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สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 / 2553
วันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น
ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เปดประชุมเวลา 10.00 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) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค

7. นางอรอินทร ขําคม

(แทน) ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์

8. นายโกวิท เริงนิรันดร

(แทน)รก.ผอ.กองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลฯ

9. นายภคิน ไชยชวย

(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

10. นายดนัย เจียรกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน

11. นางทองพรรณ ภักดี

(แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ

12. นายโคมทอง ปตุจาตุรนต

ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

13. นายสุทธินันท โคตะสิน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง

14. นายอุดม โบจรัส

ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

15. นางสาวไกร ชมทอง

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม

16. น.ส.จิรภัสษร สุขมุล

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

17. นายชนะจิต ศรีภักดี

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

18. นางสุดาพรรณ ประคองพันธ

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล

19. นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธี

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน

20. นายเจริญ เสรีรัตนาคร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ

21. นายพัฒนา ตันสกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

22. นายอนุชิต หิรัญกิตติ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง

23. นายปญญา สิทธิธรรมบูรณ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

24. นายพิสิษฐ เวชกามา

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
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25. นายประวีร คําศรีสุข

ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน

26. นายธานินทร ไชยานุกูล

สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี

27. 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 จันทพันธ

สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร

36. นายยุรวัฒ ทองผา

สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน

37. นายชูวิทย ธานี

สาธารณสุขอําเภอนาตาล

38. นายอดุลย วรรณชาติ

สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ

39. นายลําพูน ฉวีรักษ

สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร

40. นายทนงศักดิ์ หลักเขต

สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม

41. นายชัยณรงค สุวรรณกูฎ

สาธารณสุขอําเภอสิรินธร

42. นายประวิทย พันธจูม

สาธารณสุขอําเภอสําโรง

43. นางนภัทร โอภาสวัฒนา

(แทน)สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ

44. นายบัญฑิต สรอยคํา

สาธารณสุขอําเภอนาเยีย

45. นายมัธยม สุพัฒน

สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม

46. นายประกอบ ศรศิริ

สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก

47. นายสุทิน กมลฤกษ

สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย

48. นายชวน จันทรเลื่อน

สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

49. นายวานิช สายยืน

สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม

50. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์

สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน

51. นายสุทธิพงษ ภาคทอง

หัวหนากลุมงานบริหาร

52. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ

หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

53. นายวิโรจน เซมรัมย

หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

54. นางนภาพร จันทนบ

หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
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55. นายประทีป บุญธรรม

หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ

56. นางสิริพร วงศตรี

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

57. นางรําไพ สุวนาม

หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ

58. นายปยะมิตร สมบูรณ

(แทน)หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

59. นายระวี แววศรี

หัวหนากลุมงานนิติการ

60. นางวิภาลักษ ชุติเดชานุกูล

หัวหนางานตรวจสอบภายใน

61. นางลําดวน ศรีขาว

งานการเงิน

62. นางหรรษา ชื่นชูผล

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

63. น.ส.อลิษา สุพรรณ

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

64. นางเพ็ญศรี สมชัย

กลุมงานทันตสาธารณสุข

65. นางฉัฐฉวี ใจแกว

กลุมงานควบคุมโรค

66. น.ส.ฑิฆัมพร พันธุพินิจ

กลุมงานการแพทยสุขภาพจิต

67. นายกําแหง สมสุข

กลุมงานคุมครองผูบริโภค

68. นางอุษณีย เกิดมี

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

69. นายปญญาวุธ ไพเราะ

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

70. นางสุภาภรณ อุตมัง

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

71. นายพรประเสริฐ อุนคํา

กลุมงานการแพทยสุขภาพจิต

72. นางเนตรนภิส พันธุวรรณ

โรงพยาบาลมวงสามสิบ

73. นายสมบัติ ขัดโพธิ์

สสอ.ตาลสุม

74. นายมรกต ลอยนวล

สสอ.โขงเจียม

75. นายประจักษ สุพรม

สสอ.นาจะหลวย

76. นางปภัสพร พันธจูม

งานบริจาคโลหิต สสจ.อบ.

77. นางน้ําฝน จันทรแดง

รพ.ทุงศรีอุดม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระกอนการประชุม
- ขอแสดงความยินดี ขาราชการพลเรือนดีเดน โครงการขาราชการดีเดน กลุม ประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษ
นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
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- ประธานสาขาสมาคมสภาผูส ูงอายุ นายถนอม มารัตน ชี้แจงการดําเนินงานผูสูงอายุ จังหวัด
อุบลราชธานี และขอความรวมมือพืน้ ที่ดําเนินการ ดังนี้
1. กระตุนการดําเนินงานเครือขายชมรมผูสูงอายุ โดยใหชมรมดําเนินการตามคําแนะนําที่
กําหนดไว และ แตงตั้งประธานชมรมผูสูงอายุในระดับอําเภอ ,ระดับตําบล เพื่อใหเกิดการ
ทํางานที่ตอเนือ่ ง
2. คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุระดับจังหวัด มีแผนติดตามเยี่ยมการดําเนินงานของ
ชมรมผูสูงอายุ ขอความรวมมืออําเภอในการเชิญประธานและเลขานุการชมรมผูสูงอายุทกุ
ชมรม เขารวมประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทราบ
นายสุรพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เนนการดําเนินงานของชมรม
ผูสูงอายุ เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงสาธารณสุข ให อสม.มีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ และในป
2553 จะเนนเรื่องคลังปญญาในพื้นที่ โดยเฉพาะขาราชการเกษียณไมวา จะเปนสายสาธารณสุข หรือสาย
ศึกษาธิการ ใหมาชวยสงเสริมและสนับสนุนในการทํางานสงเสริมสุขภาพ แกปญหาสังคมและปญหา
เยาวชนรวมกับบุคลากรสาธารณสุขที่มีไมเพียงพอ
ขอสัง่ การ มอบใหกลุม งานสงเสริมสุขภาพรับผิดชอบงานผูสูงอายุแทนกลุมงานการแพทยและ
สุขภาพจิต ในการประชุมครัง้ ตอไป ใหเตรียมนําเสนอขอมูลในการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ปญหา
อุปสรรค และตองการการสนับสนุนการทํางานอยางไร
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 /2553
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน มีนาคม 2553
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2553 ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุม งาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
1.การบริหารการเงินการคลัง
1.1 การสงรายงานงบทดลอง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 ของ แมขาย ลูกขาย และ สสอ.
1.2 การวิเคราะหสถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553 มีผลการวิเคราะห ดังนี้
1.2.1 ระดับโรงพยาบาลชุมชน
สภาพคลองทางการเงิน 3 ตัวชี้วดั ดังนี้
1) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current ratio) เกณฑ 1.5 เทา มีโรงพยาบาลที่ผา นเกณฑ 8 แหง และ
ไมผานเกณฑ 12 แหง ไดแก โรงพยาบาลศรีเมืองใหม โขงเจียม ตระการพืชผล กุดขาวปุน
พิบูลมังสาหาร ตาลสุม โพธิ์ไทร สําโรง สิรินธร ทุงศรีอุดม เดชอุดม และ 50 พรรษา อัตราเฉลี่ยรวม
โรงพยาบาลชุมชน 1.39 เทา
2) อัตราสวนทุนหมุนเร็ว (Quick ratio) เกณฑ 1 เทา มีโรงพยาบาลที่ผา นเกณฑ แหง 15 แหง ไม
ผานเกณฑ 5 แหง คือ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม โขงเจียม สิรินธร ทุง ศรีอุดม และเดชอุดม อัตราเฉลี่ยรวม
โรงพยาบาลชุมชน 1.32เทา
3) อัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สนิ หมุนเวียน (Cash ratio) เกณฑ 0.7 เทา
ผานเกณฑ 17 แหง ไมผานเกณฑ 3 แหง คือ โรงพยาบาลทุง ศรีอุดม เดชอุดม และ 50 พรรษา อัตรา
เฉลี่ยรวมโรงพยาบาลชุมชน 2.37 เทา
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการบริหารจัดการ 4 ตัวชี้วัด
1) ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการเก็บหนี้คา รักษา Non UC เกณฑ 90 วัน มีโรงพยาบาลชุมชนที่ผาน
เกณฑ 12 แหง ไมผานเกณฑ 8 แหง ไดแก โรงพยาบาลโขงเจียม ตระการพืชผล วารินชําราบ
พิบูล ดอนมดแดง สิรินธร นาจะหลวย และเดชอุดม
อัตราเฉลี่ยรวมโรงพยาบาลชุมชน 144.61 วัน
2) ระยะเวลาการหมุนเวียนคายา เวชภัณฑและวัสดุการแพทย เกณฑ 90 วัน มีโรงพยาบาลชุมชน
ที่ผานเกณฑ 4 แหง คือ โรงพยาบาลตระการพืชผล ตาลสุม สําโรง และสิรินธร ไมผานเกณฑ
16 แหง อัตราเฉลี่ยรวมโรงพยาบาลชุมชน 185.71 วัน
3) ระยะเวลาเฉลีย่ ในการชําระเจาหนีก้ ารคาสําหรับคายา เวชภัณฑและวัสดุการแพทย เกณฑ 90 วัน
มีโรงพยาบาลที่ผานเกณฑ 12 แหง ไมผาน 8 แหง ไดแก โรงพยาบาลโขงเจียม เขื่องใน บุณฑริก
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กุดขาวปุน ดอนมดแดง ทุงศรีอุดม และนาจะหลวย อัตราเฉลี่ยรวมโรงพยาบาลชุมชน 77.18 วัน
4) ประสิทธิภาพการบริหารรายรับ-รายจาย (I/E ratio) เกณฑ 1 มีโรงพยาบาลทีผ่ านเกณฑ 7 แหง
คือ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม โขงเจียม มวงสามสิบ วารินชําราบ ดอนมดแดง นาจะหลวย และ
๕๐ พรรษาฯ ไมผานเกณฑ 13 แหง อัตราเฉลี่ยรวมโรงพยาบาลชุมชน 0.96 เทา
1.2.2 ระดับโรงพยาบาลศูนย
จากขอมูลการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ 2553 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มีผลการวิเคราะหดัชนีทาง
การเงิน 7 ตัว ดังนี้
สภาพคลองทางการเงิน 3 ตัวชี้วัด
1).อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current ratio) เกณฑ 1.5 เทา มีผลการวิ เคราะห เปน 2.30 เทา ผานเกณฑ
2) อัตราสวนทุนหมุนเร็ว (Quick ratio) เกณฑ 1 เทา มีผลการวิ เคราะหเปน 2.11 เทา ผานเกณฑ
3) อัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน (Cash ratio) เกณฑ 0.7 เทา มีผล
การวิ เคราะหเปน 4.36 เทา ผานเกณฑ
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการบริหารจัดการ 4 ตัวชีว้ ัด
1) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้คารักษาNon UC เกณฑ 90 วัน มีผลการ วิเคราะหเปน 56.67 วัน
ผานเกณฑ
2) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของคายา เวชภัณฑและวัสดุการแพทย เกณฑ 90 วัน มีผลการ
วิเคราะหเปน 49.58 วัน ผานเกณฑ
3) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระเจาหนีก้ ารคาสําหรับคายา เวชภัณฑและวัสดุการแพทย
เกณฑ 90 วัน มีผลการวิเคราะหเปน 42.67 วัน ผานเกณฑ
ราคาและคาตัดจําหนายทัง้ หมด เกณฑ 0.0 % มีผลการวิเคราะหเปน 12.08 % ผานเกณฑ
4) ประสิทธิภาพการบริหารรายรับ-รายจาย (I/E ratio) เกณฑ 1 ผลการวิเคราะหเปน
0.94 เทา
ผานเกณฑ
1.2.3 แผนการเงินการคลังเครือขาย เครือขายบริการไดจัดทําแผนการเงินการคลังปงบประมาณ
2553 และไดสงใหนายแพทยสาธารณสุขอนุมัติแลว เพื่อใหการจัดทําแผนการเงินการคลังมีคณ
ุ ภาพ
ครบถวน โดยเฉพาะประมาณการรายรับ จากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา กลุม งานบริหารทัว่ ไป
ไดจัดประชุมผูเกี่ยวของในการจัดทําแผนการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 และใหเครือขาย
ดําเนินการดังนี้
1).การปรับปรุงแผนและใหสงแผนที่แกไขแลวอนุมัตติ อไป
2).ติดตามสําหรับเครือขายทีย่ ังไมสง เอกสารใหงานการเงินฯ(รายละเอียดตามที่แนบ)
3).การจัดทําขอมูลเปรียบเทียบแผนการเงินการคลังกับผลการใชจา ยจริงรายไตรมาส สงใหจงั หวัดทาง
Webศูนยเฝาระวังฯ ทุกไตรมาส
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ขอสั่งการ
- ใหนําเสนอคาดการณรายรับ รายจาย ไมตองนําเสนอ Quick ratio ,Current ratio รายหนวยบริการ
หากมีหนวยงานที่คาดการณรายไดติดลบจะไดดําเนินการชวยเหลือ
- ในการจัดประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ตองใหนพ. สสจ.และคณะกรรมการเขารวมประชุมดวย ,
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตองรายงานผลการตรวจสอบภายในใหผูบงั คับบัญชาทุกระดับรับทราบ
- ใหผูอํานวยการโรงพยาบาล ตรวจสอบ ควบคุม กํากับกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง งานพัสดุ เพือ่ ปดชอง
โหวในการทุจริตเรื่องการเงินการบัญชี
- การสั่งซื้อ LAB โดยเจาหนาที่หอง LAB หามไมใหกระทําโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีหนังสือทักทวงจาก
สตง.เรื่องไมปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงพยาบาลชุมชน นพ.สสจ. มอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน เปนผูป ระเมินแทน เจาหนาที่
เซ็นรับทราบผลการประเมิน
ในสวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขอําเภอเปนผูประเมิน สงใหนายอําเภอลงนาม
สําหรับสาธารณสุขอําเภอ นายอําเภอเปนผูประเมิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จะประเมินเลื่อนขัน้ เงินเดือนโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี สัง่ การใหบริหารในวงเงิน 3 %
3.การพิจารณาโยกยาย อยูระหวางจัดทําคําสัง่
4. การรับสมัครนักเรียนกระทรวงสาธารณสุข อยูระหวางการประชาสัมพันธและรับสมัคร
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การตรวจราชการและนิเทศงานของผูต รวจราชการฯและคณะ
กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน วันที่ 31 มีนาคม 2553ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
หนวยงานรับตรวจ สสจ.อบ. ,รพศ.อบ. , คปสอ.โพธิไ์ ทร ,คปสอ.นาตาล
คณะตรวจราชการ ตรวจเยีย่ มพืน้ ทีเ่ พื่อสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในระดับอําเภอในวันที่ 1 เมษายน
2553 คืออําเภอโพธิ์ไทร และอําเภอนาตาล
ภาคเชา รพ.สต.กองโพน / คปสอ.นาตาล
ภาคบาย รพ.สต.ปากหวยมวง / คปสอ.โพธิ์ไทร
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มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานประกันสุขภาพ
1.National Coverage เดือนกุมภาพันธ 2553 อําเภอที่มีคาวางมากที่สุด เรียงลําดับดังนี้ เมือง
มวงสามสิบ บุณฑริก นาจะหลวย ,เดชอุดม ,วารินชําราบ
มาตรการลดคาวาง และเพิ่มความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ
1) จายคาวางให สอ./รพ. ทาง http://ubonuc.phoubon.in.th หนาแรก
เดือนละ 3 งวด วันที่ 5 , 15 และ 25 ของเดือน เพื่อใหไดคาวางเร็ว และสํารวจไดทันเวลา
2) อําเภอที่ความครอบคลุมต่ํากวารอยละ 99.80 จะเชิญเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบงานเขาประชุมเพื่อเรง
ดําเนินการแกไขคาวาง
3) จากการประชุมเพื่อแกไขคาวางในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เมื่อวันที่ 15 มีค.53 ที่ผานมา
สรุปไดดังนี้
3.1 คาวางเขตเทศบาลนคร map กับขอมูลของ CMU5 แหง และรพ.รมเกลา เพื่อหาบานเลขที่ และ
ถนน เพื่อการสํารวจและแกไขคาวาง
3.2 คาวางที่ไมมีในขอ 3.1 ใหไปคนหาทีท่ ี่วา การอําเภอเมือง เพื่อจายคาวางใหตรงกับ CMU
3.3 ประเมินผลงานของ CMU+รมเกลา จากขอ 3.2
2. แจงการจัดสรรงบบริการควบคุมปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง ป 2553 เพื่อใหหนวยบริการคนหาผูที่มี
ภาวะแทรกซอน และควบคุมปองกันความรุนแรงของโรคในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต .
3.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอใหหนวยบริการออกเยี่ยมบานผูปว ยไตวายเรื้อรังที่
ลงทะเบียนทํา CAPD เพื่อประเมินผูปว ยกอนการวางสาย เปนการปองกันการติดเชือ้ (แบบรายงานการ
เยี่ยมบาน Down Load ที่ http://ubonuc.phoubon.in.th/) พรอมทัง้ ถายรูปภาพประกอบสงใหกลุมงาน
ประกันสุขภาพ รายชื่อผูปวยโรคไตวายเรื้อรังลงทะเบียนทํา CAPD
มติที่ประชุม : รับทราบ
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กลุมงานควบคุมโรค
1.สถานการณโรคไขเลือดออก
กรณี ผูปวยเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออกในพืน้ ที่อําเภอสําโรง ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
2.สถานการณโรคไขเลือดออก รายละเอียดตามเอกสาร
3.สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553
ขอสั่งการ การดําเนินงานฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 2009 ใหเรงรัดดําเนินการโดยเฉพาะอําเภอที่ยงั ไมไดฉีดใน
กลุมประชาชนกลุมเสีย่ ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
1.จัดประกวด ศพด.นาอยูประจําป 2553 ซึ่งโซนไดประกวดคัดเลือกและจังหวัดจะออกประกวดใน
- วันที2่ 6 มีนาคม 2553 โซน 3 ไดแก ศพด. รพ. คายสรรพสิทธิ สังกัดเทศบาลวาริน และ ศพด.บุง ไหม
สังกัด อบต.บุงไหม
- วันที่ 30 มีนาคม 2553 โซน 1
- วันที่ 1 เมษายน 2553 โชน 4 ไดแก ศพด.นาสวง อําเภอเดชอุดม สังกัดเทศบาลและ ศพด.นาเจริญ
อําเภอเดชอุดม สังกัด อบต.
- วันที่ 5 เมษายน 2553 โซน 2 ไดแก ศพด.โพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์ไทร สังกัดเทศบาล และ ศพด.วัดนิคมเกษม
อําเภอตระการพืชผล สังกัด อบต.
2.อําเภอที่ยงั ไมสงรายงานสรุปผลการประเมิน ศพด. ใหสง ภายในวันที่ 7 เมษายน 2553
3.อบรมเครือขายงานสิ่งแวดลอม อุบลเมืองสะอาด + เมืองนาอยู กลุมเปาหมาย เทศบาล/อบต ทุกแหงใน
แตละโซน 1 รุน 1 วัน/โซน ในระหวางวันที่ 20 – 23 เมษายน 2553 ใชสถานที่อบรมดังนี้ โซน 1 อําเภอเมือง
, โซน 2 อําเภอตระการพืชผล, โซน 3 อําเภอพิบูลมังสาหาร, โซน 4 อําเภอเดชอุดม
4.แจง สสอ.ทุกแหง / ผอ.รพช.ทุกแหง ประสาน อปท. ในเขตรับผิดชอบสงแบบประเมินตนเองการดําเนิน
โครงการเมืองนาอยู โดย สสอ. รวบรวมสงใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพ สสจ. ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 10
เมษายน 2553
5.แจง สสอ. / รพช./รพศ./รพ. 50 พรรษา / รพ.คายสรรพสิทธิ์/ขอเชิญรวมกิจกรรมทําความสะอาดสวมวัน
เทศกาลสงกรานต ในชวงสัปดาหรณรงค วันที่ 1-7 เมษายน 2553 โดยกําหนดจัดกิจกรรมลางสวมพรอมกัน
รับวันสงกรานต ในวันที่ 1 เมษายน 2553
6.แจง สสอ. ทุกแหงเรื่องโครงการสรางสวมดี ทุกสถานีอนามัย หากอําเภอไดมีการตรวจประเมิน และ
พัฒนาตามเกณฑมาตรฐานสวมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ในเปาหมาย สอ. ทุกแหงในพืน้ ที่รับผิดชอบ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22
คายพระยอดเมืองขวาง
กองบิน 21
กองรอย อาสาสมัครรักษาดินแดน
โรงเรียนหกสิบพรรษา
โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
กรมทหารราบที่ 6
ขอความรวมมือ ทานสาธารณสุขอําเภอ ในเขตรับผิดชอบ ไดรวมควบคุมโรคและดูแลนักกีฬาที่
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9.งานจัดหาน้าํ สะอาด
9.1 ใหอําเภอที่ยังไมสง พื้นที่ดําเนินงานประปาหมูบา นดื่มได ป 2553 และดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
9 เมษายน 2553
9.2 ใหอําเภอที่ตรวจสอบคุณภาพน้าํ ระบบประปาทุกประเภทยังไมแลวเสร็จ และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 9 เมษายน 2553
9.3 จังหวัดอุบลราชธานีไดประกาศพืน้ ที่ประสบภาวะภัยแลงทุกอําเภอ จังหวัดไดแจงแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ใหทุกอําเภอทราบแลวขอใหพิจารณาการดําเนินการตามความ
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
10.งานจัดการขยะติดเชื้อ
อําเภอเรงสํารวจขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 9 เมษายน 2553
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานการแพทยสขุ ภาพจิต
1.กิจกรรม To Be number one ขอใหทุกอําเภอใหความสําคัญ
2.ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงานจังหวัดอุบลต่ํามาก ขอใหเรงรัดดําเนินการ
3.โครงการ “ บรรพชา 5 รั้วรวมใจ เฉลิมพระเกียรติรองรับปฏิบัติการประเทศไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพติด
ยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน” ระหวางวันที่ 3 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2553
วัดที่ใชในการศึกษาปฏิบัติธรรมของสามเณรตามโครงการ มีจํานวน 4 วัด ดังนี้
1.
2.
3.
4.

วัดปาดงใหญวังออ อ.เขื่องใน (สพท.อบ.1)
วัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ (สพท.อบ.2)
วัดโพธิ์ตาก อ.พิบูลมังสาหาร (สพท.อบ.3)
วัดศรีมงตล อ.บุญฑริก (สพท.อบ.5)

จํานวน 139
จํานวน 44
จํานวน 46
จํานวน 91

รูป
รูป
รูป
รูป

ในวันที่ 3-5 เมษายน 2553 จะมีศึกษาพระธรรมวินยั กอนบวช 3 วัน ณ วัดที่ใชในการศึกษาปฏิบัติธรรม
ของสามเณรตามโครงการ และบวชพรอมกันทุกรูปในวันที่ 6 เมษายน 2553 ณ วัดมณีวนาราม (วัดปา
นอย) กอนจะออกไปจําพรรษา ณ วัดในพื้นที่ หนาที่ของหนวยงานสาธารณสุข มีดงั นี้
1. รวมเปนวิทยากรดานความรูเรื่องยาเสพติดและเอดส ในหัวขอ
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-

โทษพิษภัยยาเสพติด
ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการเผชิญปญหาและแกปญหา
การสรางเปาหมายในชีวิต
ระบบฟนฟู/บําบัดรักษา
ความรูเรื่องเอดส และการปองกัน

2. ดูแลดานสุขภาพ
โดยตารางการอบรม ศตส.จ.อบ. จะแจง ศตส.อ. ในพื้นที่ใหประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
1. การรับสมัครสอบ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
1. รับสมัครสอบสาขากิจกรรมบําบัด
2.รับสมัครสอบสาขารังสีเทคนิค
3.รับสมัครสอบสาขาหัวใจและทรวงอก
4. รับสมัครสอบสาขาสื่อความหมาย
2. ประชาสัมพันธเตือนภัยเรงดวน จาก อย.
3. ขอความรวมมือ อสม.เคาะประตูบานเตือนภัยเรงดวนกรณีรถเรฉีดยาเสริมความงามตามบาน
ขอสั่งการ ให สสอ. แจง จนท.สอ.ทุกแหงให อสม.ดําเนินการเคาะประตูบานเตือนภัย
กลุมงานทันตสาธารณสุข
1.ผลงานโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี เดือน ม.ค - มี.ค 53 มีผลงานทัง้ จังหวัดดังนี้
ตรวจฟน ป.1,3,6 รอยละ 26 และเคลือบหลุมรองฟนรอยละ 58 ของกลุมเปาหมาย ( เปาหมายตรวจฟน ป.
1,3,6 ทั้งหมด, เปาหมายเคลือบหลุมรองฟน 50% ของ ป.1 และ 20% ของ ป.6 ) มีอําเภอที่วางแผน
ดําเนินการในปการศึกษาปที่ 1/2553 คือ อําเภอน้ํายืน ทุงศรีอุดม นาเยีย (Click เพื่อดูรายละเอียด
2.ผลงานหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ ( คาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ) ประจําเดือนมีนาคม 2553 ทัง้
จังหวัดมีผูมารับบริการ 3,289 ราย เฉลีย่ 84 คนตอครั้ง ไดรับบริการทันตกรรมหัตถการและสงเสริมปองกัน
เฉลี่ย 76 คนตอครั้ง (Click เพื่อดูรายละเอียด)
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3.แผนออกปฏิบัติงาน พอ.สว. เดือนเมษายน 2553
- ครั้งที่ 13 วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ บานดอนโด หมูที่ 10 ตําบลหัวนา อําเภอเขมราฐ
- ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2553 ณ บานศรีเชียงใหม หมูที่ 10 ตําบลหนองทันน้ํา อําเภอกุดขาวปุน
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรกอนประจําการ (ปฐมนิเทศ) ป 2553
วันที่ 1 เมย.53 กลุมพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจาพนักงานเภสัช
กรรมชุมชน เวชกิจฉุกเฉิน, เวชระเบียน วิทยาศาสตรการแพทย จะมารายงานตัวที่ สนง.สสจ.อบ. หลังจาก
ทําสัญญาเสร็จสิ้นใหพี่เลี้ยงจากอําเภอพาบุคลากรใหมไปปฏิบัติงานไดทันที โดยจะมีหนังสือแจงใหมา
ปฐมนิเทศในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2553 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม โดยเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน สนง.สสจ.อบ.รับผิดชอบดําเนินการ กลางคืน(20 เมย.53) : งานเลี้ยงตอนรับบุคลากรใหม
โดย สนง.สสจ.อบ.
2. โครงการจังหวัดไรพุงมุงสูส ุขภาพดี
วันที่ 2 เมษายน 2553 จะมีการจัดการอบรมโครงการจังหวัดไรพงุ มุงสูสุขภาพดี ณ หองประชุมพิมาน
ทิพย ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปนแกน
นําและสังกัดสวนราชการอืน่ อําเภอละ 8 คน ,หัวหนาสวนราชการเขตอําเภอเมือง รวมทัง้ สิ้น 250 คน
3.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (HA)
การพัฒนาความเขมแข็งและยกระดับการพัฒนาคุณภาพดวยเครือขาย QRT จะจัดทีม QRT ระดับ
จังหวัดออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลตางๆดังนี้
1.
2.
3.
4.

โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลกุดขาวปุน
โรงพยาบาลตาลสุม

วันที่ 1 เมษายน 2553
วันที่ 5 เมษายน 2553
วันที่ 7 เมษายน 2553
วันที่ 8 เมษายน 2553

กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.ขอใหอําเภอที่ยงั ไมไดสงใบสําคัญรับเงินคาตอบแทน(คาปวยการ) อสม. (แบบฟอรมของ อบจ. /
คาตอบแทน 600 บาท) ประจําเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2553 สงทีก่ ลุมงานสนับสนุน
บริการสุขภาพภายในวันที่ 2 เมษายน 2553 และในเดือนถัดไปขอใหสง หลักฐานภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
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มติที่ประชุม : รับทราบ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.รายงานการจัดสรรงบ OP – Individual สปสช.ประมวลผลใหม สงผลใหยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของ
รพช.ติดลบจํานวน 10 แหง ปญหาที่พบ คือ HN เดียวกันทัง้ เดือน, เลข 13 หลักไมถกู ตอง ,สงขอมูลไมทัน
ตามกําหนด วิธีแกปญหาขอให สถานบริการทุกแหงสงขอมูลใหทนั เวลาที่กาํ หนด ,และใหใชโปรแกรม
ตรวจสอบคุณภาพขอมูลกอนการสงให สปสช.
2.การสงขอมูล 4 แฟม พบวา จํานวน สอ.ที่ยงั ไมสงรายงาน มีจาํ นวนเทาเดิม แตคุณภาพของขอมูลที่ไม
ผานการตรวจสอบลดลง มี 4 อําเภอที่ตองเรงรัดในการดําเนินการ คือ น้ําขุน ,น้าํ ยืน ,เขื่องใน ,วารินชําราบ
3.การสงขอมูล 18 แฟม สปสช.จะประมวลผลใหมโดยใหทุกหนวยสงขอมูลใหมภายใน 30 มีนาคม 2553
4.โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่
ขอสั่งการ : ในกรณีที่ตรวจพบผลเลือดผิดปกติ เฉพาะซิฟลิส , Hepatitis B , Hepatitis C ใหแจงผลให
เจาหนาที่ในพืน้ ที่รับทราบเพือ่ ติดตามเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกลบาน
5.การสงขอมูลตรวจสุขภาพในโปรแกรม Healthcheck หาก สอ.มีปญหาใหประสานที่ศูนย IT โดยตรง
เพื่อจะไดแกไขปญหา
มติที่ประชุม : รับทราบ
งานบริการการแพทยฉกุ เฉิน
1. ดวยสถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ จะจัดประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ ประจําป 2553
(EMS FORUM ครั้งที่ 4) ในหัวขอ “การแพทยฉุกเฉินกับการเปลี่ยนแปลงภาวะโลกรอน” (Global Crisis:
Medical Emergency Preparedness) ในระหวาง วันที่ 28 – 30 เมษายน 2553 ณ จังหวัดระยอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูดานการแพทยฉุกเฉิน รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก รวมทัง้ เปนเวที
นําเสนอผลงานวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูป ฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน ใหผูบริหาร
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ตลอดจนการประกาศ
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มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจาก รพช. / สสอ.
1. ผอ.รพร.เดชอุดม เสนอเรื่องการเงินการคลังของ รพช. ในสวนรายได IPD มีนโยบายปรับเกลีย่
งบประมาณ IPD มีผลให โรงพยาบาลไมกระตือรือรนในการ Admit คนไข
มติที่ประชุม นพ.สสจ. จะดําเนินการตรวจสอบและจัดประชุมใหมโดยจะเชิญผูเกีย่ วของมาประชุม
2.กลุมสาธารณสุขอําเภอ ไดสงรายชื่อสาธารณสุขอําเภอ เพื่อติดตามงานบริหารและงานพัสดุ
ซึ่ง นพ.สสจ.รับทราบแลวและจะออกคําสั่งแตงตั้ง
ขอสั่งการ ใหดําเนินการโดยไมตองรอคําสั่ง โดยในการประชุมครั้งหนาใหเตรียมขอมูล ดังนี้
- ในการจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑ, สิง่ กอสราง มีอะไรที่ลาชา โดยใหเตรียมเอกสารเขาดวย
- การบริหารบุคลากร มีอะไรลาชา ตองติดตาม ใหเตรียมเอกสารเขาดวย
3.ประเด็นโรงพยาบาลนาตาล มีปญหาขาดแคลนบุคลากร โรงพยาบาลใกลเคียงควรที่จะหมุนเวียน
บุคลากรไปชวยเหลือซึง่ กันและกัน ซึ่งมีขอเสนอจากที่ประชุม ในการสรรหาแพทยจากฝงประเทศลาว
นพ.สสจ. เห็นดวยแตตองมีการตรวจสอบมาตรฐานวาไดมาตรฐานหรือไม มอบใหประสาน
อาจารยนิพนธ เสนอวามีการประสานจากฝงประเทศลาว ในการขอเปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษาแพทย
4.กลุมสาธารณสุขอําเภอ ขอใหพิจารณาตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเดชอุดมที่วา งลง
ขอสั่งการ ใหกลุมงานบริหารดําเนินการแตงตั้งในตําแหนงทีว่ าง
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ อลิษา สุพรรณ ผูบันทึกรายงานการประชุม
( น.ส.อลิษา สุพรรณ )

ลงชื่อ สิริพร วงศตรี ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางสิรพิ ร วงศตรี )

