
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 8/2553 

วนัที่  30  สิงหาคม  2553  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 

1. นายสุรพร  ลอยหา            นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. นายสุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร     รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. นายนิพนธ์  มานะสถิตพงศ ์    รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

4. นางนํ้าเพชร  ตั้งยิง่ยง      รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

5. นางปริญญา  ผกานนท ์     รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

6. นางสาวไพรัช  บุญจรัส                ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

7. นายสุพจน์  บุญทา                ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

8. นายจรัญ  ทองทบั              แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

9. นางมานิดา  สิงหษัฐิต                   แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

10. นายสมัพนัธ์  มุณีรัตน์           แทนผูอ้าํนวยการศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท่ี์ 5 อุบลราชธานี 

11. นางบุญเรือง  ชยัสิทธ์ิ              แทนผอ้าํนวยการสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติฯ 

12. นางลดัดา  คุณวุฒิ    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ 

13. นางสิริพร  วงศต์รี      หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

14. นางศิริวทิย ์ หล่ิมโตประเสริฐ    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

15. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ           หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

16. นายประทีป  บุญธรรม   หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

17. นางกาญจนา  มหาพล  หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

18. นางรําไพ  สุวนาม          หวัหนา้กลุ่มกลุ่มงานประกนัสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

19. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง        หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

20. นางนภาพร  จนัทนบ หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

21. นายวโิรจน์  เซมรัมย ์ หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

22. นายระว ี แววศรี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

23. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี          ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชาลงกรณ 

24. นายธวติั  บุญไทย         ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

25. นายดนยั  เจียรกุล                ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

26. นางพชัรา เดชารัตน์             แทน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

27. นายภิรักษ ์ รุ่งพฒันาชยักุล               ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 



28. นายพฒันา  ตนัสกลุ                 ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 

29. นายณฐันนท ์ พีระภาณุรักษ ์            ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

30. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร        ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

31. นายทะนง  คาํศรี                 ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

32. นายพิสิษฐ ์ เวชกามา              ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 

33. นายสิทธาคม  ผูส้ันติ        ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

34. นายพิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง           ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

35. นายนนทพงษ ์ ยศวจิิตร          ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย         

36. นายประวร์ี คาํศรีสุข                  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้ายนื 

37. นายปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์                  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดอุดม 

38. นายชานนท ์ พนัธ์นิกลุ                ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

39. นายสมยั  พลูทอง             สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 

40. นายธนายทุธ  ศรไชย                 สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 

41. นายสมัพนัธ์  กุลพร                                                         สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

42. นายทองอินทร์  ไชยธานี             สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 

43. นายประสพ  สารสมคัร               สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 

44. นายไพรัช  จนัทพนัธ์                        สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

45. นายชูวทิย ์ ธานี                           สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

46. นางศิวาภรณ์  เงินราง      สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่ 

47. นายยรุวฒั  ทองผา         สาธารณสุขอาํเภอกุดขา้วปุ้น 

48. นายณรงค ์ แผลงศร              สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

49. นายอดุลย ์ วรรณชาติ      สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

50. นายลาํพนู  ฉวรัีกษ ์              สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

51. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม               สาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 

52. นายทนงศกัด์ิ  หลกัเขต                        สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

53. นายวนิยั  แกว้พรหม       สาธารณสุขอาํเภอวา่งวีระวงศ ์

54. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู              สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

55. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ                สาธารณสุขอาํเภอนาเยีย 

56. นายประกอบ  ศรศิริ            สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 

57. นายมธัยม  สุพฒัน์            สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

58. นายนายสุทิน  กมลฤกษ ์      สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

59. นายวานิช  สายยนื         สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

60. นายชวน  จนัทร์เล่ือน                สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายืน 

61. นางอุษณีย ์ เกิดมี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ              สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 



62. นางนิภากรณ์ ภกัดี         จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

63. นางจิรวฒัน์ สุสิงห์         นกันกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการสนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

64. นางสาวอุทยั สมบูรณ์         นกันกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการสนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

65. นางเพญ็ศรี สมชยั         นกันกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการสนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

66. นายกาํแหง สมสุข  เภสัชกรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

67. นางอลิษา สุพรรณ         นกันกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการสนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

68. นายสมชาย บุญตะวนั      พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

69. นายคมกริช ละคร         ทนัตแพทยช์าํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

70. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา         นกัวเิคระห์นโยบายและแผนฯ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

71. นางพชัราภรณ์ ก่ิงแกว้  นกันกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการสนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

72. นางธนชัพร สมาทอง        พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

73. นางลาํดวน ศรีขาว         นกัวชิาการเงินและบญัชีชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

74. นายอรุณ บุญสร้าง       เจา้พนกังานสาธารสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

75. นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

76. นายปรีชา ทองมูล         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

77. นางกมลรัตน์ วงษา         เภสัชกรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

78. นางจุฬาพร คาํรัตน์         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

79. นางอนุสรณ์ บุญทรง         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

80. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศน์กัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

81. นางมณีวรรณ โค่นถอน       เจา้พนกังานพสัดุชาํนาญงาน  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

82. นางรัชนีพร เช้ือสระคู      นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

83. นายจกัรพนัธ์ บุญส่ง         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

84. นางดารณี เผา่ผา         เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

85. นายวรีพนัธ์ ซ่ือสัตย ์        นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

86. นายปิยมิตร สมบูรณ์  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

87. นางวลีรัตน์ อภยับณัฑิตกุล นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

88. นางธิดารัตน์ บุญทรง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

89. นางสาวฑิฆมัพร พนัธ์พนิิจ เภสัชกรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

90. นางวภิาลกัษณ์ ชุติเดชานุกลู เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

91. นายประสิทธ์ิ คูณแสนใส เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

92. นายชยัชาญ บุญคูณ         นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ         โรงพยาบาลตาลสุม 

93. นายธวชั ขนัตีสาย       ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอตาลสุม    สสอ.ตาลสุม 

94. นางทองพรรณ ภกัดี        นกัจดัการทัว่ไป             โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

95. นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง       นกัวชิาการสาธารณสุข     สสอ.ตาลสุม 



96. นางสาวพฒัน์พร อุ่นวงศ ์        พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ      โรงพยาบาลเข่ืองใน 

97. นางสาวเตือนจิตร  สมเสนาะ  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ            โรงพยาบาลดอนมดแดง 

98. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา       นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ        สสอ.ม่วงสามสิบ 

99. นางเยาวลกัษณ์ โภคละทววีงศ ์   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                            สสอ.เข่ืองใน 

100. นายชนะพงษ ์ นาคใหญ่ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ        สสอ.ดอนมดแดง 

101. นายสุระ เสนาเทพ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ          รพ.๕๐ พรรษาฯ 

102. นางคาํปาน ชูรัตน์  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สสอ.เหล่าเสือโกก้ 

103. นางสุคนธา ไพเราะ  นกัวชิาการสาธารณสุข             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

104. นางวยรุฉตัร สุบิน  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                     สสอ.นาจะหลวย 

105. นางสุธิตตา นาจาน  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                  รพ.สิรินธร 

106. นางสาวอรอนงค ์   สุทโธ นกัวชิาการสาธารณสุข      รพ.บุณฑริก 

107. นางเบญจมาภรณ์   รักษม์ณี พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                       รพ.วารินชาํราบ 

108. นางยวุคล แกว้พรหม พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ               รพ.สต.เหล่าเสือโกก้ 

109. นางภิญญา โทมุลตรี พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ      สอ.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี 

110. นายชนะ หอมจนัทร์ ผช.สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร              สสอ.โพธ์ิไทร 

111. นายสุพล การกลา้  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                   รพ.ตระการพชืผล 

112. นางสาวแพรพิลาส ผอ่งแผว้ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ           สสอ.กดุขา้วปุ้น 

113. นายชนะจิต ศรีภกัดี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   รพ.โพธ์ิไทร 

114. นายวริะ พวงจนัทร์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                        สสอ.โพธ์ิไทร 

115. นายวษิณุพร รุ่งเรือง  นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ     สสอ.ตระการพชืผล 

116. นางสาวจิรภสัพร สุระมุล นกัวชิาการสาธารณสุข       รพ.เขมราฐ 

117. นายธนศกัด์ิ ธงศรี   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                           สสอ.สาํโรง 

118. นางสาวอาํไพ มาติวงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ     สสอ.พิบูลมงัสาหาร 

119. นายพิทกัษ ์ ทองทวน นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ        รพ.พิบูลมงัสาหาร 

120. นายวรายธุ เลิศแลว้  นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ          รพ.โขงเจียม 

121. นายเอกรัฐ แกว้สง่า  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                      รพ.วารินชาํราบ 

122. นายชาํนาญ เหลากลม นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                 สสอ.สิรินธร 

123.  นายเจริญศกัด์ิ ศรีธญัรัตน์ ผช.สาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น      สสอ.นํ้าขุ่น 

124. นายนนฤสรณ์ กลางบุรัมย ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                รพร.เดชอุดม 

125. นางนํ้าฝน จนัทร์แดง เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขปฏิบติัการ             รพ.ทุ่งศรีอุดม 

126. นายประจกัษ ์ สุพรหม  ผช.สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย          สสอ.นาจะหลวย 

127. นายวรีศกัด์ิ อุดมดี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                      สสอ.ทุ่งศรีอุดม 

128. นายจิตร มัง่มี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                             สสอ.นํ้ายนื 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

1. การโยกยา้ย เล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน ใหทุ้กฝ่ายส่งผลการประเมินใหจ้งัหวดั ในวนัท่ี 10 กนัยายน 

2553  อาจมีการประชุมในระดบัอาํเภอก่อน ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบติัราชการในรอบท่ี 2 น้ี นพ.

สุวทิย ์จะอธิบายในรายละเอียดเร่ืองเกณฑว์า่จะดาํเนินการต่อไปอยา่งไร แกไ้ขปัญหาในรอบท่ี 1 

อยา่งไร 

2. ประชาสัมพนัธ์สมคัร ตาํแหน่ง ซี 8 ท่ีวา่ง ตาํแหน่งสาธารณสุขอาํเภอ  และ ซี 8(ตาํแหน่งนกัวชิาการ

สาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ) ในระดบัจงัหวดั รวมถึงระดบัอาํเภอก็สามารถสมคัรได ้โดย

คณะกรรมการบริหารจะพจิารณา ไม่เกินวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 

3. เร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งเร่งใหเ้สร็จภายใน เดือนกนัยายน 2553 เช่น การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 

ซ่ึงวนัน้ี จะแจง้นโยบายนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัไปพร้อมกนั เพื่อเป็นกรอบในการจดัทาํ

แผนพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุขต่อไป 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพฒันางานสาธารารณสุข 2554 

1. การดาํเนินการตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยคุใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี 3 ดี 

2. การพฒันารพ.สต.ทุกแห่งปี 2554 

3. การเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

4. การดาํเนินงาน 2 อ คือ โภชนาการและ การออกกาํลงักาย เป็นเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหา

โรคเร้ือรัง 

5. ไอโอดีน การแจกเกลือไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ ์นกัเรียน โดยกรมอนามยัจะ

ดาํเนินการสุ่มสาํรวจเชิงสถิติ(ตรวจปัสสาวะ) 

นโยบายนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554 

1. ใชเ้คร่ืองมือ PMQA  เป็นกลยทุธหลกัในการบริหารจดัการพฒันางานสาธารณสุข 

1.1 สอดคลอ้งตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์รอยา่งมีทิศทาง เจา้หนา้ท่ีทุกระดบั

ตอ้งรับทราบร่วมกนั 

1.2 การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติั 

1.3 การจดัทาํแผนงาน/โครงการท่ีตอบสนองต่อวสิัยทศัน์ขององคก์ร(หมวด 2) อยูบ่น

พื้นฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 เนน้แผนงาน/โครงการในเร่ืองประสิทธิภาพ 

1.5 งานทุกงานตอ้งมีการประสานงาน บูรณาการร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.6 การบริหารจดัการฐานขอ้มลู(หมวด 4) แยก data และ information  

1.7 ใช ้IT ใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

1.8 การพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามเกณฑ์ 



1.9 สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใหบ้ริการไดต้ามเกณฑ ์เช่น รพ.สต.ผา่นเกณฑ ์

PCA  ตอ้งมีการสาํรวจความพึงพอใจทุกระดบั 

1.10 การจดัการผลลพัธ์ พฒันาระบบการติดตาม 

2. การบริหารความเส่ียง ดา้นการเงินการคลงั 

3. การยดึหลกัธรรมาภิบาล 

4. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง สนง.จงัหวดั เพื่อบูรณาการ

แผนงาน/โครงการเพื่อพฒันาสังคมองคร์วม 

5. การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดประโยชน์ดา้นสุขภาพในเร่ืองการรักษา ส่งเสริม 

ป้องกนั ฟ้ืนฟ ู 

4. จงัหวดัจะดาํเนินการสาํมะโนประชากร ใหด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์ในพื้นท่ี 

5. ขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการร่วมตอ้นรับฯพณฯท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขทุกคน 

6. โครงการคนไทยไร้พุง จงัหวดัอุบลราชธานี ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศลาํดบัท่ี 1 รางวลั 100,000บาท 

 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่7/2553 

ดูรายละเอียดไดท่ี้ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจาํเดือน กรกฎาคม 2553 

มติทีป่ระชุม :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที ่7/2553 

  3.1 PP Itemize 

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  สถานการณ์ผลงาน ANC  ตํ่ากวา่ 12 สัปดาห์ ผลงาน 50% เยีย่มหลงัคลอด ผลงาน 55% 

วางแผนครอบครัว  ผลงานตํ่า TSH ผลงาน 100%  คดักรองกลุ่มเส่ียง ผลงาน 20,638 ราย 

ข้อส่ังการ: ใหจ้ดัประชุมผูรั้บผดิชอบ ขอ้มูล PP Itemize (มอบกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ) โดยเอาdata แปลงเป็น

มูลค่าของเงิน เช่น ผลงาน ANC ก่ีราย คิดเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเป้าหมายตาม

วงเงินท่ีจะไดรั้บ 

    

   กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 

   สถานการณ์ผลงานการตรวจสุขภาพช่องปาก โครงการยิม้สดใส ผลงาน ณ เดือนสิงหาคม 

ร้อยละ  78.69 ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน เกินเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ร้อยละ 152 

    

    

 

 

 



    

   กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

   ผลงานการตรวจมะเร็งปากมดลูก เป้าหมาย 77, 000 ราย ทาํได ้68,000 ราย ภาวะซึมเศร้า 

คดักรองดว้ยแบบสอบถาม 2 Q ผลงาน 3,765 ราย  

ข้อส่ังการ: ขอ้มูลการตรวจมะเร็งปากมดลูกและขอ้มูลภาวะซึมเศร้า คร้ังต่อไปขอให ้Benchmark กบัจงัหวดั

อ่ืนภายในเขตดว้ย   

 

   กลุ่มงานควบคุมโรค 

   ขอ้มูลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดาํเนินการครบตามเป้าหมายแลว้ ส่วนวคัซีนท่ีประเมิน

ส้ินปี(หดั,JE3,DTP 5) ผลงานครอบคลุม 98% 

ข้อส่ังการ:   

• คร้ังต่อไปใหห้วัหนา้กลุ่มงานเป็นผูร้ายงาน 

• ขอ้มูลวคัซีนจากการ ตรวจสอบทาง Website แลว้ พบความครอบคลุม เพยีง 

33% ข้อมูลตํ่ามาก เม่ือเทียบกบั จ.อาํนาจเจริญ และ จ.ยโสธร(ผลงานอนัดบั 1

และอนัดบั 2 ของประเทศ)ขอใหติ้ดตามขอ้มูลและประสานกบักลุ่มงาน IT ใน

การกรอกขอ้มูล 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข 

   สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

   ประชาสัมพนัธ์ การจดังานมหกรรมภาคีสุขภาพ บริการดว้ยใจมอบใหถึ้งบา้น ในวนัท่ี 3 

กนัยายน 2553 ณ โรงแรมสุนีย ์

ข้อคําถามจากสสอ.นาจะหลวย: หลงัจากท่ีใหส้าธารณสุขอาํเภอประชาสัมพนัธ์เร่ืองการสมคัรเขา้ร่วม

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ผลงานความครอบคลุมในภาพรวมทั้งจงัหวดัเป็นอยา่งไร 

กลุ่มงานประกนั: ขอเวลาในการรวบรวมขอ้มูลเน่ืองจาก อปท.ส่งผา่นขอ้มูลไปท่ี สปสช.เอง ไม่ผา่นจงัหวดั 

ข้อส่ังการ:  1. กลุ่มงานประกนัดาํเนินการสอบถาม สปสช.อยา่งเร่งด่วน  

    2. OP Ontop ในปีหนา้  อาํเภอท่ีมีพยาบาลวชิาชีพใน รพ.สต. หรือ สอ. ใหด้าํเนินการจดัทาํ

คาํสั่งคณะกรรมการ 5 ภาคส่วน ขอ้มูลเครือข่าย PCU เป็นเอกสารพร้อมส่งใหจ้งัหวดั ท่ีกลุ่มงานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ (ท่ีคุณวโิรจน์ เซมรัมย ์เท่านั้น)เพื่อเตรียมการในปีงบประมาณ 2554 ในวนัท่ี 10 กนัยายน 

2553  

   3. จดัทาํformat ส่งใหอ้าํเภอภายใน 31 สิงหาคม 2553  

 

 

   

 



 

 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

 สรุปผลการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพระบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

ข้อส่ังการ: 1. มอบกลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต จดัทาํแผนปฏิบติัการ ปี 2554 ตามประเด็นท่ีรพ.

พระศรีมหาโพธ์ิสรุป และไม่ตอ้งทาํ SWOT อีก 

  2. กลุ่มงานการแพทยฯ์ดาํเนินการวเิคราะห์วา่จะมีการเพิ่มวนัอบรม งบประมาณ สถานท่ีใน

การปฐมนิเทศแพทยบ์รรจุใหม่ของจงัหวดัอุบลฯหรือไม่ และใหเ้พิ่มเน้ือหา Itemize ในหลกัสูตรดว้ย 

ดาํเนินการทาํแผนปฏิบติัการ 

  3. มอบกลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข จดัประชุมทุกเร่ืองใหแ้ลว้เสร็จ โดยเฉพาะ

งบลงทุน งบค่าเส่ือม แผนพฒันายทุธศาสตร์จงัหวดัอุบลราชธานี ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2553  โดยวนัท่ี 12 

กนัยายน 2553  รวบรวมแผนปฏิบติัการจากอาํเภอ ส่งท่ีบา้นพกั นพ.สสจ.อบ. 

  ศูนย์วศิวกรรมการแพทย์ที ่5  

  สรุปผลการดาํเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือ และแผนการดาํเนินงานปีงบประมาณ 2554 

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

  นาํเสนอความแออดัของคนไขใ้นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองจากกลุ่มงาน 

 

1. กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

• การออกใบรับรองการเกิดยอ้นหลงัใหบุ้คคลไร้สัญชาติ

เอกชน แจง้วา่ ในพื้นท่ีสถานบริการเขตอาํเภอโพธ์ิไทร ไดอ้อกใบรับรองการเกิดยอ้นหลงัใหผู้ไ้ร้สญัชาติ ซ่ึง

สาํนกัทะเบียนกลางใหค้วามเห็นวา่ ผูอ้อกหนงัสือรับรองการเกิด ตอ้งรู้-เห็นการเกิด และผูรั้บรองควรมีอายุ

มากกวา่  อยา่งนอ้ย 15 ปี หรืออาจใชว้ธีิประชาคมคนทั้งหมู่บา้นเพื่อใหก้ารรับรอง  

                เห็นควรแจง้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบัตระหนกั และ ใหค้วามระมดัระวงัในการ

ดาํเนินการออกหนงัสือรับรองการเกิดในกรณีทาํคลอด รู้เห็นการคลอดเท่านั้น 

  ซ่ึงมีผูป้ระสานงานเครือข่ายองคก์ร 

• วนัท่ี 20 กนัยายน 2553 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นเจา้ภาพการจดัประชุม 

วชิาการสาธารณสุขเขต 13  โดยมีการจดัมหกรรมสุขภาพ งานประกวดโรงเรียน  นวตักรรมสุขภาพชุมชน

ตน้แบบ และ การจดังานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการของเขต   บริเวณสาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดัศรีสะเกษ  โควตา้จงัหวดัอุบลราชธานี ส่งผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 100 คน  

• จดัทาํแผนค่าเส่ือมปี 2554  

ขอใหทุ้กเครือข่ายดาํเนินการจดัทาํแผนค่าเส่ือมปี 2554 ส่งให ้จงัหวดั ภายในวนัท่ี 10 

กนัยายน 2553 เป็นรายเครือข่าย โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีดาํเนินการในปีท่ีผา่นมา ตามยอดเงินประมาณการไดรั้บ  

• ใหอ้าํเภอรายงานสถานการณ์อุทกภยั ใหร้ายงานตามแบบฟอร์มเดิม 



ข้อส่ังการ: ใหทุ้กอาํเภอทาํแผนแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากช่วงน้ีมีมรสุม และใหจ้งัหวดัสาํรองยาโดยจดัซ้ือเพิ่ม  

      2,000 กล่อง โดยเฉพาะยาสาํหรับโรคผวิหนงั 

 

2. กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

• ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 99.83  

ข้อส่ังการ: ปีงบประมาณ 2554  ใหต้ั้ง  คปสอ.เมือง  ในการประชุมคร้ังแรก นพ.สสจ.อบ.เป็นประธาน 

 

3. กลุ่มงานควบคุมโรค 

• สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก  

อาํเภอเดชอุดม วารินชาํราบ ตระการพชืผล เมือง เป็นพื้นท่ีท่ีมีผูป่้วยต่อเน่ืองเกิน 2 เท่าของระยะ 

ฟักตกั   
• สถานการณ์โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา เดือนสิงหาคม คือ โรคไขห้วดัใหญ่  

ข้อส่ังการ: 1.เนน้ย ํ้าเร่ืองวชิาการในการรักษาไขเ้ลือดออกของบุคลากรทางการแพทย ์

      2. เนน้หนกัการใชม้าตรการเดิมในการป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล  ซ่ึงการฉีดวคัซีนจะ

ไดผ้ลตอ้งฉีดในช่วงฤดูกาลระบาด ในช่วง มิถุนายน- กนัยายน 2553 การเร่งฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ในช่วงเดือนตุลาคม จึงไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ การระบาด จึงควรเร่งฉีดวคัซีนในเดือน สิงหาคม ใหไ้ด ้

50%  กนัยายน ใหค้รบ 100%  กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภเ์กิน 7 เดือน ถา้มีประวติัแทง้/คลอดก่อนกาํหนด

จะมีผลเสียมากกวา่ ไม่ควรฉีด ส่วนงบประมาณค่าตอบแทนโอนตรงไปท่ี CUP ใหติ้ดตามดว้ยวา่ผูก้รอก

ขอ้มูลไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่ 

 

4.  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

• แผนการออกปฎิบติังานประชุมชมรมผูสู้งอายสุัญจร จงัหวดัอุบลราชธานี  ขอความร่วมมือ 

ในการเตรียมความพร้อมเร่ืองสถานท่ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงงบประมาณดาํเนินการประชุมจะจดัสรรเป็นค่า 

- ค่ารถ คนละ 100 บาท 

- ค่าอาหารคนละ 75 บาท 

- ค่าหอ้งประชุม 1,000 บาท 

• แผนการประเมินรพ.สายใยรักแห่งครอบครัว ประจาํเดือนกนัยายน 

• แผนประชุมโครงการส่งเสริมพฒันาการและสุขภาพอนามยัของเด็กปฐมวยั ใน “ศนูยเ์ด็ก 

เล็กน่าอยู ่ชุมชนเขม้แขง็”  หลกัสูตร 1 วนั  จาํนวน 6 รุ่น  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ

ศนูยเ์ด็ก 

 

 

 

 



 

 

5.   กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคลากร 

• PMQA 

                สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ส่งเอกสารการประกวดไปท่ี สาํนกังานรางวลัคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) เม่ือวนัท่ี  16  สิงหาคม  2553  ขณะน้ีไดส้าํเนาเอกสารให ้สสอ. รพ.ทุกแห่งและทุกกลุ่มงาน 

ในสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี    จึงขอใหใ้ชเ้ป็นคู่มือและแนวทางการดาํเนินงานต่อไป  

• โครงการพฒันาบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เขต 13 ประจาํปี 2553  

ประเด็นปัญหา

• การอบรมลูกจา้งนกัวชิาการสาธารณสุข    

                -   จดัอบรม วนัท่ี 6- 10   กนัยายน  2553 และ  วนัท่ี  13-15    กนัยายน 2553 ท่ี หอ้งประชุม 1

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  วนัท่ี  15-17    กนัยายน 2553  ท่ี ศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  ค่ายสรรพสิทธิประสงค ์ 

                -   ฝึกภาคปฏิบติั ท่ี รพช.แม่โซน 4  แห่ง 2   สัปดาห์  (วนัท่ี  20 กนัยายน  -  วนัท่ี 1  ตุลาคม   2553) 

                -   คดัเลือกผูมี้คุณสมบติัผา่นการฝึกอบรม / ประกาศผลรายช่ือผูผ้า่นการฝึกอบรม 

                -   ปฐมนิเทศ และเลือกสถานท่ีปฏิบติังานท่ี หอ้งประชุมสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

(วนัท่ี  4  ตุลาคม   2553)  งานเล้ียงรับ เยน็  วนัท่ี   4  ตุลาคม  2553    

  

                1. ผูเ้ขา้อบรมบางคนเดินทางไปถึง ศอข. ชา้ ทาํใหไ้ม่ไดต้รวจสุขภาพเบ้ืองตน้ก่อนการอบรม จึง

ขอใหก้าํชบัผูเ้ขา้อบรมให้เดินทางไปถึง ศอข.อยา่งชา้ท่ีสุดไม่เกิน 11.00 น. 

                2. ผูเ้ขา้รับการอบรมบางคนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการบรรยายในวชิาต่างๆ  เช่น 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม/กิจกรรมการนาํเสนอ Best  Practice /กิจกรรมการออกกาํลงักาย  

                3. ผูเ้ขา้รับการอบรมนาํบนัทึกขออนุมติัไปราชการและแบบฟอร์มรายงานการเดินทางฉบบัจริงไป

ส่งในวนัแรกท่ีเขา้รับการอบรมดว้ย  

                4. ขอเชิญ จนท.สสอ. แห่งละ 2 คน ประกอบดว้ย สาธารณสุขอาํเภอ หรือ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ 

หรือ นกัวชิาการสาธารณสุข และ ผูรั้บผดิชอบงานรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพสต.)  เขา้ร่วมอบรม 

และขอใหส้าธารณสุขอาํเภอ ในกลุ่มเป้าหมายอยูร่่วมเป็นเกียรติ ในงานเล้ียง คืนวนัท่ี 3 เวลา 18.00 น.  

• การพฒันาผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย ภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ 2555 

                เป้าหมาย : จาํนวน 11 คน  

                เดิม ระยะเวลา ภาคทฤษฎี วนัท่ี  6  กนัยายน 2553 - วนัท่ี 3 ตุลาคม2553  ณ วิทยาลยัการ

สาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น ภาคปฏิบติั ระหวา่งวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 -วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553  ณ 

พื้นท่ีตน้สงักดั 

                เปล่ียนแปลง ระยะเวลา :

 

   เป็นหว้ง เดือนพฤศจิกายน   2553   จะแจง้รายละเอียดอีกคร้ัง 



 

• การพฒันาผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  ภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ 2555  

 เดิมภาคทฤษฎี วนัท่ี  6  กนัยายน 2553 –  29  ตุลาคม 2553 ณ วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัอุบลฯ 

ภาคปฏิบติั ระหวา่งวนัท่ี  1  พฤศจิกายน   2553   ถึงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ณ พื้นท่ีตน้สงักดั 

เปล่ียนแปลง ระยะเวลา  

• งานพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  

   เลือ่นไปยังไมม่กํีาหนด 

จดัอบรมโครงการค่ายเปล่ียนชีวติ  ชีวติเปล่ียน วนัท่ี  13  - 18   กนัยายน 2553   ณ ศูนย์

อนามยัท่ี  7 อุบลราชธานี เป้าหมาย

 

   เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ผูผ้า่นการอบรม 20 รุ่น ท่ีเป็นกลุ่ม

เส่ียง จาํนวน  40  คน  

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม 

• ขอใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งจดัทาํแผนการจดัซ้ือยา  ปีงบประมาณ  2554  และส่งมายงักลุ่ม 

งานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี     ภายใน  วนัท่ี  15  กนัยายน  2553  

(สามารถ  download  แบบฟอร์มท่ี http://uploadfile.phoubon.in.th/  หรือทางอีเมลห์วัหนา้กลุ่มงานเภสัช

กรรมทุกท่าน)  

• ข่าวประชาสัมพนัธ์  

1).ประชุมสัมมนาวชิาการเขต 13   เร่ือง ยาสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ :  ขอ้มลูเอกสาร

ทางวชิาการในวนัจนัทร์ท่ี 13  กนัยายน  2553  ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 6  อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ อุบลราชธานี 

2). กาํหนดการสอบข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยวนัท่ี 1, และ 3             

ตุลาคม  2553    

• แจง้เร่งรัดการชาํระหน้ียาองคก์ารเภสัชกรรม(ปี 52 ยงัมีโรงพยาบาลบางแห่งคา้งจ่าย) 

  

7. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

• การดาํเนินการตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยคุใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิม้  

3 S ขอใหเ้ร่งดาํเนินการตามเกณฑท่ี์กาํหนด(การประเมินตนเอง แบบรายงาน3S.E1) และรายงานใหจ้งัหวดั

ทราบทุกวนัองัคารของสัปดาห์ ท่ี E-mail PU2517@gmail.com กายแต่งกายสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดท่ี้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ          

• งานปฐมภูมิ  

1.การพฒันา รพ.สต. ดาํเนินการประเมินตนเอง ตามแบบ รพ. 3S E1  

2.การขอรับงบจดัสรรเพื่อพฒันาหน่วยบริการปฐมภูมิ ontop ปี 2554  ขณะน้ียงัขาดคาํสั่งแต่งตั้ง 

 



 

• งานสุขภาพภาคประชาชน  
1).วางแผนเตรียมการคดัเลือก อสม. ปี 2554 จะดาํเนินการคดัเลือก อสม.ระดบัจงัหวดั ภายในเดือนตุลาคม 

ขอใหอ้าํเภอไดเ้ร่งคดัเลือก อสม.ในระดบัตาํบล อาํเภอ ให้เสร็จส้ินภายในกนัยายน 2553 

2).สถานบริการท่ีประเมินผา่นเกณฑสุ์ขศึกษา ส่ง 13 แห่ง ผา่น 12 แห่ง 

 

8. กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

• ผลงานการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจาํเดือนสิงหาคม 2553 

• อบจ.แจง้วา่จะเช่ารถเพิ่มเติม ขอใหอ้าํเภอแจง้จงัหวดัดว้ยถา้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มเติม 

        

9. กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข  

  โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ ผลงานการใหบ้ริการรากฟันเทียม เป้าหมายจงัหวดั

อุบลราชธานี 100 คน โดยหน่วยงานท่ีทาํ TOR คือรพศ.สรรพสิทธ์ิประสงค ์และ ศูนยม์ะเร็ง ขณะน้ีผลงาน

ทาํได ้10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ปัญหาอยูท่ี่ การประชาสัมพนัธ์ และการกระจายเป้าหมายผูรั้บบริการ ขอ

ความร่วมมือพื้นท่ีในการประชาสัมพนัธ์และคน้หาคนไข ้

ข้อส่ังการ: มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ปชส.การใหบ้ริการรากฟันเทียมในชมรมผูสู้งอายดุว้ย อาจพิจารณา

ใหค้่าตอบแทนคนไขท่ี้มารับบริการรากฟันเทียม(First visit) เพือ่เป็นค่ายานพาหนะ 

 

10.กลุ่มงานบริหาร 

1. งานแสดงมุฑิตาจิต กาํหนดวนัท่ี 17 กนัยายน 2553 ณ หอ้งประชุม OTOP จงัหวดั

อุบลราชธานี 

2. การรับสมคัรผูมี้คุณสมบติั ตาํแหน่ง นว.สาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ  สาธารณสุข

อาํเภอ ผช.สาธารณสุขอาํเภอ  หวัหนา้สถานีอนามยั หรือตาํแหน่งท่ีวา่ง กาํหนดภายใน 

10 กนัยายน 2553 

3. การจา้งลูกจา้งชัว่คราว ถา้อาํเภอจะจดัจา้งใหอ้ยูใ่นแผนการเงินการคลงั และตอ้งขอ

อนุมติัทุกคร้ัง ถา้จา้งทดแทนไม่ตอ้งขออนุมติั 

4. การเล่ือนขั้นเงินเดือน ประเมินผลและสรุปส่งนพ.สสจ. วนัท่ี 12 กนัยายน 2553  

 

11.กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

  ขณะน้ีจงัหวดัอุบลราชธานีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนเพิ่มเติมในโครงการการเยยีวยาดูแล

ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบ จาํนวน 800,000 บาท จากกรมสุขภาพจิต โดยอบรม อสม.หมู่บา้นละ 1

คน กาํหนดดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในกนัยายน 2553  

ข้อส่ังการ: มอบนพ.สุวทิย ์ พิจารณารายละเอียด 



 

 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองจากโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 

 สสอ.ตระการพชืผล 

 เห็นควรใหพ้นกังานเก็บขอ้มูล ผา่นการอบรมตามหลกัสูตรนกัวชิาการสาธารณสุข(ใหม่)จะมี

ผลดีในแง่การเร่ิมตน้ปฏิบติังานท่ีพร้อมกนั ซ่ึงเป็นการใชเ้งินบาํรุงจา้งอยูแ่ลว้ เม่ือพิจารณาหลกัการแลว้มี

ความเป็นไปได ้

ข้อส่ังการ: เห็นดว้ยในหลกัการ นพ.สสจ.ขอพจิารณาขอ้มูลก่อน 

 สสอ.นาจะหลวย 

   สถาบนับรมราชชนก(สบช.)ใหโ้ตวตา้จงัหวดัในการพฒันาศกัยภาพลูกจา้ง วฒิุ ม.3 จาํนวน 12 

คน ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข(ท่ีใชง้บ SP2 ) ไปอบรมหลกัสูตร 3 เดือนดาํเนินการโดย วทิยาลยั

การสาธารณสุข ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ไม่มีการเพิ่มค่าจา้ง แต่เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายในส่วนของCUP เม่ือเสร็จ

ส้ินการพฒันาศกัยภาพแลว้ควรมีการเพิ่มค่าจา้งใหก้บักลุ่มคนดงักล่าว  

ข้อส่ังการ: ขอพจิารณาหลกัสูตรก่อน 

 สสอ.วารินชาํราบ 

1. ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคนใหม่ คือ นายสามคัคี  เดชกลา้ 

2. ขอเชิญสาธารณสุขอาํเภอทุกคนประชุมพร้อมกนัเวลา 10.00 น. วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ท่ี

สนง.สสจ.อบ. 

 

ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองอืน่ๆ 

 

 นพ.สุวทิย์ โรจนศักดิ์โสธร 

 1.การพจิารณาความดีความชอบ ในรอบท่ี 1 มีการใหค้ะแนนแตกต่างกนัมากในแต่ละหน่วย 

เม่ือนาํมาpot กราฟ ไม่ไดก้ราฟแบบNormal Curve รูประฆงัคว ํ่า ตวัช้ีวดัรายบุคคลใหค้ะแนนไม่สอดคลอ้ง

กบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ(Jodescription) ตลอดจนระดบัคะแนนแตกต่างกนั เห็นควรกาํหนดมาตรฐาน

ร่วมกนัในแนวทางกวา้งๆดงัน้ี 

1.1 ทุกหน่วยทบทวนตวัช้ีวดัรายบุคคลของผูป้ฏิบติังาน 

1.2 ภาระงานท่ีรับผดิชอบ(Jobescription) ควรเป็นงานท่ีบุคคลนั้นทาํเอง ไม่ใช่นาํนาํเอาผลงาน

ผูอ่ื้นมาเป็นผลงานตนเอง 

1.3 คะแนนเตม็ 100 เปอร์เซนต ์ควรใหค้่าคะแนนเท่ากบั 5  Base Line เท่ากบั 3 ตอ้งมีขอ้มลูเป็น 

Evidence base แต่ผูบ้ริหารสามารถยดืหยุน่ได ้

1.4 การใหค้ะแนนในภาพรวมองคก์ร ควรพิจารณาดงัน้ี 



• ระดบัดีเด่น มี     ผลการดาํเนินงาน 90% ข้ึนไป  ไม่ควรเกิน 5% ของประชากร 

• ระดบัดี            ผลการดาํเนินงาน 80-89%  ไม่ควรเกิน 10% 

• ระดบัปานกลาง      ผลการดาํเนินงาน 70-79%  ไม่ควรเกิน 50% 

• ระดบัพอใช ้     ผลการดาํเนินงาน 60-69%  ไม่ควรเกิน 30% 

• ระดบัตอ้งปรับปรุง ผลการดาํเนินงาน 60%  ไม่ควรเกิน 1% 

คะแนนท่ีไดค้วรมีการกระจาย ไดก้ราฟเป็นรูประฆงัคว ํ่า ใหผู้บ้ริหารกลบัไปทบทวน 

โดยกาํหนดวงเงินใหภ้าพรวม 3%  จงัหวดัหกัไว ้0.1% คิดท่ีวงเงิน 2.9% ใหส้ามารถเล่ือนเงินเดือนได ้0-6% 

2.ระบบการให้คําปรึกษา 

 ไดท้าํหนงัสือแจง้ทุกอาํเภอวางระบบการใหค้าํปรึกษา โดยระบบTele Medecine ใหทุ้ก 

อาํเภอกลบัไปพิจารณาถึงวธีิการท่ีจะดาํเนินการวางระบบดงักล่าวในการติดต่อส่ือสารกบั รพ.สต.  ทั้งใน

เร่ืองของอุปกรณ์โดยเฉพาะ Webcam และ Microphone และสถานท่ี ถา้เป็นโรงพยาบาลใหติ้ดตั้งท่ี ER และ 

OPD  ถา้เป็นช่วงนอกเวลาราชการใหใ้ชจุ้ดบริการท่ี ER เป็นหลกั ซ่ึงเป็นเขม็มุ่งอีกประเด็นในการพฒันา รพ.

สต. 

3.รถ X-ray  

 สามารถใหบ้ริการไดห้ลายร้อยคน ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเร่ืองฟิลม์ หากอาํเภอใดท่ีทาํ 

โครงการท่ีตอ้งใหร้ถ X-ray โดยเฉพะโครงการตรวจสุขภาพ การใหบ้ริการเชิงรุกสามารถจดัทาํแผนการขอ

ใชร้ถไดท่ี้กลุ่มงานควบคุมโรค(คุณสุภาวณีิ) โดยมีค่าใชจ่้ายในเร่ือง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่านํ้ามนั(คิดวนัละ 2,000 

บาท)  

 

 ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

   ลงช่ือ.........................................ผูบ้นัทึกการประชุม  

                    (นางดารณี  เผา่ผา) 

    กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

   

   ลงช่ือ.........................................ผูรั้บรองการประชุม  

                   (นางสิริพร  วงศต์รี) 

    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

 

 

 


