สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2553
วันที่ 30 สิ งหาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ ม 1 ชั้น 3 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. นายสุ รพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายสุ วทิ ย์ 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. นายจรัญ ทองทับ
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
9. นางมานิดา สิ งหัษฐิต
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
10. นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์
แทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท่ี 5 อุบลราชธานี
11. นางบุญเรื อง ชัยสิ ทธิ์
แทนผ้อาํ นวยการสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติฯ
12. นางลัดดา คุณวุฒิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.พระศรี มหาโพธิ์
13. นางสิ ริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
14. นางศิริวทิ ย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15. นางพรนภัส ประเสริ ฐไทยเจริ ญ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
16. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
17. นางกาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
18. นางรําไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานประกันสุ ขภาพ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
19. นายสุ ทธิ พงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หาร
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
20. นางนภาพร จันทนบ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
21. นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
22. นายระวี แววศรี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
23. นายพรเจริ ญ เจียมบุญศรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชาลงกรณ
24. นายธวัติ บุญไทย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
25. นายดนัย เจียรกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
26. นางพัชรา เดชารัตน์
แทน ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
27. นายภิรักษ์ รุ่ งพัฒนาชัยกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

28. นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
29. นายณัฐนนท์ พีระภาณุ รักษ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
30. นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
31. นายทะนง คําศรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสิ รินธร
32. นายพิสิษฐ์ เวชกามา
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลบุณฑริ ก
33. นายสิ ทธาคม ผูส้ ันติ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
34. นายพิทกั ษ์พงษ์ จันทร์ แดง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
35. นายนนทพงษ์ ยศวิจิตร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
36. นายประวีร์
คําศรี สุข
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน
37. นายปั ญญา อิทธิธรรมบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม
38. นายชานนท์ พันธ์นิกลุ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตาลสุ ม
39. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
40. นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
41. นายสัมพันธ์ กุลพร
สาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
42. นายทองอินทร์ ไชยธานี
สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
43. นายประสพ สารสมัคร
สาธารณสุ ขอําเภอตระการพืชผล
44. นายไพรัช จันทพันธ์
สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ ไทร
45. นายชูวทิ ย์ ธานี
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
46. นางศิวาภรณ์ เงินราง
สาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
47. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุ ขอําเภอกุดข้าวปุ้ น
48. นายณรงค์ แผลงศร
สาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
49. นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
50. นายลําพูน ฉวีรักษ์
สาธารณสุ ขอําเภอพิบูลมังสาหาร
51. นายประวิทย์ พันธ์จูม
สาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
52. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
สาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
53. นายวินยั แก้วพรหม
สาธารณสุ ขอําเภอว่างวีระวงศ์
54. นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฏ
สาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
55. นายบัณฑิต สร้อยคํา
สาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
56. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุ ขอําเภอบุณฑริ ก
57. นายมัธยม สุ พฒั น์
สาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
58. นายนายสุ ทิน กมลฤกษ์
สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
59. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
60. นายชวน จันทร์ เลื่อน
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
61. นางอุษณี ย ์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ

62. นางนิภากรณ์ ภักดี
จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
63. นางจิรวัฒน์ สุ สิงห์
นักนักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการสนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
64. นางสาวอุทยั สมบูรณ์ นักนักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการสนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
65. นางเพ็ญศรี
สมชัย
นักนักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการสนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
66. นายกําแหง
สมสุ ข
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
67. นางอลิษา
สุ พรรณ นักนักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการสนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
68. นายสมชาย
บุญตะวัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
69. นายคมกริ ช ละคร
ทันตแพทย์ชาํ นาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
70. นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา นักวิเคระห์นโยบายและแผนฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
71. นางพัชราภรณ์ กิ่งแก้ว
นักนักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการสนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
72. นางธนัชพร สมาทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
73. นางลําดวน
ศรี ขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
74. นายอรุ ณ
บุญสร้าง เจ้าพนักงานสาธารสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
75. นางเรี ยมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
76. นายปรี ชา
ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
77. นางกมลรัตน์ วงษา
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
78. นางจุฬาพร
คํารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
79. นางอนุสรณ์ บุญทรง
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
80. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์นกั วิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
81. นางมณี วรรณ โค่นถอน เจ้าพนักงานพัสดุชาํ นาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
82. นางรัชนีพร เชื้อสระคู นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
83. นายจักรพันธ์ บุญส่ ง
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
84. นางดารณี
เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
85. นายวีรพันธ์ ซื่ อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
86. นายปิ ยมิตร สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
87. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
88. นางธิ ดารัตน์ บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
89. นางสาวฑิฆมั พร พันธ์พนิ ิจ เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
90. นางวิภาลักษณ์ ชุติเดชานุกลู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
91. นายประสิ ทธิ์ คูณแสนใส เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
92. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
โรงพยาบาลตาลสุ ม
93. นายธวัช
ขันตีสาย ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
สสอ.ตาลสุ ม
94. นางทองพรรณ ภักดี
นักจัดการทัว่ ไป
โรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
95. นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง นักวิชาการสาธารณสุ ข
สสอ.ตาลสุ ม

96. นางสาวพัฒน์พร อุ่นวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเขื่องใน
97. นางสาวเตือนจิตร สมเสนาะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลดอนมดแดง
98. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.ม่วงสามสิ บ
99. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.เขื่องใน
100. นายชนะพงษ์ นาคใหญ่
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.ดอนมดแดง
101. นายสุ ระ
เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
รพ.๕๐ พรรษาฯ
102. นางคําปาน ชูรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.เหล่าเสื อโก้ก
103. นางสุ คนธา ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุ ข
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
104. นางวยุรฉัตร สุ บิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สสอ.นาจะหลวย
105. นางสุ ธิตตา นาจาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.สิ รินธร
106. นางสาวอรอนงค์ สุ ทโธ
นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.บุณฑริ ก
107. นางเบญจมาภรณ์ รักษ์มณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.วาริ นชําราบ
108. นางยุวคล แก้วพรหม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.สต.เหล่าเสื อโก้ก
109. นางภิญญา โทมุลตรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สอ.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี
110. นายชนะ
หอมจันทร์
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ ไทร
สสอ.โพธิ์ ไทร
111. นายสุ พล
การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.ตระการพืชผล
112. นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.กุดข้าวปุ้ น
113. นายชนะจิต ศรี ภกั ดี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
รพ.โพธิ์ ไทร
114. นายวิระ
พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ ไทร
115. นายวิษณุพร รุ่ งเรื อง
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
สสอ.ตระการพืชผล
116. นางสาวจิรภัสพร
สุ ระมุล นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.เขมราฐ
117. นายธนศักดิ์ ธงศรี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.สําโรง
118. นางสาวอําไพ มาติวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
สสอ.พิบูลมังสาหาร
119. นายพิทกั ษ์ ทองทวน
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ
รพ.พิบูลมังสาหาร
120. นายวรายุธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ
รพ.โขงเจียม
121. นายเอกรัฐ แก้วสง่า
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
รพ.วาริ นชําราบ
122. นายชํานาญ เหลากลม
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.สิ รินธร
123. นายเจริ ญศักดิ์ ศรี ธญ
ั รัตน์
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอนํ้าขุ่น
สสอ.นํ้าขุ่น
124. นายนนฤสรณ์ กลางบุรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
รพร.เดชอุดม
125. นางนํ้าฝน จันทร์ แดง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
รพ.ทุ่งศรี อุดม
126. นายประจักษ์ สุ พรหม
ผช.สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
สสอ.นาจะหลวย
127. นายวีรศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.ทุ่งศรี อุดม
128. นายจิตร
มัง่ มี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.นํ้ายืน

เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ทราบ

1. การโยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ให้ทุกฝ่ ายส่ งผลการประเมินให้จงั หวัด ในวันที่ 10 กันยายน
2553 อาจมีการประชุมในระดับอําเภอก่อน ซึ่ งการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในรอบที่ 2 นี้ นพ.
สุ วทิ ย์ จะอธิบายในรายละเอียดเรื่ องเกณฑ์วา่ จะดําเนิ นการต่อไปอย่างไร แก้ไขปัญหาในรอบที่ 1
อย่างไร
2. ประชาสัมพันธ์สมัคร ตําแหน่ง ซี 8 ที่วา่ ง ตําแหน่งสาธารณสุ ขอําเภอ และ ซี 8(ตําแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุ ขชํานาญการพิเศษ) ในระดับจังหวัด รวมถึงระดับอําเภอก็สามารถสมัครได้ โดย
คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณา ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2553
3. เรื่ องเร่ งด่วนที่ตอ้ งเร่ งให้เสร็ จภายใน เดือนกันยายน 2553 เช่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
ซึ่ งวันนี้ จะแจ้งนโยบายนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดไปพร้อมกัน เพื่อเป็ นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ขต่อไป
นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ขในการพัฒนางานสาธารารณสุ ข 2554
1. การดําเนิ นการตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุ ขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุ ขภาพดี 3 ดี
2. การพัฒนารพ.สต.ทุกแห่งปี 2554
3. การเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4. การดําเนิ นงาน 2 อ คือ โภชนาการและ การออกกําลังกาย เป็ นเครื่ องมือแก้ไขปั ญหา
โรคเรื้ อรัง
5. ไอโอดีน การแจกเกลือไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ นักเรี ยน โดยกรมอนามัยจะ
ดําเนินการสุ่ มสํารวจเชิงสถิติ(ตรวจปั สสาวะ)
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554
1. ใช้เครื่ องมือ PMQA เป็ นกลยุทธหลักในการบริ หารจัดการพัฒนางานสาธารณสุ ข
1.1 สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรอย่างมีทิศทาง เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ต้องรับทราบร่ วมกัน
1.2 การถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
1.3 การจัดทําแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร(หมวด 2) อยูบ่ น
พื้นฐานความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 เน้นแผนงาน/โครงการในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพ
1.5 งานทุกงานต้องมีการประสานงาน บูรณาการร่ วมกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
1.6 การบริ หารจัดการฐานข้อมูล (หมวด 4) แยก data และ information
1.7 ใช้ IT ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด
1.8 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์

1.9 สถานบริ การสาธารณสุ ขทุกแห่งให้บริ การได้ตามเกณฑ์ เช่น รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
PCA ต้องมีการสํารวจความพึงพอใจทุกระดับ
1.10 การจัดการผลลัพธ์ พัฒนาระบบการติดตาม
2. การบริ หารความเสี่ ยง ด้านการเงินการคลัง
3. การยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ ายปกครอง สนง.จังหวัด เพื่อบูรณาการ
แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาสังคมองค์รวม
5. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพในเรื่ องการรักษา ส่ งเสริ ม
ป้ องกัน ฟื้ นฟู
4. จังหวัดจะดําเนิ นการสํามะโนประชากร ให้ดาํ เนิ นการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
5. ขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการร่ วมต้อนรับฯพณฯท่านรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขทุกคน
6. โครงการคนไทยไร้พุง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลําดับที่ 1 รางวัล 100,000บาท

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน กรกฎาคม 2553
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2553

3.1 PP Itemize
กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
สถานการณ์ผลงาน ANC ตํ่ากว่า 12 สัปดาห์ ผลงาน 50% เยีย่ มหลังคลอด ผลงาน 55%
วางแผนครอบครัว ผลงานตํ่า TSH ผลงาน 100% คัดกรองกลุ่มเสี่ ยง ผลงาน 20,638 ราย
ข้ อสั่ งการ: ให้จดั ประชุมผูร้ ับผิดชอบ ข้อมูล PP Itemize (มอบกลุ่มส่ งเสริ มสุ ขภาพ) โดยเอาdata แปลงเป็ น
มูลค่าของเงิน เช่น ผลงาน ANC กี่ราย คิดเป็ นมูลค่าเงินเท่าไหร่ คิดเป็ นร้อยละเท่าไหร่ ของเป้ าหมายตาม
วงเงินที่จะได้รับ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
สถานการณ์ผลงานการตรวจสุ ขภาพช่องปาก โครงการยิม้ สดใส ผลงาน ณ เดือนสิ งหาคม
ร้อยละ 78.69 ผลงานการเคลือบหลุมร่ องฟัน เกินเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ 152

กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
ผลงานการตรวจมะเร็ งปากมดลูก เป้ าหมาย 77, 000 ราย ทําได้ 68,000 ราย ภาวะซึ มเศร้า
คัดกรองด้วยแบบสอบถาม 2 Q ผลงาน 3,765 ราย
ข้ อสั่ งการ: ข้อมูลการตรวจมะเร็ งปากมดลูกและข้อมูลภาวะซึ มเศร้า ครั้งต่อไปขอให้ Benchmark กับจังหวัด
อื่นภายในเขตด้วย
กลุ่มงานควบคุมโรค
ข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดําเนิ นการครบตามเป้ าหมายแล้ว ส่ วนวัคซี นที่ประเมิน
สิ้ นปี (หัด,JE3,DTP 5) ผลงานครอบคลุม 98%
ข้ อสั่ งการ:
• ครั้งต่อไปให้หวั หน้ากลุ่มงานเป็ นผูร้ ายงาน
• ข้อมูลวัคซี นจากการ ตรวจสอบทาง Website แล้ว พบความครอบคลุม เพียง
33% ข้ อมูลตํ่ามาก เมื่อเทียบกับ จ.อํานาจเจริ ญ และ จ.ยโสธร(ผลงานอันดับ 1
และอันดับ 2 ของประเทศ)ขอให้ติดตามข้อมูลและประสานกับกลุ่มงาน IT ใน
การกรอกข้อมูล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุ ข

สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมภาคีสุขภาพ บริ การด้วยใจมอบให้ถึงบ้าน ในวันที่ 3
กันยายน 2553 ณ โรงแรมสุ นีย ์
ข้ อคําถามจากสสอ.นาจะหลวย: หลังจากที่ให้สาธารณสุ ขอําเภอประชาสัมพันธ์เรื่ องการสมัครเข้าร่ วม
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ผลงานความครอบคลุมในภาพรวมทั้งจังหวัดเป็ นอย่างไร
กลุ่มงานประกัน: ขอเวลาในการรวบรวมข้อมูลเนื่องจาก อปท.ส่ งผ่านข้อมูลไปที่ สปสช.เอง ไม่ผา่ นจังหวัด
ข้ อสั่ งการ:
1. กลุ่มงานประกันดําเนิ นการสอบถาม สปสช.อย่างเร่ งด่วน
2. OP Ontop ในปี หน้า อําเภอที่มีพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. หรื อ สอ. ให้ดาํ เนินการจัดทํา
คําสั่งคณะกรรมการ 5 ภาคส่ วน ข้อมูลเครื อข่าย PCU เป็ นเอกสารพร้อมส่ งให้จงั หวัด ที่กลุ่มงานสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ (ที่คุณวิโรจน์ เซมรัมย์ เท่านั้น)เพื่อเตรี ยมการในปี งบประมาณ 2554 ในวันที่ 10 กันยายน
2553
3. จัดทําformat ส่ งให้อาํ เภอภายใน 31 สิ งหาคม 2553

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
สรุ ปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบริ การสุ ขภาพจิตและจิตเวช
ข้ อสั่ งการ:
1. มอบกลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต จัดทําแผนปฏิบตั ิการ ปี 2554 ตามประเด็นที่รพ.
พระศรี มหาโพธิ์ สรุ ป และไม่ตอ้ งทํา SWOT อีก
2. กลุ่มงานการแพทย์ฯดําเนิ นการวิเคราะห์วา่ จะมีการเพิ่มวันอบรม งบประมาณ สถานที่ใน
การปฐมนิ เทศแพทย์บรรจุใหม่ของจังหวัดอุบลฯหรื อไม่ และให้เพิ่มเนื้อหา Itemize ในหลักสู ตรด้วย
ดําเนินการทําแผนปฏิบตั ิการ
3. มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข จัดประชุมทุกเรื่ องให้แล้วเสร็ จ โดยเฉพาะ
งบลงทุน งบค่าเสื่ อม แผนพัฒนายุทธศาสตร์ จงั หวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยวันที่ 12
กันยายน 2553 รวบรวมแผนปฏิบตั ิการจากอําเภอ ส่ งที่บา้ นพัก นพ.สสจ.อบ.
ศูนย์ วศิ วกรรมการแพทย์ ท่ี 5
สรุ ปผลการดําเนินการสอบเทียบเครื่ องมือ และแผนการดําเนินงานปี งบประมาณ 2554
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
นําเสนอความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงาน
1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
• การออกใบรับรองการเกิดย้อนหลังให้บุคคลไร้สัญชาติ ซึ่ งมีผปู ้ ระสานงานเครื อข่ายองค์กร
เอกชน แจ้งว่า ในพื้นที่สถานบริ การเขตอําเภอโพธิ์ ไทร ได้ออกใบรับรองการเกิดย้อนหลังให้ผไู้ ร้สญ
ั ชาติ ซึ่ ง
สํานักทะเบียนกลางให้ความเห็นว่า ผูอ้ อกหนังสื อรับรองการเกิด ต้องรู้-เห็นการเกิด และผูร้ ับรองควรมีอายุ
มากกว่า อย่างน้อย 15 ปี หรื ออาจใช้วธิ ี ประชาคมคนทั้งหมู่บา้ นเพื่อให้การรับรอง
เห็นควรแจ้งสถานบริ การสาธารณสุ ขทุกระดับตระหนัก และ ให้ความระมัดระวังในการ
ดําเนินการออกหนังสื อรับรองการเกิดในกรณี ทาํ คลอด รู ้เห็นการคลอดเท่านั้น
• วันที่ 20 กันยายน 2553 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดศรี สะเกษ เป็ นเจ้าภาพการจัดประชุม
วิชาการสาธารณสุ ขเขต 13 โดยมีการจัดมหกรรมสุ ขภาพ งานประกวดโรงเรี ยน นวัตกรรมสุ ขภาพชุมชน
ต้นแบบ และ การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผเู ้ กษียณอายุราชการของเขต บริ เวณสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดศรี สะเกษ โควต้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน
• จัดทําแผนค่าเสื่ อมปี 2554
ขอให้ทุกเครื อข่ายดําเนินการจัดทําแผนค่าเสื่ อมปี 2554 ส่ งให้ จังหวัด ภายในวันที่ 10
กันยายน 2553 เป็ นรายเครื อข่าย โดยใช้แบบฟอร์ มที่ดาํ เนิ นการในปี ที่ผา่ นมา ตามยอดเงินประมาณการได้รับ
• ให้อาํ เภอรายงานสถานการณ์อุทกภัย ให้รายงานตามแบบฟอร์ มเดิม

ข้ อสั่ งการ: ให้ทุกอําเภอทําแผนแก้ไขปั ญหา เนื่องจากช่วงนี้มีมรสุ ม และให้จงั หวัดสํารองยาโดยจัดซื้ อเพิ่ม
2,000 กล่อง โดยเฉพาะยาสําหรับโรคผิวหนัง
2. กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
• ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 99.83
ข้ อสั่ งการ: ปี งบประมาณ 2554 ให้ต้งั คปสอ.เมือง ในการประชุมครั้งแรก นพ.สสจ.อบ.เป็ นประธาน
3. กลุ่มงานควบคุมโรค
• สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
อําเภอเดชอุดม วาริ นชําราบ ตระการพืชผล เมือง เป็ นพื้นที่ท่ีมีผปู้ ่ วยต่อเนื่องเกิน 2 เท่าของระยะ
ฟักตัก
• สถานการณ์โรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา เดือนสิ งหาคม คือ โรคไข้หวัดใหญ่
ข้ อสั่ งการ: 1.เน้นยํ้าเรื่ องวิชาการในการรักษาไข้เลือดออกของบุคลากรทางการแพทย์
2. เน้นหนักการใช้มาตรการเดิมในการป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่ งการฉี ดวัคซี นจะ
ได้ผลต้องฉี ดในช่วงฤดูกาลระบาด ในช่วง มิถุนายน- กันยายน 2553 การเร่ งฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่
ในช่วงเดือนตุลาคม จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ การระบาด จึงควรเร่ งฉี ดวัคซี นในเดือน สิ งหาคม ให้ได้
50% กันยายน ให้ครบ 100% กลุ่มเป้ าหมาย หญิงตั้งครรภ์เกิน 7 เดือน ถ้ามีประวัติแท้ง/คลอดก่อนกําหนด
จะมีผลเสี ยมากกว่า ไม่ควรฉี ด ส่ วนงบประมาณค่าตอบแทนโอนตรงไปที่ CUP ให้ติดตามด้วยว่าผูก้ รอก
ข้อมูลได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่
4. กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
• แผนการออกปฎิบตั ิงานประชุมชมรมผูส้ ู งอายุสัญจร จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่ วมมือ
ในการเตรี ยมความพร้อมเรื่ องสถานที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ซึ่ งงบประมาณดําเนินการประชุมจะจัดสรรเป็ นค่า
- ค่ารถ คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารคนละ 75 บาท
- ค่าห้องประชุม 1,000 บาท
• แผนการประเมินรพ.สายใยรักแห่งครอบครัว ประจําเดือนกันยายน
• แผนประชุมโครงการส่ งเสริ มพัฒนาการและสุ ขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ใน “ศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” หลักสู ตร 1 วัน จํานวน 6 รุ่ น กลุ่มเป้ าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศูนย์เด็ก

5. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
• PMQA
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ส่ งเอกสารการประกวดไปที่ สํานักงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 ขณะนี้ได้สาํ เนาเอกสารให้ สสอ. รพ.ทุกแห่งและทุกกลุ่มงาน
ในสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ใช้เป็ นคู่มือและแนวทางการดําเนินงานต่อไป
• โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เขต 13 ประจําปี 2553
ประเด็นปั ญหา
1. ผูเ้ ข้าอบรมบางคนเดินทางไปถึง ศอข. ช้า ทําให้ไม่ได้ตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นก่อนการอบรม จึง
ขอให้กาํ ชับผูเ้ ข้าอบรมให้เดินทางไปถึง ศอข.อย่างช้าที่สุดไม่เกิน 11.00 น.
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมบางคนไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากการบรรยายในวิชาต่างๆ เช่น
กิจกรรมละลายพฤติกรรม/กิจกรรมการนําเสนอ Best Practice /กิจกรรมการออกกําลังกาย
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมนําบันทึกขออนุมตั ิไปราชการและแบบฟอร์ มรายงานการเดินทางฉบับจริ งไป
ส่ งในวันแรกที่เข้ารับการอบรมด้วย
4. ขอเชิ ญ จนท.สสอ. แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย สาธารณสุ ขอําเภอ หรื อ ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอ
หรื อ นักวิชาการสาธารณสุ ข และ ผูร้ ับผิดชอบงานรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพสต.) เข้าร่ วมอบรม
และขอให้สาธารณสุ ขอําเภอ ในกลุ่มเป้ าหมายอยูร่ ่ วมเป็ นเกียรติ ในงานเลี้ยง คืนวันที่ 3 เวลา 18.00 น.
• การอบรมลูกจ้างนักวิชาการสาธารณสุ ข
- จัดอบรม วันที่ 6- 10 กันยายน 2553 และ วันที่ 13-15 กันยายน 2553 ที่ ห้องประชุม 1
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15-17 กันยายน 2553 ที่ ศูนย์การเรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่ายสรรพสิ ทธิ ประสงค์
- ฝึ กภาคปฏิบตั ิ ที่ รพช.แม่โซน 4 แห่ง 2 สัปดาห์ (วันที่ 20 กันยายน - วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
- คัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติผา่ นการฝึ กอบรม / ประกาศผลรายชื่อผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม
- ปฐมนิ เทศ และเลือกสถานที่ปฏิบตั ิงานที่ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
(วันที่ 4 ตุลาคม 2553) งานเลี้ยงรับ เย็น วันที่ 4 ตุลาคม 2553
• การพัฒนาผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555
เป้ าหมาย : จํานวน 11 คน
เดิม ระยะเวลา ภาคทฤษฎี วันที่ 6 กันยายน 2553 - วันที่ 3 ตุลาคม2553 ณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดขอนแก่น ภาคปฏิบตั ิ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2553 -วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ
พื้นที่ตน้ สัง กัด
เปลี่ยนแปลง ระยะเวลา : เป็ นห้วง เดือนพฤศจิกายน 2553 จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

• การพัฒนาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555
เดิมภาคทฤษฎี วันที่ 6 กันยายน 2553 – 29 ตุลาคม 2553 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดอุบลฯ
ภาคปฏิบตั ิ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ พื้นที่ตน้ สัง กัด
่ นไปยังไม่มก
ี ําหนด
เปลี่ยนแปลง ระยะเวลา เลือ
• งานพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
จัดอบรมโครงการค่ายเปลี่ยนชีวติ ชีวติ เปลี่ยน วันที่ 13 - 18 กันยายน 2553 ณ ศูนย์
อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป้ าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ผูผ้ า่ นการอบรม 20 รุ่ น ที่เป็ นกลุ่ม
เสี่ ยง จํานวน 40 คน
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสั ชกรรม
• ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทําแผนการจัดซื้อยา ปี งบประมาณ 2554 และส่ งมายังกลุ่ม
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2553
(สามารถ download แบบฟอร์ มที่ http://uploadfile.phoubon.in.th/ หรื อทางอีเมล์หวั หน้ากลุ่มงานเภสัช
กรรมทุกท่าน)
• ข่าวประชาสัมพันธ์
1).ประชุมสัมมนาวิชาการเขต 13 เรื่ อง ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ข้อมูลเอกสาร
ทางวิชาการในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ อุบลราชธานี
2). กําหนดการสอบขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยวันที่ 1, และ 3
ตุลาคม 2553
• แจ้งเร่ งรัดการชําระหนี้ยาองค์การเภสัชกรรม(ปี 52 ยังมีโรงพยาบาลบางแห่งค้างจ่าย)
7. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
• การดําเนิ นการตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุ ขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุ ขภาพดีมีรอยยิม้
3 S ขอให้เร่ งดําเนินการตามเกณฑ์ที่กาํ หนด(การประเมินตนเอง แบบรายงาน3S.E1) และรายงานให้จงั หวัด
ทราบทุกวันอังคารของสัปดาห์ ที่ E-mail PU2517@gmail.com กายแต่งกายสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
• งานปฐมภูมิ
1.การพัฒนา รพ.สต. ดําเนินการประเมินตนเอง ตามแบบ รพ. 3S E1
2.การขอรับงบจัดสรรเพื่อพัฒนาหน่วยบริ การปฐมภูมิ ontop ปี 2554 ขณะนี้ยงั ขาดคําสั่งแต่งตั้ง

• งานสุ ขภาพภาคประชาชน
1).วางแผนเตรี ยมการคัดเลือก อสม. ปี 2554 จะดําเนินการคัดเลือก อสม.ระดับจังหวัด ภายในเดือนตุลาคม
ขอให้อาํ เภอได้เร่ งคัดเลือก อสม.ในระดับตําบล อําเภอ ให้เสร็ จสิ้ นภายในกันยายน 2553
2).สถานบริ การที่ประเมินผ่านเกณฑ์สุขศึกษา ส่ ง 13 แห่ง ผ่าน 12 แห่ง
8. กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิ น
• ผลงานการให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ประจําเดือนสิ งหาคม 2553
• อบจ.แจ้งว่าจะเช่ารถเพิ่มเติม ขอให้อาํ เภอแจ้งจังหวัดด้วยถ้ามีการขยายเครื อข่ายเพิ่มเติม
9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ ผลงานการให้บริ การรากฟันเทียม เป้ าหมายจังหวัด
อุบลราชธานี 100 คน โดยหน่วยงานที่ทาํ TOR คือรพศ.สรรพสิ ทธิ์ ประสงค์ และ ศูนย์มะเร็ ง ขณะนี้ผลงาน
ทําได้ 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ปั ญหาอยูท่ ี่ การประชาสัมพันธ์ และการกระจายเป้ าหมายผูร้ ับบริ การ ขอ
ความร่ วมมือพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และค้นหาคนไข้
ข้ อสั่ งการ: มอบกลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ปชส.การให้บริ การรากฟันเทียมในชมรมผูส้ ู งอายุดว้ ย อาจพิจารณา
ให้ค่าตอบแทนคนไข้ที่มารับบริ การรากฟันเทียม(First visit) เพือ่ เป็ นค่ายานพาหนะ
10.กลุ่มงานบริ หาร
1. งานแสดงมุฑิตาจิต กําหนดวันที่ 17 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม OTOP จังหวัด
อุบลราชธานี
2. การรับสมัครผูม้ ีคุณสมบัติ ตําแหน่ง นว.สาธารณสุ ขชํานาญการพิเศษ สาธารณสุ ข
อําเภอ ผช.สาธารณสุ ขอําเภอ หัวหน้าสถานีอนามัย หรื อตําแหน่งที่วา่ ง กําหนดภายใน
10 กันยายน 2553
3. การจ้างลูกจ้างชัว่ คราว ถ้าอําเภอจะจัดจ้างให้อยูใ่ นแผนการเงินการคลัง และต้องขอ
อนุมตั ิทุกครั้ง ถ้าจ้างทดแทนไม่ตอ้ งขออนุมตั ิ
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประเมินผลและสรุ ปส่ งนพ.สสจ. วันที่ 12 กันยายน 2553
11.กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
ขณะนี้จงั หวัดอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในโครงการการเยียวยาดูแล
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ จํานวน 800,000 บาท จากกรมสุ ขภาพจิต โดยอบรม อสม.หมู่บา้ นละ 1
คน กําหนดดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในกันยายน 2553
ข้ อสั่ งการ: มอบนพ.สุ วทิ ย์ พิจารณารายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลและสํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอ

สสอ.ตระการพืชผล
เห็นควรให้พนักงานเก็บข้อมูล ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรนักวิชาการสาธารณสุ ข(ใหม่)จะมี
ผลดีในแง่การเริ่ มต้นปฏิบตั ิงานที่พร้อมกัน ซึ่ งเป็ นการใช้เงินบํารุ งจ้างอยูแ่ ล้ว เมื่อพิจารณาหลักการแล้วมี
ความเป็ นไปได้
ข้ อสั่ งการ: เห็นด้วยในหลักการ นพ.สสจ.ขอพิจารณาข้อมูลก่อน
สสอ.นาจะหลวย
สถาบันบรมราชชนก(สบช.)ให้โตวต้าจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง วุฒิ ม.3 จํานวน 12
คน ตําแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข(ที่ใช้งบ SP2 ) ไปอบรมหลักสู ตร 3 เดือนดําเนินการโดย วิทยาลัย
การสาธารณสุ ข ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วไม่มีการเพิ่มค่าจ้าง แต่เป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่ วนของCUP เมื่อเสร็ จ
สิ้ นการพัฒนาศักยภาพแล้วควรมีการเพิม่ ค่าจ้างให้กบั กลุ่มคนดังกล่าว
ข้ อสั่ งการ: ขอพิจารณาหลักสู ตรก่อน
สสอ.วาริ นชําราบ
1. ประธานชมรมสาธารณสุ ขแห่งประเทศไทยคนใหม่ คือ นายสามัคคี เดชกล้า
2. ขอเชิ ญสาธารณสุ ขอําเภอทุกคนประชุมพร้อมกันเวลา 10.00 น. วันที่ 31 สิ งหาคม 2553 ที่
สนง.สสจ.อบ.

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
นพ.สุ วทิ ย์ โรจนศักดิ์โสธร
1.การพิจารณาความดีความชอบ ในรอบที่ 1 มีการให้คะแนนแตกต่างกันมากในแต่ละหน่วย
เมื่อนํามาpot กราฟ ไม่ได้กราฟแบบNormal Curve รู ประฆังควํ่า ตัวชี้ วดั รายบุคคลให้คะแนนไม่สอดคล้อง
กับภาระงานที่รับผิดชอบ(Jodescription) ตลอดจนระดับคะแนนแตกต่างกัน เห็นควรกําหนดมาตรฐาน
ร่ วมกันในแนวทางกว้างๆดังนี้
1.1 ทุกหน่วยทบทวนตัวชี้วดั รายบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.2 ภาระงานที่รับผิดชอบ(Jobescription) ควรเป็ นงานที่บุคคลนั้นทําเอง ไม่ใช่นาํ นําเอาผลงาน
ผูอ้ ่ืนมาเป็ นผลงานตนเอง
1.3 คะแนนเต็ม 100 เปอร์ เซนต์ ควรให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 Base Line เท่ากับ 3 ต้องมีขอ้ มูลเป็ น
Evidence base แต่ผบู ้ ริ หารสามารถยืดหยุน่ ได้
1.4 การให้คะแนนในภาพรวมองค์กร ควรพิจารณาดังนี้

• ระดับดีเด่น มี
ผลการดําเนิ นงาน 90% ขึ้นไป ไม่ควรเกิน 5% ของประชากร
• ระดับดี
ผลการดําเนิ นงาน 80-89% ไม่ควรเกิน 10%
• ระดับปานกลาง ผลการดําเนินงาน 70-79% ไม่ควรเกิน 50%
• ระดับพอใช้
ผลการดําเนิ นงาน 60-69% ไม่ควรเกิน 30%
• ระดับต้องปรับปรุ ง ผลการดําเนินงาน 60%
ไม่ควรเกิน 1%
คะแนนที่ได้ควรมีการกระจาย ได้กราฟเป็ นรู ประฆังควํ่า ให้ผบู ้ ริ หารกลับไปทบทวน
โดยกําหนดวงเงินให้ภาพรวม 3% จังหวัดหักไว้ 0.1% คิดที่วงเงิน 2.9% ให้สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ 0-6%
2.ระบบการให้ คําปรึกษา
ได้ทาํ หนังสื อแจ้งทุกอําเภอวางระบบการให้คาํ ปรึ กษา โดยระบบTele Medecine ให้ทุก
อําเภอกลับไปพิจารณาถึงวิธีการที่จะดําเนินการวางระบบดังกล่าวในการติดต่อสื่ อสารกับ รพ.สต. ทั้งใน
เรื่ องของอุปกรณ์โดยเฉพาะ Webcam และ Microphone และสถานที่ ถ้าเป็ นโรงพยาบาลให้ติดตั้งที่ ER และ
OPD ถ้าเป็ นช่วงนอกเวลาราชการให้ใช้จุดบริ การที่ ER เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นเข็มมุ่งอีกประเด็นในการพัฒนา รพ.
สต.
3.รถ X-ray
สามารถให้บริ การได้หลายร้อยคน ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเรื่ องฟิ ล์ม หากอําเภอใดที่ทาํ
โครงการที่ตอ้ งให้รถ X-ray โดยเฉพะโครงการตรวจสุ ขภาพ การให้บริ การเชิงรุ กสามารถจัดทําแผนการขอ
ใช้รถได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค(คุณสุ ภาวิณี) โดยมีค่าใช้จ่ายในเรื่ อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่านํ้ามัน(คิดวันละ 2,000
บาท)
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ับรองการประชุม
(นางสิ ริพร วงศ์ตรี )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข

