
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
        คร้ังท่ี  6/2552 
              วันท่ี  29   มิถุนายน   2552 เวลา  13.00 น. 
                        ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
                                      ---------------------------------------------------- 
เปดประชุมเวลา  13.00 น. 
รายชื่อผูเขาประชุม 

 1. นายวฒุิไกร  มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  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          ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั สสจ.อบ. 
 7. นายณัฏฐพงศ  ผองแผว ผูชวยนายแพทย สาธารณสุขจังหวดั สสจ.อบ. 
 8. นส.นฤมล   จงกลรัตน  แทน ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
 9. นางอารี       จึงเจริญนรยทุ แทน ผูอํานวยการวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 
10. นางปารณยี    เคนกุล  แทน ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธานี 
11.นายปญญา  สิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
12.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร             ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
13.นายธวัติ  บญุไทย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
14.นายดนัย  เจียรกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน    
15.นายโคมทอง  ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
16.นางชมพูนทุ  จุฑานันท แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
17.นายคมกรชิ    พิมพกัน  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
18.นายอุดม  โบจรัส  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
19.นายณรงค   อันชื่น  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
20.นายพัฒนา  ตันสกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
21.นายประวีร  คําศรีสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
22.น.ส.นพรัตน  ดั่งฐากูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
23.นางน้ําฝน  จันทรแดง  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
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24.น.ส.จุไรรัตน  ทุมนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
25.นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก        
26. นางสุดาพรรณ  ประคองพันธ  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
27. น.ส.วิมลรัตน  ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
28. นายสุทธินนัท  โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
29. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอเมือง 
30. นายสมัย  พูลทอง  สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
31. นายสุพจน  แสงสวาง  สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
32. นายสัมพนัธ   กุลพร  สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
33. นายประจกัษ  ทองงาม สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
34. นายยุรวัฒ  ทองผา  สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
35. นายณรงค  แผลงศร  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
36. นายชูวิทย  ธานี  สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
37. นายทองอนิทร  ชัยธาน ี สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
38. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 
39. นายชัยณรงค  สุวรรณกฏู สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
40. นายมัธยม  สุพัฒน  สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
41. นายบัณฑติ  สรอยคํา  สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
42. นายประวทิย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
43. นายชวน  จันทรเล่ือน  สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
44. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
45. นายวานิช  สายยืน  สาธารณสุขอาํเภอน้ําขุน 
46. นายสุพจน  บุญทา  สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
47. นายธนายทุธ  ศรชัย  สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
48. นายสุทิน  กมลฤกษ  สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
49. นายไพรัตน  จันทรพันธ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
50. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
51. นายวิโรจน  เซมรัมย  หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
52. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
53. น.ส.กาญจนา  มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
54.  นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
55.  นางรําไพ  สุวนาม  หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
56. นางสิริพร   วงศตรี  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
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57. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
58. นางนภาพร   จันทนบ  หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
59. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนากลุมงานควบคุมโรค 
60. นางเพ็ญศรี  สมชัย  แทน หวัหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
61. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
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เร่ิมการประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 ขอแสดงความยินด ี

- นายแพทยธวัติ  บุญไทย  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล(นายแพทย 9) (วช) (ดานเวชกรรมปองกัน)
โรงพยาบาลมวงสามสิบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี  

-  ผลงานดีเดนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่มกีารประกวดระดับเขต ซ่ึงไดรับรางวัลแตละระดับ 
-  โครงการกองทุนตําบล ซ่ึงรับรางวัล ที่ไดไปประกวด ณ อิมแพคเมืองทองธานี  
-  มอบรางวัลแกบุคคลตนแบบองคกรไรพุง 
-  แจงเกี่ยวกับประชุมโดยเชญิผูอํานวยการทุกทานเขารวมประชุม เพราะโรงพยาบาลเปนกลไลที่สําคัญ 

เนื่องจากเปนงานนโยบายที่รัฐบาลใหทุกหนวยงานตองปฎิบัติ 
- แจงกําหนดการเปดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยผูตรวจราชการสํานักงานเขต 13 ไดเชิญ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มาเปดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ หอง
ประชุมไพพะยอม มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

- แจงใหทราบเกี่ยวกับการประชุมหัวหนาสวนราชการ ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเจาคณะ
จังหวดัอุบลราชธานี พระสีวรเวธี ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาคณะจังหวดัอบุลราชธานี และ เจาอาวาสวดัวณีวนาราม 
ในการประชุมมีมติวาควรดแูลพระสงฆใหดีมีสุขภาพดี เพื่อใหเปนพุทธบูชาของประชาชน  

- แจงใหทราบเกี่ยวกับศนูยพฒันาเด็กเล็ก ทีไ่ดรับโลเกียรติคุณซึ่งไดจดัในเวทีศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี เปนสวนของทองถ่ิน 

- แจงเกี่ยวกบัเรื่องกีฬา ซ่ึงนกักีฬาจังหวัดอบุลราชธานีติดทีมชาติหลายประเภท ไดมารับใบประกาศเกียรต-ิ
คุณกับทานผูวาราชการจังหวดัอุบลราชธานี 

- แจงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โครงการ To Be Number One ที่จังหวดัอบุลราชธานีไดไปแขงขันใน
ระดับประเทศ ในวนัที่  26  มิถุนายน  2552  ที่ผานมาจังหวัดอุบลราชธานีไดรับรางวัล สรุปถือวารักษาระดับได 

- แจงเกี่ยงกับโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอิสาน ที่ปลูกตนยางนาพัฒนาเมืองอบุล 1 ลานตน 
ดําเนินการแจงหนวยรับ ปลูกตนยางนา ที่ สอ.ตาง ๆ ถายภาพรวบรวมสงที่จังหวดั เพื่อถวายสมเดจ็พระราชินีฯ
ตอไป 

- แจงเกี่ยวกับการแหเทยีนเขาพรรษา ของจังหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงไดแจงเรื่องไขหวดัใหญและเรื่องงด
เหลาเขาพรรษา  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 /2552     
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน มิถุนายน 2552 หรือสอบถาม

ไดที่ฝายบริหารทั่วไป 
 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2552 
  
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 

 - แจงเกี่ยวกับเรื่องจากคณะทาํงานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลของจังหวดั ซ่ึงไดส้ินสุดโครงการเมื่อ
ส้ินเดือนที่ผานมา และไดสรุปผลในการประกวด ผลในภาพรวมในการใชปฏิชีวนะในจังหวัดอุบลราชธานีลดลง  
โดยรวมยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดลดลง  6-7 % ในการประกวดมีหนวยงานที่ชนะเลิศ ดังนี้ 
โรงพยาบาล 
 1. รางวัลชนะเลิศในระดับโรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลนาจะหลวย จํานวน 2,000.- บาท 
 2. รองชนะเลิศในระดับโรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลเขื่องใน  จํานวน 1,000.- บาท 
ศูนยสุขภาพชมุชน 

1.โซนที่ 1 ชนะเลิศ  ไดแก อําเภอเมือง   
                 รองชนะเลิศ ไดแก อําเภอมวงสามสิบ 
2.โซนที่ 2 ชนะเลิศ ไดแก อําเภอกดุขาวปุน 

      รองชนะเลิศ ไดแก อําเภอโพธิ์ไทร  
 3.โซนที่ 3 ชนะเลิศ ไดแก อําเภอสวางวีระวงศ 
      รองชนะเลิศ ไดแก อําเภอวารินชําราบ 
 4.โซนที่ 4 ชนะเลิศ ไดแก อําเภอน้าํยืน 
      รองชนะเลิศ ไดแก อําเภอทุงศรีอุดม 
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 - แจงสืบเนื่องจากคณะทํางานเบาหวานของจังหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดทํางานอยางตอเนื่องมาหลายปแลว 
ผลจากการประเมินครั้งลาสุด พบวามกีารรักษาคนไขโดยใช Glyline ที่ develop ขึ้นจากคณะทํางานเพิ่มขึ้นอยาง
เห็นไดชัด พบวาโรงพยาบาลที่สามารถนํา Glyline ไปใชและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยที่ขึน้ มีอัตราการ
ปองกันโรคไตวายระยะสุดทายในภาพรวมลดลงถึง 54% โดยมีชวงความเชื่อมั่น 95% อยูที่ 0.34 – 0.67 ซ่ึงมีระยะ
สําคัญในทางสถิติและทางคลินิกอยางมาก ฝากทานผูบริหารดูแล 
 - แจงเกี่ยวกับการประชุมของคณะทํางานโรคไตวายระยะสุดทาย ทางคณะทํางานไดมีแบงโซนในการดูแล
ผูโรคไตวายทีจ่ะตองรักษาโดยบําบัดทดแทนไต โดยโซน 1 คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคดูแลผูปวยเปนดาน
หลัก อีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับโซนโรงพยาบาลบุณฑริกที่รับผิดชอบเปนดานหลัก โดยมีโรงพยาบาลที่อยูเปน
เครือขายทั้ง 2 โซนรับผิดชอบดูประชากรตามภาระงาน พบวา ผูปวยที่อยูระยะหางจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-
ประสงค ตั้งแต 40 กิโลเมตรขึ้นไป ที่รอรับการบําบัดทดแทนไต 75% ไดเสียชีวิตแลว อีก 25% ผูปวยตองจายเงนิ
เองเพื่อที่จะรกัษาในการฟอกเลือด บงบอกใหเห็นวาการเขาถึงบริการชาและไมเพยีงพอ เพื่อเปนการแกไขปญหา
ทางคณะทํางานไดดําเนินการสรางเครือขายในการดูแลผูปวย ไดแก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
โรงพยาบาลมวงสามสิบ โรงพยาบาลวารนิชําราบ ที่เปนเครือขายของโซนโรงพยาบาลบุณฑริก ปจจุบันมีผูปวยที่
ดูแลอยู 35 ราย ที่รับการรักษาโดยการฟอกไตทางชองทอง  สวนที่เหลือเปนการดแูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค จากหลักฐานที่ช้ีใหเห็น พบวาผูปวยมาถึงโรงพยาบาลชามาก และควิที่ตองรอนาน ทําใหผูปวยที่มีอาการ 
UREMEA เสียชีวิตไปกอน ขณะนี้คณะทํางานไดแกปญหาในเบื้องตน เพื่อที่จะไดรับการรักษาใหเร็วข้ึน โดยให
ทางโรงพยาบาลวารินชําราบ เปนศูนยการรับสงตอผูปวย มี OPD NEPHO ที่โรงพยาบาลเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะได
ประสานงานอกีตอไป 
 

 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 - แจงใหทราบเกี่ยวกับการบรรจุใหมของศลัยแพทย  1 คน คือ นายแพทยวิลพงษ   พรมนอย และเริ่ม
ทํางานนอกเวลา ตั้งแตในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2552  แจงทางโรงพยาบาลในเขตโซน 4 สงคนผูปวยศลัยกรรมมาที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ไดตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2552นี้ 
 

 สาธารณสุขอําเภอเขือ่งใน 
 - แจงหารือเกีย่วกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามนโยบายของรฐับาล ในสวนของกองทุนตําบล 
37.50 บาท จะดําเนินการอยางไร 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

- แจงเกีย่วกับการโครงการมาตรการเกษยีณอายุกอนกําหนด ซ่ึงมีโควตาทั้งหมด 15 ราย อายุ 50 ป และ 
อายุราชการ 25 ปขึ้นไป ไมนับทวีคูณ  
 -       แจงเกี่ยวกับการรับสมัครคัดกรองโครงการแพทย 1 ทุน 1 อําเภอ 1 ทุน ในป 2552 โดย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมอบหมายให จังหวัดดําเนนิการ รับสมัครตั้งแต 23-30 มิถุนายน 2552 โดยกรอกใบสมัคร
ไดใน WEB มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมปร้ินใบสมัคร สงใบสมัครไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
หองประชุม 6  ช้ันใตดนิ  รับสมัครจนถึงวันที่  30   มิถุนายน  2552  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบในวันที่   2 
กรกฎาคม  2552  และดําเนนิการสอบ ในวันที่  4  กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลยัพยาบาลพระ
บรมราชชนนี  ประกาศผลสอบ ในวนัที่ 6 กรกฎาคม 2552  
 -   แจงเกี่ยวกบัผูขอรับเงินเพิ่มไมทําเวชปฎิบัติ โดยมีผูขอรับ 10 ราย ยกเลิก 1 ราย เอกสารไดแจงให
คณะกรรมการทราบเรียบรอยแลว 
 

 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
- แจงเกีย่วกับการประกวดรางวัล R to R เสริมพลังสรางสรรคพัฒนาครั้งที่ 2 ซ่ึงทาง สวรส. และภาค ี

เครือขาย R to R ไดมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนหวัขอจากงานประจําสูงานวิจยั กําหนดวนัที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 
ณ  โรงแรมริชมอนด  จังหวดันนทบุรี เชิญทานผูสนใจสามารถลงทะเบียนได คาลงทะเบียน 1,500.- บาท 

- แจงการประกวดสถานบริการสาธารณสุขดีเดน ป  2552  ทางชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 
รวมกับสํานักตรวจ และกรมสนับสนุนบริการ  จัดใหมกีารประกวดสาธารณสุขอําเภอดีเดน และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอดีเดน สถานีอนามัยดีเดน จังหวดัสง PCU ประกวดสงในนาม สอ. ในวันที่  21 กรกฎาคม 2552   
ภาคเชา ที่ สอ.ปะอาว และภาคบายที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม  
 -      แจงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ในวนัที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2552  กําหนดการ 
วันที่  22   กรกฎาคม  2552   เวลา 09.00 น. รับฟงการบรรยายสรุปที่ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด
อุบลราชธานี เชิญผูบริหารระดับอําเภอเขารวมประชุมดวย ภาคบาย คณะผูตรวจออกตรวจเยีย่มทีโ่รงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค และคณะทานผูชวยผูตรวจ จะตดิตามการดําเนินงานประเมินผลงบ PP ซ่ึงระบุพื้นที่เปนที่ สอ.ใหม-
พัฒนา  อําเภอเดชอุดม  และ คปสอ.เดชอุดม  โดยแยกออกเปน 2 ทีม  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 จะลงตรวจเยีย่ม 
2  อําเภอ  คือ  

1. ภาคเชาอําเภอพิบูลมังสาหาร ที่ สอ.อางศิลา และเขาที่ คปสอ.พิบูลมังสาหาร   
2. ภาคบายอําเภอวารินชําราบ ที่ สอ.ทุงบอน และเขาที่ คปสอ.วารินชําราบ 

ในวนัที่  24  กรกฎาคม  2552  จะเปนการสรุปภาคเชา ที่ หองประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ขอเชิญ
ผูบริหารโรงพยาบาล / สาธารณสุขอําเภอ ทุกทานเขารวมประชุมดวย 
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 -    แจงเกี่ยวกับการเสนอพอตัวอยางป 2552  สมาคมอาสาและชวยการศึกษา จดังานพอตวัอยางวันพอ
แหงชาติ ปที่ 30 โดยสามารถสงพอตัวอยางเขาประกวดที่ระดับจังหวดั สงประวัติพรอมผลงาน 16 ชุด สําเนาบัตร
ประชาชน อยางละ 1 ชุด  รูปถาย 2 นิ้ว  ทีก่ลุมงานยุทธศาสตร ภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2552 
 -  แจงเกีย่วกับการประเมนิผลงานตามยทุธศาสตร สืบเนื่องจากปนีจ้ะเปนการนิเทศงานรอบ 2 แจงขอ
เปลี่ยนจากการนิเทศเปนการประเมินผล กําหนดออกประเมินในวนัที ่ 28 กรกฎาคม 2552 ถึง วนัที่ 11 สิงหาคม 
2552  พื้นที่ในการออกประเมินเลือกใหเปนที่ตั้งของ รพ.สต.แหงที่ 1 ของอําเภอ โดยใชเกณฑของ Ranking ซ่ึงมีอยู 
3  หมวด และมติทางประชมุใหเพิ่มเกณฑในเรื่องของ รพ.สต. กําหนดการภาคเชาไปที่สถานีอนามัย รพ.สต. และ
หมูบานที่รับผิดชอบ 1 แหง  ภาคบายที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในการจัดคะแนนใหอิงกลุมอิงเกณฑ 
  

 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 - แจงเกี่ยวกับการสรุปผลตรวจสุขภาพ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ตรวจโดย อสม. เฉลี่ยแลว 67 % ของ
กลุมเปาหมาย โดยเจาหนาที่ ได 60%  อําเภอที่ยังมีผลงานนอย ชวยดําเนนิงานดวนดวย 
 - แจงเกี่ยวกับผลการสํารวจติดตั้งระบบวงจรปด นายแพทยสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร ใหทุกโรงพยาบาล
สํารวจที่จะสนับสนุนงบประมาณในการตดิตั้งวงจรปด ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ยังไมมีระบบวงจรปด 5 แหง  ยังไม
สงรายงานจํานวน 6 แหง ขอความกรุณาตดิตามใหดวยจะไดจัดสรรงบประมาณใหดาํเนินการตอไป 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมสําหรับ สอ. แนวโนมของจังหวัดจะเปนโปรแกรม JHIS เพราะโปรแกรมนี้ได
วิเคราะหระบบมาเปนปแลว โดยมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยมารวมวิเคราะหดวย ทําโดยกระทรวงเปนเจาภาพ ซ่ึงถา
ไมใชโปรแกรมกระทรวงจะเกิดปญหาเกี่ยวกับการปรับรหัส และไดเชญิอาจารยจากกระทรวงผูพฒันาโปรแกรมมา
อบรมเจาหนาที่ผูดูแลระบบ ประมาณเดือน สิงหาคม 2552   
 - แจงเกี่ยวกับทางศูนย IT  ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดูประวัติผูมารับบริการ  PUC โดยดึงจาก
ฐานขอมูล 18 แฟม เพื่อเปนประโยชนกับทางโรงพยาบาลที่จะดูขอมลูประวัติของผูมารับบริการได 
 -  แจงเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงรหัสประจําประชาชน  ซ่ึงมีปญหาเลข 13 หลัก error  คอนขางเยอะ  และ
ไดประสานงานกับ สปสช. ในการพัฒนาโปรแกรมที่ปรับปรุงฐานขอมูลเลข 13 หลัก ขอใหผูอํานวยการ
โรงพยาบาลการแจงใหผูเกี่ยวของดําเนนิการปรับปรุงรหัสดวย 
 -  แจงโครงการคาราวาน ผลงานดําเนนิการในเดือน มิถุนายน 2552  สามารถจัดหาโลหิตได 20,000 ยูนิต 
และไดมีปญหาวาบางวนัไดโลหิตนอย  เปนชวงหนาฝน ไมมีใครมารับการบริจาค เพราะลงทํานากนัหมด 
 

 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 - รายงานผลหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือน มิถุนายน 2552 ตามเอกสารแนบ 
 - แจงเกี่ยวกับแพทยอาสาเดอืน กรกฎาคม 2552  ซ่ึงไดจดัทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจาก
มูลนิธิ พอ.สว. กลาง ขอใหอําเภอที่ยังไมสงพื้นที่เปาหมายหนวยแพทยเคลื่อนที่ สงภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 
และในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกป เปนวนัคลายวันเสดจ็สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัด 
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มีกิจกรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศล คือ กิจกรรมออกหนวยแพทยเคลือ่นที่  กิจกรรมทันตกรรมปองกันในเด็ก
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงดําเนินการระหวางวนัที่ 13-24 กรกฎาคม 2552 และกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันเสารที่ 18 
กรกฎาคม 2552  ในสวนหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ทีป่ฎิบัติในเดือน กรกฎาคม 2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 
ออกที่บานทาราด หมู 10 ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน  วนัที่ 23 กรกฎาคม 2552 ออกที่บานสุวรรณวารี หมู 13 ตําบล
คําเขื่อนแกว  อําเภอสิรินธร 
 - แจงโครงการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ในปนี้ไดสํารวจสภาวะทันต
สุขภาพโดยใชแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ ตามแบบการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนครั้งที่ 5 ของ
จังหวดัอุบลราชธานี ดําเนินการระหวางเดอืน กรกฎาคม – สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ใครขอความอนุเคราะหจากทีม
สํารวจจากโรงพยาบาลทั้ง 8 แหง ที่ประสานแลวไดออกดําเนินการตามแผน และขอความอนุเคราะหรถยนตในการ
ออกปฏิบัติงานตามแผนดวย กลุมเปาหมายอายุ 35 – 44 ป และ อายุ 60-70 ป โดยใหนัดหมายไปทีจุ่ดคาราวาน
สุขภาพในตอนเชา และในภาคบายจะไปทีศู่นยพัฒนาเดก็เล็ก  โรงเรียน  โรงเรียนมธัยม วันแรกในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2552 ที่อําเภอตระการพืชผล  ตําบลโคกจาน และ อําเภอสิรินธร  ตําบลนิคมลําโดมนอย  วันที่สอง วนัที่ 
10 กรกฎาคม 2552  อําเภอดอนมดแดง  ตําบลทาเมือง และ อําเภอพบิูลมังสาหาร  ตําบลโพธิ์ไทร 
 - แจงเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน ซ่ึงขณะนี้ไดมีการออกประเมินโรงเรยีนสุขภาพระดับเพชร  ระหวาง
วันที่ 3-17 กรกฎาคม 2552  
 - ช้ีแจงในเรื่องการสงตัวอยางน้ําทดสอบน้าํบริโภคที่โรงเรียน ตามโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 
จังหวดัอุบลราชธานี เนนจะตองมีการตรวจคุณภาพน้ําดืม่ในหองปฏิบตัิการโดยใชเกณฑคุณภาพน้าํบริโภคของ
กรมอนามัย พ.ศ. 2543   จํานวน  20  พารามิเตอรเทานั้น ทั้งนี้สามารถรับอุปกรณเก็บตัวอยางน้ําดื่มไดที่กลุมงาน
ทันตสาธารณสุข 
 - แจงเกีย่วกับการประชาสัมพันธการพัฒนาขาวสารขอมูลทันต สามารถดูการรับ-สงขอมูล ขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็น ไดที่ webside ของกลุมงานทันตสาธารณสุข 
  

 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
-  แจงเกี่ยวกับแผนการออกประเมินศูนยเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับประเทศ    ซ่ึงศูนยพฒันาเด็กเล็กบาน 

หนองหวา ศูนยสังกัดเทศบาลตําบลขามใหญ อําเภอเมือง  ไดเปนตวัแทนของเขตตรวจราชการที่ 11 และ 13 ทาง
กรมอนามัยจะออกประเมินเพื่อคัดเลือกสุดยอดของประเทศ ในวันที่ 16  กรกฎาคม 2552 
 - แจงในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552  จะมีการประชุมเจาหนาที่มีการวางแผนครอบครัว กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย เจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชน / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / เจาหนาที่ PCU ทุกแหง จํานวน 320 คน 
ซ่ึงทางกรมอนามัยจัดรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท 
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 - แจงไดรับประสานงานการประชุมวิชาการศูนยอนามยัที่ 7 เชิญแพทย /พยาบาล/เจาหนาที่ผูเกีย่วของ เขา
ประชุมวิชาการในหวัขอวิชาการใหม ๆ ในการวินจิฉัยสุขภาพ  ในวนัที่  16 - 17 กรกฎาคม 2552 ที่หองประชุม
เขื่อนสิรินธร 
 - แจงสรุปงานอนามัยแมและเด็กเพิ่มเติมเกีย่วกับการติดตามหนวยสุขภาพเคลื่อนที่ของจังหวดั
อุบลราชธานี ซ่ึงในเรื่องดังกลาวทางกลุมงานไดออกตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินพบวาการบริหารจัดการของทีมตรวจ
สุขภาพ มี 2 ลักษณะ คือ 
 1. โครงสรางทีมกลางของอําเภอ มีเจาหนาที่ประกอบดวย พยาบาล พนักงานตรวจสขุภาพ และพนกังาน
บันทึกขอมูล  
 2. โครงสรางจัดการโดยทีมของโซนในอําเภอเปนหลัก 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องรถยนตประจําหนวยสุขภาพรอยละรอย ของทีมตรวจสุขภาพ มีรถยนตประจําหนวยทุก
คร้ังที่ออกประเมิน 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานในการใหบริการในการตรวจสุขภาพ สวนใหญเปนการกาํหนดไว 9 ขั้นตอน 
สําหรับในเรื่องของอุปกรณในทีมตรวจสุขภาพนั้น พบวาไมครบและมีการชํารุด ประชาชนผูมารับบริการในชวงที่
ออกประเมินสวนใหญเปนชวงเก็บตก ประชาชนผูมารับบริการอยูระหวาง 30-70 คนตอหนวย  ในเรื่องของ
คาตอบแทนของทีมตรวจสขุภาพนั้น ทกุ cup ไดใหคาตอบแทนเปนไปตามที่ทางจังหวัดไดตั้งไว อาจมีปญหาบาง
บางอําเภอที่มกีารจายคาตอบแทนใหกับพนักงานตรวจสขุภาพเปนรายวัน ขอเสนอแนะจากทีมตรวจสุขภาพ คือ 
พนักงานตรวจสุขภาพตองการใหจายคาตอบแทนเปนรายเดือน 
 

 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 - แจงเกี่ยวกับการเรงรัดการรับตรวจสุขภาพพระสงฆ ตามนโยบายที่มกีารตรวจสุขภาพพระสงฆทีก่ําหนด
พระสงฆสามเณรอายุ 15 ปขึน้ไป ตองมีการตรวจสุขภาพ ซ่ึงแผนตองสัมพันธกับหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ
ประชาชน  สวนการตรวจของพระสงฆจะมีการเพิ่มเติม คือ การ x-ray ไตและปอด และใหรายงานผลในโปรแกรม 
Health check ซ่ึงทางศูนย IT ไดเตรียมใหเรียบรอยแลว ขอใหดําเนินการเรงรัดดวย 
 - แจงเกี่ยวกับการประชุมเพือ่ติดตามโครงการพัฒนางานคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลตาง ๆ ซ่ึงไดจัด
อบรมผูรับผิดชอบงานเรียบรอยแลวและทางจังหวดัจะมกีารติดตามงานโครงการเปนโซน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 
2552  โซน 4 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม วนัที่ 15 กรกฎาคม 2552 โซน 1 ที่โรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ  วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 โซน 3 ที่โรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 โซน 2 ที่
โรงพยาบาลตระการพืชผล  กลุมเปาหมายที่เชิญ คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูรับผิดชอบงานคลินิกผูสูงอายุ 
 -  แจงการดําเนินงานจดัสงเสริมสุขภาพ ในอําเภอที่ไมมวีัดสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงขณะนีอํ้าเภอที่ยังไมมีวัด
สงเสริมสุขภาพ คือ อําเภอดอนมดแดง  น้าํขุน  บุณฑริก  ทุงศรีอุดม และตาลสุม  ซ่ึงตองจัดถวายความรูแก
พระสงฆ  กรรมการวัด ที่เปนวัดสงเสริมสุขภาพใหเสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม นี้ ขอใหอําเภอสงรายชื่อดวย 
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 - แจงเพิ่มเติมการดําเนนิงาน pap smear ตามเอกสารที่แจง ผลงานรวมที่ไดรับ ภาพรวมจังหวัดอยูที่ 
44.68% ซ่ึงตองทําใหได 60% เปนอยางต่ํา ตามเปาหมายของกระทรวง 
 

 กลุมงานประกันสุขภาพ 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องความคลอบคุมการมีหลักประกนัของเดือน พฤษภาคม 2552 ซ่ึงไดรวบรวมผลงานที่สง
ในงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ซ่ึงทุกอําเภอดําเนนิการได ผาน KPI ของจังหวดั รอยละ 99.61  คงเหลือ 4 อําเภอ 
ดําเนินการได รอยและ 95 
 - แจงเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบบริการการแพทยของ EMS ไดโอนใหเรียบรอยแลวเปนครั้งที่ 9 ในรอบ
เดือน 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2552 ประมาณ 2,300,000 บาท โอนใหหนวยบริการแลว ในสวนของงบลงทุน
ปฐมภูมิ สปสช.จัดสรรผานจังหวดัของป 51 6,500,000 กวาบาท ป 52  7,700,000 เศษ จังหวัดไดจดัสรรลงหนวย
บริการเรียบรอยแลว งบลงทุนเพื่อซอมแซมสิ่งทดแทนครุภัณฑส่ิงกอสราง ป 52 ที่จัดสรรใหหนวยบริการ 40% 
ขณะนี้ สปสช.ไดโอนใหหนวยบริการเรยีบรอยแลว  สวนของจังหวดั 20%  สปสช.จัดสรรให 32,483,720.70 บาท 
ในระดบัเขต สปสช.จัดสรรใหจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 68,166,619.- บาท ไดโอนเรียบรอยแลว ในวันที่ 8 
มิถุนายน  2552 สามารถดูรายละเอียดการจดัสรรเงินไดใน webside ของ สปสช. 
 - แจงเกี่ยวกับงบพัฒนาอําเภอเปนงบของผูตรวจที่ใหอําเภอละ 100,000.- บาท ขณะนี้จังหวัดไดทําการขอ
อนุมัติเพื่อทําการโอนใหตามมติของกลุมสาธารณสุขอําเภอ โดยทางกลุมงานประกนัโอนเขาเปนเงินบํารุงทุกแหง 
ยกเวน สํานกงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ โอนที่ สอ.โคกเซบูรณ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
โอนที่ PCU หนามแทง สามารถปรับบัญชีไดประมาณตนสัปดาหหนา 
 - แจงแผนการตรวจประเมนิการขึ้นทะเบยีนหนวยบรกิาร ป 2552 ประเมินระดับจังหวัด ระหวางวนัที่ 25 
มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2552 ซ่ึงปนี้จะออกประเมิน 6 อําเภอ   วนัที่ 25 มิถุนายน 2552 ออกประเมิน PCU นาพณิ 
และโรงพยาบาลตระการพืชผล  วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ออกประเมิน โรงพยาบาลมวงสามสิบ และ PCU  1 แหง 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2552  ภาคเชา โรงพยาบาลบุณฑรกิ และ PCU  1 แหง  ภาคบาย PMU น้ําขุน  และ PCU ขี้เหล็ก  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552  ภาคเชา โรงพยาบาลโขงเจียม  และ PCU 1 แหง  ภาคบาย โรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
และ PCU 1 แหง    
 - แจงคณะกรรมการระดับเขต สปสช. เขต 10 ของจังหวดัอุบลราชธานี ออกตรวจประเมินระดับอําเภอ 4 
อําเภอ   ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ภาคเชา เปนของเครือขายอําเภอเหลาเสือโกก  ภาคบายเปนของเครือขายอําเภอ
สวางวีระวงค  ในวนัที่ 14 กรกฎาคม 2552 เปนเครือขายอําเภอนาตาล  วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เปนเครือขายอําเภอ
นาเยยี 
 
 
 
 



(14) 

 กลุมงานควบคุมโรค 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องไขหวัดสายพันธุใหม องคการอนามัยไดประกาศการระบาดขึ้นเปนระดับ 6 แลว ขณะนี้
สถานการณระบาดกระจายไปแลว 112 ประเทศ ซ่ึงมีผูปวยสะสม 59,814 ราย เสียชีวติ 263 ราย อัตราปวยตาย 0.44 
สถานการณไขหวัดใหญของประเทศไทย ขณะนี้มีผูปวยยืนยนัแลว 1,289 ราย  หาย 1,267 ราย กําลังรักษา 20 ราย 
และผูปวยเสียชีวิต 3  ราย กําชับพื้นที่ใหความสําคัญกับผูปวยในกลุมนกัเรียน มาตรการสําคัญที่กระทรวง
สาธารณสุขไดส่ังการมาใหทุกพื้นที่ไดใหความรูหนาเสาธงแกนักเรียน ผูตรวจขอรายงานจากทุกพื้นที่ โดย
แบบฟอรมที่ upload ขึ้นใหสงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อสงใหเขตภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 สําหรับ
อําเภอที่ยังไมไดส่ือไขหวดัใหญใหติดตอขอรับไปดําเนนิการใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหนี้ สําหรับการใหยา
กระทรวงไดกาํหนดมาตรการขึ้นใหม กําชบัใหทกุอําเภอดําเนินการตามมาตรกระทรวงดวย เพื่อลดการดื้อยา  
 - แจงเกี่ยวกับโรคชินคุณกุนยา ขณะนี้ยงัคงมีการระบาดตอเนื่องที่ภาคใต  จังหวัดที่ระบาด คือ นราธิวาส  
สงขลา  ปตตานี และยะลา สําหรับจังหวัดอบุลราชธานี สวนใหญจะเปน Impost case มาจากภาคใตแพรระบาด 
อําเภอที่ระบาดมากที่สุด คือ อําเภอศรีเมืองใหม  พบบางเล็กนอย อําเภอมวงสามสิบ  
 - แจงสถานการณไขหวัดนกไมมีการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแนบ 
 - แจงเพิ่มเติมสถานการณไขเลือดออก เหน็วาไดมีการวเิคราะหพื้นทีห่มูบานผูปวยเปนกลุม มีผูปวยราย
ใหมเกิน 2  generation  และหมูบานซ้ําซากตอเนื่อง ตามเอกสาร ฉะนัน้พื้นที่ใดที่มีผูปวยเหลานี้คงเรงรัดการตรวจ
รับโรงระบาดและควบคุมโรคอยางทันทวงที 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่อง TB ทางเขต 13 ไดตกลงกันวาจะเริ่มใช lamp test ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ผูตรวจ
ราชการฝากในเรื่องของ Dot by heart ที่ใหเบิกจายงบประมาณที่สนับสนุนให 2,000 บาท/ราย กําชบัใหทุกอําเภอสง
โครงการอนุมัติภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 เพื่อที่จะเรงรัดการเบิกจายตอไป 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องการคนหาผูปวย DM  เพือ่หา TB ที่มีคาตอบแทน 100 บาท/ราย คร้ังแรกไดกําหนด
ส้ินสุดภายในสิ้นเดือน มิถุนายน 2552 ปรากฏวามีหลายพืน้ที่ที่ดําเนนิการไมทัน จึงไดขยายโครงการถึงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2552  สงรายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 การคัดกรองผูปวย DM จะเห็นวาไดมกีารคัดกรอง
จํานวน 25,455 ราย พบผิดปกติ 1,990 ราย พบ M+ 13 ราย  คิดเปน 0.65% 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องงดเหลาเขาพรรษา ซ่ึงทางรัฐบาลไดกําหนดใหในวนัเขาพรรษาเปนวันงดดื่มสุรา
แหงชาติ เนนในเรื่อง ลดละเลิก ในเครื่องดืม่แอลกอฮอล และใหมีการแสดงความจํานงงดเหลาเขาพรรษาพรอมกัน
ทั้งจังหวดั กําชับใหทุกอําเภอรวบรวมและสรุปเปนภาพรวมของจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง โดยจดักิจกรรมในวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2552 ที่บริเวณทุงศรีเมือง  
 

 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - แจงเรยีนเชญิผูชวยสาธารณสุขอําเภอ นกัวิชาการ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน PMQA อําเภอละ 2 ทาน 
ประชุมเปนเชงิปฏิบัติการในวันที่ 9,10,16,24 กรกฎาคม 2552 ที่หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั
อุบลราชธานี 
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 - แจงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคคลตนแบบดานสุขภาพ รุนที่ 4 เปนรุนสุดทาย ตามรายละเอียดที่แจง 
 - แจงเกี่ยวกับการออกประกวดบุคคลตนแบบดานสุขภาพและองคกรตนแบบดานสุขภาพ ดําเนินการ
ระหวางเดือน สิงหาคม – กันยายน 2552 แจงเกณฑใหทุกหนวยไดทราบกอนเพื่อจะไดพฒันาองคกรไดตามเกณฑ 
 - ขอใหทกุหนวยงานไดประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหวางชวีิตการทํางานของบุคลากร
สุขภาพ ซ่ึงเปนตวัช้ีวัดในการตรวจราชการ รอบที่ 1 กําชับใหทุกหนวยงาน ทุกคน ทุกสายวิชาชพี สงภายในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2552 
 - แจงเกี่ยวกับการอบรมเวชปฎิบัติ ที่จะมกีารดําเนนิการที่วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จํานวน 45 
คน ในวนัที่ 2 กรกฎาคม  - 23 ตุลาคม 2552 เปน 17 สัปดาห โดยใหผูเขารับการอบรมเบิกคาลงทะเบียน 25,000.- 
บาท ที่ cup  สวน นบสต. หรือ ผบต. 50 คน อบรมที่วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วันที่ 21 มิถุนายน – 17 
กรกฎาคม 2552  เปน 4 สัปดาห  
  

 กลุมงานสนับสนุนบริการ 
 - แจงเกี่ยวกับการอบรมสหวิชาชีพที่จะออกไปชวย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ CMU สามารถ
นําสหวิชาชีพเขาอบรมได ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 
 - แจงเกี่ยวกับ สปสช.จัดแลกเปลี่ยนพัฒนาปฐมภูมิ สามารถแจงความจาํนงไดตาม website ที่ขึ้นในวาระ 
 - แจงเกี่ยวกับการอบรมวิถีชุมชนครบทุกแหง  โดยนายแพทยโอวาท ไดมาสัญจร ใหจังหวดัอุบลราชธานี
เปนเจาภาพ ภาคอีสาน ผูเขารวมอบรมประมาณ 100-200 คน กําชับ cup ละ 2 ทาน 
 - แจงเกี่ยวกับงาน อสม.ดําเนินการเรียบรอยแลว สําหรับอําเภอยังไมตั้งเบิก เนนย้ําการรายงานใหเร็วที่สุด 
หลังจากไดรับคาตอบแทน อสม. สงไมเกินวันที่ 5 ของเดอืน 
 - แจงเกี่ยวกับการแถลงขาว ทุกเรื่อง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552  
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องอําเภอที่ประเมินมาตรฐานสุขศึกษาเรยีบรอยแลว ใหสงมาที่จังหวัด เกือบทุกอาํเภอผาน
เกณฑมาตรฐาน  
 - แจงการรายงานการเฝาระวงัพฤติกรรมสุขภาพ มีเจาหนาที่อบรมโปรแกรมเรียบรอยแลว โดย ผูชวย
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน เปนผูเขียนโปรแกรม Access ขอมูลตาง ๆ สามารถ Download ได 
 

 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 - แจงผลการปฏิบัติในรอบเดอืนที่ผานมา  มีปฏิบัติการ 5,554 ราย  เปน B 86%  ALS  6.94% แจงทาง 1669 
95%  เปนผูปวยฉุกเฉิน 67%  อุบัติเหตุจราจร 15% ของทั้งหมด ซ่ึงเปรียบเทียบจากปทีแ่ลวลดลง 80% ในการให
ปฏิบัติงานในหวงเวลาเดยีวกัน สาเหตุเนื่องจากมีการปรบัปรุงโทรศัพทส่ือสารในสํานักงานสาธารณสุข 
 
 



(16) 
 

 กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

 - แจงเกี่ยวกับหนวยปฏิบัติ คบส.สัญจร ออกประเมินในเดือน กรกฎาคม 2552 ตามเอกสารแนบ กําชับ
ทีมงานสาธารณสุขอําเภอ เนือ่งจากการสัญจรในปนี้ ดําเนินการในเรื่อง “ เมืองนาอยูผูบริโภคปลอดภัย” 
ขอขอบคุณทีมงานอําเภอพิบลูมังสาหาร และ อําเภอโขงเจียม ในการรบัคณะศกึษาดงูานจาก สํานกังานสาธารณสุข
จังหวดัสระบุรี 
 - แจงเกี่ยวกับศูนยขอมูลขาวสารอาหารปลอดภัย ซ่ึงเปนไปตามแผนบรูณาการอาหารปลอดภัยของจังหวดั
อุบลราชธานีตามตัวช้ีวดั TRIS กปร. กําหนดD-DAY วันที่ 1 กรกฎาคม 2552  โดยประกาศกับผูประกอบการผลิต
อาหารในจังหวัดอุบลราชธานีอยางเปนทางการแลววา ถาผลิตอาหารไมไดมาตรฐาน GMP จะดําเนนิคดีทุกราย 
โดยมีศูนย Food Safty อยูทีด่านหลังอาคาร 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 - แจงเกี่ยวกับโครงการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนนิการได โดย 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี มีนโยบายไหดําเนินการตอถึงแมจะไมไดรับงบสนับสนุนแตอยางใด 
 - แจงเกี่ยวกับตนกลาอาชีพขององคการเภสัชกรรม แจงขยายเวลาใหรายชื่อ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
โรงพยาบาลใดที่ยังไมสงรายชื่อแจงใหสงดวย 
 - แจงเกี่ยวกับ OTOP เพื่อเตรยีมรองรับการตรวจราชการรอบที่ 2 ซ่ึงจะตองเก็บตัวอยางและตรวจสถานที่ / 
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑศนูยชุมชน แจงใหสาธารณสุขอาํเภอกําชับผูปฏิบัติสงตัวอยางภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 
2552 
 

 ระเบียบวาระอื่น ๆ 
 - นายประจักษ     ทองงาม   ประธานชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย  แจงเกีย่วกบัการอบรมการ
บริหารงานพสัดุ การจัดซื้อ-จัดจาง และระเบียบการเงนิการคลัง ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2552 เปดการอบรมโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ จังหวดัขอนแกน 
 - แจงเกี่ยวกับคาตอบแทนของบุคลากรของโรงพยาบาลทั่วไป 94 แหง โดยสมาพันธการแพทย 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป  ขอรับคาตอบแทนเทียบเทากับสถานีอนามัย / โรงพยาบาลชุมชน 724 แหง  

 สํานักงานสาธารณสุขเขต 13 
 - แจงกําหนดการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการ 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2552   09.00 – 10.30 น. ตรวจราชการแบบบูรณาการ   

10.30 – 12.00 น. ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกต ิ
13.00  ทีมผูตรวจราชการกระทรวงตรวจเยี่ยม รพ.สรรพสิทธิ    
                           ประสงคและรวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร รพ. 
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2552  - ตรวจเยีย่มของคณะตรวจราชการอําเภอพบิูลมังสาหาร และ อําเภอวารินชําราบ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2552  - ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ หองประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 -  แจงตดิตามการตรวจสุขภาพ ของอําเภอทุกอําเภอ 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.40 น. 
 
 
 
      ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
      ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
คร้ังที่ 4/2552 

วันที่  1 พฤษภาคม 2552 
ณ หองประชุม 1 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 


