สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2553
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นายสุรพร
ลอยหา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางปริญญา ผกานนท
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางสาวไพรัช บุญจรัส
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายสุพจน
บุญทา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสาวพรรณทิพา
แกวมาตย
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
7. นางมานิดา
สิงหัษจิต
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
8. นางสาวลออ จันสุตะ
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
9. นายนิธิ
ปรัสรา
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
10. นายดนัย
เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
11. นายชานนท พันธนิกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
12. นายสุทธินันท โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
13. นายสุเมธ
นิยกิจ
ผูแทนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
14. นายอุดม
โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
15. นางสาวระดาพร วงศจันทร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
16. นายภิรกั ษ
รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
17. นายลิต
แสงแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
18. นายเจริญชัย คําแฝง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
19. นายปรีดา
สืบสิงห
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
20. นายพัฒนา
ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
21. นายณัฐนนท พีระภาณุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
22. นายทนง
คําศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
23. นายณัฐพล
เรียบเลิศหิรัญ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
24. นางไพรสุรีย บุญหอ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
25. นายพิทกั ษ
บุตรโท
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
26. นายพิทกั ษพงษ จันทรแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
27. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
28. นายประจักษ ทองงาม
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ

29. นายสัมพันธ กุลพร
30. นายณรงค
แผลงศร
31. นายไพรัช
จันทพันธ
32. นายยุรวัฒน ทองผา
33. นายประสพ สารสมัคร
34. นายชูวิทย
ธานี
35. นายอดุลย
วรรณชาติ
36. นายลําพูน
ฉวีรักษ
37. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
38. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
39. นายประวิทย พันธจูม
40. นายวินัย
แกวพรหม
41. นายบัณฑิต สรอยคํา
42. นายมัธยม
สุพัฒน
43. นายประกอบ ศรศิริ
44. นายสุทิน
กมลฤกษ
45. นายชวน
จันทรเลื่อน
46. นายวานิช
สายยืน
47. นายบัญญัติ
พลสวัสดิ์
48. นางสิริพร
วงศตรี
49. นางศิริวิทย
หลิ่มโตประเสริฐ
50. นายประทีป บุญธรรม
51. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
52. นางรําไพ
สุวนาม
53. นางนภาพร จันทนบ
54. นางสาวกาญจนา มหาผล
55. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
56. นางลําดวน
สีขาว
57. นายระวี
แววศรี
58. นายวีระชน ทวีศักดิ์
59. นางทองพรรณ ภักดี
60. นางสาววีระสุดา สวัสดี
61. นางสาวจิรภร วิลัยรัตน
62. นางเนติภรณ สิมาพันธ
63. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล

สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมงานเวชกรรมสังคม รพศ.สรรพสิทธิ์ฯ
นักจัดการทั่วไป รพ.มวงสามสิบ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต

64. นางรสสุคนธ มณฑา
65. นางเพ็ญศรี
สมชัย
66. นางจิรวัฒน สุสิงห
67. นายอรุณ
บุญสราง
68. นางสุภาภรณ อุตมัง
69. นางสาวอุบลรัตน
บุญทา
70. นางพัชราภรณ กิ่งแกว
71. นางกมลรัตน วงษา
72. นางธนัชพร สมาทอง
73. นางสิริพร
แกวมหาวงศ
74. นายคมกริช ละคร
75. นางธิดารัตน บุญทรง
76. นางสาวฑิฆัมพร พันธพินิจ
77. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ
78. นายวิษณุ
สุภศร
79. นายวีระพันธ ซื่อสัตย
80. นายสัญชัย
บุญมาเสน
81. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน
82. นายสมบัติ
ขัดโพธิ์
83. นายปยะมิตร สมบูรณ
84. นายจักรพันธ บุญสง
85. นางสาวอลิษา สุพรรณ
86. นางอุษณีย
เกิดมี
87. นางดารณี
เผาผา
88. นางสุชารัตน ดวงแกว
89. นางสาวจินตนา พรมลาย
90. นายปญญาวุฒิ ไพเราะ
91. นางเนตรนภิส พันธุวรรณ
92. นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง
93. นายชัยชาญ บุญคูณ
94. นางสาวพัฒนพร อุนวงศ
95. นางพัชรา
เดชาวัตร
96. นางสาวดาริน พันธกวาง
97. นายธวัช
ขันตีสาย
98. นายอุทัย
นิปจการสุนทร

กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุมงานทันตสาธารณสุข
กลุมงานประกันสุขภาพ
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
กลุมงานประกันสุขภาพ
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานทันตสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุมงานควบคุมโรค
กลุมงานประกันสุขภาพ
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพ
งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กลุมงานทันตสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
โรงพยาบาลมวงสามสิบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลเขื่องใน
โรงพยาบาลดอนมดแดง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลฯ

99. นายวิชิต
พุมจันทร
100. นายชนะพงษ นาคใหญ
101. นายอุทัย
เลียงหิรัญถาวร
102. นางอุไร
สอนอาจ
103. นายสุระ
เสนาเทพ
104. นายสุมนวัฒน บุญประครอง
105. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา
106. นายสุพล
การกลา
107. นางสาวแพรพิลาส ผองแผว
108. นางพัชรี อมรสิน
109. นางสุดาพรรณ ประครองพันธ
110. นางมยุรี แสงสุกวาว
111. นายวรงคฤทธิ์ พรมเย็น
112. นายชนะจิต ศรีภักดี
113. นางอรทัย มุสิกา
114. นายชนะ
หอมจันทร
115. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศ
116. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
117. นายวรายุธ เลิศแลว
118. นายณรงคชัย อันชื่น
119. นายเอกรัฐ แกวสงา
120. นางสาวพัชราภรณ เคียงพิมาร
121. นางฉวีวรรณ คําศรี
122. นางมณีวรรณ เจริญ
123. นางสาวพยุง ศรีลวน
124. นายสิทธิชัย วิทิตถิรานันท
125. นายธนศักดิ์ ธงศรี
126. นายเกรียงไกร พื้นทอง
127. นายลิตร
มั่งมี
128. นายประจักษ สุพรหม
129. นางน้ําฝน จันทรแดง
130. นายเจริญศักดิ์ ศรีธัญรัตน
ผูไมเขารวมการประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายสุวิทย
โรจนศักดิ์โสธร
2. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลเขมราฐ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลสําโรง
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการรวมรับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนเหลางามพิทยา อําเภอโพธิ์ไทร
1.2 ขอชมเชยกลุมงานการแพทยฉุกเฉิน(EMS) ไดรับรางวัลชนะเลิศดีเดนระดับประเทศ
1.3 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม นายวิชิต ชาตไพสิฐ
1.4 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พลตํารวจตรี เสริมสุข วีระวงศ
1.5 ที่ทําการศาลากลางชั่วคราว คือที่ ศอ.ศอ.
• พัฒนาการจังหวัด สํานักงานชั่วคราวอยูที่ สํานักงานพัฒนาชนบท เขต3
• คลังจังหวัด
,,
อาคารตรงขามโรงแรมทอแสง
• ทองถิ่นจังหวัด
,,
ที่วาการอําเภอเมือง
• ศาลากลางหลังใหม มีมติสรางที่ หวยแจระแม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2553
ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน เมษายน 2553
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ 4/2553
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข
4.1 เรื่องสั่งการจากกระทรวง
วันที่ 9 มิถุนายน 2553 รมต.กระทรวงสาธารณสุข เชิญผอ.รพ.สต.เขารวมประชุมเพื่อรับมอบ
นโยบายการดําเนินงานใน รพ.สต. ณ เมืองทองธานี ขอใหแตงกายดวยเสื้อตนเทียนเมืองอุบลสีชมพู
4.2 เชิญศูนยวชิ าการเขารวมประชุม
ขอสั่งการ: การประชุมในครัง้ ตอไปมอบเลขานุการที่ประชุมทําหนังสือเชิญศูนยวิชาการตางๆเขา
รวมประชุม เพื่อติดตามประเด็นสถานการณที่สําคัญๆไดแก
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)แจงผลการดําเนินงานตาม KPI ระดับเขต
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค แจงจํานวนผูปวยสงตอจากระดับอําเภอ ภายในเขต 13
4.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นําเสนอความกาวหนาการรับนักศึกษาพยาบาลป 2553 โดยมีจํานวนนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด
100 คน แบงเปนโควตาบุตรขาราชการ 20 คน ซึ่งขณะนี้ยังเหลืออยูจาํ นวน 8 คน โดยทางวิทยาลัยฯไดทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปที่ สถาบันบรมราชชนก เพื่อใหไดตามจํานวน 20 คนแลว

4.4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
นําเสนอความกาวหนาโครงการรวมผลิต ทันตาภิบาล ซึ่งปนี้มีจํานวน 50 คน ขณะนีอ้ ยูใน
ระหวางเรียกตัวสํารองเขารายงานตัว โดยจะไดขอสรุปในวันสุดทายคือวันที่ 6 มิถุนายน 2553
4.5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
แจงแผนลวงหนาในการลง Coaching เรื่องสุขภาพจิต จะดําเนินการลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯและใน
เครือขายประมาณเดือน กรกฎาคม 2553 มีการเปลี่ยนแปลงเบอรโทรศัพท ในการติดตอ คือ 081-7606665
ซึ่งจะดําเนินการทําหนังสือแจงทุกโรงพยาบาลอีกครั้ง โดยจะเริ่มใชวนั ที่ 7 มิถุนายน 2553
การตั้งศูนยเยียวยา
ขณะนีก้ ารจัดตั้งศูนยเยียวยาเพื่อติดตามผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณความไมสงบ ได
ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในนามเขตตรวจราชการสาธารณสุขเขต 13 เรียบรอยแลวโดยมี
สาธารณสุขนิเทศเขต 13 เปนประธาน ซึ่งในการดําเนินงาน ศูนยสุขภาพจิตเขต 7 อุบลราชธานีรวมกับ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จะเชิญพยาบาลจิตเวชจาก 4 จังหวัดเขาอบรมกอนที่ทีมพยาบาลจิตเวชจะลง
พื้นที่
ขอสั่งการ: มอบกลุมงานการแพทยและสุขภาพจิตติดตามรายละเอียดผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบ ในอําเภอที่มีผลกระทบเชน นาจะหลวย บุณฑริก นาตาล เมือง
4.6 สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ขอสั่งการ: ในการประชุมครั้งตอไปมอบเลขานุการทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อบรรยาย
โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาพรอมเปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง
4.7 ศูนยวิทยาการแพทย
ขอสั่งการ: ในการประชุมครั้งตอไปมอบเลขานุการทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อบรรยาย
เรื่อง Lamp test
4.8 ศูนยมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
ขอสั่งการ: ในการประชุมครั้งตอไปมอบเลขานุการทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อบรรยาย
เรื่อง สถานการณโรคมะเร็งในเขตพืน้ ที่จังหวัด เขต และใหขอเสนอแนะการควบคุม/ปองกนโรคมะเร็ง
และบทบาทของจังหวัดควรดําเนินการอยางไร
4.9 ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ขอสั่งการ: ในการประชุมครั้งตอไปมอบเลขานุการทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อ
บรรยายเรื่อง นโยบายเนนหนัก สถานการณการดําเนินงาน คนไทยไรพุง สายใยรักฯ
4.10 ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
ขอสั่งการ: ในการประชุมครั้งตอไปมอบเลขานุการทําหนังสือเชิญเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอ
ขอมูลเรื่องเครื่องมือตางๆ ที่สนับสนุนโรงพยาบาล และ การ Calibrate เครื่องมือ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงาน/ฝาย
กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.ติดตาม การสงรายงานงบทดลองประจําเดือน เมษายน 2553
2.การวิเคราะหสถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน เมษายน 2553 ของหนวยบริการ
3.สรุปขอมูลสถานะเงินบํารุง และสรุปรายรับ-รายจาย ณ 30 เมษายน 2553
ขอสั่งการ: มอบกลุมงานบริหารติดตามรหัส รพ.นาตาลเขาสูระบบ
4.แจง สสอ.รพช. ที่วางฎีกา 350 และมีขอผิดพลาด ติดตอขอรับคืนเพื่อแกไขใหถูกตอง
ตามระเบียบตอไป โดยติดตอที่งานการเงิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)และภาคีเครือขาย R2R จะจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
งานประจําสูงานวิจยั ( R2R) ครั้งที่ 3 ในหัวขอ “ เครือขาย R2R กาวไกล สาธารณสุขไทยกาวหนา” วันที่
14 – 16 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารชาแลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ขอสั่งการ: ทาน นพ.สสจ.สนับสนุนงบประมาณสําหรับคณะทํางานทีไ่ ปรวมเสนอผลงาน
2. รับสมัครผูสมควรรับรางวัลและทุนตาง ๆ ของแพทยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ
แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศรับสมัครผูสมควรรับรางวัลและทุนตาง ๆ
ของแพทยสมาคมฯ ดังนี้
1. รางวัลทุนสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ เปนรางวัลประจําปสาํ หรับแพทยทป
ี่ ฏิบัติงานดาน
การแพทยที่ทาํ ใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ ผูไดรับการพิจารณาใหเปนผูไดรับรางวัล
จะไดรับมอบ “โลเกียรติยศ” และเงิน จํานวน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญประจําปของแพทย
สมาคมฯ เดือนมกราคม 2554
2. รางวัลแพทยดเี ดนของแพทยสมาคมฯ เพื่อเปนกําลังใจแกแพทยที่ปฏิบัติงานดวยความเสียสละ เปนผู
มีความรับผิดชอบในหนาทีด่ วยความซื่อสัตยสุจริต อดทน และมีผลงานดีเดนสมควรแกการยกยอง
แพทยทไี่ ดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลนี้ ตองมีผูสนับสนุน ไมนอยกวา 20 คน
ผูไดรับการพิจารณาใหเปนผูไ ดรับรางวัล จะไดรับมอบ “โลเกียรติยศ” และเงิน จํานวน 50,000
3. รางวัลทุนวิจยั ของแพทยสมาคมฯ 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท
4. ทุนมูลนิธิทาเคดา ทุนไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน 3 ทุน
5. กองทุนวิจัย “นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” มอบทุนวิจยั ทุนละ 1,000,000 บาท ให
คณะกรรมการฯ เปนผูพิจารณาใหทุนตามความเหมาะสมฯผูที่ไดรับคัดเลือกสงใบสมัครและผลงาน
จํานวน 15 ชุด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
รายละเอียดตาม web site ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี งานรับ-สงยุทธศาสตร ชื่อไฟล :
ประกาศแพทยสมาคม

6. ระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน 2553 สวนกลางประเมิน รพ.สต. ในพื้นที่เขตตรวจราชการสาธารณสุข

เขต 13 โดยมีเปาหมายที่จะติดตามในกลุมผูปวยเรื้อรัง,ผูพิการ และการมีสวนรวมของประชาชน จังหวัด
อุบลราชธานี กําหนดวันที่ 5 มิถุนายน 2553 เปาหมาย รพ.สต. 2 แหง คือ รพ.สต.หนองแก และ รพ.สต.หวยขะยุง
7. วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ประชุม คณะกรรมการประสานความรวมมือการดําเนินงานสาธารณสุขระดับ
จังหวัด ณ หองประชุมวิษณุ ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5
สสอ.มวงสามสิบ: นําเสนอภาพรวมระดับประเทศในการตอบแบบสอบถามเรื่องความสมัครใจในการถายโอน
นพ.สสจ.อบ: หลักการในเรือ่ งการถายโอนภารกิจคือตองเตรียมพรอมเรื่องขอมูล ทานสสอ.มวงสามสิบ นําเสนอ
คนละประเด็นควรนําเสนอในบริบทของจังหวัดอุบลฯ คือมีแนวโนมเปนไปในรูปแบบการถายโอนฯสู อบจ.
กลุมงานประกันสุขภาพ
• National coverage คาวางลดลงจากเดือนทีแ่ ลว
ขอสั่งการ: มอบกลุมงานประกันสุขภาพติดตามแผนงานโครงการในอบต. ที่เขารวมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และติดตามวากองทุนฯที่อบต.เขารวมโครงการมีปญหา อุปสรรคอยางไร
กลุมงานควบคุมโรค
• สถานการณไขเลือดออกในระดับเขต จํานวนผูปวยมาก อันดับหนึ่งคือ จ.ศรีสะเกษ
• ผูปวยใหมในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา เกิดที่ อ.เขื่องใน มีผูปวยที่เกิดขึ้นเกิน 2 เทาของระยะฟกตัวคือ อ.
วารินชําราบ,น้าํ ยืน,ตระการพืชผล
• วัณโรค รอบลาสุด Success rate รอยละ 85 เปาหมาย รอยละ 90
• สถานการณไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 พื้นที่ อ.โขงเจียม, อ.สิรินธร มีแนวโนมการเกิดโรค
ขอใหเรงการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมโดยเฉพาะกลุมเสี่ยง เปาหมาย รอยละ 75
ขอสั่งการ: ขอใหเพิ่มกลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีน เชน คายทหาร, เรือนจํา, โรงเรียน
งานการแพทยและสุขภาพจิต
• เรื่อง ขอความรวมมือ
โครงการมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและการแพทยพนื้ บานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในวโรกาสครบรอบการบรมราชาภิเษกปที่ ๖o ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553
ณ ศูนยโอทอป เซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี
กลุมเปาหมาย
รพช./ สสอ.
สอ.

- หัวหนางาน/ ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทย 1 คน
- เจาหนาที่แหงละ 1 คน
- กลุมผูสูงอายุ 10 คน
- กลุมหมอพื้นบาน/ กลุมผูปลูกและแปรรูสมุนไพร/ กลุม ผูผลิตและจําหนาย

สมุนไพร/ กลุมองคการเอกชนพัฒนา/ นักวิชาการ/ ผูมใี บประกอบโรคศิลปะ
รวมจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา 25 คน/ อําเภอ
• ขอเปาหมายผาตัดตาตอกระจกเพิ่มเติม ขณะนี้ไดรับเพียง 150 คน จากเปาหมายทั้งหมด 300 คน
ขอสั่งการ:
1. ใหแตละอําเภอรายงานผลการติดตามการบําบัดผูติดยาเสพติดใหจังหวัดทราบดวย
ขอพิจารณาตัวเลขกอนการจัดสรรงบประมาณใหแตละอําเภอ
2. มอบกลุมงานการแพทยฯนําผลงานรณรงคงดเหลาเขาไปในผลการดําเนินงาน To Be
Number 1 ที่จะคัดเลือกไปประกวดระดับประเทศ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
1.แผนการออกปฎิบัติงานโครงการ MCH สัญจร จังหวัดอุบลราชธานีประจําเดือน มิถุนายน
วันที่ 1 มิถุนายน 2553
รพ.นาจะหลวย
วันที่ 2 มิถุนายน 2553
รพ. กุดขาวปุน
วันที่ 3 มิถุนายน 2553
รพ. สิรินธร
วันที่ 7 มิถุนายน 2553
รพ. ตาลสุม
วันที่ 8 มิถุนายน 2553
รพร. เดชอุดม
วันที่ 9 มิถุนายน 2553
รพ. ศรีเมืองใหม
วันที่ 10 มิถุนายน 2553
รพ. วารินชําราบ
วันที่ 14 มิถุนายน 2553
รพ.50 พรรษาฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2553
รพ.พิบูลมังสาหาร
2. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ นําคณะหัวหนางานหองคลอดและหัวหนางาน ANC ศึกษาดูงานที่รพ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 18 มิถุนายน 2553
3.สรุปผลงานตาม Itemize (ต.ค.52-มี.ค.53) รายงาน ณ เดือน พ.ค.2553 รายละเอียดตามเอกสาร
ขอสั่งการ:
• มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม ราย Itemizes ที่
เกี่ยวของ
• โครงการคนไทยไรพุงจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ผลงานอยูในลําดับที่ 1 ของประเทศขอให
รักษาสถานภาพในรอบถัดไป
กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ขอสั่งการ: ใหรายงานการใชโปรแกรมของอําเภอ เชนโปรแกรม internet, JHCIS สถานการณพนื้ ทีอ่ ําเภอใดยังไม
สามารถดําเนินการได เชน บานโหงนขาม ดงนา อําเภอศรีเมืองใหม ตองดําเนินการกอน

กลุมงานทันตสาธารณสุข
1. ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่อนุเคราะหและรวมปฏิบัติงานรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ รร.เหลางามพิทยาคม อ.โพธิ์ไทร
2. กิจกรรมสนับสนุนและรณรงคทางทันตสุขภาพ
- วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2553 อําเภอบุณฑริก ( รถทันตกรรมเคลื่อนที่ )
- วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2553 รณรงคหยุดจัดฟนแฟชัน่ รร.นารีนุกูล,รร.เบ็ญจะมะมหาราช
รร.อัสสัมชัญ,ม.อุบลราชธานี,ม.ราชภัฏอุบลราชธานี( รถทันตกรรมเคลื่อนที่ )
- วันที่ 14 มิถุนายน 2553 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
อุบลราชธานี (หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ )
- วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ชมรมผูสูงอายุวัดบานดอนกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2553 ออกรวมหนวยคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (รถทันตกรรม
เคลื่อนที่ )
- วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2553 อําเภอนาจะหลวย ( รถทันตกรรมเคลื่อนที่ )
3. แผนออกหนวย พอ.สว.
- วันที่ 10 มิถุนายน 2553 บานโนนสูง ม.5 ตําบลคอนอย อําเภอสําโรง
- วันที่ 17 มิถุนายน 2553 บานนาทราย ม.2 ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล
4. แผนปฏิบัติงานทันตแพทยอาสาสมัคร พอ.สว. ออกรวมคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่
- วันที่ 16 มิถุนายน 2553 อบต.หวยไผ ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม
- วันที่ 17 มิถุนายน 2553 อบต.ระเว ตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร
- วันที่ 18 มิถุนายน 2553 อบต.คอแลน ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก
5. ผลงาน PP Itemize โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี เดือน ม.ค – พ.ค 53 มีผลงานรวมทั้งจังหวัด ดังนี้
ตรวจฟน 33.4% ( ขอมูลเดือน เม.ย 32.2% ) เคลือบหลุมรองฟน 72.56 % (ขอมูลเดือน เม.ย 70.37% )
รายละเอียดตาม File ผลงานSealant
6. สสอ.และรพช.ที่ยังไมสงเงินทูลเกลาฯหรือสงไมครบ ขอใหรีบดําเนินการสงดวย
7. ของพระราชทานที่ระลึกสามารถรับไดที่กลุมงานทันตสาธารณสุข ภายในเดือนกรกฎาคม 2553
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.ขอความรวมมืออําเภอที่ยงั ไมสงขอมูลหอกระจายขาวดังแบบฟอรมที่สงใหแลวนั้นสงใหกลุมงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2553
2.ขอแจงเลื่อนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมคุณภาพเครือขายบริการปฐม
ภูมิ (QRT PCA) จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 เปนวันที่ 19-20 มิถุนายน
2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คายสรรพสิทธิประสงค อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี พักคางคืน 1 คืน
3.ขอแจงเลื่อนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ

(PCA) จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2553 ดังนี้
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22-23 มิถุนายน 2553 ยังคงเดิม เขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 3
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ยังคงเดิม เขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 4
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2553 เปนวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2553 เขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 1
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553 เปนวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2553 เขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 2
เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คายสรรพสิทธิประสงค อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี พักคางคืน 1 คืน
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
- วันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 อย. ตรวจสถานที่ผลิตนมในจังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ประชุม ผูประกอบการเครื่องสําอาง จังหวัดอุบลราชธานี หองประชุม 1 สสจ.
- กําหนดการ คบส.สัญจร เดือนมิถุนายน 2553 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
- ประกาศรายชื่อ โรคศิลปะสาขาตางๆของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสาขากิจกรรมบําบัด
เอกสารหมายเลข 1.1 และ 1.2
2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสอบสาขารังสีเทคนิค
เอกสารหมายเลข 2
3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตสาขาหัวใจและทรวงอก
เอกสารหมายเลข 3
-ขอความรวมมือ อสม.ตรวจสอบโฆษณาตามแบบฟอรมและสงให สสจ.เดือนละอยางนอย 1 ครัง้
เอกสารหมายเลข 4
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรฯ
1.งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เครือขาย QRT จะออกประเมิน โรงพยาบาลน้ํายืนในโครงการพัฒนาความ
เขมแข็งและยกระดับการพัฒนาคุณภาพดวย QRT
2.โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขต 13 ประจําป 2553
เขตตรวจราชการที่ 13 ไดจดั ทําโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขต 13
ประจําป 2553 เพื่อเตรียมความพรอมรวมทั้งพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน รพ.สต. ใหมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุงเนนการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีกลุมเปาหมายเปนบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล สถานีอนามัย และ
ผูปฏิบัติงานในกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ศูนยทุกแหงในเขต 13 รวม จํานวน 761 แหง (3,351 คน) ซึ่งจะดําเนินการจัดการอบรมที่ ศูนยฝกอบรมและพัฒนา
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรมในแตละหนวยงานจะตองเขารับการอบรมพรอมกันทุกคน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโซน อําเภอ
6.1 เรื่องจาก สสจ.โซน
จากการประชุม คปสพ.รวมกันระหวางโซน 1 และโซน 2 มีประเด็นเพือ่ พิจารณา คือ
6.1.1 Central supply ขอทราบแนวทางการดําเนินการซื้อรถ
มติที่ประชุม: 1.ใหแตละหนวยบริการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งจะรีบโอนเงินโดยเร็ว
2. ในดานการบริหารจัดการ มอบ นพ.สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร
6.1.1 การตรวจพยาธิใบไมตบั พบวา พยาธิใบไมตับประมาณ รอยละ 4 สรุปไดวาไมเปนปญหา
มติที่ประชุม: ไมตองบังคับตรวจ
6.2 เรื่องจากอําเภอ
สสอ.วารินฯ
1.โซน 3 ประชุมิชาการ PMQA และ PCA วันที่ 10-11 มิถุนายน 2553 ณ ศูนยฝกอบรม
โขงเจียม อ.โขงเจียม
2. ประชุมวิชาการโซน3 วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ กิจตรงรีสอรท
สสอ.มวงสามสิบ
ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ระหวางวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553
ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอสั่งการ: มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข แตงตั้งคณะทํางาน
6.3 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
ผอ.โรพยาบาลเขื่องใน แจงอําเภอ 6 แหงทีม่ ีการปรับเปลี่ยนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหมไดแก
รพ.ตาลสุม, โขงเจียม, สําโรง, กุดขาวปุน , นาตาล, นาจะหลวย ซึ่งอําเภอนาตาล ยังไมมีผูแจงความประสงค
มติที่ประชุม: ใหโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปนผูดูแล และใหแพทยนองใหมเพิ่ม 1 คน เนนการใหบริการอยาง
เดียว ขอเชิญผูอํานวยการใหมทุกทานแนะนําตัวตอที่ประชุม
ปดการประชุม 16.20 น.
ลงชื่อ.........นางดารณี เผาผา.........ผูบันทึกการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ลงชื่อ..........นางสิริพร วงศตรี......ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

