
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
        คร้ังท่ี  7/2552 
              วันท่ี  31   สิงหาคม   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. นายจรัญ        ทองทับ  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 
 9. นส.นฤมล   จงกลรัตน  แทน ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
10. นางอารี       จึงเจริญนรยทุ แทน ผูอํานวยการวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 
11. นางปารณยี    เคนกุล  แทน ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธานี 
12.นายปญญา  สิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
13.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร             ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
14.นายธวัติ  บญุไทย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
15.นายดนัย  เจียรกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน    
16.นายโคมทอง  ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสมุ  
17.นายชนะจติ   ศรีภักด ี  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
18.นายคมกรชิ    พิมพกัน  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
19.นายอุดม  โบจรัส  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
20.นายณรงค   อันชื่น  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
21.นายพัฒนา  ตันสกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
22.นายทนา  คาํศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
23.น.ส.นพรัตน  ดั่งฐากูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
24.นางน้ําฝน  จันทรแดง  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
 



( 2 ) 
25.น.ส.จุไรรัตน  ทุมนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
26.นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก        
27. นางสุดาพรรณ  ประคองพันธ  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
28. นายประวรี คําศรีสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
29. นายสุทธินนัท  โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
30. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอเมือง 
31. นายสมัย  พูลทอง  สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
32. นายสุพจน  แสงสวาง  สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
33. นายสัมพนัธ   กุลพร  สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
34. นายประจกัษ  ทองงาม สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
35. นายยุรวัฒ  ทองผา  สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
36. นายณรงค  แผลงศร  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
37. นายชูวิทย  ธานี  สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
38. นายทองอนิทร  ชัยธาน ี สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
39. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 
40. นายชัยณรงค  สุวรรณกฏู สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
41. นายมัธยม  สุพัฒน  สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
42. นายบัณฑติ  สรอยคํา  สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
43. นายประวทิย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
44. นายชวน  จันทรเล่ือน  สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
45. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
46. นายวานิช  สายยืน  สาธารณสุขอาํเภอน้ําขุน 
47. นายสุพจน  บุญทา  สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
48. นายธนายทุธ  ศรชัย  สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
49. นายสุทิน  กมลฤกษ  สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
50. นายไพรัตน  จันทรพันธ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
51. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
52. นายวิโรจน  เซมรัมย  หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
53. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
54. น.ส.กาญจนา  มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
55.  นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
56.  นางรําไพ  สุวนาม  หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
57. นางสิริพร   วงศตรี  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
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58. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
59. นางนภาพร   จันทนบ  หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
60. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนากลุมงานควบคุมโรค 
61. นางเพ็ญศรี  สมชัย  แทน หวัหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
62. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
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เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 ขอแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร 

- รางวัลสมุนไพรคุณภาพสมนุไพรไทย ปงบประมาณ 2551  กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข โดยสถาบันวจิัยสมุนไพร ไดจดัทําโครงการสมุนไพรไทย เพื่อสนับสนุนใหผูผลิตวัตถุดิบและยาสมุน
ไทรไทย  ตระหนักในคุณภาพและมาตรฐานสมุนไพร จังหวัดอุบลราชธานี มีหนวยงานที่ผานเกณฑ ตัวอยาง
สมุนไพรที่ผานเกณฑคุณภาพทางดานเคมี และการปนเปอนเชื้อจุลินทรยี  สารหนู  และโลหะหลัก  รวมทั้งสาร
ตกคางจากยาฆาแมลง โดยสงผงขมิ้นชัน จํานวน 3 ตัวอยาง ผงเถาวัลยเปยง 1 ตัวอยาง และผานการรับรองทั้งหมด 
ไดรับประกาศนียบัตรคุณภาพสมุนไพรไทย Q เงิน คือ โรงพยาบาลตระการพืชผล 

-  สถาบันธัญญลักษณ  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ไดจัดทําโครงการพัฒนาและรบัรองคุณภาพมาตรฐานของสถานบําบัดรักษายาเสพติดทุกระดับทัว่
ประเทศ เพื่อพฒันาคุณภาพยาเสพติดใหมีมาตรฐาน ป 2552 จังหวดัอบุลราชธานี สงโรงพยาบาลที่เปนหนวยบําบดั
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขารับการประเมินคุณภาพ 7 แหง จากการประเมินทัง้ 7 แหง ไดผานการรับรอง
คุณภาพ ซ่ึงจากความสําเร็จในครั้งนี้  ทําใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เปนหนวยบําบัดทั้ง 21 แหง 
ของจังหวดัอบุลราชธานี ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 100% เปนจังหวัดแรกในประเทศไทย ดังตอไปนี ้

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 
2. โรงพยาบาลดอนมดแดง 
3. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
4. โรงพยาบาลกุดขาวปุน 
5. โรงพยาบาลสําโรง 
6. โรงพยาบาลน้ํายืน 
7. โรงพยาบาลนาจะหลวย 
-  กรมสุขภาพจิต  ไดดําเนินการโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือขายสูชุมชน ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพื่อใหทองถ่ินมีความเขาใจ และเหน็ความสําคัญของการดําเนินงานสุขภาพจิตในพืน้ที่  จังหวดั
อุบลราชธานี รวมกับองคกรบริหารสวนทองถ่ิน รวมกิจกรรม 4 แหง คืน สํานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช  องคการบริหารสวนตําบลกลาง  องคการบริหารสวนตําบลพะลาน ซ่ึง 
สํานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการบูรณาการงานสขุภาพจิตและจติเวช โดย
เครือขายสูชุมชน  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2552  

 
 นายถนอม   มารัตน   ประธานสภาผูสงูอายุแหงประเทศไทย 

- แจงเกี่ยวกับเรื่องการประชุมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่ขยายสถานีอนามัย และ 
โรงพยาบาลตําบลตาง ๆ   การปรับปรุงสถานีอนามัย   
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- แจงคณะกรรมการผูสูงอายุระดับชาติ ซ่ึงมแีหงเดียวที่ กรุงเทพมหานคร 1 ป จะมีการประชุม 1-2 คร้ัง 
- แจงเกีย่วกับเรือ่งกองทุนที่ชมรมผูสูงอายุหรือองคกรตาง ๆ ไดรับการสนับสนุนนโยบายคัดเลือกชมรม 

ใหมีความเขมแข็ง จะมกีารประชุมกันในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ประธาน 
- แจงกําชับทกุอาํเภอเกีย่วกับ อสม.คัดกรองหญิงตั้งครรภ  ควรแนะนําใหหญิงที่ตั้งครรภฝากทองที่ 

สถานีอนามัย ซ่ึงขณะนี้ไดมไีขหวดั 2009 ระบาย ทําใหหญิงตั้งครรภเปนกลุมเสี่ยงมาก 
 -     แจงใหทราบเรื่องไขหวดั 2009 ซ่ึงชวงนี้เปนชวงสําคัญตองเตรียมสถานการณใหพรอม เพราะอาจ
ระบาดเขามาในพื้นที่ในโซนของชนบทมากขึ้น  จังหวัดอุบลราชธานี มีผูปวยเปนไขหวัด 2009 ประมาณ 200 กวา 
การเสียชีวิตสวนใหญมาจากการไดรับยาชากวา 2 วัน มาตรการการรักษาพยาบาลตองเขมขนกวาเดมิ ทําอยางไรถึง
จะกระจายยาสูคลินิกใหไดภายในวันจนัทร ที่ 3 สิงหาคม 2552 นี้ ฉะนั้นการเตรียมการควรจัดใหมีการประชมุ
แพทยทีเ่ปดคลินิกทั้งหมด  ในวนัอาทิตยที่ 2 สิงหาคม 2552  ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี เพื่อ
ช้ีแจงเรื่อง  Guide line  กําชับใหทุกอําเภอ / โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ดวย  ในสวนของ อสม. เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2552 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไดเชิญ ประธาน อสม. จังหวดัละ 1 ทาน เขารวมประชุม เพื่อที่จะ
มาขยายผลตอ  อสม. นาจะเปน Guide line ที่สําคัญที่จะสกัดกัน้ไมใหเกดิการระบาดของไขหวดั 2009  ฝากย้ําควรมี
การประชุม อสม. ทุกหมูบาน ดําเนนิการใหเรียบรอยภายในสิ้นเดือน สิงหาคม 2552 แลวรายงานมาที่จังหวดั และ
ขอแผนการประชุมแตละหมูบานในวันจนัทรที่ 3 สิงหาคม 2552 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 /2552     
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน กรกฎาคม 2552 หรือ

สอบถามไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป 
 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2552 
  
มติท่ีประชุม  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

 -        แจงเกี่ยวกับศูนยเฝาระวังทางการเงนิ มีการนัดหมายของคณะกรรมการเฝาระวงัสถานการณทาง
การเงิน เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบแผนการดําเนินการจริง  ในไตรมาส  3 วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม 1 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
 -       แจงเกี่ยวกับงบทดลอง  ตามเอกสาร 
 -       แจงเกี่ยวกับซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจาย กระทรวงไดแจง ตามหนังสือ ว.593 ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2552 ประเด็นที่ 1 คือ กรณเีดือนเมษายน มวีันหยุดพิเศษ ไมครบ 15 วันทําการ โดยใหนับวันหยุดเปนวนั
ทําการได  ประเด็นที่ 2 การเบิกจายเงินคาตอบแทน ฉบบัที่ 6 ไดรับความชัดเจนวาจายใหขาราชการ ลูกจางประจํา  
และ พนกังานราชการที่ไดรับการบรรจุหรือจางตามสายงาน 
 -       แจงคัดเลือกแพทย ODOT รอบที่ 2 เรียบรอยแลว นักเรียนที่สอบผานในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 42 ราย 
และไดเชิญผูที่สอบผานขั้นตอนที่ 2 พรอมผูปกครอง ในวันอาทิตยที่ 2 สิงหาคม 2552 เพื่อช้ีแจงความพรอม 
 

 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 -      แจงเกี่ยวกับการประชมุวิชาการของสํานักงานสาธารณสุขเขต  13  ในวนัที่ 14  สิงหาคม 2552 ที่ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 

-      แจงการประเมินผลงานยุทธศาสตร  เร่ิมออกประเมนิแลว ในวนัที ่29 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2552 
ตามเอกสารแนบ  
 -      แจงเกี่ยวกับสรุปผลการดําเนนิงานและจดัทํายทุธศาสตร ป 2553 ในวันที ่ 25 สิงหาคม 2552 เร่ิม
สรุปผลงานทางยุทธศาสตรที่ ศูนยวิทย มสธ. ซ่ึงผูเขารวมประชุม  ประมาณ 170 คน  
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 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 - แจงเกี่ยวกับการสรุปผลตรวจสุขภาพ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม  2552 ตรวจโดย อสม. เฉลี่ยแลว 87 %  โดย
เจาหนาที่ ภาพรวมทั้งจังหวัด  81%   
 - แจงกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สป.สช. ไดทําโครงการนํารอง การเขารับบริการโดยไมจํากัดหนวย
ปฐมภูมิภายในจังหวัดหมายถึงประชาชนถือบัตรประชาชนก็สามารถใชบริการไดทุกหนวยปฐมภูมภิายในจังหวดั
เทานั้น ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีไดเปนจังหวัดนํารอง 
 - แจงโครงการคาราวานสุขภาพ สรุปผลการดําเนินงานยอดรวมจํานวนครั้งได 384 คร้ัง จํานวนผูบริจาค 
31,536 คน ผานการคัดกรอง 23,670 คน คาเฉลี่ยผูมาบริจาคตอคร้ังเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2552 อยูที่ 53 คน/คร้ัง มี
โลหิตติดเชื้อ 3.7%  ไมไดตามเกณฑ 2.6% สวนโลหิตที่มีคุณภาพ 93%   
 - ศูนยบริการโลหิต รวมกับ บริษัทเบ็ตเตอรเวย ไดมอบเครื่องกดน้ํา 2 หัว ใหกับหนวยบริจาคโลหติ 
จํานวน 219 เครื่อง เชิญ สสอ. มารับเครื่องกดน้ําไฟฟาไดอาทิตยหนา  ตามเอกสารแนบ 
 

 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 - แจงสรุปผลการดําเนนิงานหนวยเคลื่อนที่เดือน กรกฎาคม 2552 ตามเอกสารแนบ 
 - แจงหนวย พ.อ.ส.ว. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ออกปฎิบัติงานที่บานขุมคํา หมู 7 ต.นาโพธิ์ อําเภอบุณฑริก 
และ วนัที่ 13 สิงหาคม 2552 ออกปฎิบัติงานที่บานหนองดูม หมู 4 ต.ไพบูรณ อ.น้ําขุน 
 - แจงเกี่ยวกับงานอนามัยอําเภอ การตรวจสุขภาพนักเรยีน กําชับใหคียขอมูลทาง Wed ดวย 
 - แจงแผนการออกปฎิบัติงานสํารวจสภาวะทันตสุขภาพเดือน สิงหาคม 2552 ตามเอกสารแนบ  
 - แจงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการพัฒนาขาวสารขอมูลทันต สามารถดูการรับ-สงขอมูล ขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็น ไดที่ website ของกลุมงานทันตสาธารณสุข 
  

 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
-  แจงเกี่ยวกับสถานการณแมและเดก็ จําแนกรายโรงพยาบาล รอบ 9 เดือน 

 - แจงการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง ซ่ึงทางศูนยอนามยัและโรงพยาบาล
สกลนคร จะออกประเมินทีจ่งัหวัดอุบลราชธานี รอบแรกที่จังหวดัไดออกประเมินรวมกับ รพศ.  18 แหง ผานระดบั
เงินทั้งหมด 11 แหง  มีการประเมินระดับทอง ในวนัที่ 13-26 สิงหาคม 2552 โดยไดแจงกําหนดการตามเอกสาร
แนบ 
 - แจงการประเมินซ้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ทางคณะกรรมการศูนยอนามัยที่ 7 จะออกประเมนิ วันที่ 
4-20 สิงหาคม 2552 ตามเอกสารแนบ 
 - แจงประกวดสวมสุดยอดสาธารณะ จังหวัดดําเนินการออกประเมินในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2552 ตาม
กําหนดการแนบ 
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 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 - แจงสงแผนคาราวานออกหนวยพื้นฟูผูพกิาร ซ่ึงทํารวมกันระหวาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี กับ หนวยอําเภอ แจงแผนทัง้เดือนสิงหาคม  ตามเอกสารแนบ 
 - แจงผลการคดักรองมะเร็งปากมดลูกและการลงโปรแกรม pap registry ปรากฎวาผลงานเพิ่มขึ้นทัง้การคัด
กรองและโปรแกรมบางอําเภอมีปญหาเกีย่วกับโปรแกรมขัดของ ซ่ึงขณะนี้กําลังปรับปรุง 
 -  สรุปผลการบําบัดยาเสพตดิ ขณะนี้จาก เดือน ตุลาคม 2551 – กรกฎาคม 2552 สมัครใจ 625 ราย บังคับ
บําบัด 2,200 ราย  ตองโทษ 325 ราย รวมทัง้หมด 4,040 ราย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2552 นายจกัรธรรม   ธรรมจักร 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะจะมาติดตามผลการดําเนนิงานเกี่ยวกับการตามแผนการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในพืน้ที่จังหวดัอุบลราชธานี โดยกลุมเปาหมาย คอื ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค  และ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง เขารวมประชุมที่หองมิตรไมตรี 1 ศาลากลางจังหวดั
อุบลราชธานี 
 

 กลุมงานประกันสุขภาพ 
 - แจงความคลอบคลุมการมีหลักประกนั เดือน มิถุนายน 2552 รวมผลงานของเดือน กรกฎาคม 2552 งวดที่ 
1-2   เดือนกรกฎาคม 2552 มีความคลอบคลุมอยูที่ 99.57%  เปรียบเทยีบจากเดือนทีแ่ลวลดลง 0.10 % สิทธิวาง
เพิ่มขึ้น 0.04% อําเภอที่ผานเกณฑจังหวัดรอยละ 99.60% มี 20 อําเภอ คดิเปน 80 % 
 - แจงการจัดสรรเงิน กลุมงานประกันไดมกีารโอนเงินสาํหรับเดือน กรกฎาคม 2552 คือ งบบริการ
การแพทย (EMS) และงบตรวจคัดกรองความเสี่ยงขาราชการประกันสังคม งวดที่ 2 ของป 51 และโอนเงินตามจาย 
op นอกเครือขายจังหวัดของเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2552 และ สป.สช. แจงโอนงบเหมาจายรายหัวลวงหนา 
งวดที่ 4 ใหหนวยบริการทุกแหง เรียบรอยแลว ฝาก cup ทุกแหงพึ่งระวงัการใชเงินดวย 
 - แจงกรอบบริหารงบประมาณรายจายเหมาจายรายหัว ป 2553 จํานวน 2,401.33 บาท ตอรายหัวประชากร 
UC  ประมาณ 95 %  รอผานคณะกรรมพจิารณา 
 - แจงโครงการใชบัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพ  ซ่ึงจังหวดัอบุลราชธานี ไดเขารวมโครงการใช
บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพในรุนที่ 2 เร่ิมเดือน มิถุนายน 2552 สป.สช. จะขยายครอบคลุมทุกจังหวดั 
ภายในเดือน ตลุาคม 2552    
  

 กลุมงานควบคุมโรค 
 - แจงเกี่ยวกับเรื่องไขเลือดออก สถานการณขณะนี้ลดลง 20% จากคามเิดียน คือ จะปวยไดไมนอยกวา 765 
ราย ขณะนี้มีผูปวยอยู 513 ราย อัตราปวยเกนิเกณฑ ฝากทกุอําเภอชวยวิเคราะหพื้นที่ของตนเองดวย เรงรัด
ดําเนินการตามสถานการณที่เกิดขึ้น ดวย 
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 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - แจงเกี่ยวกับงาน  PMQA  ซ่ึงจัดประชุมใหอําเภอเปนครั้งที่ 2  กําหนดจัดในวนัที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่
หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
 - แจงประชาสัมพันธ เนื่องจากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดโครงการประชุม 95 ป สถานีอนามัย 
ทศวรรษใหมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ณ หองประชมุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต ในวนัที่ 19 สิงหาคม 2552 
 - แจงโครงการพัฒนาบุคคลตนแบบ  ทางฝายไดดําเนินการมาครบ 20 รุน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 
สรุปผลจากเปาหมายจํานวนที่จัดสรร มี 1,989 ราย มาจริง 1,823 ราย คิดเปนรอยละ 91.65% 
   

 กลุมงานสนับสนุนบริการ 
 - แจงกองสุขภาพประชาชน กรมสนับสนุนรวมกับโครงการยูนิเซฟ แจงใหทุกจังหวัดซอมแผนปฎิบัติการ
และเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ สายพันธใหม  ซ่ึงทําเปนตนแบบ แจงใหจังหวดัภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่
ชุมชนวัดใต อําเภอเมือง  
 - แจงเกี่ยวกับ การขยายผล อสม.ในการควบคุมเฝาระวังไขหวัดใหญ สายพันธใหม 
 - แจงเกี่ยวกับการดําเนนิการโครงการพัฒนา อสม. เร่ืองการใชชุดทดสอบอยางงายตรวจคัดกรองความไม
ปลอดภัยเบื้องตนในเรื่องของอาหาร  เครื่องสําอาง  ยาผลิตภัณฑ ป 2552 อบรม อสม.หมูบานละ 1 คน 
  

 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 - แจงผลการดาํเนินระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉิน ประจําเดือน กรกฎาคม 2552 มีบริการทั้งสิ้น 5,155 ราย 
70 % เปนผูปวยฉุกเฉิน  15 % เปนอุบัติเหตุ   
 

 กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

 - แจงเกี่ยวกับผลการประกวด อย.นอยระดบัจังหวดั รางวลัชนะเลิศ คือ โรงเรียนเทศบาล 1 บานโพธิ์กลาง 
อําเภอพิบูลมังสาหาร และเปนตัวแทนของระดับจังหวดัไปรวมประกวดระดับภาค ตอไป 
 - แจงการกระจายยาโอเซลยทามิเวีย โดยใชระบบ VMI ขอใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง สํารวจจํานวนยา
คงคลังทุกวัน และบันทึกขอมูลภายในเวลา 15.00 น เร่ิมวนัที่ 31 กรกฎาคม 2552 นี้ 
 - แจงกําหนดการออกหนวยปฎิบัติการเคลื่อนที่ คบส.สัญจร เดือน สิงหาคม 2552 วนัที่ 3 สิงหาคม 2552 ที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี  วันที่ 4 สิงหาคม 2552 ที่ เทศบาลตําบลหนองผือ อําเภอเขมราฐ  วันที่ 7 สิงหาคม 2552 
ที่ อบต.ไรใต อําเภอพิบูลมังสาหาร 
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 ระเบียบวาระอื่น ๆ 
 -  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาตาล หารือสํานักงานหลักประกนัสุขภาพออกประเมิน เตรยีมความพรอม
ในการขึ้นทะเบียนสถานบริการ อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับ 5 อําเภอที่ เปน cup รวม เพื่อการปฏิบัติตอไปหรือไม
อยางไร   
 

 ประธาน 
 - แจงอําเภอใหเตรียมการแยก 5 อําเภอ ออกมาเหมือนอาํเภอนาเยีย เพือ่เตรียมการสรางโรงพยาบาลอําเภอ
ตอไป  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.35 น. 
 
 
 
      ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
      ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


