สรุ ปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2553
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุม 1 ชั้น 3 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. นายสุ รพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายสุ วิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายนิพนธ์
มานะสถิตพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางนํ้าเพชร ตั้งยิง่ ยง
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางปริ ญญา ผกานนท์
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสาวไพรัช บุญจรัส
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นายสุ พจน์ บุญทา
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
8. นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์
แทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5 อุบลราชธานี
9. นายวัชรชัย ครองใจ
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานควบคุมป้ องกันโรคที่ 7 อุบลราชธานี
10. นางสิ ริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข
11. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12. นางพรนภัส ประเสริ ฐไทยเจริ ญ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
13. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
14. นางกาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
15. นางรําไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
16. นายสุ ทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หาร
17. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต
18. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
19. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
20. นายพรเจริ ญ เจียมบุญศรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
21. นายธวัติ บุญไทย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
22. นายดนัย เจียรกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
23. นายสุ ทธินนั ท์ โคตะสิ น
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
24. นายอุดม โบจรัส

2
25. นายปั ญญวัตร ชมาฤกษ์
26. นายภิรักษ์ รุ่ งพัฒนาชัยกุล
27. นายพัฒนา ตันสกุล
28. นายณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
29. นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร
30. นายทะนง คําศรี
31. นายพิสิษฐ์ เวชกามา
32. นายปั ญญา อิทธิธรรมบูรณ์
33. นางนํ้าฝน
จันทร์แดง
34. นายนนทพงษ์ ยศวิจิตร
35. นางสุ ดาพรรณ ประคองพันธ์
36. นายธานินทร์ ไชยานุกลู
37. นายสมัย พูลทอง
38. นายประจักษ์ ทองงาม
39. นายธนายุทธ ศรไชย
40. นายสัมพันธ์ กุลพร
41. นายทองอินทร์ ไชยธานี
42. นายประสพ สารสมัคร
43. นายไพรัช จันทพันธ์
44. นายชูวิทย์ ธานี
45. นางศิวาภรณ์ เงินราง
46. นายยุรวัฒ ทองผา
47. นายณรงค์ แผลงศร
48. นายอดุลย์ วรรณชาติ
49. นายลําพูน ฉวีรักษ์
50. นายประวิทย์ พันธ์จูม
51. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
52. นายวินยั แก้วพรหม
53. นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฏ
54. นายบัณฑิต สร้อยคํา
55. นายประกอบ ศรศิริ
56. นายมัธยม สุ พฒั น์

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสิ รินธร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลบุณฑริ ก
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
รักษาการผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาตาล
สาธารณสุ ขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุ ขอําเภอม่วงสามสิ บ
สาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
สาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
สาธารณสุ ขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
สาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
สาธารณสุ ขอําเภอกุดข้าวปุ้ น
สาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
สาธารณสุ ขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
สาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุ ขอําเภอว่างวีระวงศ์
สาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
สาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุ ขอําเภอบุณฑริ ก
สาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
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57. นายนายสุ ทิน กมลฤกษ์
58. นายวานิช สายยืน
59. นายชวน จันทร์เลื่อน
60. นส.อุทยั สมบูรณ์
61. นางณัฏฐณิ ชา แสนทวีสุข
62. นส.วนิดา ชัยเวชสกุล
63. นายไพบูลย์ แสนทวีสุข
64. นายจักรพันธ์ บุญส่ ง
65. นางดารณี
เผ่าผา
66. นางสุ ชารัตน์ ดวงแก้ว
67. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล
68. นางกมลรัตน์ วงษา
69. นส.โสมนัสสา โสคําภา
70. นส.นิฤมล
กมุทชาติ
71. นายชัยสิ ทธิ์ เรื องโรจน์
72. นส.จินตนา พรมลาย
73. นายเริ งฤทธิ์ เริ งนิรันดร์
74. นายปั ญญาวุธ ไพเราะ
75. นางอุษณี ย ์
เกิดมี
76. นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์
77. นางรสสุ คนธ์ มณฑา
78. นายปรี ชา
ทองมูล
79. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์
80. นางธนัชพร สมาทอง
81. นางเพ็ญศรี
สมชัย
82. นางสาววัชริ นทร์ กรวยสวัสดิ์
83. นางสุ ภาภรณ์ อุตมัง
84. นางพิชญาภา ฮงทอง
85. นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์
86. นายชัยชาญ บุญคูณ
87. นส.จุฑามาศ ลวดทอง
88. นายฐปนวัฒน์ บุญประครอง

สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สสจ.อบ.
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขชํานาญงาน สนง.สสจ.อบ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
สนง.สสจ.อบ.
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชํานาญงาน
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
จพ.ทันตสาธารณสุ ข
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สสจ.อบ.
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอม่วงสามสิ บ
สสอ.ม่วงสามสิ บ
สสอ.ตาลสุ ม
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
สสอ.ตาลสุ ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
รพ.๕๐พรรษาฯ
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89. นายสุ ระ
เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
90. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
91. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
92. นส.พัฒนพร อุ่นวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
93. นางคําปาน
ชูรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
94. นายวิชิต
พุม่ จันทร์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
95. นายสันติ
ศรัทธาพันธ์ ผช.สาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
96. นายพิทกั ษ์
ทองทวน
นักจัดการงานทัว่ ไป
97. นายเกรี ยงไกร พื้นทอง
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
98. นายเอกรัฐ
แก้วสง่า
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
99. นายอุทยั
นิปัจการสุ นทร ผช.สาธารณสุ ขอําเภอเมือง
100. นายธวัช
ขันตีสาย
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
101. นายอังกูร แก่นกุล
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
102. นางอุไร
สอนอาจ
นักจัดการทัว่ ไป
103. นายอุทยั
เลียงหิ รัญถาวร ผช.สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
104. นางทองพรรณ ภักดี
นักจัดการทัว่ ไป
105. นส.เตือนจิตร สมเสนาะ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
106. นส.แพรพิลาส ผ่องแผ้ว
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
107. นายชนะ
หอมจันทร์
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ไทร
108. นายวรวิทย์ สอดศรี
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอตระการพืชผล
109. นส.จิรภัสษร สุ ระมุล
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
110. นายวิษณุพร รุ่ งเรื อง
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
111. นายประยงค์ สุ ดสุ ข
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอกุดข้าวปุ้ น
112. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
113. นายสิ ทธิชยั วิทิตถิรานันท์ ผช.สาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
114. นายสุ ทศั น์ ลีนาม
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอสวางวีระวงศ์
115. นายประเทือง คําภานนท์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
116. นายวิษณุ
จํารู ญพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
117. นายรัชพล ตังคะวนิช
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
118. นายณรงค์ชยั อันชื่น
นักจัดการงานทัว่ ไป
119. นายวรายุธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทัว่ ไป
120. นายคมกริ ช พิมพกัน
นักจัดการงานทัว่ ไป

รพ.๕๐พรรษาฯ
สสอ.ม่วงสามสิ บ
สสอ.เขื่องใน
สสอ.เขื่องใน
สสอ.เหล่าเสื อโก้ก
สสอ.เหล่าเสื อโก้ก
สสอ.ศรี เมืองใหม่
รพ.พิบูลฯ
สสอ.โขงเจียม
รพ.วาริ นชําราบ
สสอ.เมืองฯ
สสอ.ตาลสุ ม
สสอ.เมืองฯ
รพ.ตาลสุ ม
สสอ.เขื่องใน
รพ.ม่วงสามสิ บ
รพ.ดอนมดแดง
สสอ.กุดข้าวปุ้ น
สสอ.โพธิ์ไทร
สสอ.ตระการพืชผล
รพ.เขมราฐ
สสอ.ตระการพืชผล
สสอ.กุดข้าวปุ้ น
สสอ.โขงเจียม
สสอ.สําโรง
สสอ.สว่างวีระวงศ์
สสอ.วาริ นชําราบ
สสอ.พิบูลฯ
สสอ.วาริ นชําราบ
รพ.สําโรง
รพ.โขงเจียม
รพ.ศรี เมืองใหม่
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121. นายสากล สี ทากุล
122. นายสิ ทธิชยั ทองกูล

ผช.สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม

สสอ.นาตาล
สสอ.ทุ่งศรี อุดม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ทราบ
1. ภารกิจวันที่ 26-28 สิ งหาคม 2553 รมว.กระทรวงสาธารณสุ ขมาตรวจเยีย่ มและเป็ น
ประธานการประชุมชมรมสาธารณสุ ขแห่ งประเทศไทย
2. การดําเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี งบประมาณ 2554 ใช้กล
ยุทธ์หมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ ร่ วมกับสุ ขศึกษาประชาสัมพันธ์
3. ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันในภารกิจของจังหวัดในเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมาซึ่งสําเร็ จ
และผ่านพ้นไปด้วยดี
4. ช่วงนี้มีการสํารวจสํามะโนประชากร ประสาน อสม.ของเราในการให้ขอ้ มูลต่างๆด้วย
5. การดําเนินงานชมรมผูส้ ู งอายุจงั หวัดอุบลราชธานี ปี งบประมาณ 2553

ระเบียบวาระนโยบายท่ านที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน มิถุนายน 2553
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2553
3.1 PP Itemize
นโยบายการดําเนินงานตาม PP Itemize ของ นพ.สสจ.อบ. คือ การเร่ งรัดหารายรับโดยการ
ตั้งเป้ าหมายของรายรับ แล้วหารายรับให้ได้ตามเป้ าหมาย ควรต้องเร่ งดําเนินการอย่างไร
กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
สถานการณ์ผลงาน ANC ตํ่ากว่า 12 สัปดาห์ ผลงาน 4,500 ราย ตํ่ากว่าเป้ าหมาย ประมาณ
1,000 กว่าราย หญิงหลังคลอด 3,715 ราย วางแผนครอบครัว 216 ราย(non UC) TSH 14,000 ราย ผลงาน
100% คัดกรองกลุ่มเสี่ ยง ผลงาน 20,638 ราย คิดเป็ นเงิน ประมาณ 1 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์ผบู ้ ริ หาร
ติดตามความก้าวหน้าของผลงานรายเดือน ในโปรแกรม E- Claimโดยใช้
Username: 530019825751
Password: Ubon123456
ข้ อสั่ งการ : 1.จัดทําแบบฟอร์มแจกให้แต่ละอําเภอไปดําเนินการ ตามเป้ าหมายที่ยงั ขาดอยู่
2. ประสานงานกับคุณคิดคม (สปสช.เขต) เพื่อติดตามการประมวลผลข้อมูล
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กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
สถานการณ์ผลงานการตรวจสุ ขภาพช่องปาก โครงการยิม้ สดใส ผลงานยังไม่ผา่ นเกณฑ์
ได้รับเงินอุดหนุนในภาพรวม 158% เป้ าหมาย 83,000 บาท ได้รับอุดหนุน 48,000 บาท(เดือนพฤษภาคม)
กลุ่มงานควบคุมโรค
ผลงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอําเภอดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ว เหลือ อําเภอวาริ น
ชําราบ เป้ าหมาย 5,645 ราย ดําเนินการ 4,440 ราย

3.2 การประเมินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับตําบล
กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
สรุ ปผลการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ จํานวน 37 กองทุน จาก จํานวน
ทั้งสิ้ น 130 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 31
ปัจจัยที่ส่งผลในการเข้าร่ วมกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
 เงินสนับสนุน
 อปท.มีส่วนร่ วมในการจัดการสุ ขภาพประชาชนในพื้นที่
ปัจจัยที่ส่งผลในการไม่เข้าร่ วมกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
 อปท.ไม่สามารถร่ วมสมทบเงินได้ โดยเฉพาะ อปท.ขนาดเล็ก
 คณะกรรมการบริ หารกองทุนไม่เข้าใจระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการ
ดําเนินงาน บทบาทหน้าที่กองทุนตลอดจนการบริ หารจัดการที่ดี
 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข กับ อปท.
ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
 คณะกรรมการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุน
 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ วางแผน แก้ไขปัญหา
การดําเนินงานระหว่างสปสช.และ สสจ.อบ.
1. สปสช. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่ วมกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ในห้วงเดือน กรกฎาคม – สิ งหาคม
2. สสจ.อบ.ทําหนังสื อแจ้ง รพ.และสสอ. ถึงปฏิทินการดําเนินงาน ของ
อปท.
ข้ อสั่ งการ: หาเวทีที่ภาคีเครื อข่าย มาครบ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานของกองทุน ประสานท้องถิ่น
จังหวัดถึงกําหนดการประชุมประจําเดือน

3.3 ยกร่ างคําสั่ งการจัดประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุ ขแห่ งประเทศไทย
คุยรายละเอียดหลังจากจบการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุ ข
4.1 เรื่ องสัง่ การจากกระทรวง
สํ านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7
โรคที่เฝ้ าระวัง และระบาดในช่วงฤดูฝน
1. ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น พื้นที่เสี่ ยง คือ
อําเภอดอนมดแดง
2. อหิ วาตกโรค
3. ไข้เลือดออก มีการกระจายเพิ่มสูงขึ้นในทุกพ้นที่
ข้ อสั่ งการ:
1.มอบกลุ่มงานควบคุมโรคเฝ้ าระวังโรคเหล่านี้ และใช้เป็ นข้อพิจารณาความดีความชอบ
ของทุกอําเภอ โดยพิจารณาขบวนการที่ดาํ เนินการ ของ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และจํานวนผูป้ ่ วยที่
เกิดขึ้นภายหลังสองเท่าของระยะฟักตัว
2. รายงานสถานการณ์โรค ทุก 2 สัปดาห์
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
สมาคมศัลยแพทย์ จัดประชุมศัลยแพทย์นานาชาติ ระหว่าง 9-12 สิ งหาคม 2553 ณ โรงแรม
สุ นีย ์ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงาน
1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
1. กําหนดการนิเทศ / สถานที่ที่รับนิเทศ
โซน 1 วันที่ 10 สิ งหาคม 2553 ณ ห้องประชุมอําเภอเมืองอุบลราชธานี
โซน 2 วันที่ 11 สิ งหาคม 2553 ณ ห้องประชุมรพ.ตระการพืชผล
โซน 3 วันที่ 17 สิ งหาคม 2553 ณ ห้องประชุมรพ.วาริ นชําราบ
โซน 4 วันที่ 18 สิ งหาคม 2553 ณ ห้องประชุม รพร.เดชอุดม
หมายเหตุ : สถานที่ประชุมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. ลักษณะการนิเทศงาน : เป็ นการนําเสนอข้อมูลของอําเภอในโซนในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการเน้นหนัก 8 โครงการ
2.2 การดําเนินการตาม PP Area base-Itemized
2.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
2.4 ข้อมูลทางการเงินของสถานบริ การและเครื อข่าย
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2.5 สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล
2.6 สถานการณ์เงินบํารุ งของ PCU
2.7 สรุ ปปัญหาสาธารณสุ ขที่สาํ คัญและแนวทางแก้ไข
2.8 ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแก้ไข
2.9 ข้อเสนอแนะต่อทีมนิเทศจังหวัด
2.10 ภาคผนวก
- ข้อมูลทัว่ ไป
- ข้อมูลสถานะสุ ขภาพ
- ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุ ข
3. การเตรี ยมการของอําเภอที่รับการนิเทศ
3.1 นําเสนอข้อมูลการนิเทศในภาพรวมอําเภอ ๆ ละ 20 นาที โดยนําเสนอเป็ น Power Point
จากข้อ 2.1 – ข้อ 2.9 ส่ วนการนําเสนอเป็ นเอกสารให้ดาํ เนินการ
ตั้งแต่ขอ้ 2.1 – ข้อ 2.10 จํานวน 15 เล่ม
3.2 นําเอกสารประกอบการนิเทศตาม Check list เพื่อให้ผนู ้ ิเทศตรวจสอบประกอบข้อมูลการ
นําเสนอของอําเภอ
3.3 ผูเ้ ข้าร่ วมรับฟังการนิเทศ ประกอบด้วย คณะกรรมาการ คปสอ., และผูเ้ กี่ยวข้อง (อําเภอ
ละ 10-15 คน )
4. การสรุ ปผลการนิเทศงาน
4.1 ผูน้ ิเทศสรุ ปประเด็นการนิเทศถึงข้อดี, ข้อด้อยเปรี ยบเทียบแต่ละอําเภอในโซน เตรี ยม ให้
ประธานโซนสรุ ปหลังจากแต่ละอําเภอนําเสนอแล้วเสร็ จ
4.2 ประธานโซนสรุ ปประเด็นแต่ละอําเภอ
4.3 เลขานุการนําผลคะแนนแต่ละอําเภอมาสรุ ปนําเสนอในเดือนถัดมา
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุ ปผลการอบรมหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เขต 13
ประจําปี 2553
ประเด็นปัญหา
1. ผูเ้ ข้าอบรมบางคนเดินทางไปถึง ศอข. ช้า ทําให้ไม่ได้ตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นก่อนการอบรม จึง
ขอให้กาํ ชับผูเ้ ข้าอบรมให้เดินทางไปถึง ศอข.อย่างช้าที่สุดไม่เกิน 11.00 น. ถ้าเดินทางไปถึงช้าเกิน13.00น.
จะให้ไปอบรมรุ่ นต่อไป
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมบางคนไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากการบรรยายในวิชาต่างๆ เช่น
กิจกรรมละลายพฤติกรรม/กิจกรรมการนําเสนอ Best Practice /กิจกรรมการออกกําลังกาย
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3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมบางท่านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ในกิจกรรมงานเลี้ยงมีการดื่มสุ รา ใน
ห้องพักมีการสูบบุหรี่ เล่นการพนัน และดื่มสุ รา
4. ผูเ้ ข้ารับการอบรมเขียนแบบขออนุมตั ิไปราชการและแบบรายงานการเดินทางไม่ถกู ต้องตาม
ฟอร์มที่จงั หวัดจัดให้ ซึ่งสามารถ Down load แบบฟอร์ม ได้ที่ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่ งข้อมูล..
ฝ่ ายพัฒนาฯ และให้นาํ บันทึกขออนุมตั ิไปราชการและแบบฟอร์มรายงานการเดินทางฉบับจริ งไปส่ งในวัน
แรกที่เข้ารับการอบรมด้วย
5. ขอเชิญ จนท.สสอ. แห่ งละ 2 คน ประกอบด้วย สาธารณสุ ขอําเภอ หรื อ ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอ
หรื อ นักวิชาการสาธารณสุ ข และ ผูร้ ับผิดชอบงานรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพสต.) (รายละเอียด
ตามหนังสื อที่ อบ0027.06/ว.6132 ลงวันที่ 22 ก.ค.2553) เข้าร่ วมอบรมฯ ณ ศอข. อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ และ
ขอให้สาธารณสุ ขอําเภอในกลุ่มเป้ าหมายอยูร่ ่ วมเป็ นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์คืนวันที่ 3 เวลา 18.00 น. ของ
การอบรม
3. กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
1. ใบประกาศเกียรติคุณการดําเนินงานสมาธิบาํ บัด
2. หลักสู ตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสําหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสําหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เป็ นหลักสู ตรที่
เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น PCU. ให้มีความรู ้ดา้ นการให้บริ การด้านการแพทย์แผนไทย
และสามารถออกใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผทู ้ ี่มารับบริ การด้านการแพทย์แผนไทยได้
สถานที่ที่จดั การอบรม : ศุนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุ ขโขงเจียม
3. การตรวจมาตรฐานสถานบริ การด้านการแพทย์แผนไทย ปี งบประมาณ 2553
การตรวจมาตรฐานสถานบริ การด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะมีการตรวจมาตรฐานโดย
คณะกรรมการตรวจมาตรฐานสถานบริ การด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ในช่วงเดือนสิ งหาคม ซึ่ง
แผนการออกประเมินจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป (การตรวจมาตรฐานสถานบริ การด้านการแพทย์แผนไทย
จะมีการดําเนินการ 2 ปี / 1 ครั้ง )
4.
1.
2.
3.

กลุ่มงานควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้ เลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 53
สถานการณ์โรคเอดส์
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5. กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
1. ผลการดําเนินงานตาม PP Itemize
ผลงานประจําเดือน ม.ค – ก.ค 53 ทั้งจังหวัด มีดงั นี้ ตรวจฟัน 60.2 % ( ข้อมูลเดือน มิ.ย
42.8 % ) เคลือบร่ องฟัน 121.42 % (ข้อมูลเดือน มิ.ย 88.09 % ) รายละเอียดตาม File sealant ก.ค 53
2. ผลการดําเนินงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
ผลงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มีผลการดําเนินการมีผรู ้ ับบริ การเฉลี่ย 89.31 ราย/ครั้ง
(เดือนมิถุนายน 97.46 ราย/ครั้ง) รายละเอียดตาม File ผลงานหน่วยทันตกรรม ก.ค 53
3. แผนปฏิบตั ิงานทันตแพทย์อาสาสมัคร พอ.สว. ออกร่ วมคาราวานบริ การสุ ขภาพเคลื่อนที่
- วันที่ 18 สิ งหาคม 2553 อบต.โนนสว่าง อําเภอกุดข้าวปุ้ น
- วันที่ 19 สิ งหาคม 2553 อบต.นาพิณ อําเภอตระการพืชผล
- วันที่ 20 สิ งหาคม 2553 อบต.เหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
6. กลุ่มงานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน
สรุ ปสถานการณ์การให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น(รายละเอียดตามเอกสาร)
7. กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
1.งานอนามัยแม่ละเด็ก
2.1 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ ได้
จัดการประชุมเชิงวิชาการกรณี มารดาเสี ยชีวิต ในวันที่ 5 สิ งหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 การจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เนื่องในวันแม่แห่ งชาติ
“12 สิ งหา วันแม่ เราจะดูแลอะไร” สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ร่ วมกับศูนย์วิชาการ ดังนี้
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี / ศูนย์มะเร็ ง อุบลราชธานี / ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี และโรงพยาบาล
พระศรี มหาโพธิ์ โดยดําเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ สุ ดยอดคุณแม่ และจัดนิทรรศการ วันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ 10 สิ งหาคม 2553 ณ ซิต้ ีมอลล์ สุ นียท์ าว์เวอร์ ฟู้ ดแอนด์แฟชัน่ ชั้น G
2.3แผนการออกประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับเขต ปี งบประมาณ
2553(รายละเอียดตามเอกสาร)
2. การประเมินสถานประกอบการน่าอยู่ น่าทํางาน ปี 2553
ระดับทอง (ดีมาก) เงิน (ดี ) ทองแดง( พื้นฐาน) แต่ละอําเภอ ตามรายละเอียด
ผ่านระดับทอง 5 อําเภอ (สถานประกอบการ 6 แห่ ง) คือ
 เมืองอุบลราชธานี ได้แก่ บริ ษทั โตโยต้าดีเยีย่ ม หจก.อธิรุ่งโรจน์
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 เขื่องใน ได้แก่ โรงไฟฟ้ าบ้านกอก
 สว่างวีระวงศ์ ได้แก่ บริ ษทั เอส.เอส.การสุ รา จํากัด
 วาริ นชําราบ ได้แก่ โรงงานเวอร์เท็กซ์ แอมพีล
 เดชอุดม ได้แก่ หจก.พรณัฐพงศ์ปิโตรเลี่ยม ให้สรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพพนักงาน
กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ (3 อ.) เพิ่มเติมส่ วนที่ไม่ผา่ น ควรพัฒนาต่อตามเกณฑ์ หลัก 4 ด้าน สะอาด ปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
8. กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 99.75
9. กลุ่มงานบริหาร
1. การบริ หารอัตรากําลังลูกจ้างประจํา
ด้วย สป. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนตําแหน่งระดับชั้นของลูกจ้างประจําในสังกัดที่มี
ได้ในแต่ละส่ วนราชการ ซึ่ง ก.พ.จําแนกตําแหน่งลูกจ้างประจําเป็ น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริ การพื้นฐาน

กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
2.โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด

ปี งบประมาณ 2554

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการตามมาตรการ
ปรับปรุ งอัตรากําลังของส่ วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปี งบประมาณ พ.ศ.2554
(ออกจากราชการตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553) ซึ่ง สสจ.อบ. ได้รับจัดสรรโควตา จํานวน 17 ราย คุณสมบัติ
ของผูเ้ ข้าร่ วมมาตรการฯ คือ ต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป หรื อมีเวลาราชการ 25 ปี ขึ้นไป(ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับ
ถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการ (วันที่ 30 กันยายน 2553) และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ซึ่ง สสจ.อบ. ได้
แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานได้ทราบแล้ว
3. การสอบคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข
กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป รับสมัครบุคคลทัว่ ไปเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข
ตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผสู ้ มัครทั้งสิ้ น 450 คน สสจ.อบ.ได้ประกาศรายชื่อผูม้ ี
สิ ทธิสอบแล้ว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 จะดําเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา
09.00 – 12.00 น. ที่วิทยาลัยสาธารณสุ ขสิ รินธร อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี
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10. กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.

สรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพประชาชน 15 ปี ขึ้นไป
สรุ ปผลการดําเนินงานโครงการคาราวานบริ การสุ ขภาพเคลื่อนที่
สถานะการส่ งข้อมูล 4 แฟ้ มรายวัน
การตรวจสอบคุณภาพการส่ งข้อมูล 16 แฟ้ ม ของ รพช .ขอให้ผรู ้ ับผิดชอบส่ งข้อมูล 16
แฟ้ ม 2 ทาง ดังนี้
1. ส่ งตรงไป สป.สช. ตามช่องทางเดิม
2. ส่ งให้ สนง.สสจ.อบ. ทาง ubo.phoubon.in.th

11. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
1. กําหนดการประกวด อย.น้อย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ดังนี้










สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30
น. ณ ห้องประชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวันที่ 6 สิ งหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ
ห้องประชุม โรงพยาบาลวาริ นชําราบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ
ห้องประชุม สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ
ห้องประชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ
ห้องประชุม โรงพยาบาลตระการพืชผล

2. การประชุมเปิ ดตัวโครงการ “ การส่ งเสริ มการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีเหตุผลในเครื อข่ายและ
ชุมชนของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตําบล ( รพ.สต. ) จังหวัดอุบลราชธานี”


วันจันทร์ที่ 9 สิ งหาคม 2553 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี

3. การประชุมคณะกรรมการและกําหนดการออกตรวจประเมินสถานประกอบการประจํา
จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 19 – 20 สิ งหาคม 2553 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ สถานประกอบการอําเภอเมือง เดชอุดมและ
เขมราฐ

4. ประชุม งานคบส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริ ญธานี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น วันที่ 2-3 สิ งหาคม 2553
12. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
1. ขอให้ทุกอําเภอส่ งผลงานเด่น/นวัตกรรม/Best Practice อย่างน้อยอําเภอละ 1 เรื่ องเพื่อคัดเลือก
เป็ นตัวแทนของจังหวัด ร่ วมแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของสํานักหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
เขต 10 อุบลราชธานี
2. จากการอบรมวิทยากรครู ก เรื่ องการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29
กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วนั้น ให้ดาํ เนินการขยายผลกับ อสม.ใน
พื้นที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล(รพ.สต.) ให้ครบทุกแห่ง ซึ่งให้บูรณาการร่ วมกับการอบรมฟื้ นฟู อส
ม. ด้วย ภายในเดือนสิ งหาคม 2553
3. การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข " โรงพยาบาล 3S "
กระทรวงสาธารณสุ ข ปรับรู ปแบบ รพ.ยุคใหม่จาํ นวน 10,679 แห่ง ตาม“โครงการพลิกโฉม
โรงพยาบาลยุคใหม่ : สุ ขกาย สบายใจ” ว่า โครงการดังกล่าวเป็ นการปรับปรุ งสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวง สาธารณสุ ขให้ทนั สมัย 3 ด้าน หรื อ 3 เอส 3S:3ดี) ประกอบด้วย
 การปรับปรุ งระบบโครงสร้าง บรรยากาศ (Structure)
 ระบบบริ การการแพทย์และการบริ การทัว่ ไป (Service) เน้นลดเวลาการรอคอยการให้บริ การ
 ระบบการบริ หารจัดการภายใน รพ. (System)
โดยจะติดตามประเมินคุณภาพภายใน 3 เดือน
จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ งดําเนินการดังต่อไปนี้
-ประเมินตนเอง(ตามแบบ 3S.E1) โดยเริ่ มประเมินตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2553
-ให้จดั ส่ งรายงานให้กลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ที่
ช่องทาง http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่ งข้อมูลกลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
 ขอเชิญประชุมเตรี ยมการรับการตรวจเยีย่ มโดยท่านรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
สาธารณสุ ข วันนี้ เวลา 16.30 น.
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ับรองการประชุม
(นางสิ ริพร วงศ์ตรี )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข

