
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังที ่7/2553 
วนัที ่ 30  กรกฎาคม  2553  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 
1. นายสุรพร  ลอยหา  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
2. นายสุวิทย ์ โรจนศกัด์ิโสธร รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
3. นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
4. นางนํ้าเพชร  ตั้งยิง่ยง  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท ์  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
6. นางสาวไพรัช  บุญจรัส  ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
7. นายสุพจน์  บุญทา  ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
8. นายสมัพนัธ์  มุณีรัตน ์  แทนผูอ้าํนวยการศูนยว์ิศวกรรมการแพทยท่ี์ 5 อุบลราชธานี 
9. นายวชัรชยั  ครองใจ  แทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานควบคุมป้องกนัโรคท่ี 7 อุบลราชธานี 
10. นางสิริพร  วงศต์รี  หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
11. นางศิริวิทย ์ หล่ิมโตประเสริฐ หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
12. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค 
13. นายประทีป  บุญธรรม  หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
14. นางกาญจนา  มหาพล  หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
15. นางรําไพ  สุวนาม  หวัหนา้กลุ่มกลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
16. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง  หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร 
17. นางนภาพร  จนัทนบ  หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต 
18. นายวิโรจน์  เซมรัมย ์  หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
19. นางหรรษา  ช่ืนชูผล  หวัหนา้กลุ่มงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
20. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
21. นายธวติั  บุญไทย  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
22. นายดนยั  เจียรกลุ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
23. นายสุทธินนัท ์ โคตะสิน  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
24. นายอุดม  โบจรัส  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
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25. นายปัญญวตัร  ชมาฤกษ ์  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกดุขา้วปุ้น 
26. นายภิรักษ ์ รุ่งพฒันาชยักลุ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
27. นายพฒันา  ตนัสกลุ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
28. นายณฐันนท ์ พีระภาณุรักษ ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
29. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 
30. นายทะนง  คาํศรี   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
31. นายพิสิษฐ ์ เวชกามา  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
32. นายปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดอุดม 
33. นางนํ้าฝน จนัทร์แดง แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
34. นายนนทพงษ ์ ยศวจิิตร  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
35. นางสุดาพรรณ ประคองพนัธ์ รักษาการผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาตาล 
36. นายธานินทร์  ไชยานุกลู  สาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี 
37. นายสมยั  พลูทอง  สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 
38. นายประจกัษ ์ ทองงาม  สาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ 
39. นายธนายทุธ  ศรไชย  สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 
40. นายสมัพนัธ์  กลุพร  สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
41. นายทองอินทร์  ไชยธานี  สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
42. นายประสพ  สารสมคัร  สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
43. นายไพรัช  จนัทพนัธ์  สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 
44. นายชูวิทย ์ ธานี   สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 
45. นางศิวาภรณ์  เงินราง  สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่ 
46. นายยรุวฒั  ทองผา  สาธารณสุขอาํเภอกดุขา้วปุ้น 
47. นายณรงค ์ แผลงศร  สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
48. นายอดุลย ์ วรรณชาติ  สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 
49. นายลาํพนู  ฉวรัีกษ ์  สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
50. นายประวิทย ์ พนัธ์จูม  สาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 
51. นายทนงศกัด์ิ  หลกัเขต               สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
52. นายวินยั  แกว้พรหม  สาธารณสุขอาํเภอวา่งวีระวงศ ์
53. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู  สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
54. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ  สาธารณสุขอาํเภอนาเยยี 
55. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
56. นายมธัยม  สุพฒัน ์  สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
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57. นายนายสุทิน  กมลฤกษ ์  สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
58. นายวานิช  สายยนื  สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 
59. นายชวน  จนัทร์เล่ือน  สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายนื 
60. นส.อุทยั  สมบูรณ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สสจ.อบ. 
61. นางณฏัฐณิชา  แสนทวีสุข เจา้พนกังานเภสชักรรมชาํนาญงาน สนง.สสจ.อบ. 
62. นส.วนิดา ชยัเวชสกลุ  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สสจ.อบ. 
63. นายไพบูลย ์ แสนทวีสุข นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สสจ.อบ. 
64. นายจกัรพนัธ์ บุญส่ง  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สสจ.อบ. 
65. นางดารณี เผา่ผา  เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขชาํนาญงาน    สนง.สสจ.อบ. 
66. นางสุชารัตน์ ดวงแกว้  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ   สนง.สสจ.อบ. 
67. นางวลีรัตน ์ อภยับณัฑิตกลุ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สสจ.อบ. 
68. นางกมลรัตน ์ วงษา  เภสชักรชาํนาญการ   สนง.สสจ.อบ. 
69. นส.โสมนสัสา โสคาํภา  นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สนง.สสจ.อบ. 
70. นส.นิฤมล กมุทชาติ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สนง.สสจ.อบ. 
71. นายชยัสิทธ์ิ เรืองโรจน์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
72. นส.จินตนา พรมลาย นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
73. นายเริงฤทธ์ิ เริงนิรันดร์ เจา้พนกังานสาธารณสุขชาํนาญงาน สนง.สสจ.อบ. 
74. นายปัญญาวธุ ไพเราะ  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
75. นางอุษณีย ์ เกิดมี  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
76. นางเพญ็พิไล ซ่ือสตัย ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
77. นางรสสุคนธ์ มณฑา  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
78. นายปรีชา ทองมูล  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
79. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ ์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
80. นางธนชัพร สมาทอง พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  สนง.สสจ.อบ. 
81. นางเพญ็ศรี สมชยั  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
82. นางสาววชัรินทร์ กรวยสวสัด์ิ จพ.ทนัตสาธารณสุข   สนง.สสจ.อบ. 
83. นางสุภาภรณ์   อุตมงั  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
84. นางพิชญาภา ฮงทอง  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สสจ.อบ. 
85. นายธีระวฒัน ์ วีระพนัธ์ ผช.สาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ  สสอ.ม่วงสามสิบ 
86. นายชยัชาญ บุญคูณ  นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สสอ.ตาลสุม 
87. นส.จุฑามาศ ลวดทอง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สสอ.ตาลสุม 
88. นายฐปนวฒัน ์ บุญประครอง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ  รพ.๕๐พรรษาฯ 
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89. นายสุระ  เสนาเทพ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              รพ.๕๐พรรษาฯ 
90. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สสอ.ม่วงสามสิบ 
91. นางเยาวลกัษณ์ โภคละทวีพงศ ์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สสอ.เข่ืองใน 
92. นส.พฒันพร อุ่นวงศ ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สสอ.เข่ืองใน 
93. นางคาํปาน ชูรัตน์  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สสอ.เหล่าเสือโกก้ 
94. นายวิชิต  พุม่จนัทร์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สสอ.เหล่าเสือโกก้ 
95. นายสนัติ ศรัทธาพนัธ์ ผช.สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่  สสอ.ศรีเมืองใหม่ 
96. นายพิทกัษ ์ ทองทวน นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.พิบูลฯ 
97. นายเกรียงไกร พื้นทอง  ผช.สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่  สสอ.โขงเจียม 
98. นายเอกรัฐ แกว้สง่า  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ            รพ.วารินชาํราบ 
99. นายอุทยั นิปัจการสุนทร ผช.สาธารณสุขอาํเภอเมือง  สสอ.เมืองฯ 
100. นายธวชั ขนัตีสาย ผช.สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม  สสอ.ตาลสุม 
101. นายองักรู แก่นกลุ  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ            สสอ.เมืองฯ 
102. นางอุไร สอนอาจ นกัจดัการทัว่ไป    รพ.ตาลสุม 
103. นายอุทยั เลียงหิรัญถาวร ผช.สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน  สสอ.เข่ืองใน 
104. นางทองพรรณ ภกัดี  นกัจดัการทัว่ไป    รพ.ม่วงสามสิบ 
105. นส.เตือนจิตร สมเสนาะ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
106. นส.แพรพิลาส ผอ่งแผว้  นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ            สสอ.กดุขา้วปุ้น 
107. นายชนะ หอมจนัทร์ ผช.สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร  สสอ.โพธ์ิไทร 
108. นายวรวิทย ์ สอดศรี  ผช.สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล สสอ.ตระการพืชผล 
109. นส.จิรภสัษร สุระมุล  นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  รพ.เขมราฐ 
110. นายวิษณุพร รุ่งเรือง  นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สสอ.ตระการพืชผล 
111. นายประยงค ์ สุดสุข  ผช.สาธารณสุขอาํเภอกดุขา้วปุ้น  สสอ.กดุขา้วปุ้น 
112. นายมรกต ลอยนวล นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สสอ.โขงเจียม 
113. นายสิทธิชยั วิทิตถิรานนัท ์ ผช.สาธารณสุขอาํเภอสาํโรง  สสอ.สาํโรง 
114. นายสุทศัน ์ ลีนาม  ผช.สาธารณสุขอาํเภอสวางวรีะวงศ ์ สสอ.สวา่งวีระวงศ ์
115. นายประเทือง คาํภานนท ์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ            สสอ.วารินชาํราบ 
116. นายวิษณุ จาํรูญพงษ ์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ            สสอ.พิบูลฯ 
117. นายรัชพล ตงัคะวนิช ผช.สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ  สสอ.วารินชาํราบ 
118. นายณรงคช์ยั อนัช่ืน  นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.สาํโรง 
119. นายวรายธุ เลิศแลว้  นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.โขงเจียม 
120. นายคมกริช พิมพกนั  นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.ศรีเมืองใหม่ 
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121. นายสากล สีทากลุ  ผช.สาธารณสุขอาํเภอนาตาล  สสอ.นาตาล 
122. นายสิทธิชยั ทองกลู  ผช.สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม  สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

1. ภารกิจวนัท่ี 26-28 สิงหาคม 2553  รมว.กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเยีย่มและเป็น 
ประธานการประชุมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

2. การดาํเนินงานส่งเสริมสุขภาพจงัหวดัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2554 ใชก้ล 
ยทุธ์หมู่บา้นจดัการสุขภาพ ร่วมกบัสุขศึกษาประชาสมัพนัธ์ 

3. ขอขอบคุณทุกคนท่ีช่วยกนัในภารกิจของจงัหวดัในเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมาซ่ึงสาํเร็จ
และผา่นพน้ไปดว้ยดี 

4. ช่วงน้ีมีการสาํรวจสาํมะโนประชากร ประสาน อสม.ของเราในการใหข้อ้มูลต่างๆดว้ย 
5. การดาํเนินงานชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2553 

 

ระเบียบวาระนโยบายท่านที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่6/2553 
ดูรายละเอียดไดท่ี้ http://www.phoubon.in.th/  วาระการประชุมประจาํเดือน มิถุนายน 2553 

มติทีป่ระชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที ่6/2553 
  3.1 PP Itemize 
  นโยบายการดาํเนินงานตาม PP Itemize ของ นพ.สสจ.อบ. คือ การเร่งรัดหารายรับโดยการ
ตั้งเป้าหมายของรายรับ แลว้หารายรับใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ควรตอ้งเร่งดาํเนินการอยา่งไร  
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
  สถานการณ์ผลงาน ANC  ตํ่ากวา่ 12 สปัดาห์ ผลงาน 4,500 ราย ตํ่ากวา่เป้าหมาย ประมาณ 
1,000 กวา่ราย หญิงหลงัคลอด 3,715 ราย  วางแผนครอบครัว 216 ราย(non UC) TSH 14,000 ราย ผลงาน 
100%  คดักรองกลุ่มเส่ียง ผลงาน 20,638 ราย คิดเป็นเงิน ประมาณ 1 ลา้นบาท ประชาสมัพนัธ์ผูบ้ริหาร
ติดตามความกา้วหนา้ของผลงานรายเดือน ในโปรแกรม E- Claimโดยใช ้ 

Username: 530019825751 
Password: Ubon123456 

ข้อส่ังการ : 1.จดัทาํแบบฟอร์มแจกใหแ้ต่ละอาํเภอไปดาํเนินการ ตามเป้าหมายท่ียงัขาดอยู ่
      2. ประสานงานกบัคุณคิดคม (สปสช.เขต) เพื่อติดตามการประมวลผลขอ้มูล 
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กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 
  สถานการณ์ผลงานการตรวจสุขภาพช่องปาก โครงการยิม้สดใส ผลงานยงัไม่ผา่นเกณฑ ์
ไดรั้บเงินอุดหนุนในภาพรวม 158%  เป้าหมาย 83,000 บาท ไดรั้บอุดหนุน 48,000 บาท(เดือนพฤษภาคม) 
 
กลุ่มงานควบคุมโรค 
  ผลงานการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทุกอาํเภอดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ เหลือ อาํเภอวาริน 
ชาํราบ เป้าหมาย 5,645 ราย ดาํเนินการ 4,440 ราย 

  3.2 การประเมินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัตาํบล 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
  สรุปผลการตรวจประเมินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ จาํนวน 37 กองทุน จาก จาํนวน
ทั้งส้ิน 130 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31  
  ปัจจยัท่ีส่งผลในการเขา้ร่วมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

 เงินสนบัสนุน 
 อปท.มีส่วนร่วมในการจดัการสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี 

  ปัจจยัท่ีส่งผลในการไม่เขา้ร่วมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
 อปท.ไม่สามารถร่วมสมทบเงินได ้โดยเฉพาะ อปท.ขนาดเลก็ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนไม่เขา้ใจระเบียบวิธีปฏิบติัในการ 
ดาํเนินงาน บทบาทหนา้ท่ีกองทุนตลอดจนการบริหารจดัการท่ีดี 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข กบั อปท. 

  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
 คณะกรรมการมีความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องกองทุน 
 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ วางแผน แกไ้ขปัญหา 

  การดาํเนินงานระหวา่งสปสช.และ สสจ.อบ. 
1. สปสช. ประชาสมัพนัธ์การสมคัรเขา้ร่วมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
ในหว้งเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  
2. สสจ.อบ.ทาํหนงัสือแจง้ รพ.และสสอ. ถึงปฏิทินการดาํเนินงาน ของ 
อปท. 

ข้อส่ังการ: หาเวทีท่ีภาคีเครือข่าย มาครบ เขา้ช้ีแจงรายละเอียดการดาํเนินงานของกองทุน ประสานทอ้งถ่ิน
จงัหวดัถึงกาํหนดการประชุมประจาํเดือน 

  3.3 ยกร่างคาํส่ังการจดัประชุมวชิาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
  คุยรายละเอียดหลงัจากจบการประชุม 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข 
  4.1 เร่ืองสัง่การจากกระทรวง 
  สํานักงานควบคุมป้องกนัโรคที ่7 
โรคท่ีเฝ้าระวงั และระบาดในช่วงฤดูฝน 

1. ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ 2009 มีแนวโนม้การระบาดสูงข้ึน พื้นท่ีเส่ียง คือ  
อาํเภอดอนมดแดง 
2. อหิวาตกโรค 
3. ไขเ้ลือดออก มีการกระจายเพิ่มสูงข้ึนในทุกพน้ท่ี 

ข้อส่ังการ:  
  1.มอบกลุ่มงานควบคุมโรคเฝ้าระวงัโรคเหล่าน้ี และใชเ้ป็นขอ้พิจารณาความดีความชอบ
ของทุกอาํเภอ โดยพิจารณาขบวนการท่ีดาํเนินการ ของ อสม.และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และจาํนวนผูป่้วยท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัสองเท่าของระยะฟักตวั 
  2. รายงานสถานการณ์โรค ทุก 2 สปัดาห์ 
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
  สมาคมศลัยแพทย ์จดัประชุมศลัยแพทยน์านาชาติ ระหวา่ง 9-12 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม
สุนีย ์ อ.เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองจากกลุ่มงาน 
 

1. กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1.  กาํหนดการนิเทศ / สถานท่ีท่ีรับนิเทศ  

โซน 1   วนัท่ี  10  สิงหาคม  2553  ณ  หอ้งประชุมอาํเภอเมืองอุบลราชธานี 
โซน 2   วนัท่ี  11  สิงหาคม  2553  ณ หอ้งประชุมรพ.ตระการพืชผล 
โซน 3   วนัท่ี  17  สิงหาคม  2553  ณ หอ้งประชุมรพ.วารินชาํราบ 
โซน 4   วนัท่ี  18  สิงหาคม  2553  ณ หอ้งประชุม รพร.เดชอุดม 

         หมายเหตุ : สถานท่ีประชุมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
2. ลกัษณะการนิเทศงาน : เป็นการนาํเสนอขอ้มูลของอาํเภอในโซนในประเดน็ต่อไปน้ี 

2.1 ผลการดาํเนินงานตามนโยบาย / โครงการเนน้หนกั 8 โครงการ 
2.2 การดาํเนินการตาม PP Area base-Itemized  
2.3 ผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ 
2.4 ขอ้มูลทางการเงินของสถานบริการและเครือข่าย 
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2.5 สถานการณ์การเงินการคลงัของโรงพยาบาล 
2.6 สถานการณ์เงินบาํรุงของ PCU 
2.7  สรุปปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญัและแนวทางแกไ้ข 
2.8  ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานและแนวทางแกไ้ข 
2.9  ขอ้เสนอแนะต่อทีมนิเทศจงัหวดั 
2.10 ภาคผนวก 

- ขอ้มูลทัว่ไป 
- ขอ้มูลสถานะสุขภาพ 
- ขอ้มูลทรัพยากรสาธารณสุข 

3. การเตรียมการของอาํเภอท่ีรับการนิเทศ 
3.1 นาํเสนอขอ้มูลการนิเทศในภาพรวมอาํเภอ ๆ ละ 20 นาที โดยนาํเสนอเป็น Power Point 

จากขอ้ 2.1 – ขอ้ 2.9  ส่วนการนาํเสนอเป็นเอกสารใหด้าํเนินการ 
   ตั้งแต่ขอ้ 2.1 – ขอ้ 2.10  จาํนวน 15  เล่ม    

3.2 นาํเอกสารประกอบการนิเทศตาม Check list เพื่อใหผู้นิ้เทศตรวจสอบประกอบขอ้มูลการ
นาํเสนอของอาํเภอ 

3.3 ผูเ้ขา้ร่วมรับฟังการนิเทศ  ประกอบดว้ย คณะกรรมาการ คปสอ., และผูเ้ก่ียวขอ้ง  (อาํเภอ
ละ 10-15 คน ) 

4. การสรุปผลการนิเทศงาน  
4.1 ผูนิ้เทศสรุปประเดน็การนิเทศถึงขอ้ดี, ขอ้ดอ้ยเปรียบเทียบแต่ละอาํเภอในโซน  เตรียม  ให้

ประธานโซนสรุปหลงัจากแต่ละอาํเภอนาํเสนอแลว้เสร็จ 
4.2 ประธานโซนสรุปประเดน็แต่ละอาํเภอ  
4.3 เลขานุการนาํผลคะแนนแต่ละอาํเภอมาสรุปนาํเสนอในเดือนถดัมา 
 

2. กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 สรุปผลการอบรมหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เขต 13  
ประจาํปี 2553 

ประเดน็ปัญหา 
 1. ผูเ้ขา้อบรมบางคนเดินทางไปถึง ศอข. ชา้ ทาํใหไ้ม่ไดต้รวจสุขภาพเบ้ืองตน้ก่อนการอบรม จึง
ขอใหก้าํชบัผูเ้ขา้อบรมใหเ้ดินทางไปถึง ศอข.อยา่งชา้ท่ีสุดไม่เกิน 11.00 น. ถา้เดินทางไปถึงชา้เกิน13.00น.  
จะใหไ้ปอบรมรุ่นต่อไป 
 2. ผูเ้ขา้รับการอบรมบางคนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการบรรยายในวชิาต่างๆ  เช่น 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม/กิจกรรมการนาํเสนอ Best  Practice /กิจกรรมการออกกาํลงักาย  
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 3. ผูเ้ขา้รับการอบรมบางท่านมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  เช่น ในกิจกรรมงานเล้ียงมีการด่ืมสุรา ใน
หอ้งพกัมีการสูบบุหร่ี เล่นการพนนั และด่ืมสุรา 
 4. ผูเ้ขา้รับการอบรมเขียนแบบขออนุมติัไปราชการและแบบรายงานการเดินทางไม่ถูกตอ้งตาม
ฟอร์มท่ีจงัหวดัจดัให ้ซ่ึงสามารถ Down load แบบฟอร์ม ไดท่ี้ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่งขอ้มูล..
ฝ่ายพฒันาฯ และใหน้าํบนัทึกขออนุมติัไปราชการและแบบฟอร์มรายงานการเดินทางฉบบัจริงไปส่งในวนั
แรกท่ีเขา้รับการอบรมดว้ย 
 5. ขอเชิญ จนท.สสอ. แห่งละ 2 คน ประกอบดว้ย สาธารณสุขอาํเภอ หรือ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ 
หรือ นกัวิชาการสาธารณสุข และ ผูรั้บผดิชอบงานรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพสต.)  (รายละเอียด
ตามหนงัสือท่ี อบ0027.06/ว.6132 ลงวนัท่ี 22 ก.ค.2553) เขา้ร่วมอบรมฯ ณ ศอข. อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ และ
ขอใหส้าธารณสุขอาํเภอในกลุ่มเป้าหมายอยูร่่วมเป็นเกียรติในงานเล้ียงสงัสรรคคื์นวนัท่ี 3 เวลา 18.00 น. ของ
การอบรม 
 

3. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
1. ใบประกาศเกียรติคุณการดาํเนินงานสมาธิบาํบดั 
2. หลกัสูตรการรักษาทางการแพทยแ์ผนไทยสาํหรับเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั 
หลกัสูตรการรักษาทางการแพทยแ์ผนไทยสาํหรับเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั  เป็นหลกัสูตรท่ี 

เพิ่มศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยูใ่น  PCU.  ใหมี้ความรู้ดา้นการใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย
และสามารถออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่ผูท่ี้มารับบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยได ้
สถานท่ีท่ีจดัการอบรม :  ศุนยฝึ์กอบรมและพฒันาสาธารณสุขโขงเจียม 

3. การตรวจมาตรฐานสถานบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย   ปีงบประมาณ  2553   
การตรวจมาตรฐานสถานบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย  ซ่ึงจะมีการตรวจมาตรฐานโดย 

คณะกรรมการตรวจมาตรฐานสถานบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยระดบัจงัหวดั   ในช่วงเดือนสิงหาคม  ซ่ึง
แผนการออกประเมินจะมีการแจง้ใหท้ราบต่อไป   (การตรวจมาตรฐานสถานบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย  
จะมีการดาํเนินการ  2  ปี / 1  คร้ัง ) 
 

4. กลุ่มงานควบคุมโรค 
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
2. สถานการณ์โรคท่ีต้องเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 53 
3. สถานการณ์โรคเอดส์ 
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5.  กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 
 

1. ผลการดาํเนินงานตาม  PP Itemize 
   ผลงานประจาํเดือน ม.ค – ก.ค 53 ทั้งจงัหวดั มีดงัน้ี ตรวจฟัน 60.2 % ( ขอ้มูลเดือน มิ.ย 
42.8 % ) เคลือบร่องฟัน 121.42 % (ขอ้มูลเดือน มิ.ย  88.09 % ) รายละเอียดตาม File sealant ก.ค 53  

2. ผลการดาํเนินงานหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี 
         ผลงานหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี มีผลการดาํเนินการมีผูรั้บบริการเฉล่ีย 89.31 ราย/คร้ัง  
(เดือนมิถุนายน 97.46 ราย/คร้ัง) รายละเอียดตาม File ผลงานหน่วยทนัตกรรม ก.ค 53 

3. แผนปฏิบติังานทนัตแพทยอ์าสาสมคัร พอ.สว. ออกร่วมคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี   
- วนัท่ี 18 สิงหาคม 2553 อบต.โนนสวา่ง  อาํเภอกดุขา้วปุ้น 
- วนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 อบต.นาพิณ อาํเภอตระการพืชผล 
- วนัท่ี  20 สิงหาคม 2553 อบต.เหล่าแดง อาํเภอดอนมดแดง 
 

6.  กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 สรุปสถานการณ์การใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน(รายละเอียดตามเอกสาร) 
 
7.  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

1.งานอนามยัแม่ละเดก็ 
2.1 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานีร่วมกบัโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ได ้

จดัการประชุมเชิงวิชาการกรณีมารดาเสียชีวิต ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 1 
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

2.2 การจดักิจกรรมโครงการมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ  
“12  สิงหา วนัแม่ เราจะดูแลอะไร”  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ร่วมกบัศูนยว์ิชาการ ดงัน้ี   
ศูนยอ์นามยัท่ี 7 อุบลราชธานี / ศูนยม์ะเร็ง อุบลราชธานี / ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี และโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธ์ิ โดยดาํเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ สุดยอดคุณแม่ และจดันิทรรศการ วนัแม่แห่งชาติ 
ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ณ ซิต้ีมอลล ์ สุนียท์าวเ์วอร์  ฟู้ ดแอนดแ์ฟชัน่ ชั้น G 

2.3แผนการออกประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดบัเขต ปีงบประมาณ  
2553(รายละเอียดตามเอกสาร)  

2. การประเมินสถานประกอบการน่าอยู ่น่าทาํงาน  ปี2553 
                  ระดบัทอง (ดีมาก) เงิน (ดี ) ทองแดง( พื้นฐาน) แต่ละอาํเภอ ตามรายละเอียด   
ผา่นระดบัทอง   5  อาํเภอ  (สถานประกอบการ 6 แห่ง) คือ 

 เมืองอุบลราชธานี ไดแ้ก่ บริษทั โตโยตา้ดีเยีย่ม  หจก.อธิรุ่งโรจน์  
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 เข่ืองใน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าบา้นกอก  
 สวา่งวีระวงศ ์ไดแ้ก่ บริษทั เอส.เอส.การสุรา  จาํกดั 
 วารินชาํราบ  ไดแ้ก่ โรงงานเวอร์เทก็ซ์ แอมพีล 
 เดชอุดม ไดแ้ก่ หจก.พรณฐัพงศปิ์โตรเล่ียม  ใหส้รุปผลการตรวจสุขภาพพนกังาน  

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (3 อ.) เพิ่มเติมส่วนท่ีไม่ผา่น ควรพฒันาต่อตามเกณฑ ์หลกั 4 ดา้น สะอาด ปลอดภยั 
ส่ิงแวดลอ้มดี มีชีวิตชีวา 
   
8.  กลุ่มงานประกนัสุขภาพ   

ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 99.75 

 

9.  กลุ่มงานบริหาร 

1.  การบริหารอตัรากาํลงัลูกจา้งประจาํ 
  ดว้ย  สป. ไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีเปล่ียนตาํแหน่งระดบัชั้นของลูกจา้งประจาํในสงักดัท่ีมี 

ไดใ้นแต่ละส่วนราชการ ซ่ึง ก.พ.จาํแนกตาํแหน่งลูกจา้งประจาํเป็น 4 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน    

กลุ่มงานสนบัสนุน  กลุ่มงานช่าง   กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ   

2.โครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด  ปีงบประมาณ 2554   

  ดว้ย  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ไดรั้บอนุมติัใหด้าํเนินการตามมาตรการ

ปรับปรุงอตัรากาํลงัของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด)   ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

(ออกจากราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553)  ซ่ึง  สสจ.อบ. ไดรั้บจดัสรรโควตา  จาํนวน  17  ราย  คุณสมบติั 

ของผูเ้ขา้ร่วมมาตรการฯ คือ  ตอ้งมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีข้ึนไป(ไม่รวมเวลาทวคูีณ) นบั 

ถึงวนัก่อนออกจากราชการตามมาตรการ (วนัท่ี 30 กนัยายน 2553) และหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ  ซ่ึง สสจ.อบ. ได ้

แจง้เวียนใหทุ้กหน่วยงานไดท้ราบแลว้ 

3. การสอบคดัเลือกลูกจา้งชัว่คราว ตาํแหน่งนกัวิชาการสาธารณสุข  
 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป รับสมคัรบุคคลทัว่ไปเป็นลูกจา้งชัว่คราว ตาํแหน่งนกัวิชาการสาธารณสุข 
ตั้งแต่วนัท่ี  21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2553  ซ่ึงมีผูส้มคัรทั้งส้ิน 450 คน   สสจ.อบ.ไดป้ระกาศรายช่ือผูมี้
สิทธิสอบแลว้ ในวนัท่ี   20  กรกฎาคม 2553 จะดาํเนินการสอบขอ้เขียนในวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2553 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ท่ีวิทยาลยัสาธารณสุขสิรินธร  อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 
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10.  กลุ่มงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

1. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน 15 ปีข้ึนไป    
2. สรุปผลการดาํเนินงานโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี 
3. สถานะการส่งขอ้มูล 4 แฟ้มรายวนั 
4. การตรวจสอบคุณภาพการส่งขอ้มูล 16 แฟ้ม ของ รพช .ขอใหผู้รั้บผดิชอบส่งขอ้มูล 16 

แฟ้ม 2 ทาง ดงัน้ี 
1. ส่งตรงไป สป.สช. ตามช่องทางเดิม 
2. ส่งให ้สนง.สสจ.อบ. ทาง ubo.phoubon.in.th 

 
11.  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

1. กาํหนดการประกวด อย.นอ้ย ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ดงัน้ี 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 
น.  ณ หอ้งประชุม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ 
หอ้งประชุม โรงพยาบาลวารินชาํราบ  

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ 
หอ้งประชุม สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ 
หอ้งประชุม สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ 
หอ้งประชุม โรงพยาบาลตระการพืชผล  

2.   การประชุมเปิดตวัโครงการ “ การส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งมีเหตุผลในเครือข่ายและ
ชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัตาํบล ( รพ.สต. ) จงัหวดัอุบลราชธานี”  

 วนัจนัทร์ท่ี 9 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัอุบลราชธานี  

3.  การประชุมคณะกรรมการและกาํหนดการออกตรวจประเมินสถานประกอบการประจาํ
จงัหวดัอุบลราชธานี  
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 วนัท่ี 19 – 20 สิงหาคม 2553 เวลา  8.00 – 17.00 น. ณ สถานประกอบการอาํเภอเมือง เดชอุดมและ
เขมราฐ  

4.  ประชุม งานคบส. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี อาํเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น วนัท่ี 2-3 สิงหาคม 2553  

12.  กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. ขอใหทุ้กอาํเภอส่งผลงานเด่น/นวตักรรม/Best  Practice  อยา่งนอ้ยอาํเภอละ  1  เร่ืองเพ่ือคดัเลือก 

เป็นตวัแทนของจงัหวดั  ร่วมแสดงนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสาํนกัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
เขต  10  อุบลราชธานี 

2.   จากการอบรมวิทยากรครู ก เร่ืองการสร้างและใชแ้ผนท่ีทางเดินยทุธ์ศาสตร์  ระหวา่งวนัท่ี  28-29 
กรกฎาคม  2553  ณ  ศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแลว้นั้น  ใหด้าํเนินการขยายผลกบั  อสม.ใน
พื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล(รพ.สต.) ใหค้รบทุกแห่ง  ซ่ึงใหบู้รณาการร่วมกบัการอบรมฟ้ืนฟ ูอส
ม. ดว้ย  ภายในเดือนสิงหาคม  2553 

3.   การดาํเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข " โรงพยาบาล 3S " 
 กระทรวงสาธารณสุข ปรับรูปแบบ รพ.ยคุใหม่จาํนวน 10,679 แห่ง ตาม“โครงการพลิกโฉม 

โรงพยาบาลยคุใหม่ : สุขกาย สบายใจ” วา่ โครงการดงักล่าวเป็นการปรับปรุงสถานพยาบาลในสงักดั 
กระทรวง สาธารณสุขใหท้นัสมยั 3 ดา้น หรือ 3 เอส 3S:3ดี) ประกอบดว้ย  

 การปรับปรุงระบบโครงสร้าง บรรยากาศ (Structure) 
 ระบบบริการการแพทยแ์ละการบริการทัว่ไป (Service) เนน้ลดเวลาการรอคอยการใหบ้ริการ 
 ระบบการบริหารจดัการภายใน รพ. (System) 
    โดยจะติดตามประเมินคุณภาพภายใน 3 เดือน  
                จึงขอใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
                -ประเมินตนเอง(ตามแบบ 3S.E1)  โดยเร่ิมประเมินตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธนัวาคม  2553  
                -ใหจ้ดัส่งรายงานใหก้ลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพทุกวนัท่ี  15 ของทุกเดือน     ท่ี
ช่องทาง http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่งขอ้มูลกลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอืน่ๆ 
 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับการตรวจเยีย่มโดยท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

สาธารณสุข วนัน้ี เวลา 16.30 น. 
 ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบ้นัทึกการประชุม  
                    (นางดารณี  เผา่ผา) 
    กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูรั้บรองการประชุม  
                   (นางสิริพร  วงศต์รี) 
    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 

 
 


