สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2552
วันที่ 31 สิงหาคม 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. นายณัฏฐพงศ ผองแผว
ผูชวยนายแพทย สาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
8. นายจรัญ ทองทับ
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
9. นส.นฤมล จงกลรัตน
แทน ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
10. นางอารี จึงเจริญนรยุท แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
11. นางปารณีย เคนกุล
แทน ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
12.นายปญญา สิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
13.นายเจริญ เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
14.นายธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
15.นายดนัย เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
16.นายโคมทอง ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
17.นายชนะจิต ศรีภักดี
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
18.นายคมกริช พิมพกัน
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
19.นายอุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
20.นายณรงค อันชื่น
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
21.นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
22.นายทนา คําศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
23.น.ส.นพรัตน ดั่งฐากูร
24.นางน้ําฝน จันทรแดง
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
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25.น.ส.จุไรรัตน ทุมนันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
26.นายพิสิษฐ เวชกามา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
27. นางสุดาพรรณ ประคองพันธ แทน ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
28. นายประวีร คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
29. นายสุทธินนั ท โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
30. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอเมือง
31. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
32. นายสุพจน แสงสวาง
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
33. นายสัมพันธ กุลพร
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
34. นายประจักษ ทองงาม
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
35. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
36. นายณรงค แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
37. นายชูวิทย ธานี
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
38. นายทองอินทร ชัยธานี
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
39. นายอดุลย วรรณชาติ
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
40. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
41. นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
42. นายบัณฑิต สรอยคํา
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
43. นายประวิทย พันธจูม
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
44. นายชวน จันทรเลื่อน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
45. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
46. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
47. นายสุพจน บุญทา
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
48. นายธนายุทธ ศรชัย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
49. นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
50. นายไพรัตน จันทรพันธ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
51. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
52. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
53. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
54. น.ส.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
55. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
56. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
57. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
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58. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
59. นางนภาพร จันทนบ
หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
60. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
61. นางเพ็ญศรี สมชัย
แทน หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข
62. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
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เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
y ขอแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร
- รางวัลสมุนไพรคุณภาพสมุนไพรไทย ปงบประมาณ 2551 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ไดจดั ทําโครงการสมุนไพรไทย เพื่อสนับสนุนใหผูผลิตวัตถุดิบและยาสมุน
ไทรไทย ตระหนักในคุณภาพและมาตรฐานสมุนไพร จังหวัดอุบลราชธานี มีหนวยงานที่ผานเกณฑ ตัวอยาง
สมุนไพรที่ผานเกณฑคุณภาพทางดานเคมี และการปนเปอ นเชื้อจุลินทรีย สารหนู และโลหะหลัก รวมทั้งสาร
ตกคางจากยาฆาแมลง โดยสงผงขมิ้นชัน จํานวน 3 ตัวอยาง ผงเถาวัลยเปยง 1 ตัวอยาง และผานการรับรองทั้งหมด
ไดรับประกาศนียบัตรคุณภาพสมุนไพรไทย Q เงิน คือ โรงพยาบาลตระการพืชผล
- สถาบันธัญญลักษณ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ไดจัดทําโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถานบําบัดรักษายาเสพติดทุกระดับทัว่
ประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพยาเสพติดใหมีมาตรฐาน ป 2552 จังหวัดอุบลราชธานี สงโรงพยาบาลที่เปนหนวยบําบัด
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขารับการประเมินคุณภาพ 7 แหง จากการประเมินทัง้ 7 แหง ไดผานการรับรอง
คุณภาพ ซึ่งจากความสําเร็จในครั้งนี้ ทําใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เปนหนวยบําบัดทั้ง 21 แหง
ของจังหวัดอุบลราชธานี ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 100% เปนจังหวัดแรกในประเทศไทย ดังตอไปนี้
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
2. โรงพยาบาลดอนมดแดง
3. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
4. โรงพยาบาลกุดขาวปุน
5. โรงพยาบาลสําโรง
6. โรงพยาบาลน้ํายืน
7. โรงพยาบาลนาจะหลวย
- กรมสุขภาพจิต ไดดําเนินการโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือขายสูชุมชน ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทองถิ่นมีความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการดําเนินงานสุขภาพจิตในพืน้ ที่ จังหวัด
อุบลราชธานี รวมกับองคกรบริหารสวนทองถิ่น รวมกิจกรรม 4 แหง คืน สํานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช องคการบริหารสวนตําบลกลาง องคการบริหารสวนตําบลพะลาน ซึ่ง
สํานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดย
เครือขายสูชุมชน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
y นายถนอม มารัตน ประธานสภาผูสงู อายุแหงประเทศไทย
- แจงเกี่ยวกับเรื่องการประชุมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ขยายสถานีอนามัย และ
โรงพยาบาลตําบลตาง ๆ การปรับปรุงสถานีอนามัย
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- แจงคณะกรรมการผูสูงอายุระดับชาติ ซึ่งมีแหงเดียวที่ กรุงเทพมหานคร 1 ป จะมีการประชุม 1-2 ครั้ง
- แจงเกีย่ วกับเรือ่ งกองทุนที่ชมรมผูสูงอายุหรือองคกรตาง ๆ ไดรับการสนับสนุนนโยบายคัดเลือกชมรม
ใหมีความเขมแข็ง จะมีการประชุมกันในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี
y ประธาน
- แจงกําชับทุกอําเภอเกีย่ วกับ อสม.คัดกรองหญิงตั้งครรภ ควรแนะนําใหหญิงที่ตั้งครรภฝากทองที่
สถานีอนามัย ซึ่งขณะนี้ไดมไี ขหวัด 2009 ระบาย ทําใหหญิงตั้งครรภเปนกลุมเสี่ยงมาก
- แจงใหทราบเรื่องไขหวัด 2009 ซึ่งชวงนี้เปนชวงสําคัญตองเตรียมสถานการณใหพรอม เพราะอาจ
ระบาดเขามาในพื้นที่ในโซนของชนบทมากขึ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีผูปวยเปนไขหวัด 2009 ประมาณ 200 กวา
การเสียชีวิตสวนใหญมาจากการไดรับยาชากวา 2 วัน มาตรการการรักษาพยาบาลตองเขมขนกวาเดิม ทําอยางไรถึง
จะกระจายยาสูคลินิกใหไดภายในวันจันทร ที่ 3 สิงหาคม 2552 นี้ ฉะนั้นการเตรียมการควรจัดใหมีการประชุม
แพทยทเี่ ปดคลินิกทั้งหมด ในวันอาทิตยที่ 2 สิงหาคม 2552 ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี เพื่อ
ชี้แจงเรื่อง Guide line กําชับใหทุกอําเภอ / โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ดวย ในสวนของ อสม. เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2552 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไดเชิญ ประธาน อสม. จังหวัดละ 1 ทาน เขารวมประชุม เพื่อที่จะ
มาขยายผลตอ อสม. นาจะเปน Guide line ที่สําคัญที่จะสกัดกัน้ ไมใหเกิดการระบาดของไขหวัด 2009 ฝากย้ําควรมี
การประชุม อสม. ทุกหมูบาน ดําเนินการใหเรียบรอยภายในสิ้นเดือน สิงหาคม 2552 แลวรายงานมาที่จังหวัด และ
ขอแผนการประชุมแตละหมูบ านในวันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2552
มติที่ประชุม รับทราบ

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2552
มติที่ประชุม ไมมี

(8)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
y กลุมงานบริหารทั่วไป
- แจงเกี่ยวกับศูนยเฝาระวังทางการเงิน มีการนัดหมายของคณะกรรมการเฝาระวังสถานการณทาง
การเงิน เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบแผนการดําเนินการจริง ในไตรมาส 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม 1
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- แจงเกี่ยวกับงบทดลอง ตามเอกสาร
- แจงเกี่ยวกับซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจาย กระทรวงไดแจง ตามหนังสือ ว.593 ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2552 ประเด็นที่ 1 คือ กรณีเดือนเมษายน มีวันหยุดพิเศษ ไมครบ 15 วันทําการ โดยใหนับวันหยุดเปนวัน
ทําการได ประเด็นที่ 2 การเบิกจายเงินคาตอบแทน ฉบับที่ 6 ไดรับความชัดเจนวาจายใหขาราชการ ลูกจางประจํา
และ พนักงานราชการที่ไดรับการบรรจุหรือจางตามสายงาน
- แจงคัดเลือกแพทย ODOT รอบที่ 2 เรียบรอยแลว นักเรียนที่สอบผานในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 42 ราย
และไดเชิญผูที่สอบผานขั้นตอนที่ 2 พรอมผูปกครอง ในวันอาทิตยที่ 2 สิงหาคม 2552 เพื่อชี้แจงความพรอม
y กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
- แจงเกี่ยวกับการประชุมวิชาการของสํานักงานสาธารณสุขเขต 13 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
- แจงการประเมินผลงานยุทธศาสตร เริ่มออกประเมินแลว ในวันที่ 29 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2552
ตามเอกสารแนบ
แจงเกี่ยวกับสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํายุทธศาสตร ป 2553 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เริ่ม
สรุปผลงานทางยุทธศาสตรที่ ศูนยวิทย มสธ. ซึ่งผูเขารวมประชุม ประมาณ 170 คน

(9)
y ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- แจงเกี่ยวกับการสรุปผลตรวจสุขภาพ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ตรวจโดย อสม. เฉลี่ยแลว 87 % โดย
เจาหนาที่ ภาพรวมทั้งจังหวัด 81%
- แจงกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สป.สช. ไดทําโครงการนํารอง การเขารับบริการโดยไมจํากัดหนวย
ปฐมภูมิภายในจังหวัดหมายถึงประชาชนถือบัตรประชาชนก็สามารถใชบริการไดทุกหนวยปฐมภูมภิ ายในจังหวัด
เทานั้น ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีไดเปนจังหวัดนํารอง
- แจงโครงการคาราวานสุขภาพ สรุปผลการดําเนินงานยอดรวมจํานวนครั้งได 384 ครั้ง จํานวนผูบริจาค
31,536 คน ผานการคัดกรอง 23,670 คน คาเฉลี่ยผูมาบริจาคตอครั้งเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2552 อยูที่ 53 คน/ครัง้ มี
โลหิตติดเชื้อ 3.7% ไมไดตามเกณฑ 2.6% สวนโลหิตที่มีคุณภาพ 93%
- ศูนยบริการโลหิต รวมกับ บริษัทเบ็ตเตอรเวย ไดมอบเครื่องกดน้ํา 2 หัว ใหกับหนวยบริจาคโลหิต
จํานวน 219 เครื่อง เชิญ สสอ. มารับเครื่องกดน้ําไฟฟาไดอาทิตยหนา ตามเอกสารแนบ
y กลุมงานทันตสาธารณสุข
- แจงสรุปผลการดําเนินงานหนวยเคลื่อนที่เดือน กรกฎาคม 2552 ตามเอกสารแนบ
- แจงหนวย พ.อ.ส.ว. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ออกปฎิบัติงานที่บานขุมคํา หมู 7 ต.นาโพธิ์ อําเภอบุณฑริก
และ วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ออกปฎิบัติงานที่บานหนองดูม หมู 4 ต.ไพบูรณ อ.น้ําขุน
- แจงเกี่ยวกับงานอนามัยอําเภอ การตรวจสุขภาพนักเรียน กําชับใหคียข อมูลทาง Wed ดวย
- แจงแผนการออกปฎิบัติงานสํารวจสภาวะทันตสุขภาพเดือน สิงหาคม 2552 ตามเอกสารแนบ
- แจงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการพัฒนาขาวสารขอมูลทันต สามารถดูการรับ-สงขอมูล ขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็น ไดที่ website ของกลุมงานทันตสาธารณสุข
y กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
- แจงเกี่ยวกับสถานการณแมและเด็ก จําแนกรายโรงพยาบาล รอบ 9 เดือน
- แจงการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง ซึ่งทางศูนยอนามัยและโรงพยาบาล
สกลนคร จะออกประเมินทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี รอบแรกที่จังหวัดไดออกประเมินรวมกับ รพศ. 18 แหง ผานระดับ
เงินทั้งหมด 11 แหง มีการประเมินระดับทอง ในวันที่ 13-26 สิงหาคม 2552 โดยไดแจงกําหนดการตามเอกสาร
แนบ
- แจงการประเมินซ้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ทางคณะกรรมการศูนยอนามัยที่ 7 จะออกประเมิน วันที่
4-20 สิงหาคม 2552 ตามเอกสารแนบ
- แจงประกวดสวมสุดยอดสาธารณะ จังหวัดดําเนินการออกประเมินในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2552 ตาม
กําหนดการแนบ

(10)
y กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
- แจงสงแผนคาราวานออกหนวยพื้นฟูผูพกิ าร ซึ่งทํารวมกันระหวาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี กับ หนวยอําเภอ แจงแผนทัง้ เดือนสิงหาคม ตามเอกสารแนบ
- แจงผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการลงโปรแกรม pap registry ปรากฎวาผลงานเพิ่มขึ้นทัง้ การคัด
กรองและโปรแกรมบางอําเภอมีปญหาเกีย่ วกับโปรแกรมขัดของ ซึ่งขณะนี้กําลังปรับปรุง
- สรุปผลการบําบัดยาเสพติด ขณะนี้จาก เดือน ตุลาคม 2551 – กรกฎาคม 2552 สมัครใจ 625 ราย บังคับ
บําบัด 2,200 ราย ตองโทษ 325 ราย รวมทัง้ หมด 4,040 ราย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2552 นายจักรธรรม ธรรมจักร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะจะมาติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตามแผนการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุมเปาหมาย คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค และ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง เขารวมประชุมที่หองมิตรไมตรี 1 ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี
y กลุมงานประกันสุขภาพ
- แจงความคลอบคลุมการมีหลักประกัน เดือน มิถุนายน 2552 รวมผลงานของเดือน กรกฎาคม 2552 งวดที่
1-2 เดือนกรกฎาคม 2552 มีความคลอบคลุมอยูที่ 99.57% เปรียบเทียบจากเดือนทีแ่ ลวลดลง 0.10 % สิทธิวาง
เพิ่มขึ้น 0.04% อําเภอที่ผานเกณฑจังหวัดรอยละ 99.60% มี 20 อําเภอ คิดเปน 80 %
- แจงการจัดสรรเงิน กลุมงานประกันไดมกี ารโอนเงินสําหรับเดือน 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 ทุกแหงพึ่งระวังการใชเงินดวย
- แจงกรอบบริหารงบประมาณรายจายเหมาจายรายหัว ป 2553 จํานวน 2,401.33 บาท ตอรายหัวประชากร
UC ประมาณ 95 % รอผานคณะกรรมพิจารณา
- แจงโครงการใชบัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ไดเขารวมโครงการใช
บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพในรุนที่ 2 เริ่มเดือน มิถุนายน 2552 สป.สช. จะขยายครอบคลุมทุกจังหวัด
ภายในเดือน ตุลาคม 2552
y กลุมงานควบคุมโรค
- แจงเกี่ยวกับเรื่องไขเลือดออก สถานการณขณะนี้ลดลง 20% จากคามิเดียน คือ จะปวยไดไมนอยกวา 765
ราย ขณะนี้มีผูปวยอยู 513 ราย อัตราปวยเกินเกณฑ ฝากทุกอําเภอชวยวิเคราะหพื้นที่ของตนเองดวย เรงรัด
ดําเนินการตามสถานการณที่เกิดขึ้น ดวย
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y กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แจงเกี่ยวกับงาน PMQA ซึ่งจัดประชุมใหอําเภอเปนครั้งที่ 2 กําหนดจัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่
หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- แจงประชาสัมพันธ เนื่องจากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดโครงการประชุม 95 ป สถานีอนามัย
ทศวรรษใหมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552
- แจงโครงการพัฒนาบุคคลตนแบบ ทางฝายไดดําเนินการมาครบ 20 รุน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
สรุปผลจากเปาหมายจํานวนที่จัดสรร มี 1,989 ราย มาจริง 1,823 ราย คิดเปนรอยละ 91.65%
y กลุมงานสนับสนุนบริการ
- แจงกองสุขภาพประชาชน กรมสนับสนุนรวมกับโครงการยูนิเซฟ แจงใหทุกจังหวัดซอมแผนปฎิบัติการ
และเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ สายพันธใหม ซึ่งทําเปนตนแบบ แจงใหจังหวัดภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่
ชุมชนวัดใต อําเภอเมือง
- แจงเกี่ยวกับ การขยายผล อสม.ในการควบคุมเฝาระวังไขหวัดใหญ สายพันธใหม
- แจงเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการพัฒนา อสม. เรื่องการใชชดุ ทดสอบอยางงายตรวจคัดกรองความไม
ปลอดภัยเบื้องตนในเรื่องของอาหาร เครื่องสําอาง ยาผลิตภัณฑ ป 2552 อบรม อสม.หมูบานละ 1 คน
y กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
- แจงผลการดําเนินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ประจําเดือน กรกฎาคม 2552 มีบริการทั้งสิ้น 5,155 ราย
70 % เปนผูปวยฉุกเฉิน 15 % เปนอุบัติเหตุ
y กลุมงานคุมครองผูบ ริโภค
- แจงเกี่ยวกับผลการประกวด อย.นอยระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนเทศบาล 1 บานโพธิ์กลาง
อําเภอพิบูลมังสาหาร และเปนตัวแทนของระดับจังหวัดไปรวมประกวดระดับภาค ตอไป
- แจงการกระจายยาโอเซลยทามิเวีย โดยใชระบบ VMI ขอใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง สํารวจจํานวนยา
คงคลังทุกวัน และบันทึกขอมูลภายในเวลา 15.00 น เริ่มวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นี้
- แจงกําหนดการออกหนวยปฎิบัติการเคลื่อนที่ คบส.สัญจร เดือน สิงหาคม 2552 วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่ 4 สิงหาคม 2552 ที่ เทศบาลตําบลหนองผือ อําเภอเขมราฐ วันที่ 7 สิงหาคม 2552
ที่ อบต.ไรใต อําเภอพิบูลมังสาหาร
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y ระเบียบวาระอื่น ๆ
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาตาล หารือสํานักงานหลักประกันสุขภาพออกประเมิน เตรียมความพรอม
ในการขึ้นทะเบียนสถานบริการ อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับ 5 อําเภอที่ เปน cup รวม เพื่อการปฏิบัติตอไปหรือไม
อยางไร
y ประธาน
- แจงอําเภอใหเตรียมการแยก 5 อําเภอ ออกมาเหมือนอําเภอนาเยีย เพือ่ เตรียมการสรางโรงพยาบาลอําเภอ
ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.35 น.

ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผูรับรองรายงานการประชุม

