในระหวางวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2553 และวันที่
25 – 26 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน 2 รุนๆละ 2 วัน ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร ๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
4. ผลการประเมินคุณภาพการสงตอผูปวย เดือนตุลาคม 52 – มกราคม 53 รายละเอียดในวาระ(เอกสาร)
5. แจงเงินโอนจาก สปสช. รายละเอียดในวาระประชุม
ขอสั่งการ ในการประชุมครั้งหนา ความครอบคลุมUC ใหเปรียบเทียบกับ จังหวัดอื่นๆ และ เขต
อื่นๆ ทํากราฟเปรียบเทียบใหชัดเจน กําหนดเปาหมายความครอบคลุมเปนอันดับ 1-2 เทานั้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานควบคุมโรค
1.สถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
แจงใหรายงานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยเปด Website ไขหวัดใหญ และใหรายงาน
ทุกวันศุกร กรณีมีการระบาดใหสงรายงานในทุกวันพุธดวย ทั้งนี้ ขอให รพศ. นําขอมูลมาบันทึกดวย
2.สถานการณโรคไขเลือดออก รายละเอียดตามเอกสาร
3.สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 รายละเอียดตาม
เอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
1.โครงการจังหวัดไรพุงมุง สูสุขภาพดี ป 2553
ดวย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินโครงการจังหวัดไรพุง มุงสูสุขภาพดีป 2553 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขยายฐานการมีสวนรวมของประชาชนทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ โดยมีหวั หนาสวนราชการ
สวนภูมภิ าคระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางดานสาธารณสุข อสม. บุคลากรใน
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การดําเนินการโครงการจังหวัดไรพุงมุงสูสขุ ภาพดี ป2553 ระยะเวลาดําเนินการ เดือน มีนาคม –
กรกฎาคม 2553 ซึ่งกรมอนามัยจัดใหมีการประกวดคลายป 2552 แตใหมกี ิจกรรมของของสมาชิกเหลา
กาชาดจังหวัดและเพิ่มกลุมเปาหมาย เปน 5 กลุม โดยจะดําเนินกิจกรรมวัดรอบเอว 5 กลุมเปาหมายและชั่ง
น้ําหนัก 3 กลุมเปาหมายแรก ดังนี้
1. หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ชั่งน้าํ หนักและวัดรอบเอว
2. องคกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชั่งน้ําหนักและวัดรอบเอว
3. องคกรใหม 1 แหง (สสอ.เมือง) ชั่งน้ําหนักและวัดรอบเอว
4. อสม. ในจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหนวยงานวัดรอบเอวสงภายในวันที่ 22 มีนาคม 2553
5. ประชาชนในพื้นที่ อปท. 1 แหง (อบต.ยาง อําเภอน้ํายืน) วัดรอบเอว
ในการนีก้ ลุมงาน สงเสริมสุขภาพ ขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน ไดดําเนินการวัดรอบเอว อสม.
ครั้งที่ 1 และสงผลการวัดรอบเอวครั้งที่ 1 เปนไฟลอิเล็คทรอนิค ใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 22
มีนาคม 2553 ซึ่งหาก อสม.ในเขตรับผิดชอบมีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตรในผูหญิง และเกิน 90 เซนติเมตร
ในผูชาย ใหดาํ เนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวย หลัก 3 อ. และในเดือนกรกฏาคมใหดําเนินการวัดรอบ
เอวครั้งที่ 2 สงผลการวัดรอบเอวใหกลุมงานสงเสริม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดหนังสือสั่ง
การ และโปรแกรมการดําเนินงาน สามารถดาวนโหลดไดจาก รับสงขอมูล healthcheck
แบบรายงานการวัดรอบเอว File นําเสนอ รายละเอียดในวาระประชุม
2.งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
2.1 การประเมินรับรองซ้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ไดจัดสงแผนการประเมินซ้าํ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
(Re-accreditation) ที่ประกาศครบอายุ 3 ป และแผนการประเมินรับรองซ้ําโดยใชเกณฑบูรณาการแบบ
HPH Plus ซึ่งใชเกณฑการประเมินรับรองซ้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับกระบวนการ ของกรม
อนามัย และเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมโรคใน 3 ประเด็น คือ การควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน ,
การควบคุมการบริโภคยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการควบคุมโรคไขเลือดออก รายละเอียดแผนการ
ประเมินซ้ําดังตอไปนี้
วันที่ 3 มีนาคม 2553 ภาคเชา โรงพยาบาลศรีเมืองใหม (HPH Plus)
ภาคบาย โรงพยาบาลตาลสุม (HPH Plus)
วันที่ 21 เมษายน 2553 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (Re- accreditation)
วันที่ 22 เมษายน 2553 โรงพยาบาลสําโรง (Re- accreditation)
วันที่ 23เมษายน 2553 โรงพยาบาลน้ํายืน (Re- accreditation)
กลุมงานสงเสริมสงเสริมสุขภาพ ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลที่เกีย่ วของ ไดเตรียมรับการ
ประเมินซ้ํา ตามวันและเวลา ดังกลาว
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2.2 ขอเชิญสงผลการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ดวยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดจดั การประชุมวิชาการ “เวทีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับชาติ” ในระหวางวันที่ 23-25 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณและแนวทางการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และเปนการเผยแพร Best Practice
หรือนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญโรงพยาบาลหรือหนวย
บริการสาธารณสุขทุกแหง สงผลการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเขารวมคัดเลือก
เพื่อนําเสนอในการประชุมดังกลาว โดยสงผลการดําเนินงานไปที่ กลุมอนามัยวัยทํางาน สํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย ภายในวันที่ 15 เมษายน 2553 หากผลงานไดรับคัดเลือก กรมอนามัยจะเชิญเปน
วิทยากรนําเสนอ และเขารวมการประชุมโดยเบิกคาใชจายในการไปราชการจากกรมอนามัย
3.การประกวดศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับจังหวัด
ดวยจะมีการประกวดศูนยเด็กเล็กนาอยูยอดเยีย่ มระดับเขต ในเดือนเมษายน 2553 ในการนี้กลุมงาน
สงเสริมสุขภาพจึงขอความรวมมือจากทุกโซนไดดําเนินการประกวดศูนยเด็กเล็กนาอยูร ะดับโซนและสงผล
การประกวดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที1่ 9 มีนาคม 2553 เพื่อจะไดดาํ เนินการ
ออกประกวดในระดับจังหวัด ตามแผนการประกวดดังนี้
วันที่ 23 มีนาคม 2553 โซน 1
วันที่ 24 มีนาคม 2553 โซน 2
วันที่ 25 มีนาคม 2553 โซน 3
วันที่ 26 มีนาคม 2553 โซน 4
4.งานอนามัยแมและเด็ก
4.1โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะทีมงานอนามัยแมและเด็ก
มีกิจกรรมจัดอบรมฝกปฏิบัติทักษะพยาบาลงานหองคลอด โรงพยาลบาลชุมชนทุกแหงจํานวน 17
รุนๆละ 8-9 คน หลักสูตร 5 วัน โดยฝกปฏิบัติที่ งานหองคลอดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดยใน
เดือนมีนาคม จะมีการฝกอบรม 4 รุน รายละเอียดผูจัดไดแจงใหหนวยงานตนสังกัดทราบแลว
4.2 โครงการ MCH สัญจร
MCH BOARD จังหวัดอุบลราชธานี จะออกปฏิบัติงานเยีย่ มใหคําปรึกษาทีมงานอนามัยแมและเด็ก
ในระดับอําเภอ โดยจะสัญจรไปทุกอําเภอๆละ 1 วัน ในเดือนมีนาคม 2553 จะออกปฏิบัติงาน 7 อําเภอดังนี้
วันที่ 12 มีนาคม 2553 อําเภอสําโรง
วันที่ 15 มีนาคม 2553 อําเภอมวงสามสิบ
วันที่ 17 มีนาคม 2553 อําเภอตาลสุม
วันที่ 19 มีนาคม 2553 อําเภอโขงเจียม
วันที่ 24 มีนาคม 2553 อําเภอสิรินธร
วันที่ 25 มีนาคม 2553 อําเภอศรีเมืองใหม
วันที่ 26 มีนาคม 2553 อําเภอทุงศรีอุดม
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5.การติดตามรายงานของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ไตรมาสที่ 2 สงสิ้นเดือน มีนาคม 2553
5.1 รายงาน CFGT. ดวยไฟลอิเล็คทรอนิค
5.2 รายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและรายงานการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว
5.3 ขยายเวลาสงรายงานการวัดรอบเอวสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ จาก 26 กุมภาพันธ 2553 โดยใหสงได
ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2553 พรอมกับรายงานการวัดรอบเอวของ อสม.
6.สรุปผลการแขงขันกีฬาสาธารณาสุขสามัคคี ครั้งที่ 31
การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 15-19 กุมภาพันธ 2553 ณ สวนกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 13 ได ลําดับที่ 2 15 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง
สําหรับนักกีฬาของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไดรับเหรียญรางวัลไดแก
6.1 กีฬาเซปคตระกรอชาย ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนคือโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
6.2 กีฬาบาสเก็ตบอลหญิง ไดครองที่ 3 รวมกับเขต 16 เชียงราย
6.3 กีฬาเทนนิส ได 1 เหรียญเงิน จากประเภทคูผสม 100 ป
6.4 กรีฑา 1 เหรียญทอง จาก 4*100 เมตร ชาย ทั่วไป
1 เหรียญเงิน จาก 4*100 เมตร หญิงทั่วไป
1 เหรียญทองแดง จาก ประเภท 4*100 เมตร ชายชวงอายุ
6.5 กีฬาวายน้ํา ได 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากประเภท อาวุโส
7.แจง สถานการณ งานอนามัยแมและเด็ก ไตรมาสที่1 ตามเอกสารแนบ
8.แจงสรุปผลการสงขอมูล ตาม Itemize ของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ตามเอกสารแนบรายงานธัยรอยด
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.ขอใหอําเภอที่ยังไมไดสงใบสําคัญรับคาปวยการ อสม. (แบบฟอรมของ อบจ. / คาตอบแทน 600 บาท)
ประจําเดือน ธันวาคม 2552 และเดือน มกราคม 2553 ใหสงที่กลุมงาน สบส.ดวน เพื่อกลุมงานฯ จะไดนําสง
อบจ. ตอไป
2.รายชื่อ สสอ. ที่สงใบสําคัญรับคาปวยการ อสม. แลว
ธันวาคม 52 สิรินธร สําโรง ตาลสุม กุดขาวปุน ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม บุณฑริก
มกราคม 53 สําโรง นาตาล เมือง เขมราฐ กุดขาวปุน บุณฑริก
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานทันตสาธารณสุข
1.แจงการประชุม
วันที่ 8 มีนาคม 2553 ประชุม ผูรับผิดชอบงานโรงเรียนตนแบบดานสุขภาพ/โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 12 มีนาคม 2553 ประชุมวิชาการ ทันตบุคลากรประจําเดือนมีนาคม/และพิจารณาโยกยาย
ประจําป ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2งานพอ.สว.
วันที่ 11 มีนาคม 2553หนวยแพทยเคลื่อนที่พอ.สว. ออกปฏิบัติงานที่บานพลาญชัย หมูที่ 10 ตําบลโนนกอ
อําเภอสิรินธร
วันที 18 มีนาคม 2553 หนวยแพทยเคลื่อนที่พอ.สว. ออกปฏิบัติงานที่บานหนองผือ หมูที่ 1 ตําบลนาโพธิ์
อําเภอโขงเจียม
วันที่ 17-19 มีนาคม 53 ทันตแพทยอาสาสมัคร จํานวน 4 ทาน จากมูลนิธิ พอ.สว. ออกมารวมปฏิบัติงานกับ
หนวยคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่(ตามแผนของหนวยคาราวาน) ทีมละ 2 ทาน ขอความอนุเคราะห
พื้นที่เตรียมเปาหมายผูรับบริการทันตกรรมเพิ่ม เปน 150 คน
วันที่ 17 มีนาคม 2553
ทีม 1 ปฏิบัติงานที่บานแกงกอก อําเภอพิบูลมังสาหาร ทพญ.พิกุล อารยางคกูร /ทพญ.เมตตจิตต นวจินดา
ทีม 2 ปฏิบัติงานที่บานโขงเจียม อําเภอโขงเจียม ทพญ.สุเมธา อเนกสัมพันธ /ทพญ.ชยาพรรณ ลักษิตานนท
วันที่ 18 มีนาคม 2553
ทีม 1 ปฏิบัติงานที่บานชองเม็ก อําเภอสิรนิ ธร ทพญ.พิกลุ อารยางคกูร /ทพญ.เมตตจิตต นวจินดา
ทีม 2 ปฏิบัติงานที่บานหนองชางใหญ อําเภอมวงสามสิบ ทพญ.สุเมธา อเนกสัมพันธ / ทพญ.ชยาพรรณ
ลักษิตานนท
วันที่ 19 มีนาคม 2553
ทีม 1 ปฏิบัติงานที่บานหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ ทพญ.พิกุล อารยางคกูร /ทพญ.เมตตจิตต นวจินดา
ทีม 2 ปฏิบัติงานที่บานกุดยาลวน อําเภอตระการพืชผล ทพญ.สุเมธา อเนกสัมพันธ / ทพญ.ชยาพรรณ ลักษิตานนท
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ
1.โครงการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด ปงบประมาณ 2553
การอบรมโครงการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม กลุมเปาหมายในการจัดการอบรมคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่ศึกษาอยูใ นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ
ประสงค จํานวน 74 คน และมีพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลชุมชนเขารวมกิจกรรมดวย
2.โครงการพัฒนาความเขมแข็งและยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)ดวยเครือขาย QRT
- การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณรว มกับ QRT วันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง
ประชุม 1 สสจ. เปาหมายคือ ทีมนําจาก รพช. 6 แหง ไดแก น้ํายืน มวงสามสิบ ดอนมดแดง เขมราฐ ตาลสุม
และกุดขาวปุน
- ประชุมวิชาการสนับสนุนในสวนที่ขาด ใหกับ รพช.เปาหมายทั้ง 6 แหง ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา
08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 1 สสจ.
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- วันที่ 30 มีนาคม 2553 QRT จังหวัด 6 คนรวมกับทีมที่ปรึกษา สรพ. 3 คน ลงเยี่ยม รพ.มวงสามสิบ
3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมขาราชการและผูประกันตน
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯไดทําหนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณใหทุกอําเภอทราบ เพือ่
ดําเนินการจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมขาราชการและผูประกันตนในทุกอําเภอตามยอดทีจ่ ัดสรรให
นั้น เพื่อใหการดําเนินการทันตามระยะเวลาที่กําหนด ขอใหทุกอําเภอ ดําเนินการอบรมกลุมเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 20 ของกลุมเปาหมายทั้งหมด ภายในเดือนมีนาคม 2553 ที่เหลือใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2553 และทําการบันทึกขอมูลผูผานการอบรมในโปรแกรม PPIS ทุกคน ทั้งนี้ได
สนับสนุนคูมือ “การเรียนรูดูแลสุขภาพตนเอง” ใหกบั กลุมขาราชการและผูประกันตนดวย โดยขอใหรับ
คูมือไดที่ โรงพิมพอุบลกิจออฟเซท ในชวงตนเดือนมีนาคมนี้ ตามเปาหมายที่กําหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.การจัดอบรมอาสากูชีพ FR ในพื้นที่พิเศษ หลักสูตร 16 ชั่วโมง ที่บาน ดงนา และโหงนขาม ต.หนามแทง
อ.ศรีเมืองใหม ระหวางวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ผูชวยเจาหนาที่สถานีอนามัย
อสม. ประชาชนและผูนําชุมชน ที่มีรถยนตสวนตัว ที่พอจะมีความรูในการชวยเหลือเบื้องตน ในระหวาง
นําสงผูปวยมายังจุดนัดหมายไดอยางปลอดภัย
2. สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานพนักงานกูชีพ ตามโครงการอบรมฟนฟูวิชาการและทดสอบมาตรฐาน
ทักษะการปฏิบัติใหแกนกั ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(EMT-B)ของจังหวัดอุบลราชธานี ป 2553
ระหวางวันที่ 15– 20 กุมภาพันธ 2553 โดยไดรับความรวมมือจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ
ประสงค ,วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี รวมเปนวิทยากรในการทดสอบ ซึ่งมีพนักงานกูชพี เขาทดสอบ จํานวน
310 คน จากผลการทดสอบ พบวา พนักงานกูชีพผานการทดสอบ ทุกคน และผลคะแนนเฉลี่ย 84.28%
3. สรุปผลการปฏิบตั ิการหนวยแพทยฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2553 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553 จํานวนปฏิบัตกิ ารกูชีพทั้งสิ้น 4,943 ราย
สอบถาม 1. กรณี คนลาออก จะพิจารณาอยางไร
2 .กรณี การบริหารจัดการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
จากกรณีมีผูลาออกและการบริหารจัดการ ให จัดประชุมพิจารณาเปนกรณีเฉพาะ โดยนํา
ประเด็นทั้ง 2 เขาที่ประชุม
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
1.ขอแสดงความขอบคุณในความรวมมือโครงการ To Be Number One
2. ผลการประกวดกิจกรรมโครงการ To Be Number One ระดับภาค จังหวัดอุบลราชธานี ผานการรักษา
มาตรฐาน จังหวัด To Be Number One และประเภทสถานศึกษา โรงเรียนปทุมวิทยาคม เปนตัวแทนของภาค
เขาประกวดระดับประเทศตอไป
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3. กองทุนฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ มีกําหนดเปดศูนยซอ มอุปกรณผูพกิ าร ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 สถานที่
ขางโรงเรียนบานทาบอ
4. แจงอําเภอทีย่ ังไมดําเนินการเบิกงบประมาณโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ ป 2552 มี 5 อําเภอ
ประกอบดวย ตาลสุม นาเยีย ทุงศรีอุดม น้ําขุนและตระการพืชผล ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่
15 มีนาคม 2553 ดวย
5. แจงใหอําเภอรายงานการตั้งคลินิกผูสูงอายุ และการสงผูสูงอายุบุคคลตนแบบ
นพ.สุวิทย ใหโรงพยาบาลแจงใหจังหวัดทราบ กรณีทนี่ ักกายภาพบําบัดลาออก เพือ่ จะไดสรรหาทดแทน
ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงาน คบส.
1.โครงการ Antibiotic Smart use ในปงบประมาณ 2553
กลุมเปาหมาย จะเปน รพ.สต.ทุกแหง แพทยจบใหมและแพทยทยี่ ังไมผานอบรม ซึ่งจะมีการประชุม
ชี้แจงผูเกีย่ วของตอไป
2.การประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสถานพยาบาล จะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2553
3.โครงการอาหารปลอดภัย และ central supply มีการประชุมชี้แจงผูรบั ผิดชอบระดับอําเภอแลว และได
จัดทํา website ศูนยขอมูลขาวสาร อาหารปลอดภัย สามารถเขาไปเยี่ยมชมและสงขอรองเรียนเรื่องอาหารได
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ขอสั่งการ ในการประชุมครัง้ ตอไป ใหเรียงลําดับ
1. เรื่องของกลุมงาน
2. ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดการตรวจราชการ แยกเปนรายคณะ โดยใหผูรับผิดชอบงานเปนคนนําเสนอ
ขอมูล และโซน เปนผูเสนอปญหา
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 16.45 น.
ลงชื่อ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นส.อลิษา สุพรรณ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ
( นางสิริพร วงศตรี )

