สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2552
วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------------------------เปดประชุมเวลา 13.00 น.
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นายวุฒิไกร มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
2. นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ
3. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
4. ท.พ.ญ.น้ําเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
5. นางปริญญา ผกานนท
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
6. น.ส.ไพรัช บุญจรัส
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
7. นายณัฐพงศ ผองแผว
ผูชวยนายแพทย สาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
8. นางจิรังกรู ณัฐรังสี
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9. นส.นฤมล จงกลรัตน
แทน ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
10. น.ส.ละออ จันสุตะ
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
11. นายภรต โทนแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
12.นายปญญา สิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
13.นายเจริญ เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
14.นายธวัช บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
15.นายดนัย เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
16.นายโคมทอง ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
17.นายชนะจิต ศรีภัคดิ์
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
18.นายสิทธาคม ผูสันติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
19.นายอุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
20.นายณรงค อันชื่น
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
21.นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
22.นายประวีร คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
23.น.ส.นพรัตน ดั่งฐากูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
24.นางน้ําฝน จันทรแดง

(2)
25.น.ส.จุไรรัตน ทุมนันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
26.นายพิสิษฐ เวชกามา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
27. นายภิรกั ษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
28. น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
29. น.ส.รับพร ทักษิณวราจาร ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
30. นายสุทธินนั ท โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอเมือง
31. นายธานินทร ไชยานุกูล
32. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
33. นายสุพจน แสงสวาง
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
34. นายสัมพันธ กุลพร
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
35. นายประจักษ ทองงาม
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
36. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
37. นายณรงค แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
38. นายชูวิทย ธานี
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
39. นายทองอินทร ชัยธานี
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
40. นายอดุลย วรรณชาติ
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
41. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
42. นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
43. นายบัณฑิต สรอยคํา
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
44. นายประวิทย พันธจูม
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
45. นายชวน จันทรเลื่อน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
46. นายประกอบ ศรศิริ
47. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
48. นายสุพจน บุญทา
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
49. นายธนายุทธ ศรชัย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
50. นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
51. นายไพรัตน จันทรพันธ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
52. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
53. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
54. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป

55. น.ส.กาญจนา มหาพล
56. นายประทีป บุญธรรม
57. นางรําไพ สุวนาม
58. นางสิริพร วงศตรี
59. นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์
60. นส.จิรภร วิลัยรัตน
61. นส.วนิดา ชัยเวชสกุล
62. ภญ.จิราวรรณ พิศชาติ
63. นายปยะมิตร สมบูรณ
64. นส.อลิษา สุพรรณ
65. นางจิรวัฒน สุสิงห
66. นางทองพรรณ ภักดี
67.นายสุพิศ โคตะมาศ
68.นางเนตรนภิส พันธุวรรณ
69.นายชนะพงษ นาคใหญ
70.นายเถลิงศักดิ์ พลทรัพยศิริ
71.นางดารณี เผาผา
72.นายอิทธิพล เกิดมี
73.นางอุษณีย เกิดมี
74.นายระวี แววศรี
75.นางเนติภรณ สิมาพันธ
76.นางสุระภี มหิษานนท
77.นายอรุณ บุญสราง
78.นางสุภาภรณ อุตมัง
79.นางเพ็ญศรี สมชัย
80.นางสุชารัตน ดวงแกว
81.นส.อุบลรัตน บุญทา
82.นายธีรวัฒน วีระพันธ
83.นายสรพงศ ขลุยเงิน
84.นายชนะจิต ศรีภักดี
85.นางอรทัย มุสิกา

(3)
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ.
นว.การเงิน
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ.
เภสัชกร
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ.
พยาบาลวิชาชีพ
สสจ.อบ.
นักจัดการงานทั่วไป รพ.มวงสามสิบ
นว.สาธารณสุข
สสอ.ตาลสุม
พยาบาลวิชาชีพ
รพ.มวงสามสิบ
นว.สาธารณสุข
สสอ.ดอนมดแดง
นว.สาธารณสุข
สสอ.เขื่องใน
จพ.ทันตฯ
สสจ.อบ.
จพ.สาธารณสุข
สสอ.มวงสามสิบ
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ
หัวหนากลุมงานนิติการ สสจ.อบ.
พยาบาลวิชาชีพ
สสจ.อบ.
จพ.ธุรการ
สสจ.อบ
จพ.สสช.
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ.
นักวิเคราะหฯ
สสจ.อบ.
นักวิเคราะหฯ
สสจ.อบ.
ผช.สสอ.โพธิ์ไทร
สสอ.โพธิ์ไทร
ผช.สสอ.เขมราฐ
สสอ.เขมราฐ
นว.สาธารณสุข
รพ.โพธิ์ไทร
นักจัดการงานทั่วไป รพ.โพธิ์ไทร

(4)
86.นส.ชนาธิป ศรีพรหม
87.นายประยงค สุดสุข
88.นางสุดาพรรณ ประคองพันธ
89.นายสุพล การกลา
90.นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ
91.นางพัชรี อมรสิน
92.นายคมกริช พิมพกัน
93.นางเสาวนีย คุณรักษ
94.นางภัทรา บุญเหลือ
95.นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
96.นายสิทธิชัย วิฑติ ถิรานนท
97.นายเกษมพล วรรณพงศ
98.น.ส.ฑิฆัมพร พันธพินิจ
99.น.ส.ผองนภา พันธพิพัฒน
100.นายธิดารัตน บุญทรง
101.นายประจักษ สุพรหม
102.นางทิพวรรณ โรจนศตพงค
103.นายสุวชัย กุมปรุ
104.นายอนุสรณ บุญทรง
105.นายสุวิทยชัย ทองกูล
106.น.ส.โสมนัสสา โสคําภา
107.นายกําแหง สมสุข
108.นางจุฬาพร คํารัตน
109.นายนัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ
ผช.สสอ.กุดขาวปุน
นักจัดการงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
นว.สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
นักจัดการงานทั่วไป
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
ผช.สสอ.วารินฯ
ผช.สสอ.สําโรง
นว.สาธารณสุข
เภสัชกร
นว.สาธารณสุข
นว.สาธารณสุข
ผช.สสอ.บุณฑริก
นว.สาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคล
นว.สาธารณสุข
ผช.สสอ.ทุงศรีอุดม
นว.สาธารณสุข
เภสัชกร
นว.สาธารณสุข
นว.สาธารณสุข

รพ.กุดขาวปุน
สสอ.กุดขาวปุน
รพ.เขมราฐ
รพ.ตระการพืชผล
สสจ.อบ.
รพ.เขมราฐ
รพ.ศรีเมืองใหม
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสอ.วารินฯ
สสอ.สําโรง
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสอ.บุญฑริก
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสอ.ทุงศรีอุดม
รพ.ทุงศรีอุดม
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.

(5)
เริ่มการประชุมเวลา 13.15 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
y นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรวัดสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด ประจําป
2552 ซึ่งประกอบดวย
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก วัดทุงศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก วัดเกษมสําราญ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก วัดบุปผาราม ต.โนนกาหลง อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
วัดนาสวงใต ต.นาสวง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
y นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- แจงการเจ็บปวยของประชาชนดวยโรคเรื้อรัง เปาหมายไมเกินรอยละ 10 ของปที่ผานมา มีการควบคุม
คัดกรองโรคเรื้อรังประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป เปาหมาย 80% ซึ่งขณะนี้ทําได 39.11 % จากเปาหมาย 600,000 กวา
ราย ทําได 390,105 ราย ตองเรงรัดใหดําเนินการไดมากขึ้น ขณะนี้มีอัตราปวยดวยโรคเรื้อรังที่สําคัญอยู 5 โรค คือ
1. โรคเบาหวาน
2. โรคความดันโลหิตสูง
3. โรคเสนเลือดหัวใจตีบ
4. โรคอัมพาต
5. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- อัตราประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรอยละ 10%
เปาหมายผูเสี่ยงจํานวน 78,541 ราย ดําเนินการได 7,199 ราย คิดเปนรอยละ 9.17%
- การเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุลดลงจากปที่ผานมา ป 2551 จํานวน 254 ราย เสียชีวิต 99 ราย
- วัณโรค เปาหมายตองมากกวารอยละ 90% ผลการดําเนินงานเราทําไดรอยละ 86.31% ซึ่งต่ํากวา
เปาหมาย อัตราความสําเร็จในการคนหาเชิงรุกขณะนี้ทําไดรอยละ 99.7%
- เรื่องของการ Admid เปาหมายคือ Admid รอยละ 100% เนื่องจากวาพึ่งเริ่มดําเนินการนโยบายมาเมื่อ
ตนเดือน มกราคม 2551 เดือน ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม 2552 ทําไดรอยละ 51.67% แนวโนมแตละเดือนจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
- การเยี่ยมผูปวยในระยะเขมขนตอนนี้ยังเปนปญหา ทางพื้นที่ดําเนินการไดประมาณรอยละ 52% ต่ํากวา
เปาหมาย ซึ่งตองเยี่ยมผูปวยทุก 1 สัปดาห ในชวง 12 สัปดาหแรก
- ผูปวยวัณโรคติดเชื้อ HIV ตองไดรับการตรวจ CD4 มากกวารอยละ 90% ซึ่งทําไดผานเกณฑและผูปวย
TBHV ไดรับการตรวจ CD4 ต่ํากวา 250 ไดรับยา ALV ยังเปนปญหาอยู ซึ่งทําไดแครอยละ 66.67% เพราะผูปวย
อยูในระหวางการทดลองยา

(6)
- โรคไขเลือดออกอัตราการปวยอยูที่ 3.59 ตอแสนประชากร มีผูปวยอยู 71 ราย ถือวาอยูในเกณฑ ตัวชี้วัด
ตัว P ตาง ๆ ของโรคไขเลือดออกสวนใหญผานเกณฑทั้งหมด
- การติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ ไมเกินรอยละ 0.76% พบวามีหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ HIV อยู 35 ราย
คิดเปนรอยละ 0.4% ของหญิงตั้งครรภทั้งหมด ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย และหญิงตั้งครรภตองไดรับยาตานไวรัสมากกวา
รอยละ 98% มีบางรายยังไมไดรับยาต่ํากวาเปาหมายเล็กนอย อัตราการถายทอดอยูที่รอยละ 2.35% ผานเกณฑ
- อัตราการปวยโรคเอดสรายใหมที่ขึ้นทะเบียนลดลงจากที่ปผานมา 88 ราย คิดเปนรอยละ 20.7% ขึ้น
ทะเบียนอยู 377 ราย แตตนปมาผูปวยโรคเอดสรายใหมที่ขึ้นทะเบียนมีการตรวจ CD4 ครบตามเกณฑมากกวา
รอยละ 92% ผานเกณฑ
- ลดอัตราการตายโรคมะเร็งไมเกินรอยละ 77.84% ตอแสนประชากร เปาหมายอยูที่ 227,000กวาราย
ทําไดต่ํามาก มี 2 อําเภอที่ทําไดผานเกณฑ คือ อําเภอสวางวีระวงศและอําเภอโขงเจียม มี 9 อําเภอที่ยังไมรายงาน
- การแกไขสิทธิวาง ผานเกณฑรอยละ 70% ไมผานเกณฑมีอําเภอตระการพืชผล อําเภอสวางวีระวงศ
อําเภอเหลาเสือโกก ภาพรวมทั้งจังหวัดตกเกณฑ การสงขอมูล UC ถูกตองทันเวลา คาเฉลี่ย 98.61 ต่ํากวาเกณฑ
การแกไขสิทธิวางเครือขายตองสํารวจขอมูลทุกเดือน จังหวัดจะสงขอมูลให สถานีอนามัยตาง ๆ ตองติดตามสํารวจ
ที่บานใหมาลงทะเบียนสิทธิวาง
- การดูแลผูปวยสงตอ ภาพรวมทั้งจังหวัดผานเกณฑรอยละ 98.1% การใหสารน้ํา การชวยหายใจ
การหามเลือดมีอําเภอไมผานเกณฑ คือ พิบูลมังสาหาร ดอนมดแดง น้ํายืน บุณฑริก สําโรง โพธิ์ไทร สิรินธร
เดชอุดม กุดขาวปุน ศรีเมืองใหม โซนตองมีการ conference เพื่อใหการพัฒนาสงตอไดมาตรฐานมากขึ้น
- กองทุนสุขภาพระดับตําบล ป 51 มี 60 แหง ลาออก 1 แหง เหลือ 59 แหง มีเพิ่มมาอีก ป 52 รวม
109 แหง อําเภอที่ไมมีกองทุน คือ อําเภอน้ําขุน ดอนมดแดง ตาลสุม
- การประชุม cupboard มีการสงรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน มีการประชุมครบตามเกณฑคิดเปน
44 % ที่มีการประชุม สงไมครบ 14 แหง สงทันเวลา 16 แหง คิดเปน 64% สงไมทัน 9 แหง
- ผลการดําเนินการมาตรา 41 คํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน พบวาการพิจารณาคํารองเขาเกณฑใน
ป 52 อยู 11 ราย ไมเขาเกณฑ 1 ราย ป 52 เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 7 ราย ไดสนับสนุนเงินแลว 970,000 บาท
เปรียบเทียบจากป 47 ใชเงินประมาณ 6 ลานเศษ ประเภทที่ขอรับคํารองมากที่สุดคือ สูติกรรม รองลงมาคือ
ศัลยกรรม และ กุมาร 1%
- การประเมินผูปวยถูกตอง ในรอบ 7 เดือน ภาพรวมประเมินถูกตอง 90.55% ถือวาอยูในเกณฑพึงพอใจ
มีอําเภอต่ํากวา 90% อยู 5 อําเภอ เขมราฐ นาตาล ศรีเมืองใหม สิรินธร และ น้ําขุน การแยกผูปวยถูกตองตาม
ความรุนแรงที่สงปฏิบัติการรอยละ 90.55% หนวยกูชีพระดับสูงที่เมือง การใหสารน้ํายังไมครบ 100%

(7)
- หนวย BLS ภาพรวมแลวการประเมินดูแลผูปวยไดถูกตองเกิน 99% มีบางหนวยที่ 97% การปฏิบัติงาน
ระดับสูงสวนใหญจะเปน BLS ประมาณ 88% รับแจงเหตุจากประชาชน 97% การประชาสัมพันธของจังหวัด
อุบลราชธานี ไดผลดี
y นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- งานอนามัยแมและเด็ก ในเรื่องของ ANC ตกเกณฑมาตลอดตั้งแตป 2549 ภาพรวมเกณฑที่กําหนดไมต่ํา
กวารอยละ 90% ทําไดรอยละ 77%
- เรื่องของการฝากครรภชา ตกเกณฑมาตลอดในระยะ 4 ป เปนตนมา ควรใหมีการรณรงคในเรื่องของการ
ฝากครรภเร็วขึ้น และการตั้งทองเร็วตกเกณฑมาตลอด ผลลัพธของการฝากทองชาและตั้งทองเร็วทําใหน้ําหนักแรก
คลอดต่ํา ผูตรวจราชการวางเปาหมายใหทุกโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวผานระดับทองทุก
แหง โรงพยาบาลระดับทองแดง 4 แหง โรงพยาบาลระดับเงิน 4 แหง โรงพยาบาลระดับทอง 10 แหง
- โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ผลการดําเนินงาน 7 เดือนที่ผานมา เปาหมายตั้งไวรอยละ 80 % ตรวจ
โดย อสม. รอยละ 49% ตรวจโดยเจาหนาที่รอยละ 41% ควรเฝาระวัง และเรงรัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เปาหมาย
เรงรัดภายในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2552
- โครงการภาคีไรพุง ซึ่งดําเนินการมาแลว 2-3 ป โดยมีการรณรงคในเรื่อง 3 อ. เปาหมายตั้งไวที่ 10 แหง
คิ ด เป น สู ต ร 6:3:1 ในส ว นท อ งถิ่ น 6 แห ง องค ก รทั่ ว ไป 3 แห ง โรงเรี ย น 1 แห ง 40,000 กว า คนในเมื อ ง
อุบลราชธานีใหเปนองคกรตนแบบ นําโดย นายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใหผูนําชุมชน
ไดเปนตนแบบในโครงการไรพุง
- โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ทุกแหงของจังหวัดอุบลราชธานีผานเกณฑ ปนี้ประเมินซ้ํา 11
แหง มีเกณฑตัวชี้วัดใหม 5 แหง คือ HPH Plus อีก 6 แหง คือ กลุม HPH ควรติดตามผลงานดวย
- โครงการชุมชนเมืองนาอยู ตั้งเกณฑตัวชี้วัดที่เทศบาลและ อบต. ผานเกณฑ แจงหนวยงานสาธารณสุข
ทุกพื้นที่รณรงคลางตลาด รณรงคความสะอาดรานอาหาร รณรงคกินรอน ชอนกลาง ลางมือ เพื่อเฝาระวังสงเสริม
ปองกันโรคตาง ๆ
- โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน ป 2552 เพิ่มกลุมเปาหมาย 1 กลุม คือ สถานบริการสาธารณะ
โดย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธาน
- การตรวจ Help check ครึ่งปพบปญหาเพิ่มขึ้นรอยละ 61% ปญหาทันตสุขภาพที่พบในกลุมประชาชน
ทั่วไป คือ ฟนผุ หินปูน เมื่อมีการตรวจ Help check แลวสงตออยางมีระบบ สถานบริการทุกแหงควรมีการรณรงค
แกไขปญหาทันตสุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม กลุมวัยเรียน ตั้งเปาหมายกลุมเด็กโรคฟนผุ ป.6 จะดําเนินการ
สํารวจปลายป เปาหมายตั้งไวรอยละ 100 % ทําไดรอยละ 15% เทานั้น
- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปาหมายอําเภอละ 1 โรงเรียน ที่ควรเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร ทั้งหมด 25 โรงเรียน บรรลุไปแลว 6 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.49%

(8)
y นางสาวไพรัช บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- คุณภาพบริการ อัตราความพึงพอใจของผูร ับบริการ ไมต่ํากวารอยละ 90% ขอมูลยอนหลังป 2550,2551
ประเมินเกินรอยละ 90% ปญหาที่พบในการประเมิน คือ จํานวนตัวอยางไมเพียงพอในบางพื้นที่ ผูป ฏิบัติไมทราบ
หวงเวลา ไมสรุปขอเสนอแนะ แนวทางแกไขควรมีการประเมินจากองคกรอื่นเนนใหความสําคัญตอผูมารับบริการ
ตามเปนจริง
- คุณภาพของโรงพยาบาล ทุกโรงพยาบาลมีการพัฒนาในเรื่องของ HA มีผานการ Accredit แลว 3 รพ. คือ
โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม และโรงพยาบาลตระการพืชผล รอ Accredit ซ้ํา 2 แหง คือ
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเดชอุดม
- PMQA หนวยบริหารผานตามขบวนการ PMQA ตามกําหนดรอยละ 100% เปาหมาย 25 อําเภอ
หนวยงานที่มกี ารดําเนินงานอยางจริงจังคือ สสอ.เมือง และ สสอ.เหลาเสือโกก ปญหาอุปสรรคคือ ทีมผูนําขาด
ความตระหนักถึงตัวชี้วดั ทีส่ ําคัญ หมั่นทบทวนเรียนรูกระบวนการดําเนินงาน
- โรงพยาบาลผานเกณฑระบบบริการ ระดับ 3 รอยละ 80 % มีโรงพยาบาลผานเกณฑ 16 แหง จาก 20 แหง
โรงพยาบาลยังไมผานเกณฑคือ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โรงพยาบาลทุงศรีอุดม โรงพยาบาลสําโรง และ โรงพยาบาล
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ แนวทางแกไข คือ การเตรียมทีมประเมินจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จะเริม่
ออกประเมินเดือนพฤษภาคม 2552
- บุคคลตนแบบดานสุขภาพ สรุปฝาย พร.รับผิดชอบในเรือ่ งของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรใน
สาธารณสุข อบรม 10 รุน ภาพรวม 1,000 คน มาอบรม 902 คน ขาดอบรม 115 คน มาสาย 42 คน คิดเปนรอยละ
46.5% มาเกิน 17 คน ถาไมไดเขารวมการอบรมตองเขาซอมตอนหลัง ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน วิทยากรที่
จังหวัดอบรม 200 คน ไมดูแล อําเภอที่ไมสนับสนุนวิทยากร 13 อําเภอ เจาหนาทีเ่ ขาอบรมไมทราบผล Lap ไม
ทราบการเตรียมตัวเสื้อผาออกกําลังกาย
- บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถนะตามเกณฑรอยละ 100% ผลงานหนวยบริหาร 25 หนวย มี
การดําเนินการประเมิน 8 หนวย หนวยบริการ 20 หนวย ดําเนินการแลว 7 หนวย รอความชัดเจนจากกระทรวงเพื่อ
ประเมินจริงในป 2553
- กระทรวงเชิญผูเกี่ยวของประชุมปฏิบัติการ จัดทํา Comergencymodem มีการรางพฤติกรรมบงชี้ขณะมี
การประเมินตามสายงานจริงระดับจังหวัด ในชวงเดือน กรกฎาคม 2552
- โครงการผลิตพยาบาล วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เปนวันสุดทายของการสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2552
ประกาศ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 สอบสัมภาษณ
- การวางแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพระดับจังหวัดอยูระหวางการสรุปขอมูล จัดเวทีนําเสนอ
ระดับจังหวัด

(9)
- งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือการบริหารที่มีความสําคัญที่ชวยสงเสริมในการปฎิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได
y นายณัฏฐพงษ ผองแผว ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นําเสนอผลการดําเนินงาน 2 กลุมงาน
- กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
- กลุมงานบริหารทั่วไป
โดยแยกเปน 4 ประเด็น ประกอบดวย ผลการดําเนินงาน / ปญหาอุปสรรค/ แนวทางแกไข และ ผลงานดีเดน
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ยุทธศาสตรที่ 1 PI.6.2
- อัตรา PCU ที่ผานเกณฑ ดวยการประเมินบุคคลภายนอกแบบไขวอําเภอ ผลการประเมินใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน พฤษภาคม 2552
ปญหาอุปสรรค
1. การประเมิน PCU ดวยบุคคลภายนอกแบบไขวอําเภอทําใหเปลืองงบประมาณและใชเวลามาก
2. PCU สวนใหญขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลและทันตสาธารณสุข
แนวทางแกไข
1. การประเมิน PCU จากบุคคลภายนอกใหใชทีม PCU แตไมมีเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นรวมดวย
2. จัดตั้ง Project Manager ทุกอําเภอ เพื่อใหมีผูบริหารจัดการเครือขายในการสัมมนา PCU ของ Cup
ทั้งหมด
3. จัดอบรมทีมสหวิชาชีพที่จะไปปฏิบัติงาน CMU และ PCU ทุกอําเภอ โดยใชหลักสูตรการอบรม 2 วัน
ผลงานดีเดน สถานีอนามัยนาชุม หมู 4 บานหนองคูณ ตําบลบานแขม อําเภอพิบูลมังสาหาร ไดรับคัดเลือกจาก
กระทรวงใหจัดนิทรรศการและนําเสนอนวัตกรรมการควบคุมโรคไขเลือดออก โดยใชสมุนไพรไลยุง ณ อิมแพค
เมืองทองธานี
PI 1.6.4 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขไดรับการรับรองคุณภาพงานสุขศึกษา ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย 97 แหง รพช. 16 แหง สอ. 81 แหง ไดรับการอบรมเรื่องคุณภาพงานสุขศึกษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2552 แลว
ปญหาอุปสรรค จากการนิเทศที่ไดพบ พื้นที่มีการดําเนินงาน แตขาดการจัดทําเอกสารที่เปนปจจุบัน
แนวทางแกไข ประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาเพื่อหาสวนขาด จัดทําเอกสาร ตามรายละเอียดของ
มาตรฐานงานสุขศึกษา แยกเปนแฟม 9 องคประกอบ

(10)
PI 2.11 รอยละของประชาชนมีพฤติกรรมดานสุขภาพที่เหมาะสม รอยละ 60% ผลการดําเนินงานผลการ
สํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพประชาชนอําเภอละ 400 ตัวอยาง เก็บขอมูลจาก สอ. ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ชวง
เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2552
แนวทางแกไข ใหการนําขอมูลพฤติกรรมดานสุขภาพประชาชนที่เปนปญหาจากการสํารวจในปที่ผานมา มา
ดําเนินการในการแกไขปญหา
ผลงานเดน สอ.ทาชาง ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูล-มังสาหาร ชนะเลิศการประกวดการนําเสนอผลงานเรื่อง
เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตพิชิตเบาหวาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี ไดรับรางวัลจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
PI
4.1 ร อ ยละหมู บ า นที่ ผ า นเกณฑ ห มู บ า นจั ด การสุ ข ภาพ ร อ ยละ 65% ผลการดํ า เนิ น งาน โดย
คณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยและใชแบบประเมินของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใหแลวเสร็จภายในสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2552 อยูระหวางดําเนินการ
ปญหาอุปสรรค
1. ประเมินจากบุคคลภายนอกแบบไขวอําเภอ ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลามาก
2. การมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขาย ในการพัฒนาหมูบาน / พื้นที่การดําเนินงานแตขาดการ
จัดทําเอกสารที่เปนปจจุบัน
แนวทางแกไข
1. การประเมินหมูบานจัดการสุขภาพใหคณะกรรมการสุขภาพสถานีอนามัยเปนผูประเมิน
2. ขบวนการจัดทําแผนยังมีสวนรวมใหเกิดจากประชาคม ของหมูบาน
3. กิจกรรมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ผลงานเดน อสม. จังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศ อสม. ดีเดนระดับเขต จํานวน 3 สาขาดังนี้
1. สาขาการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอไขเลือดออก/ไขหวัดนก ไดแก นางจําป ขลุยทอง อสม.อําเภอ
พิบูลมังสาหาร
2. สาขาบริการใน ศสมช. ไดแก นส.หฤทัย สุโภภาค อสม.อําเภอสิรินธร
3. สาขาการแพทยแผนไทยและภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก นายสุรพันธ วงคบุญ อสม.อําเภอมวงสามสิบ
- อบรมศิลปะการพูด การประชาสัมพันธ องคกรมีประสิทธิภาพจังหวัดอุบลราชธานี ป 2552 ใหกับบริหาร
และผูปฏิบัติในอําเภอตาง ๆ วันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่ผานมา และอบรมเตรียมพรอมเขาหลักสูตรเวชระเบียนเขต
13 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2552
- รวมสืบสานประเพณีไทยวันเขาพรรษาในเดือน กรกฎาคม 2552
- ใหตั้งเบิกเงินงบประมาณในการอบรม ศสมช. ที่งานการเงิน สสจ.อบ. วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ให
สสอ.ทุกแหง รายงานการเบิกจายคาตอบแทน 600.- บาท ให อสม.ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

(11)
กลุมงานบริหารทั่วไป
ผลงานตาม KPI พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพบริการดานสุขภาพ
PI 1.8 รอยละของเครือขายบริการที่มีดัชนีชี้วัดทางการเงินผานเกณฑที่กําหนดรอยละรอย ทุกแหง
PI 1.8.2 รอยละของหนวยบริการที่สงรายงานทดรองถูกตองครบถวนทันเวลาครบทุกแหง
PI 1.8.3 รอยละของเครือขายบริการมีการเบิกจายเงินงบประมาณตามเกณฑที่กําหนด ครบทุกแหง
- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสงเสริมการจัดการความรู ในหนวยงานเขารวมประชุมตรงตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 80%
- ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการบริหารจัดการ ภาพรวมยังขาดประสิทธิภาพบริหารจัดการ การ
บริหารรายรับรายภาพรวมผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 5 เครือขาย
ปญหาอุปสรรค ไมนําขอมูลการวิเคราะหทางการเงินมาวิเคราะหไมสม่ําเสมอ CFO ขาดการฝกฝนพัฒนาความรู
ทักษะการวิเคราะหการเงินการคลัง
แนวทางแกไข
1. ทบทวนบทบาทหนาที่ CFO แลวนําขอมูลการคลังมาวิเคราะหประจําทุกเดือนหรือรายไตรมาส
2. อบรมฟนฟูพัฒนาองคความรูทักษะ ฝกวิเคราะหขอมูลทางการเงินการคลังอยางตอเนื่อง
PI 1.8.1 รอยละเครือขายการบริการมีแผนการทางการเงินการคลัง ผลการดําเนินงานผานเกณฑ ทุกแหง
และไดรับอนุมัติแผน จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทุกแผน
ปญหาอุปสรรค
1. ไมทํารายงานการสรุปเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส
2. ไมใชประโยชนจากแผนการเงินการคลังจัดงบประมาณ
PI 1.8.1 รอยละของเครือขายในการบริหารการเงินการคลังรอยละรอย
แนวทางแกไข ประชุมคณะกรรมการ CFO ทุกเดือน ทํารายงานสรุปเปรียบเทียบผลงานและแผนที่ปฏิบัติ
PI 1.8.2 รอยละหนวยบริการที่สงรายงานงบทดรองถูกตองครบถวนทันเวลารอยละรอยครบทุกแหง
PI 1.8.3 รอยละของเครือขายบริการมีการเบิกเงินงบประมาณ ตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 10%
แนวทางแกไข ประชุมชี้แจงกระบวนการดําเนินการและการดําเนินใชจายเงินงบประมาณควบคุมกํากับติดตาม
ประเมินผลการเบิกจายงบประมาณ โดยคณะกรรมการของ CFO ของเครือขาย
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสงเสริมการจัดการความรู
PI 5.3 รอยละบุคลากรผูเขารวมประชุมตรงเวลาที่กําหนด รอยละ 80% ผลการดําเนินงานจากสรุป การเขา
รวมประชุมเดือน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 พบวามีหนวยงานที่ผานเกณฑ 20 อําเภอ ไมผานเกณฑ 4 อําเภอ
ปญหาอุปสรรค สรุปผลรายการประชุมไมแยกเปนรายอําเภอ ไมไดประเมินระดับอําเภอ

(12)
แนวทางแกไข ประชุมชี้แจงแบบฟอรมสรุปรายงานผลการเขารวมประชุม การประเมินการเขารวมประชุมระดับ
อําเภอดําเนินการ ป 2553
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ป 2552
- ไดรับอนุมัติ 5 โครงการ / 9 กิจกรรม จํานวน 1,601,100 บาท ผลการดําเนินงาน 9 กิจกรรม จํานวน
254,100 บาท ไมใชงบประมาณ 4 กิจกรรม จํานวน 62,000 บาท คงเหลือที่จะดําเนินการ 17 กิจกรรม จํานวน
1,285,00 บาท
งานทีต่ ิดตามเรงดวน
- งบลงทุน Non-uc ป 2552 โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยตอเติมชั้นลาง 31 แหง จํานวน 13,020,000 บาท
ผลงานจัดซื้อได 10,507,000 บาท ประหยัดได 2,513,000 บาท หนวยงานที่อยูในระหวางดําเนินการ อําเภอ
ศรีเมืองใหม สอ.ลาดควาย อําเภอโขงเจียม สอ.คันทาเกวียน สอ.ตุงลุง
- ผลการจัดซื้อจัดจางวิธี e-Auction อาคารผูปวย 114 เตียง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ไดรับ
งบประมาณป 2550 จํานวน 46,700,000 บาท จัดซื้อจัดจาง 45,725,000 บาท ประหยัดงบได 975,000 บาท
- ผลการจัดซื้อจัดจางวิธี e-Auction อาคารพักฟนสงฆอาพาต โรงพยาบาล ๕0 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ไดรับงบประมาณป 2551 20,843,000 บาท จัดซื้อจัดจาง 18,400,000 บาท ประหยัดได 2,443,000 บาท อาคารผูปวย
นอก 30 เตียง โรงพยาบาลนาตาล ไดรับงบประมาณในป 2552 10,000,000 บาท จัดซื้อจัดจางได 9,998,000 บาท
ประหยัดงบได 2,000 บาท
- ผลการจัดซื้อจัดจางวิธี e-Auction อาคารรักษาพยาบาลผูปวย คสล. 9 ชั้น ที่ โรงพยาบาล ๕0 พรรษามหา
วชิราลงกรณ ไดรับงบประมาณป 2552 370,530,000 บาท จัดซื้อจัดจางได 320,800,000 บาท ประหยัดได
49,730,000 บาท
- การจัดซื้อครุภัณฑ ดําเนินการ 15 รายการ ดวยงบประมาณ 18,286,000 บาท จัดซื้อจัดจาง 9,916,754 บาท
ประหยัดได 8,369,246 บาท ดําเนินการสงมอบได 14 รายการ เหลือ รายการรถพยาบาลพรอมอุปกรณที่
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม กําหนดสงมอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2552
- การใชจายงบประมาณ Non-uc ป 2552 เปาหมายตองใชจายใหได 46 % ผลงานจากไตรมาสที่ 2 ใชจายได
17.25% ไตรมาสที่ 3 ตองใชใหไดภาพรวม 70% ขอใหทุกหนวยงานไดจดั สรรงบประมาณเรงรัดการดําเนินการ
และเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน ภายในเดือน กรกฎาคม 2552
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและประเมินผลงาน KPI ระดับเขต ผลการประเมินตนเอง 22 ขอ รอบ
ที่ 1 ทุกหนวยงานผานเกณฑ 50% ใหอําเภอประเมินตนเอง รอบที่ 2 สงจังหวัดภายในเดือน กรกฎาคม 2552
- คาตอบแทนเหมาจายฉบับที่ 6 ประสานสวนกลางแจงกรอบป 2552 ใหพิจารณาจายทุกสายงานตามเกณฑ
สวนลูกจางชัว่ คราวใหพจิ ารณาตามเกณฑสายงานนักเรียนทุนทุกแหง

(13)
y นางนภาพร จันทนป หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
- การพั ฒ นามาตรฐานการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต จิ ต เวชในสถานบริ ก าร ทางจั ง หวั ด จะออกประเมิ น
โรงพยาบาลในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2552
- โครงการยาเสพติด “ เยาวชนรักแผนดิน ” อบรมกลุมเยาวชนที่สารละเหย จะดําเนินการเดือน กรกฎาคม
2552
- โครงการประกวด To Be Number One ระดับประเทศ จะดําเนินการภายใน มิถุนายน 2552
- โครงการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุจัดอบรม วันที่ 15-17 มิถุนายน 2552 และ ประเมินเดือน มิย.- กค. 2552
- การพัฒนาโครงการจัดสงเสริมสุขภาพใหยั่งยืน ออกตรวจเยี่ยม วันที่ 5-12 มิถุนายน 2552
- การอบรมเชิงปฎิบัติแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัยดานการออกกําลังกายและโภชนาการจะออก
ประเมิน มิถุนายน – สิงหาคม 2552
- โครงการสงเสริมพัฒนามาตรฐาน การแพทยแผนไทย ในสถานบริการเอกชน จัดอบรมวันที่ 16 มิถุนายน
2552
- โครงการพัฒนาวิชาการสมุนไพร การประชุมสมุนไพรแหงชาติ ประมาณเดือน สิงหาคม 2552
- โครงการพั ฒนารหัสขอมูลด านการแพทยแ ผนไทย ติดตามประเมินโครงการจะออกประเมิ น เดือน
มิถุนายน 2552
สวนของยาเสพติด
PI 1.6.4 รอยละของโรงพยาบาลในสังกัด สป. ที่ยังไมผานการรับรองซึ่งจะตองดําเนินการใหผานรอยละ
80 โดยมีไมผาน 7 แหง
ปญหาอุปสรรค หนวยบําบัดมีบุคลากรนอย ทําใหไมเขาใจวิธีการประเมินไมไดมาตรฐาน
แนวทางแกไข จังหวัดไดสงแบบประเมินไปให รพ.ธัญลักษณบุรี
PI 2.1.4 รอยละของผูสูบบุหรี่อายุ 15 ปขึ้นไปตองไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/บําบัดเลิกบุหรี่ ไดรอย
ละ 26.64 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไมมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนบางกิจกรรมไมสอดคลองกับการบําบัด
บุหรี่
PI 2.1.2 อัตราการไมเสพซ้ําของผูปวยยาเสพติดที่ผานการบําบัดไมต่ํากวารอยละ 85
ปญหาอุปสรรค ผูผานการบําบัดที่กลับมาเสพซ้ําที่ไมผาน 100% สวนมากมีอาชีพไมแนนอนและถูกจับซ้ํา
แนวทางแกไข ตองประสานงานภาคีเครือขายชวยในการติดตามและสงเสริมการมีงานทํา
PI 2.1.2.2 ทุกอําเภอตองมีชมรม TO Be Number One และมีการดําเนินศูนยเพื่อนใจวัยรุนตามเกณฑที่
กําหนด อยางนอยอําเภอละ 1 แหง ซึ่งทุกอําเภอมีแลวแตยังไมไดมาตรฐาน
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งานสุขภาพจิต
PI 1.3.4 อัตราเด็กออทิสติค ไดรับสรางเสริมกระตุนพัฒนาการรอยละรอย ซึ่งพบในหนวยงานบางแหงที่
ขาดการมารับการรักษาและพัฒนาการอยางตอเนื่อง
PI 1.6.4 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขไดรับการประเมินและพัฒนามาตรฐานการใหบริการนํารอง
อําเภอละ 1 แหง ซึ่งผานทุกอําเภอ
PI 2.8 อัตราฆาตัวตายไมควรเกิน 4 แสนประชากร ซึ่งการดําเนินงานแลวพบวา จังหวัดอุบลราชธานีฆาตัว
ตายจํานวน 35 ราย คิดเปน 1.69% พบมากในเพศชายอายุ 30-39 ป โดยผูกคอตาย
PI 2.8.1 ความครอบคลุมของการคัดกรองโรคซึมเศรา/หรือเสี่ยงตอการฆาตัวตายในประชาชนอายุ 15 ป
ขึ้นไป รอยละ 50 ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลวรอยละ 31.19
PI 2.7 อัตราการตายดวยโรคมะเร็ง
PI 2.7.1 ความครอบคลุมของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี Pap Semean ในหญิงอายุ 35-45-50-55 ป
ตั้งไวรอยละ 80 พบวารอยละ 38.65 ผิดปกติ 42 ราย
PI 2.7.2 รอยละของสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไปผานการประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองไดอยางถูกตอง
จากเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 80 ขณะนี้ภาพรวมคิดเปนรอยละ 67.57
PI 4.4 รอยละของหมูบาน/วัด/โรงเรียน มีการดําเนินการถายทอดองคความรูดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก/การแพทยพื้นบาน ตั้งไวที่รอยละ 5 ซึ่งการดําเนินงานใชงบของ Cup โดยขอความรวมมือใหทกุ
อําเภอสงรายงานภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ขณะนี้ดวย
- งานผูพิการจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 20,000 เศษ จําแนกได 5 ประเภท จังหวัดจัดทําเปนกองทุนพื้น
ฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับงบทั้งหมด 8 ลานเศษ การดําเนินงานของป 51 มี
การมอบกายอุปกรณ จํานวน 629 ราย และมีการบริการเชิงรุก มีการสํารวจทุกอําเภอ มี 25 อําเภอ ขอมูลทั้งหมดอยู
ระหวางการประมวลผล มีการจัดบริการนักกายภาพบําบัด โดยทีมรวมกับทีมสหวิชาชีพลงในหมูบาน 9 อําเภอ เพิ่ม
ในโรงพยาบาลที่ยังไมมี จัดสถานพื้นฟูสมรรถภาพผูพิการเปนคาราวานออกเยี่ยม
- โครงการป 2552 มีโครงการเสริมสรางฟนฟูสมรรถภาพผูบริการ ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการจางนัก
กายภาพบําบัด
- งานผูสูงอายุ มีการจัดตั้งชมรมครบ 2,781 หมูบาน ระบบงานผูสูงอายุ ตองรายงานในเดือน มีนาคม –
กันยายน 2552 และรายงานสถานการณในปลายเดือน กันยายน 2552
- วั ด สงเสริมสุ ขภาพ รอยละ 65% ของอําเภอที่มีวัดส งเสริมสุขภาพ 1 แห ง อําเภอที่แจ งวายังไม มีวัด
สงเสริมสุขภาพ คือ ดอนมดแดง ทุงศรีอุดม น้ําขุน ตาลสุมและบุณฑริก
- คลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาล รอยละ 33% ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดตั้งและ
ดําเนินการคลินิกผูสูงอายุ ซึ่งดําเนินการครบ 100 % ทุกแหง
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y นายระวี แววศรี หัวหนากลุมงานนิติการ
- โครงการรวมกิจกรรมวันทางศาสนา / การอบรมวิปฎสนากรรมฐานกับบุคลากรสาธารณสุข/ การบรรยาย
พิเศษธรรมะกับการปฎิบัติงาน ซึ่ง 3 โครงการที่จะเขียนไวใชในนามอบรมจริยธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โครงการที่จะดําเนินการจริงมี 3 โครงการ คือ
1. อบรมพนักงานขับรถ ปลายเดือน มิถุนายน 2552
2. การเผยแพรเอกสารทางดานวินัย/กฎหมาย
3. การอบรมบันทึกความดี
ปญหาอุปสรรค
- มีหนวยงานในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานเยอะ เชน เรื่องรองเรียน
สรุปเดือน พฤษภาคม 2552 ประมาณ 6-7 เรื่อง เฉลี่ยแลวสัปดาหละ 2-3 เรื่อง
- การประสานงาน ตองดําเนินงานหลายสวน
- ระยะเวลากรอบงานกิจกรรมที่ใชเวลานานมาก
y นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- แจง อําเภอที่ยงั ไมสงรายชื่อ ประธานของตําบลใหสงดวนเขต 1 อําเภอมวงสามสิบ ดอนมดแดง ตาล
สุม เขต 2 อําเภอเขมราฐ นาตาล เขต 3 ทุกอําเภอ ยกเวน อําเภอโขงเจียม เขต 4 อําเภอบุณฑริก น้ํายืน
นาจะหลวย
- ความปลอดภัยดานอาหาร สถานผลิตอาหาร 54 ประเภท ผาน GMP ตรวจไป 87 แหง ใน 260 แหง ผาน
หมด รอผลการตรวจอยู 173 แหง ฝากอําเภอเรงรัดดวย รานขายอาหารสด ผานการรับรองอาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน 5 ชนิด ตรวจรานอาหาร 912 ราน ผาน คิดเปนรอยละ 99.45% น้ํามันทอดซ้ํา ยังไมผานเกณฑควรเรงรัด
- ผลิตภัณฑสุขภาพมีความปลอดภัย เครื่องสําอาง ผานเกณฑที่กําหนด การแสดงฉลากของเครื่องสําอาง
ผานเกณฑ สถานที่ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผานเกณฑ
- ยาสมุนไพรยังมีปญหา ผานเกณฑเพียง 2 ใน 4 แหง 50% คุณภาพอาหารผานเกณฑ
- วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน ยังไมผานเกณฑ
- สถานบริการสุขภาพปลอดภัย ผานตามเกณฑ มีสถานบริการผลิตยาแผนโบราณ 7 แหง ปดแลว 1 แหง
เหลือ 6 แหง ทุกอําเภอยังไมสง รายงานการตรวจรานขายยา ฝากอําเภอใหเรงรัดดวย
- สถานพยาบาลเอกชนเรื่องดับเซฟตี้ ผานเกณฑมาตรฐาน โรงพยาบาลชุมชน PCU ผานเกณฑมาตรฐาน
เภสัชกร ใหคําปรึกษาผานเกณฑมาตรฐาน
- โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ เปาหมาย 341 แหง ผานเกณฑมาตรฐาน มีกิจกรรม
คปส.รวมกับเทศบาล เทศบาลขนาดใหญมีการตรวจสถานที่ผลิตจําหนายและนําเขารวมกับพนักงานเจาหนาที่ของ
อําเภอ โดยใชแบบตรวจ คปส. ไมผานเกณฑ
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- รอยละหนวยงานระดับอําเภอ ผานการประเมิน คปส.ครบทุกอําเภอ มาตรฐานผานเกณฑ คปส.มีการ
อบรมเปาหมาย 2 ครั้ง
- อบรมพนักงานเจาหนาที่ผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ เดือน มิถุนายน 2552
- อบรมผูประกอบการจําหนายยาทุกประเภทในเดือน กรกฎาคม 2552 ตรวจรานขายยาประจําป
- แผนปฎิบัติดานสาธารณสุขมีคุณภาพ 100%
- ผลงานทางวิชาการไดรับคัดเลือกระดับกระทรวง หรือเทียบเทาอยางนอย 5 เรื่อง
- การปฎิบัติงานตามแผนอําเภอมีการจัดทําแผนครบทุกอําเภอแตยังมีบางอําเภอที่ไมเรียบรอย
- การดําเนินการตามแผนระดับอําเภอ ประเมินไมได ไมมีระบบการจัดเก็บ ไมมีการติดตามควบคุมกํากับ
- แผนดําเนินงานตอเนื่องในป 52-53 คือ พัฒนานักวิชาการฝายยุทธศาสตรระดับอําเภอ ดําเนินการในชวง
เดือนมิถุนายน 2552
- การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการ 90 ป สาธารณสุขไทย หนวยงานระดับอําเภอสง
งาน 6 เรื่อง มี อําเภอวารินชําราบ เดชอุดม พิบูลมังสาหาร และ ๕0 พรรษาฯ มีทีมเขารวมวิชาการ 100 คน
- การประชุมวิชาการ R to R หนวยงานระดับอําเภอสงผลงาน 9 เรื่อง 9 อําเภอ 15 เรื่อง โขงเจียม เมือง
นาจะหลวย กุดขาวปุน น้ํายืน เขื่องใน ตระการพืชผล เขมราฐ วารินชําราบ กลุมงานตาง ๆ 3 กลุม 7 เรื่อง กลุม
งานยุทธศาสตร ฯ กลุมประกันสุขภาพ กลุมงานทันตสาธารณสุข กลุมงานบริหาร วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552
- การพัฒนาศูนย ศอข. เริ่มปฎิบัติแลว
- การผลิตและกระจายกําลังคน
- การกระจายอํานาจ
- การจัดซื้อจัดจาง
- การฟนฟูงานตามระบบ คปส.
- การทดลองเหมาจายรายหัว 5 อําเภอ
- การพัฒนาบริการงานอนามัยแมและเด็ก
- หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
- การประกวดสาธารณสุขอําเภอดีเดน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่ไดระดับ 1 ของจังหวัด คือ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม ระดับ 2 คือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ ระดับที่ 3 คือ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย ระดับที่ 4 คือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม สถานีอนามัยดีเดน
ระดับ 1 คือ สถานีอนามัยปะอาว ระดับที่ 2 สถานีอนามัยตะบาย ระดับที่ 3 สถานีอนามัยหนองผือ ระดับที่ 4 คือ
สถานีอนามัยนาสวง
- การประเมินผลในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดได 63% ผาน คะแนนมากที่สุดคือ อําเภอเมือง 70%
คะแนนต่ําสุด โซน 3 งานควรเรงรัดคือ งานอนามัยแมและเด็ก การพัฒนาคุณภาพ PMQA การพัฒนาดานไอที

(17)
y นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ตอบขอบคุณทุกฝาย ทุกงานที่ไดมอบของขวัญเปนกําลังใจ โดยกําชับใหทุกฝาย ทุกงาน ทุกโซน เรงรัด
การทํางานในสวนงานทีย่ ังมีปญหาอยู เพือ่ ทํางานใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
y นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แจงหัวหนาสวนที่ยายมาจากหนวยงานอื่นมาประจําจังหวัดอุบลราชธานี
- คุณปริญญา นากลาง ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด จากมุกดาหาร
- คุณประสิทธิ์ สินทรัพย หัวหนาไปรษณียจังหวัด จากศรีสะเกษ
- วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2552 เป น สั ป ดาห ร ณรงค อ า นหนั ง สื อ เริ่ ม 10.30 – 15.00 น. ตั้ ง เป า หมายไว
1,000,000 คนของ กศน.
- วันที่ 5 มิถุนายน 2552 โครงการปลูกตนไมยางนา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 /2552
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน พฤษภาคม 2552 หรือ
สอบถามไดที่ฝายบริหารทั่วไป
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2552
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
มติที่ประชุม ไมมี

(18)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
y กลุมงานบริหารทั่วไป
- การสงรายงาน
- การสรุปขอมูลงบทดรอง
- การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ป 2552
- งานกอสราง สัญญาจางที่อําเภอยังไมสงฝายบริหารทํา PO คือ อําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม
ขอใหรีบนําสงดวนดวย
y กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
- ผลการประกวดสถานีอนามัย และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเดน
- การตรวจราชการ ของคณะผูตรวจราชการ รอบ 2 ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2552 จังหวัดกําหนด
พื้นที่ในการตรวจเยีย่ ม 2 อําเภอ ไดแก อําเภอศรีเมืองใหม และ อําเภอพิบูลมังสาหาร
- การประเมินผลงาน รอบที่ 2 กําหนด ระหวางวันที่ 5-14 สิงหาคม 2552 ประเมินทุกอําเภอ
- การประชุมโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบล วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.45 น. พรอมกันที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 9.00 น. ออกเดินทางเขาที่พัก โรงแรมเจริญโฮเตล จังหวัด
อุดรธานี
- ประชุมพัฒนาวิชาการการจัดทํางานวิจยั ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 ที่ โรงแรมแกงสะพีอรีเวอรไซด
อําเภอพิบูลมังสาหาร กลุมเปาหมาย สสอ. 2 คน รพช. 2 คน และเจาหนาที่ที่ถูกคัดเลือกจากจังหวัด หรือผูสนใจสง
รายชื่อ ใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2552
- การติดตามการดําเนินงานโครงการภายใตงบ PPArea Base ป 2552 ประชุมวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 โดย
ผูตรวจราชการ เขต 13 จึงขอใหทุกอําเภอ ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค และการใชจายงบประมาณ PPArea Base สงที่กลุมงานยุทธศาสตร วันที่ 10 มิถุนายน 2552 นี้
- ประชาสัมพันธ การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ
หองประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย จังหวัดบุรีรมั ย ลงทะเบียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เปนวันสุดทาย
คาลงทะเบียน 1,200 บาท
y กลุมงานทันตสาธารณสุข
- งานอนามัยโรงเรียน แจงใหโรงเรียนสงแบบประเมินตนเองและรับสิ่งสนับสนุน สวนงานหนวย
เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงาน 2 วัน คือ วันที่ 11 มิถนุ ายน และ วันที่ 25 มิถุนายน 2552

(19)
y กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
- ผลการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู ป 2552 สังกัดสํานักงานเทศบาล รางวัลชนเลิศ ไดแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวา ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง รองชนะเลิศ อําเภอพิบูล โพธิ์ไทร บุณฑริก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล รางวัลชนะเลิศ ไดแก ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองอม ตําบลหนองอม อําเภอทุงศรีอุดม
รองชนะเลิศ อําเภอเหลาเสือโกก ศรีเมืองใหม วารินชําราบ
- ตรวจเยีย่ มและประเมินซ้ํา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ซึ่งจะมีการตรวจประเมินซ้ําระหวางวันที่ 29
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2552 มี 5 โรงพยาบาล
- โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี อีสาน ป 52 โดยจะมีการประเมิน/ประกวด ในชวงเดือน กรกฎาคม –
กันยายน 2552 โดยขอความรวมมือหนวยงานในระดับอําเภอไดเตรียมการเพื่อรอรับการประเมินรวมกับทาง
นายอําเภอ โดยจัดทําเปนเอกสารรูปเลมตามตัวชี้วดั ของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ระดับทอง ป 2552 ซึ่งเปนนโยบายหลักของทานผูตรวจ
จังหวัดจะเริ่มออกประเมินวันที่ 1 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2552
- สรุปสถานการณงานอนามัยแมและเด็ก ซึ่งยังมีหลายตัวชี้วดั ที่ยังไมผา นเกณฑ แตจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับอําเภอ คือ การดําเนินการประกวดเครือขายสุขภาพระดับอําเภอที่มกี ารดําเนินงานสงเสริมเลี้ยงลูกดวยนมแม ที่มี
ผลงานเดน ซึ่งจะมีการประกวดระดับเขตผูช นะเลิศมีรางวัล 70,000 บาท 50,000 บาท และ 30,000 บาท
y กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
- การมอบเกียรติบัตรวัดสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด
- สรุปการบําบัดยาเสพติดจาก ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม 2552 แบบบังคับบําบัดระบบสมัครใจทั้งหมด
619 ราย บังคับบําบัด 3,051 ราย ระบบตองโทษ 287 ราย
y กลุมงานประกันสุขภาพ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการสรุป ใหรหัสโรค และการสรุปสาเหตุปวยตาย ใน
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2552 (เนื้อหา basic) วันที่ 8- 9 มิถุนายน 2552 (เนื้อหา advance) ณ หองประชุม 1 ชั้น 3
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยากรจากคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (นพ.
วรรษา เปา-อินทร)
- การอบรมการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรัง รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 15-19 มิถุนายน 2552 รุน ที่ 2 วันที่ 22-26
มิถุนายน 2552 ณ หนวยไตเทียม ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค กลุมเปาหมาย แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน
/ แหง
- การประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียน วันที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุมเปาหมายผูรับผิดชอบงานประกันสุขภาพ รพช./สสอ

(20)
y กลุมงานควบคุมโรค
- แจงเตือนการเฝาระวังโรคชิคุณกุนยา มีผปู วยทีย่ ืนยันอยู 1 ราย สงสัย 2 ราย อยูที่อําเภอมวงสามสิบ
อําเภอน้ํายืน 1 ราย แนวทางในการดําเนินงาน ทางกลุมงานไดจดั สงใหทุกอําเภอ ซึ่งเปนแนวทางของกรมควบคุม
โรค ขอให อสม./PCU ชวยทําทะเบียนเฝาระวังผูปว ยที่เดินทางไปทํางานที่ภาคใต
- แจงเรงรัดคัดกรองคนหาผูป วยวัณโรคในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน ขอใหดําเนินใหเสร็จสิ้น มิถุนายน
2552 โดยใหสงรายงานดวย และยังมีอีกหลายหนวยงานที่ยังไมไดสงรายงาน
- วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เปนวันงดสูบบุหรี่โลก คําขวัญ “ บุหรี่มีพิษ รวมคิดเตือนภัย”
- แจงกิจกรรมเปดงานโครงการพัฒนาเครือขายผาตัดทางกลองและจอประสาทตา ในวันที่ 12 มิถนุ ายน
2552 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
y กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- วันที่ 5 มิถนุ ายน 2552 ประชุมวิชาการแพทยเรื่อง การดูแลผูปวย Head Injury เวลา 13.00 – 16.00 น
ณ หองประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 21 มิถนุ ายน 2552 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 อบรมนักบริหารระดับตนจังหวัดอุบลราชาธานี
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
y กลุมงานสนับสนุนและประชาสัมพันธ
- งานปฐมภูมโิ ดยใหประเมินมาตรฐาน PCU 3 ดาน สงภายในวันพรุงนี้ เพื่อสงกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพตอไป
- การประเมินหนวยบริการเพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษ ใหดําเนินการภายในเดือน กรกฎาคม 2552
- งานสุขศึกษา มีหลายหนวยงานที่สงแบบประเมินตนเอง และสงเพื่อใหบุคคลภายนอกประเมิน สวน
หนวยงานทีเ่ ตรียมการประเมิน ก็ใหสงรายละเอียดมาทีก่ ลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ใหประเมินหมูบานจัดการสุขภาพโดยไดแจกแบบประเมินไปใหแลว ขอใหประเมินใหแลวเสร็จภายใน
เดือนนีแ้ ละเดือนหนา จะทําการกรอกขอมูล
- การจายคาตอบแทนใหกับ อสม. ขอใหเรงสงรายงานทุกอยางเพื่อจัดทํารายละเอียด
- ติดตามการเบิกงบประมาณในการอบรม อสม.ช. หมูบานละ 2 คน ที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว ยังมี
หลายอําเภอทีย่ ังไมเบิกทีง่ านการเงิน ขอใหดําเนินการเบิกดวน

(21)
y กลุมงานคุมครองผูบริโภค
- แจงการสอบแพทยแผนไทย ป 52 ประเภทเวชกรรมไทยสอบวันที่ 27 มิถุนายน 2552 สถานที่สอบ คือ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี ประเภทเภสัชกรรมไทย สอบวันที่ 28 มิถุนายน
2552 รอบเชา ประเภทผดุงครรภไทย สอบวันที่ 28 มิถนุ ายน 2552 รอบบาย
- การออกสัญจรเทศบาล ขอความรวมมืออําเภอประสานไปยังผูดําเนินการเกี่ยวกับเมืองนาอยู เพื่อเขารวม
การอบรม
- อบรมผูประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ที่ หองประชุม 1 ชั้น
3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอใดทีม่ ีผูประกอบกิจการเหลานี้ทยี่ ังไมไดมาขอรับรองมาตรฐาน
ขอใหแจงมารวมประชุม ในวันที่ 16 มิถนุ ายน 2552 นีด้ วย
- หนอไมปบ สํารวจพบวาจังหวัดอุบลราชธานี มีการผลิตอยู 5 อําเภอ คือ เขมราฐ โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม
โขงเจียมและสิรินธร แจงใหอําเภอทําการขอ อย. ที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจาก อย. ประกาศใหหนอไมปบเปน
อาหารที่ตอง อย. สถานที่ผลิตตองผาน GMP นอกเหนือจาก 5 อําเภอนี้แลว อําเภอที่มีสถานที่ผลิต ขอใหแจงมาที่
จังหวัด เพื่อจะไดแจงผูผลิตใหมาขออนุญาตใหถูกตองตอไป
y กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยทาน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนวิทยากร
ในวันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผูรับรองรายงานการประชุม

สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 4/2552
วันที่ 1 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุม 1
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

