สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4 /2553
วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เปดประชุมเวลา 13.30 น.
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสุรพร ลอยหา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทยเชี่ยวชาญ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
4. นายจรัญ
ทองทับ
5.นางสาวเครือมาส วรรณโคตร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
6.นางสาวสุภาภรณ อุปลาบัติ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
7.นางอารี
จึงเจริญสุข
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
8.นางทองพรรณ ภักดี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
9.นางสาวพัฒนพร อุนวงศ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
10.นางพัชรา เดชาวัฒน
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
11.นายอุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
12.นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
13.นายภิรกั ษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
14.นายลิต
แสงแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
15.นายสุเมธ นิยกิจ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
16.นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
17.นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
18.นางสาวนพรัตน ดั่งฐากูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
19.นายอนุชิต หิรัญกิตติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
20.นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
21.นายประวีร คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
22นายพิสิษฐ เวชกามา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
23.นายอานันท สิงคิบุตร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
24.นางพัชรี อมรสิน
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
25.นายอุทัย นิปจการสุนทร (แทน) สาธารณสุขอําเภอเมือง
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26.นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงษ(แทน) สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
27.นายประจักษ ทองงาม
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
28.นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
29.นายธวัช ขันตีสาย
(แทน) สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
30.นายไพรัช จันทพันธ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
31.นายชูวิทย ธานี
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
32.นางศิวาภรณ เงินราง
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
33.นายยุรวัฒน ทองผา
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
34.นายณรงค แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
35.นางเพียงระวี บุตรทอง
(แทน) สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
36.นายไชยา พรหมเกษ
(แทน) สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
37.นายประวิทย พันธจูม
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
38.นายเกรียงไกรพื้นทอง
(แทน) สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
39.นายวินัย แกวพรหม
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
40.นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
41.นายบัณฑิต สรอยคํา
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
42.นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
43.นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
44.นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
45.นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
46.นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
47.นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
48.นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
49.นางรําไพ สุวนาม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
50.นายระวี
แววศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
51.นางสาวกาญจนา มหาผล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
52.นางนภาพร จันทนบ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
53.นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
54.นายวิโรจน เซมรัมย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
55.นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
56.นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทน หัวหนากลุมงานสงเสริม
57.นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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58.นายสุพจน สุดสี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
59.นางอรุณศรี เกลี้ยงสะอาด นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ หนวยบริจาคโลหิต
60.นางสาวจิรภัสสร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเขมราฐ
61.นายสุวิทยชัย ทองกูล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
62.นายวิชติ
พุมจันทร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
63.นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
64.นายชนะ หอมจันทร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
65.นายประยงค สุดสุข
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
66.นายชนะพงษ นาคใหญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
67.นายวิษณุ ศุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการฯ
68.นายรุงรัตน ทีอุทิศ
69.นายอังกูร แกนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
70.นางคําปาน ชูรัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือฯ
71.นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงฯ
72.นางสาวจุฑามาศ ลอดทอง นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
73.นายวิษณุพร รุงเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการฯ
74.นายจํารัส พรมบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
75.นายสุพรม คุปวานิชพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาตาล
76.นายวิระ
พวงจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
77.นางสาวแพรพิลาส ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
78.นางสาวอําไพ มาติวงศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิบูลฯ
79.นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
80.นายชํานาญ เหลากลม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
81.นางพงษภณศ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
82.นายประเทือง คําภานันท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
83.นายปยศักดิ์ กอนศิลา เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวางฯ
84.นายธนศักดิ์ ธงศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง
85.นางสาวดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
86.นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
87.นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
88.นายบุญสง เอื้อวิบูลยกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
89.นายอาณัติ บัวขาว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
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90.นายวีระศักดิ์ อุดมดี
91.นายธวัชชัย ชินโชติ
92.นางสาวอลิษา สุพรรณ
93. นายปญญาวุฒิ ไพเราะ
94. นางดารณี เผาผา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานยุทธศาสตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานยุทธศาสตร
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน กลุมงานยุทธศาสตร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 วันที่ 30 เมษายน 2553 เปนวันคุมครองผูบริโภค โดยจังหวัดอุบลราชธานี ทําพิธีเปดงาน
บริเวณหนาศาลากลาง ซึ่งงานคุมครองผูบริโภคนับวันจะมีความสําคัญมากขึ้น เพราะแนวโนมปญหาจะมี
มากขึ้น เนื่องจากการสื่อสารประชาสัมพันธไมวาจะเปนดานสาธารณสุข หรือดานอื่นๆ เชน การโฆษณาขาย
สินคา ซึ่งปจจุบันมีชองทางในการสื่อสารมากมาย
1.2 เรื่องความขัดแยงในระดับประเทศ ในการสื่อสารกับ อสม.หรือ ประชาชน ขอใหทุกคน
ระมัดระวัง ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางดานกฎหมาย และสังคม ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีเนนย้ํามา
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553
ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน มีนาคม 2553
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ 3 / 2553
มติที่ประชุม : รับทราบ สามารถเพิ่มเติมไดในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แจงกําหนดการประกาศผลสอบสัมภาษณ ดังนี้
7 พฤษภาคม 2553
ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
12-14 พฤษภาคม 2553
สอบสัมภาษณ
17 พฤษภาคม 2553
ประกาศรายชือ่ ผูผานการสอบสัมภาษณทาง internet
24 พฤษภาคม 2553
ผูผานการสอบสัมภาษณรายงานตัวเขาศึกษา
7 มิถุนายน 2553
เปดเรียน
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มติที่ประชุม : ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องหลักสูตรทันตาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี นํารอง จํานวน 50 คน ตอยอด
โดยแนวทางการดําเนินการในปนี้จะแตกตางจากปที่ผานมาคือ การสมัครจะสมัครผาน internet ใชโควตา
เปนรายจังหวัด ซึ่งทาน สสจ. จะพิจารณาผูมีสิทธิสอบสัมภาษณอีกครัง้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 สําหรับ
บุตรขาราชการกระทรวงสาธารณสุข จะไดรับสิทธิพิเศษในเรื่องคะแนน 100 คะแนน รวมถึงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรจํานวน 100 คนที่ตอยอดดวย
ขอสั่งการ : ขอใหกลุมงานที่เกี่ยวของนําขอมูลทั้งหมด เรื่องบุตรขาราชการที่สมัครทั้ง 2 หลักสูตรคือ
หลักสูตรทันตาภิบาล และ หลักสูตรพยาบาลศาสตร โดยพิจารณา 20% ของบุตรขาราชการกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งถาสามารถทําคะแนนไดดี จะผลักเขาไปอยูในกลุมทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1. กลุมงานบริหารงานทั่วไป
การสงรายงานงบทดลองประจําเดือน หมายถึง งบทุกประเภทที่สงไปลงหนวยบริการ เนื่องจากมีการ
กําหนดรางวัลใหจากสวนกลาง ซึ่งทั่วประเทศกําหนดรางวัลไวที่ 100 ลานแนวทางการดําเนินงานคลายกับ
Itemize
ขอสั่งการ : ใหผูบริหารติดตามวาสถานบริการใดยังไมดําเนินการสงขอมูล สงชา สงไมครบ เพราะเหตุใด ซึ่ง
กระบวนการมีเพียงใหสถานบริการตอบรับผลการสงตองบประมาณจากระดับจังหวัดไประดับอําเภอ และ
จากระดับอําเภอไปที่สถานบริการ อาจมีความยุงยากในกระบวนการกรอกขอมูลเนื่องจากตองกรอกผาน
internet และมอบคุณลําดวน(การเงิน) ติดตามเสนอรายชื่ออําเภอที่ไมสงมีที่ใดบาง สาเหตุเพราะอะไร
เพราะมีผลตอ KPI ซึ่งกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางกําหนด
1.1 การวิเคราะหสถานการณการเงิน การคลัง พบวายังมีปญหาเรื่องขอมูล
1.2 สถานการณเงินบํารุงของสถานบริการ นพ. สสจ.ใชหลักการ คาดการรายรับและรายจาย
เปนไปตามเปาหมายหรือไม มากขึ้น หรือนอยลง จากนัน้ จะพิจารณาหนี้สิน ทายทีส่ ุดจะดูวา
สถานบริการใดที่ตองการความชวยเหลือเรงดวน
ขอสั่งการ : มอบคุณลําดวนชวยติดตามสถานการณการเงิน สรุปในระดับโรงพยาบาล และ ฝากทาน
สาธารณสุขอําเภอดูในระดับ สถานีอนามัย โดยใหรวบรวม นําเสนอขอมูลเปนการเรงดวน
ผอ.รพร.เดชฯ : นําเสนอปญหาเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณ IP ของจังหวัด เกิดปญหาในแนวทาง
ปฏิบัติ และ ประเด็น Refer คนไขขามเขต(อําเภอ) การตามจายอยูใ นอัตราไมเหมาะสม ไมคุมทุน
มติที่ประชุม : นพ.สสจ. เห็นชอบใหทบทวนนโยบายการจัดสรรงบประมาณ IP ของจังหวัด และกําหนดจัด
ประชุมการบริหารจัดการเรื่องการเงินการคลัง ตนเดือนมิถุนายน 2553 และมอบกลุมงานยุทธศาสตรนํา
ขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรป 2554 คาดวาแผนนาจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2553
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2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
2.1 จัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข คาดวาจะรวมกับงานเลี้ยงเกษียณอายุ ระหวาง
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ซึ่งยังไมระบุสถานที่
ขอสั่งการ : ใหเตรียมเรื่องทีจ่ ะสงเขาประกวด ตั้งแตบัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2553 ในปที่ผานมาสวนกลาง
สนับสนุนงบประมาณ ปนจี้ งั หวัดใหการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในสวนของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอซึ่งงบประมาณมีไมเพียงพอ
2.2 การสรุปผลงาน 6 เดือน เลื่อนไมมีกําหนด เนื่องจากภารกิจงานของแตละฝายคอนขางมาก แต
ใหทุกฝายที่เกีย่ วของรวบรวมผลงานเปนเอกสารแทน สงใหกลุมงานยุทธศาสตรแลวรวบรวมสง นพ. สสจ.
จะพิจารณาเองในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และเชิญประชุมอีกครั้งในสวนที่ตองแกไขปญหาหรือปรับปรุง
2.3 ประชุมวิชาการถายโอนงานสาธารณสุข สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุม
วิชาการครั้งที่ 1 เรื่องมิติใหมการถายโอน ณ หองประชุมพิมานทิพย ศูนยศิลปวัฒนธรรม คาลงทะเบียน 900
บาท โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานีสนับสนุนคาลงทะเบียน
3.กลุมงานประกันสุขภาพ
2.1 National coverage จังหวัดอุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 99.58
ขอสั่งการ :
1.ในการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 2 มอบกลุมงานยุทธศาสตรพิจารณาปรับคาน้ําหนัก
คะแนนในการRanking เกี่ยวกับสิทธิวางใหสูงขึ้น
2. ให เจาหนาที่ PCU เขารวมประชุมติดตามการดําเนินงานของ อบต.ที่เขารวมกองทุน(213 แหง)
ดวย ซึ่งแผนงาน/โครงการ ดานสาธารณสุขของ อบต. ตอไปกลุมงานยุทธศาสตรเปนผูดูแล กลุม งานประกัน
มีหนาที่เพียงจัดสรรเงินเทานัน้
3. กลุมงานควบคุมโรค
3.1 ไขหวัดใหญสายพันธใหม/ไขเลือดออก
ณ วันที่ 28 เมษายน 2553 ผูปวยไขเลือดออกรายใหม จํานวน 25 ราย จํานวนผูปว ยพบมากขึ้นในชวง
อายุ 11-25 ป อําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อ.สําโรง ,น้ํายืน ,น้ําขุน
3.2 ประชาสัมพันธ ขยายการใหวัคซีนไขหวัดใหญ ถึง 31 พฤษภาคม 2553 ขยายกลุม เปาหมายไปที่
อสม., กลุมผูปวยเรื้อรัง, กลุมอายุ 65 ปขึ้นไป
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4. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
4.1 จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับการเกียรติจากสวนกลาง(กรมแพทยแผนไทย) เปนเจาภาพในการจัด
ประชุมวิชาการแพทยแผนไทยที่ ศูนย OTOP ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553
4.2 การผาตัดตอกระจก จะดําเนินการตรวจคัดกรองคนไข ระหวาง 29-30 พฤษภาคม 2553 โควตา
150 คน ซึ่งกําหนดผาตัดระหวาง 30-31 กรกฎาคม 2553 ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
5. กลุมสงเสริมสุขภาพ
5.1 รายงานความกาวหนา PP Itemize
ผลงานมีความกาวหนาขึ้น ไดแก อันดับ 1 อ.เดชอุดม
อันดับ 2 อ.มวงสามสิบ
ยังไมมีผลงาน
ไดแก อันดับ 1 อ.พิบูลมังสาหาร
อันดับ 2 อ.ทุงศรีอุดม
ขอสั่งการ: วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ฝายที่รับผิดชอบ นําขอมูลทุก Itemize รายงานความกาวหนาให
นพ.สสจ.ทราบอีกครั้ง เพื่อติดตามอําเภอที่มีปญหา
6.กลุมงานทันตสาธารณสุข
6.1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะ
เสด็จฯพระราชทานโล เข็ม เชิดชูเกียรติ พอ.สว. และทรงเยี่ยมสมาชิก พอ.สว. ณ โรงเรียนเหลางามพิทยา อ.
โพธิ์ไทร เวลา 13.00 น.(ขณะนี้ ยังไมมหี มายกําหนดการอยางเปนทางการ) เชิญชวนสมาชิก พอ.สว.รวมรับ
เสด็จฯ แตงกายดวย เสื้อ พอ.สว.โดยพรอมเพรียงกัน เรื่องหนวยแพทยจะประสานอีกครั้ง สวนคําสั่ง
คณะทํางานอยูร ะหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ขอสั่งการ: ใหอําเภอโพธิ์ไทร เตรียมอาหารกลางวันที่โรงพยาบาล
6.2 การทูลเกลาฯ
จะประสานอีกครั้งวาจะใหทางอําเภอชวยอยางไร
6.3 แผนออกหนวย พอ.สว เดือน พฤษภาคม 2553
6 พฤษภาคม 2553 บานเปอย ตําบลบุเปอย อําเภอน้ํายืน
27 พฤษภาคม 2553 บานกุดเรือ ตําบลกุดเรือ อําเภอทุงศรีอุดม
6.4 แผนปฏิบัติงานทันตแพทยอาสาสมัคร พอ.สว. ออกรวมคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่
ประจําเดือน พฤษภาคม 2553
19 พฤษภาคม 2553 ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม
20 พฤษภาคม 2553 ตําบลปาโมง อําเภอเดชอุดม
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21 พฤษภาคม 2553 ตําบลแขม
อําเภอพิบูลมังสาหาร
6.5 แผนปฏิบัติงานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2553
3-7 พฤษภาคม 2553 อําเภอพิบูลมังสาหาร
17-21 พฤษภาคม 2553 อําเภอวารินชําราบ
24-28 พฤษภาคม 2553 อําเภอสําโรง
6.6 ผลงานโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี เดือนมกราคม 2553
ผลงานรวมทั้งจังหวัด ตรวจฟน รอยละ 32 เคลือบหลุมรองฟน รอยละ 70.37
6.7 ผลงานหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ มีผลการดําเนินการ ผูรับบริการเฉลี่ย 74.5 ราย/ครั้ง ขอขอบคุณ
ทุกฝายที่มีสวนในการดําเนินงานคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ สงผลใหจังหวัดอุบลราชธานีไดรับรางวัล
ดีเยีย่ ม ซึ่งมีจํานวน 9 จังหวัด โดยจังหวัดอุบลราชธานีไดอันดับที่ 1 ผูวาราชการจังหวัดไดไปรับโลรางวัลใน
วันนี้ โครงการนี้จะเปน Model ใหทุกจังหวัดดําเนินการเหมือนกัน โดยเฉพาะภายในเขต 13 และจะเปดตัว
โครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2553
ขอสั่งการ: ขอใหฝายที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามความกาวหนาโครงการรากฟนเทียมใหทราบอีกครั้ง
ภายใน 10 พฤษภาคม 2553
7.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7.1 สาธารณสุขเขต 13 สนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรภายในเขต 13 จํานวน 10 ลานบาท ซึ่ง
เปนนโยบายของทานผูตรวจฯในการพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต. ทุกแหงใน 4 จังหวัด โดยดําเนินการจัด
อบรมในชวงกลางเดือนหนา แตในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 จะมีการประชุมเตรียมการวิทยากรกอนที่
อําเภอโขงเจียม ตองเตรียมวางแผนในการจัดอบรมใหพรอม โดยมีหลักการคือ จัดอบรมให รพ.สต.กอน
จากนั้นเปนสถานีอนามัย สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวน 32 รุนๆละ 42 คน อาจจะตองมีการประชุม
เตรียมการโดยเฉพาะการบริหารจัดการกําลังคน ซึ่งอาจมีการใชกําลังคนทดแทนขามอําเภอ
ขอสั่งการ : มอบ สสจ.โซนดูแล จัดระบบ การบริหารจัดการกําลังคน
7.2 วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2553 สัปดาหวันพยาบาลสากล(ไนติงเกล) โดยวันที่ 12 พฤษภาคม
ของทุกป เปนวันคลายวันเกิดของมิสฟอเรน ไนติงเกลซึ่งเปนปฐมบูรพาจารยวิชาชีพการพยาบาล สภาการ
พยาบาล แจงประชาสัมพันธ ขอความรวมมือทุกโรงพยาบาลชวยจัดนิทรรศการเพือ่ เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใน
วิชาชีพการพยาบาล
7.3 การสอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แจงกําหนดการ ดังนี้
7 พฤษภาคม 2553 ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
12-14 พฤษภาคม 2553 สอบสัมภาษณ
17 พฤษภาคม 2553 ประกาศรายชือ่ ผลสอบสัมภาษณ
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31 พฤษภาคม 2553 รายงานตัว
7
มิถุนายน 2553 เปดเรียน
โดยโควตาจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมด 155 คน โดยจากการรับตรง จํานวน 9 คน
รับกลาง จํานวน 146 คน
ซึ่งรวม 100 คนในหลักสูตรพิเศษของจังหวัดอุบลราชธานีแลว แบงเปนโควตาบุตรขาราชการ 20 คนเมื่อผล
คะแนนสอบเรียบรอยวิทยาลัยพยาบาลฯจะนําเรียน นพ.สสจ. อีกครั้ง
8.กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8.1 สาธารณสุขเขต 13 สนับสนุนงบประมาณประมาณ 4 ลานบาทเศษในการอบรม อสม. หมูบาน
ละ 2 คน โดยจะดําเนินการจัดอบรมวิทยากร ครู ก กอนในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 ณ คายสรรพสิทธิ์ฯ
เปาหมายเจาหนาที่สาธารณสุข อําเภอละ 5 คน จาก 4 จังหวัดในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 หลังจาก
นั้น วิทยากรครู ก ไปจัดอบรมในระดับอําเภอตอ
8.2 ขอความรวมมือในการสงรายชื่อทีม QRT อําเภอละ 3 คน
8.3 ขอความรวมมืออําเภอทีย่ ังไมสงขอมูลหอกระจายขาว
8.4 แจงแผนการออกประเมินงานสุขศึกษา 25 พฤษภาคม - -มิถุนายน 2553
ในปงบประมาณ 2554 นพ.สสจ.จะใชกลยุทธดานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ เปนกลยุทธหลักใน
การดําเนินงาน เนื่องจากงานสาธารณสุขสวนใหญเปนงานดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะใชหลักการ
สุขศึกษาประชาสัมพันธ พูดใหบอย พูดทุกวัน จนเกิดการปรับเปลี่ยน มอบกลุมงานที่รับผิดชอบ ใหถือวา
งานสุขศึกษาเปนวาระหลักในปงบประมาณ 2554
9.กลุมงานคุมครองผูบริโภค
แจงใหทราบ 1-3 พฤษภาคม 2553
14 พฤษภาคม 2553
19 พฤษภาคม 2553
21 พฤษภาคม 2553

สอบขึ้นทะเบียนผูสอบแพทยแผนไทย
ประชุม คบส.ระดับอําเภอและเฝาระวังการโฆษณาโดย
อสม.
ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล หอง 5 สสจ.
ประชุมผูประกอบการผลิตเครื่องดื่ม/ไอศกรีม

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจาก รพช./สสอ.
1.เรื่องจากชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยและสํานักงานบริหารการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข รวมกับสํานักตรวจราชการฯจัดทําโครงการประกวดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานี
อนามัย มีกําหนดใหแลวเสร็จกอนวันที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยจะเริ่มประกวดในระดับจังหวัดในเดือน
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พฤษภาคม ระดับเขตตรวจราชการ ในเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2553 ระดับภาค ตองแลวเสร็จ กอน 15
กรกฎาคม โดยสํานักงานบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จะทําหนังสือแจงเวียนมาอีกครั้งหนึ่ง
2. ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย จะดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ในเดือนสิงหาคม 2553 ที่
จังหวัดอุบลราชธานี เปาหมาย 5,000-6,000 คน โดยใชสถานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอสั่งการ : การประกวดเปนกระบวนการพัฒนาอาจไดหรือไมไดรางวัล ซึ่งจังหวัดอุบลฯถือวาเตรียมการได
ดี ใหระดับโซนคัดเลือกตัวแทน มอบทีมนิเทศพิจารณาคัดเลือก โซนละ 1 แหง ตามเกณฑชมรมสาธารณสุข
3. ผอ.รพ.บุณฑริกนําเสนอเรื่องการจัดสรรคาตอบแทนผูปวย
สปสช. จัดสรรงบประมาณเพื่อการลางไตทางชองทอง 4,000 บาท/ราย/เดือน เพื่อเปนคาดูแลผูปวย
โดยแบงเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการดูแลผูปวย 2,000 บาท/ราย/เดือน ซึ่งตอนนี้มีปญหาในดานการ
เบิกจายวา จะใชระเบียบเงินงบประมาณหมวดใด
มติที่ประชุม : ไมควรใชมติที่ประชุมเปนแนวทางการปฏิบัติ แตควรยึดระเบียบตามแหลงงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุน
4. ผอ.รพ.พิบูลฯสอบถามเรื่องเงินสนับสนุนนักเรียนทุนจบใหม
มติที่ประชุม : เงินสนับสนุนจากสนง.สสจ.
5. สสอ.นาจะหลวย สอบถามเรื่องนักเรียนพยาบาลผลิตรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น บาง
แหง นายกองคการบริหารสวนตําบลพนวาระไป ทําใหการสนับสนุนงบประมาณขาดความตอเนื่อง
มติที่ประชุม : สนง. สสจ.จะสนับสนุนงบประมาณ

วาระอื่นๆ
1. การพิจารณาความดีความชอบ
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตัดไว 0.1% จาก 3%(ประมาณ 4.5 หมืน่ ) เอกสารที่แจก
คืนใหในวันนี้ ใหผูบริหารกลับไปดูรายละเอียดอีกครั้ง สามารถทักทวงไดภายใน 1-2 วัน และใหสงกลับ
ภายใน 10 พฤษภาคม 2553 คาดวาปลายเดือนพฤษภาคม 2553 ทุกคนจะไดรับเงินเดือนใหม
2. ติดตามคณะกรรมการ 2 คณะ
สสอ.น้ําขุน : 2.1คณะกรรมการกํากับ ติดตาม บริหารงานบุคคล สสอ.วารินชําราบ เปนประธาน กรรมการ
ประกอบดวย สสอ.เขื่องใน, สสอ.ตระการพืชผล, สสอ.น้ํายืน
2.2 คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารงานพัสดุ สสอ.นาจะหลวย เปน
ประธาน กรรมการประกอบดวย สสอ.เมือง ,สสอ.นาตาล ,สสอ.โขงเจียมซึ่งคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่
ติดตาม กํากับ เสนอแนะตอทาน นพ.สสจ.โดยตรง โดยใหรายงานความกาวหนา ทุกวันที่ 15 ของเดือน เรื่อง
ใหติดตามเชน การจัดหารถให รพ.สต. จํานวน 25 คันซึ่งเปนงบลงทุน(งบคาเสื่อมป 53) การแตงตัง้
คณะกรรมการ, โอนเงิน มีความกาวหนาเพียงใด คาดวา สปสช.จะโอนเงินกลางเดือนพฤษภาคม 2553
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3. ผอ.รพ.โขงเจียม กลาวขอบคุณทีมงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีใ่ หความอนุเคราะห ใน
การทํางาน ในนามตัวแทนผูอ ํานวยการโรงพยาบาลทั้ง 4 แหงที่ขอลาออก ศึกษาตอ คือ กุดขาวปุน , ตาลสุม,
นาจะหลวย, โขงเจียม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ปดประชุม 16.00 น.
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสิริพร วงศตรี)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุม งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

