สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8 / 2554
วันที่ 24 สิ งหาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุม 1 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุ รพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.สุ วทิ ย์ โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางปริ ญญา ผกานนท์
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
4. ทพญ.น้ าเพชร ตั้งยิง่ ยง
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางสาวไพรัช บุญจรัส
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายสุ พจน์ บุญทา
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล
แทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
8. นส.กิตติยาพร จันทร์ชม
แทนผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
9. นางณัธิยา ชมพูบุตร
แทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
10. นางศิริวทิ ย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรฯ สสจ.อุบลฯ
11. นางพรนภัส ประเสริ ฐไทยเจริ ญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
12. นางราไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
13. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
14. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
15. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
16. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มการการแพทย์ สสจ.อุบลฯ
17. นายพรประเสริ ฐ อุ่นคา
หัวหน้างานพัฒนารู ปแบบบริ การสุ ขภาพ
18. นางสาวอลิษา สุ พรรณ
หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
19. นพ.ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
ผูอ้ านวยการ รพร. เดชอุดม
20. นพ.ดนัย เจียรกุล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
21. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
22. นพ.ภิรักษ์ รุ่ งพัฒนาชัยกุล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
23. นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
24. นพ.ณัฐดนัย ไชยสิ ทธิ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
25. นพ.ศุภฤกษ์ ศรี คา
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
26. นพ.พิทกั ษ์พงษ์ จันทร์แดง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลน้ ายืน

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

นพ.พัฒนา ตันสกุล
นพ.เจริ ญ เสรี รัตนาคร
พญ.ปัทมา สงวนตระกูล
นพ.พิสิษฐ์ เวชกามา
นายธานินทร์ ไชยานุกลู
นายสมัย พูลทอง
นายวานิช สายยืน
นายธนายุทธ ศรไชย
นายสัมพันธ์ กุลพร
นายประสพ สารสมัคร
นายอุทยั เลียงหิรัญถาวร
นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฎ
นายไพรัช จันทพันธ์
นางศิวาภรณ์ เงินราง
นายอดุลย์ วรรณชาติ
นายวินยั แก้วพรหม
นายทองอินทร์ ชัยธานี
นายประวิทย์ พันธ์จูม
นายมัธยม สุ พฒั น์
นายบัณฑิต สร้อยคา
นายชูวทิ ย์ ธานี
นายประกอบ ศรศิริ
นายสุ ทิน กมลฤกษ์
นายชวน จันทร์เลื่อน
นายพีระพล เดชบุญ
นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
นายสากล สี ทากุล
นายธวัช ขันตีสาย
นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
นายสิ ทธิชยั วิทิตถิรานันท์
นายรัชพล ตังคะวานิช
นายประยงค์ สุ ดสุ ข
นายเกรี ยงไกร พื้นทอง
นายวรวิทย์ สอดศรี
นายสมบัติ มูลศรี

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวาริ นชาราบ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบุณฑริ ก
สาธารณสุ ขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุ ขอาเภอเขื่องใน
สาธารณสุ ขอาเภอดอนมดแดง
สาธารณสุ ขอาเภอเหล่าเสื อโก้ก
สาธารณสุ ขอาเภอม่วงสามสิ บ
สาธารณสุ ขอาเภอตระการพืชผล
สาธารณสุ ขอาเภอตาลสุ ม
สาธารณสุ ขอาเภอโพธิ์ ไทร
สาธารณสุ ขอาเภอนาตาล
สาธารณสุ ขอาเภอศรี เมืองใหม่
สาธารณสุ ขอาเภอวาริ นชาราบ
สาธารณสุ ขอาเภอสว่างวีระวงศ์
สาธารณสุ ขอาเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุ ขอาเภอสาโรง
สาธารณสุ ขอาเภอสิ รินธร
สาธารณสุ ขอาเภอนาเยีย
สาธารณสุ ขอาเภอเดชอุดม
สาธารณสุ ขอาเภอบุณฑริ ก
สาธารณสุ ขอาเภอนาจะหลวย
สาธารณสุ ขอาเภอน้ ายืน
สาธารณสุ ขอาเภอทุ่งศรี อุดม
สาธารณสุ ขอาเภอน้ าขุ่น
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอกุดข้าวปุ้ น
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอตาลสุ ม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอเขมราฐ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอวาริ นชาราบ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอวาริ นชาราบ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอพิบูลมังสาหาร
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอโขงเจียม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอตระการพืชผล
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอสิ รินธร
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

นายประจักษ์ สุ พรหม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอนาจะหลวย
นายจิตร มัง่ มี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอน้ ายืน
นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอสาโรง
นายพลกฤต วรสันต์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอพิบูลมังสาหาร
นายสุ วทิ ย์ชยั ทองกุล
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอทุ่งศรี อุดม
นายสุ ทศั น์ สี ทน
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอสว่างวีระวงศ์
นายเจริ ญศักดิ์ ศรี ธญ
ั รัตน์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอน้ าขุ่น
นางดาราณี เผ่าผา
จพ.ทันตสาธารณสุ ขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายปัญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางสุ ชารัตน์ ดวงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางอุษณี ย ์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นส.จินตนา พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายสมชาย บุญตะวัน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางวราภรณ์ วิตตะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางนิภาภร ธานี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางวิภาลักษณ์ ชุติเดชานุกลู นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นส.วนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
ภญ.กมลรัตน์ วงษา เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายอรุ ณ บุญสร้าง
จพ.สาธารณสุ ขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางธิดารัตน์ บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายปิ ยะมิตร สมบูรณ์ นักวิชาการสาธาณสุ ขชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางภัทรา บุญเหลือ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายชัยสิ ทธิ์ เรื องโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางฑิฆมั พร พันธุ์พินิจ เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายวิษณุ สุ ภศร
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายสุ รทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายจักรพันธ์ บุญส่ ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางเยาวลักษณ์ โภคคละทวีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางสุ ภาภรณ์ เพียะวงค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายอุดม พงษ์พิละ
จพ.สาธารณสุ ขชุมชน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นส.อาไพ มาติวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพฒั น์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
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97. นางนภัทร โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
98. นายบุญส่ ง เอื้อไพบูลย์กุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
99. นางพิชญาสุ ดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการ ฯ ชานาญการ
100. นายสุ พล การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
101. นส.วีนสั โพธิ์ ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุ ข
102. นายกิตตีรยศ นิธิราช
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
103. นายภูริภทั ร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุ ข
104. นายไชยสิ ทธิ์ อิรัชวา
นักวิชาการสาธารณสุ ข
105. นางพัฒนพร อุ่นวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
106. นายคมกริ ช พิมพกัน
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
107. นางอมรรัตน์ พลศรี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
108. นางไพจิตร พงษ์ทอง
จพ.การเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
109. นส.แพรพิลาศ ผ่องแผ้ว
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
110. นส.ดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุ ข
111. นางอุทุมพร ใจบริ สุทธิ์
จพ.การเงิน
112. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
113. นส.อัมพา ปัญญายิง่
จพ.การเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
114. นายวิษณุ พร รุ่ งเรื อง
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
115. นายเสถียร สื บสิ มมา
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
116. นายพัชพล ศรี สงคราม
นักวิชาการสาธารณสุ ข
117. นายจิรศักดิ์ รักมณี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
118. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุ ข
119. นายพิทกั ษ์ ทองทวน
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
120. นายจาลอง ผ่องจิต
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
121. นายคมกริ ช พิมพกันต์
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
122. นส.นภาพร ห่ วงสุ ขสกุล นักวิชาการสาธารณสุ ข
123. นส.เพ็ชรประกาย เวสเกษม นักวิชาการเงินการบัญชี
124. นส.อนัฐติยา บารุ งรัตน์
นักวิชาการเงินการบัญชี
125. นายพรทวี สุ วรรณพรม
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
126. นางน้ าฝน จันทร์ แดง
จพ.ทันตภิบาล ชานาญงาน
127. นางสาวรัตติกาล ดวงสี ดา นักวิชาการสาธารณสุ ข
128. นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
129. นางยมลภัทร คลังแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
130. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
131. นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธี นักจัดการงานทัว่ ไป

สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
รพ.นาจะหลวย
รพ.น้ ายืน
รพ.ตระการพืชผล
รพ.สต.หนองแก สสอ.เมือง ฯ
สสอ.เขื่องใน
รพ.ตาลสุ ม
สสอ.ตาลสุ ม
รพ.เขื่องใน
รพ.ศรี เมืองใหม่
รพ.สต.ปะอาว
รพ.ศรี เมืองใหม่
สสอ.กุดข้าวปุ้ น
สสอ.นาเยีย
รพ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
สสอ.ตระการพืชผล
รพ.วาริ นชาราบ
สสอ.สาโรง
รพ.สาโรง
สสอ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
รพ.สาโรง
รพ.ศรี เมืองใหม่
สสอ.น้ ายืน
สสอ.น้ ายืน
สสอ.น้ าขุ่น
สสอ.เดชอุดม
รพ.ทุ่งศรี อุดม
รพ.ศรี เมืองใหม่
สสอ.โพธิ์ ไทร
รพ.โพธิ์ ไทร
รพ.โพธิ์ ไทร
รพ.กุดข้าวปุ้ น
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132. นายสันติ ฝักทอง
133. นายถนอม ผิวหอม
134. นางสุ ภาภรณ์ พุฒผา
135. นายพิจิตร แก้วสิ งห์
136. นายวรายุทธ เลิศแล้ว
137. นายเอกรัฐ แก้วสง่า
138. นายชานาญ เหลากลม
139. นายอานันท์ สิ งคิบุตร
140. นายอภิวนั ต์ ลุนละบุตร
141. นางอมรวรรณ บัวขจร
142. นส.นริ ศรา ทองงาม
143. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
144.นางจีระนันท์ นาคา

นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไป
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

รพ.นาตาล
รพ.นาตาล
รพ.นาจะหลวย
สสอ.วาริ นชาราบ
รพ.ตระการพืชผล
รพ.วาริ นชาราบ
สสอ.สิ รินธร
รพ.สิ รินธร
รพ.สต.สองคอน
สสอ.สว่างวีระวงศ์
รพร.เดชอุดม
สสอ.ทุ่งศรี อุดม
รพ.ทุ่งศรี อุดม
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เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ทราบ
1. รพ.สต.สองคอน ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ กาหนดรับโล่พระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กันยายน 2554 ที่ จ.เชียงราย
2. นโยบายรัฐบาลใหม่เน้นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลและที่สาคัญ คือ เร่ งผลิต
บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น พยาบาล โดยใช้ PMQA เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการภาครัฐขอให้ทุก
คนได้ทบทวนจากเอกสารที่ส่งให้สถาบันเพิ่มผลผลิต เช่นหมวดที่ 1 การถ่ายทอดจะทาอย่างไร หมวดที่ 2 ให้
ดาเนินการตาม Work flow ซึ่งเดือนสิ งหาคม แผนการเงินการคลังปี 2555 ควรจะดาเนินการให้แล้วเสร็ จเป็ น
ฉบับร่ าง อาทิตย์แรกของเดือนกันยายน 2554 ขอให้ทุกอาเภอดาเนินการจัดส่ งให้เรี ยบร้อย ไม่ตอ้ งรอนโยบาย
จากนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด เนื่องจากปี นี้นโยบายการดาเนินงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ขปี 2555
ยังคงเหมือนเดิม 2 ประเด็นหลัก คือ
หมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ
สุ ขศึกษาประชาสัมพันธ์ สร้างนักสุ ขศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชาวบ้านเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดสุ ขภาวะที่ดีต่อไป
จังหวัดกาหนดวันที่ 24 กันยายน 2554 ในการทา MOU กับพื้นที่และงานมุทิตาจิต ช่วงนี้ ขอให้
พื้นที่ได้เริ่ มทา แผนปฏิบตั ิการปี 2555 ส่ วนแผนงานเรื่ องโครงสร้าง เน้นข้อมูล Service Plan ให้ไปทบทวน
เพราะยังไม่สมบูรณ์ หากขออาคารต้องมีอุปกรณ์เครื่ องใช้ในอาคารให้ครบถ้วน
วันที่ 21 กันยายน 2554 มีงานเลี้ยงผูเ้ กษียณผูต้ รวจราชการกระทรวง เขต 13 และประชุมพัฒนา
ศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับอาเภอ ที่รร.สุ นีย ์

วันที่ 29 กันยายน 2554 ผูต้ รวจฯ เลี้ยงขอบคุณ จนท.สาธารณสุ ขระดับเขต ณ หลังบ้านพัก นพ.
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สสจ.
3. การเฝ้ าระวังฯ เรื่ องอุทกภัย
4. ขอแสดงความยินดีกบั ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคนใหม่ ชื่อ นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์
5. ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล บริ จาคอุปกรณ์การแพทย์
แก่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ข้ อสั่ งการ : มอบกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ จัดทาตาม Work flow ที่กาหนดไว้ และกลุ่ม/ฝ่ ายอื่นๆให้ดาเนินการ ตาม
Work flow นั้น พร้อมกับส่ งให้ผบู ้ ริ หารระดับอาเภอทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
3.1 สสจ.โซน 1-4 นาเสนอผลการติดตามงาน ในที่ประชุม คปสพ.ในช่วงเช้า
3.2 ผลงานให้บริ การวัคซี นไข้หวัดใหญ่ ภาพรวม ร้อยละ 69
3.3 Itemize
ผลงาน ANC ก่อน 12 สัปดาห์ พบว่าผลงานภาพรวม อยูท่ ี่ร้อยละ 33.5 เพิ่มจากเดือนที่
แล้วเล็กน้อยมี 7 อาเภอที่ผลงานไม่ถึงร้อยละ 30 ได้แก่ อ.เมือง ตาลสุ ม โพธิ์ ไทร กุดข้าวปุ้ น สว่างวีระวงศ์
นาตาล ทุ่งศรี อุดม โดย อ.น้ าขุ่น ทาผลงานได้สูงสุ ดร้อยละ 44.8
ข้ อสั่ งการ : 1.ขอให้กลุ่มงานทาการ Benchmark กับจังหวัดใกล้เคียง
2. มอบ นพ.สุ วทิ ย์ ประชุม แก้ไขปั ญหาเรื่ องผลงาน Itemize ที่ยงั ต่าอยูก่ ่อนปี งบประมาณหน้า

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ
 โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
นพ.ทรงเกียรติ : ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 5 กันยายน 2554 อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชจะออกเยีย่ ม
ศิษย์เก่าในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่ งมาทั้งหมด 25 ท่าน ขอเชิ ญศิษย์เก่าทุกท่านให้การ
ต้อนรับ
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประชาสั มพันธ์ เรื่อง
1. ตอบแบบสอบถามเรื่ องการผลิตพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (NP) โดยขอความร่ วมมือจากท่านผอ.
รพช.ตอบรับการเป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
2. ตามที่จงั หวัดจัดงานลงนามความร่ วมมือระหว่าง 8 ประเทศ โดยวิทยาลัยฯ ขอเข้าร่ วมการประชุม
ครั้งนี้ดว้ ยเนื่ องจากทางวิทยาลัยฯได้บริ การวิชาการและจัดทาโครงการอบรมผูน้ าสัมมนาพยาบาล
วิชาชีพในประเทศเวียดนามและลาว

3. ตามที่ทางอาเภอได้ส่งบุคลากรศึกษาต่อในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขชุมชน ซึ่งมีผสู้ าเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ (จังหวัดอุบลราชธานี) จานวน 58 คน
สามารถสอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลป์ ร้อยละ 100
ข้ อสั่ งการ: 1.มอบผช.ไพรัช ติดตามโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 17-18 กันยายน 2554
2.จัดทาคู่มือดาเนิ นการเรื่ องยาเสพติด สาหรับบทบาท อบต.
3. สอบ PMQA สสอ.,ผอ.รพช., หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ าย หลังจากกลับมาจาก จ.เชียงราย เพื่อ Ranking
ประเมินความดีความชอบ ใน 3 อันดับแรก ให้ 0.5%
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 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประชาสั มพันธ์ เรื่อง
การสัมมนาสุ ขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างวันที่ 29-30 สิ งหาคม 2554 ณ โรงแรมสุ นีย ์ โดยในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรม การประเมินผลงานวิชาการ ในเขต 13 รวมทั้ง จ.นครพนม และกิจกรรมประกวด
ผลงานวิจยั เรื่ องเล่า CQI (Continuous quality improvement)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่ างๆ ในสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุ่มงานบริ หาร
งานการเงิน
1.1 แจ้งความก้าวหน้าเกี่ยวกันค่าตอบแทน ฉ.4 ฉ.6 ปี งบประมาณ 2554 ปี 2555
1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2554 งบดาเนินงาน สาหรับ รพ.สต.
1.3 การเฝ้ าระวังด้านการเงินการคลัง
งานบริหารงานทัว่ ไป
1.1 การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
ขณะนี้ถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2554 (ตั้งแต่ 1 เม.ย – 30 ก.ย. 54) และเพื่อให้การดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการ และการเลื่อนเงิน
เดือน เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอความร่ วมมือจาก ผอ.รพช. สสอ.และ กลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน สสจ.
อบ. ดาเนินการดังนี้
- ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการในสังกัดตามแบบสรุ ปการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ และแบบฟอร์ มการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการประเมินสมรรถนะ โดยให้เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน ผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
- กรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด ไม่เกินร้อยละ 2.95 ของเงินเดือน
ที่จ่ายวันที่ 1 กันยายน 2554 และกาหนดกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน
ค่ากลางในการคานวณ
- ให้ส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณา และความเห็นในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ในสังกัด พร้อมแบบสรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ โดยให้เสนอเรี ยงลาดับ
ความสาคัญตาม คะแนนผลการประเมินจากมากไปหาน้อย ใช้แบบฟอร์ มบัญชี รายชื่อข้าราชการผูอ้ ยูใ่ น

เกณฑ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 และตารางการบริ หารวงเงินการเลื่อน
เงินเดือน พร้อม File ข้อมูลส่ งกลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป ภายในวันที่ 2 กันยายน 2554 ส่ วนรายละเอียดการ
ดาเนินการอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสื อที่ อบ 0027.001/ว 15996 ลงวันที่ 11 สิ งหาคม 2554 สามารถ
ดาวน์โหลดหนังสื อและสิ่ งที่ส่งมาด้วยที่ http://ssj01.phoubon.in.th/html/salary.htm พร้อมนี้ ขอให้กาชับ
เจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการด้วยความรอบคอบ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่ งให้จงั หวัด หากมีขอ้
สงสัย สอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
อุบลราชธานี
1.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงานราชการ/การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจา เพื่อให้การดาเนินการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ดาเนินการดังนี้
- การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงานราชการ ขอให้ทุกหน่วยงาน ส่ งแบบ
ประเมิน ผลการปฏิบตั ิราชการของพนักงาน ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่าน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30
กันยายน 2554) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี ให้แก่พนักงานราชการ โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงานราชการ สังกัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.2554 โดยส่ งให้ กลุ่มงานบริ หาร สสจ.อบ. ภายในวันที่
2 กันยายน 2554 รายละเอียดตาม หนังสื อที่ อบ 0027.001/ว 16306 ลงวันที่ 19 สิ งหาคม 2554
- การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา ขอให้หน่วยงานดาเนินการพิจารณาความดีความชอบของ
ลูกจ้างประจาในสังกัดโดยพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาของส่ วน
ราชการ พ.ศ.2544 และให้ส่งผลการพิจารณาตามแบบฟอร์ มที่กาหนด ปรากฏรายละเอียดตาม หนังสื อ
ด่วนที่สุด ที่ อบ 0027.001/ว 16305 ลงวันที่ 19 สิ งหาคม 2554 ให้กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป ภายในวันที่
2 กันยายน 2554
1.3 การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชัว่ คราว
ตามที่ สนง.สสจ.อบ. ได้ส่งตัวลูกจ้างชัว่ คราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุ ง) ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุ ข ไปปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทุกแห่ ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยให้จา้ งในอัตรา
8,411 บาท เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ท่านปรับอัตรา ค่าจ้างของลูกจ้างชัว่ คราว
ในตาแหน่งดังกล่าวจากอัตรา 8,411 บาท เป็ น 10,030 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2554 ก่อนปรับเพิ่มค่าจ้าง
ร้อยละ 5
งานธุรการ
1.1 การพิจารณาค่าตอบแทน จังหวัดอุบลราชธานี ขอเพิ่มค่าตอบแทน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
ร้อยละ 20
1.2 โรงพยาบาลนาตาล เสนอเรื่ องพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
พิจารณาเพื่อกาหนดให้เป็ นหน่วยบริ การในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน ระดับ 1
1.3 สารวจ รพ.สต.เพื่อกาหนดเป็ นพื้นที่ขาดแคลน เสนอพิจารณา จานวน 74 แห่ง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผูต้ รวจราชการ ก่อน
มติที่ประชุม : 1. นพ.สสจ.จะนาไปทบทวนอีกครั้ง ในประเด็น พื้นที่ขาดแคลน
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2. พิจารณาเฉพาะพื้นที่ 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลนาตาล และ โรงพยาบาล
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กุดข้าวปุ้ น
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
2.1 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ ี จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554
มติที่ประชุม : ให้จดั รถเพื่อนาคณะเจ้าหน้าที่ที่จะไปนาเสนอก่อนล่วงหน้า โดยขอความอนุเคราะห์
รพ.สรรพสิ ทธิประสงค์
2.2 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เชิ ญร่ วมประชุม
มหกรรมการจัดการสุ ขภาพ ภาค ประชาชน ปี 2554 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยบริ การ
สิ รินธร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จ.ขอนแก่น ซึ่ งจังหวัดได้เลือก ตาบลจัดการสุ ขภาพนาร่ องของอาเภอเหล่าเสื อโก้ก
ไปร่ วมจัดซุ ม้ นิทรรศการดังกล่าว ส่ วนอาเภอนาร่ องหมู่บา้ นจัดการอีก 4 อาเภอเข้าร่ วมประชุมคืออาเภอ
พิบูลมังสาหาร โพธิ์ ไทร ม่วงสามสิ บ เดชอุดม
3. กลุ่มงานควบคุมโรค
3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ขณะนี้ อตั ราป่ วย 36 ต่อแสนประชากร สู งกว่าค่าเป้ าหมายของปี
2553 แต่มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับ ปี 2553 พื้นที่ที่พบอัตราป่ วยน้อยที่สุด คือ อ.นาตาล อัตราป่ วยสู งสุ ด
มี 5 อาเภอ (ตามรายละเอียดในเอกสาร)
3.2 ผลการดาเนิ นงานฉี ดวัคซี นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
3.3 กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุมโรค กาหนดจัดสัมมนาเครื อข่ายอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยัง่ ยืน ในระหว่าง วันที่ 12 – 13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมปริ๊ นซ์ พาเลซ มหานาค กรุ งเทพมหานคร
ประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ โดย นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยเชิญ ผอ.
รพช.ทุกแห่ง และ สสอ. ทุกอาเภอ เข้าร่ วมงานสัมมนาดังกล่าว ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขได้ส่งสาเนาหนังสื อ
ให้ รพศ./ รพช./ และ สสอ. ทุกแห่งทราบแล้ว
กรุ ณาแจ้งรายชื่อเข้าร่ วมสัมมนาได้ที่.. คุณสุ ชญา สี หะวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 089-579-7865 กลุ่มงานพัฒนาภาคีเครื อข่าย สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7
อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4525-0556 โทรสาร 0-4525-5188
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4. กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
แผนปฏิบตั ิงานการประกวดสุ ดยอดส้วม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554
ว.ด.ป.

อาเภอ

สถานที่

เช้า
บ่าย
- ทต.ตระการพืชผล - โลตัส
30 ส.ค.54 ตระการพืชผล
- ตลาดสด
- ปั้ มเชลล์
- รพ.ดอนมดแดง - รพ.ตาลสุ ม
31 ส.ค.54 ดอนมดแดง
- รพ.สต.เหล่าแดง
โพธิ์ ไทร
- รพ.สต.สองคอน
6 ก.ย.54
สิ รินธร
- รพ.สิ รินธร
- รพ.ม่วงสามสิ บ
- รพร.เดชอุดม
7 ก.ย.54
ม่วงสามสิ บ - หจก.ป.อุบลทวี
ทรัพย์

ผูอ้ อกปฏิบตั ิงาน
นางสิ ริพร แก้วมหาวงศ์
นางจิติสุข ก้อนจันทร์
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ เผ่าพันธ์
นายมงกุฎการ เจริ ญรอย
ว่าที่ รต.พีรวัส สุ ขเลิศ
นางศรี สมบูรณ์ โคตรไพแสน
นางชุติมา นิลวรรณ

5. กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
5.1 ขอความร่ วมมือจัดงานรณรงค์วนั ป้ องกันการฆ่าตัวตายโลก
ด้วย องค์การอนามัยโลก กาหนดให้วนั ที่ 10 กันยายน ของ ทุกปี เป็ นวันป้ องกันการฆ่าตัวตาย
โลก สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง จัดกิจกรรม
รณรงค์ฯ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในพื้นที่ ดังนี้
1. จัดบอร์ด นิทรรศการ อบรมให้ความรู ้แก่กลุ่มเสี่ ยง ประชาชนทัว่ ไป
2. ให้ความรู้ทางเสี ยงตามสาย
3. ประเมิน คัดกรองภาวะด้านสุ ขภาพจิตแก่ประชาชนทัว่ ไป
5.2 จังหวัดขอนแก่นเป็ นเจ้าภาพในการประชุมเครื อข่าย To Be Number One ระดับภาค ในวันที่ 13
กันยายน 2554 เพื่อถ่ายทอดความรู ้เครื อข่าย To Be Number One
5.3 การผ่าตัดต้อกระจก จานวน 250 คน ในวันที่ 27-28 สิ งหาคม 2554
5.4 การจัดค่ายเยาวชนรักแผ่นดิน 2 แห่ง คือ อ.นาจะหลวย วันที่ 2-4 กันยายน 2554 และ อ.นาเยีย
วันที่ 10-12 กันยายน 2554 ขอให้ประสานนายอาเภอและหัวหน้าส่ วนในอาเภอทราบด้วย
5.5 การสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้งานสุ ขภาพจิตระดับเขต ที่ รร.สุ นียแ์ กรนด์ วันที่ 29-30 สิ งหาคม
2554 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกผลงาน จานวน 14 เรื่ อง ประกอบด้วย การนาเสนอด้วยวาจา และ
โปสเตอร์

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
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ไม่มีวาระประชุม
7. งานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิ น
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ ได้จดั ประกวดผลงานวิชาการ โครงการ THE ITEMS STAR
ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิ งหาคม 2554 โดยผลการประกวดคณะกรรมการตัดสิ นให้ ผลงาน Development
operation model of EMS Ubonratchathani Dispatch Center & System Office with ITEMS จากทีม EMS
UBON Team เป็ นผลงาน ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล ซึ่ งได้รับมอบจาก
เลขาธิ การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2554
8. กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพเดือนกรกฎาคม 2554 ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 99.94
(ไม่นาค่าว่างงวดที่ 4 มาคิดความครอบคลุม) ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.91
8.2 สานักบริ หารการสาธารณสุ ข ขอเข้าเยีย่ มและติดตามการดาเนินการตรวจสุ ขภาพ และประกัน
สุ ขภาพแรงงานต่างด้าว ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน
2554
วันที่ 5 กันยายน 2554 ภาคเช้า สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคบ่าย โรงพยาบาลโขงเจียม
วันที่ 6 กันยายน 2554 ภาคเช้า โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
8.3 การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริ การปฐมภูมิ ปี งบประมาณ 2554
8.4 การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริ การรับส่ งต่อ ปี งบประมาณ 2554
9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
งานพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ
9.1 ขอแสดงความยินดีกบั รพ.สต.สองคอน อาเภอโพธิ์ ไทร ที่ชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลยอดเยีย่ ม ระดับประเทศ ซึ่ งจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
9.2 ประชาสัมพันธ์การส่ งผลงานและเข้าร่ วมประชุมในการจัดมหกรรมสุ ขภาพครั้งที่ 2 ปี 2554
ประเภท ภาพถ่าย:หัวข้อ “รพ.สต. Before & After” ส่ งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ ภายในวันที่ 31
สิ งหาคม 2554

10. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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10.1วันที่ 29 สิ งหาคม 2554 ประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ มาตรฐาน HA เรื่ อง
มาตรฐานการพยาบาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สสจ.อบ.
10.2 การประชุม PMQA สัญจร ได้กาหนดจะออกไปดาเนินการตามโซน ดังนี้
โซน 1 สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมือง วันที่ 5 กันยายน 2554
โซน 2 สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอตระการพืชผล วันที่ 6 กันยายน 2554
โซน 3 สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอวาริ นชาราบ วันที่ 13 กันยายน 2554
โซน 4 สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเดชอุดม วันที่ 14 กันยายน 2554
โดยจะจัดให้มีกิจกรรมวิชาการและฝึ กปฏิบตั ิ ขอเชิ ญ จนท. สสอ.ทุกท่าน ตัวแทนจาก รพช. และ รพ.สต.
ทุกอาเภอในแต่ละโซน รวม 100 คน เข้าร่ วมประชุม (งบประมาณการดาเนินงานได้โอนไปยังอาเภอที่เป็ น
เป้ าหมายแล้ว)
10.3 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ได้จดั ทาโครงการประเมินความพึงพอใจ ผูร้ ับบริ การ
ในโรงพยาบาลชุมชน ประจาปี 2554 โดยสุ่ มตัวอย่างโรงพยาบาล จานวน 8 แห่ง คือ เขื่องใน
ตาลสุ ม ตระการพืชผล โพธิ์ ไทร พิบูลมังสาหาร เดชอุดม และน้ ายืน ระหว่างวันที่ 5 – 29
กันยายน 2554 โดยให้นกั ศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล
10.4 ขอความร่ วมมือแจ้งข้าราชการบรรจุใหม่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เข้าศึกษาเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง หลักสู ตร 001 “ฝึ กอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” และส่ งผลที่ผา่ นเกณฑ์ให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อประกอบการเมินผลการทดลองปฏิบตั ิราชการ
11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
11.1 สรุ ปผลการส่ งผลงานวิชาการด้านทันตสาธารณสุ ขเข้าร่ วมเวทีวชิ าการในระดับเขตและระดับ
กระทรวง ประจาปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดตาม File สรุ ปผลงานวิชาการด้านทันตฯ)
11.2 ขอเชิ ญทันตบุคลากรเข้าร่ วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุ ขประจาปี 2554 วันที่ 1 กันยายน
2554 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตาม File กาหนดการวิชาการ
ทันตสาธารณสุ ข ปี 2554
11.3 ขอเชิญ รพ.สต.ที่มีทนั ตาภิบาลสมัครเข้าร่ วมการประกวดการดาเนินงานดีเด่นด้านทันต
สาธารณสุ ขใน รพ.สต. (รายละเอียดตาม File ขั้นตอนและเกณฑ์คะแนนประกวด)
11.4 ผลการบริ การทันตกรรม
11.5 โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ผลการประเมินรับรองโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับเพชร ระดับจังหวัด ตามที่คณะกรรมการ
ออกประเมินระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดตาม ขอให้ประสานโรงเรี ยน ได้จดั ทาเอกสาร
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รับรองตามข้อเสนอแนะ ส่ งกลับมาภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2554 เพื่อให้กรรมการได้รับรองมาตรฐานตาม
ขั้นตอนต่อไป
11.6 งาน พอ.สว.
วันที่ 12 กันยายน 2554 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี จะเสด็จเยีย่ ม
หน่วยแพทย์เคลื่อน ที่ พอ.สว.และราษฎร ตลอดจนพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการและ
อาสาสมัคร พอ.สว.ณ โรงเรี ยนบ้านนาเลิน ตาบลนาเลิน อาเภอศรี เมืองใหม่ (รายละเอียดผูเ้ ข้าเฝ้ ารอรับเสด็จ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ทั้งนี้ขอเรี ยนเชิ ญ ทุกท่านร่ วมรับเสด็จ โดย พร้อมกัน และขอให้อาสาสมัคร พอ.สว.
ฝึ กซ้อมร้องเพลง “อุบลราชธานี” และ “แผ่นดินของเรา” เพื่อร้องถวายฯ ณ ที่ประทับ 2 เนื้อเพลงตาม
(เอกสารแนบท้าย File เพลงรับเสด็จ.mp3)
11.7 แผนปฏิบตั ิงานเดือนกันยายน 2554
7.1 แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี (ไม่มีแผนออก)
7.2 แผนออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ผูด้ อ้ ยโอกาสและในพื้นที่ชายแดน
- 21 กันยายน 2554 อบต.พะลาน ต.พะลาน อ.นาตาล
- 22 กันยายน 2554 อบต.สาโรง ต.สาโรง อ.สาโรง
- 23 กันยายน 2554 อบต.หนองเต่า ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล
7.3 แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่
7.4 แผนออกบริ การทันตกรรมในเรื อนจา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขัง)
- วันที่ 28 กันยายน 2554
12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระบบการติดตามตัวชี้วดั (cockpit) รายละเอียด http://cockpit.phoubon.in.th นพ.สุ วทิ ย์:
ขอให้ทุกอาเภอทบทวน/จัดการข้อมูลในเรื่ องความครอบคลุม และถูกต้องของข้อมูล 18 แฟ้ ม เนื่องจาก
ปี งบประมาณ 2555 ข้อมูล Itemize จะต้องบันทึกข้อมูลใน 18 แฟ้ ม ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อรายได้
ของสถานบริ การ
13.งานควบคุมโรคไม่ ติดต่ อ
แจ้งแผนการตรวจประเมินผลการดาเนินงานโครงการประเมินความเสี่ ยงจากการทางานของบุคลากร
ในโรงพยาบาล ประจาปี งบประมาณ 2554
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่ วมกับ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
อุบลราชธานี ได้จดั ทาโครงการ ประเมินความเสี่ ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้
โรงพยาบาลสามารถประเมินความเสี่ ยง และดาเนิน การป้ องกัน ควบคุมความเสี่ ยงจากการทางานในบุคลากร
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งมีการดาเนินงานตรวจประเมินเพื่อมอบโล่ และใบประกาศ เกียรติคุณให้กบั โรงพยาบาล
ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่ องโดยตลอด
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ในปี 2554 จะมีการตรวจประเมินผลการดาเนินงาน โครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 สิ งหาคม
2554 – วันที่ 21 กันยายน 2554 และขอความร่ วมมือให้ผรู้ ับผิดชอบงาน เตรี ยมข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมิน
ตามแบบรายงานการประเมินตนเองตาม คู่มือการประเมินความเสี่ ยง จากการทางานของบุคลากร
ในโรงพยาบาล รวมทั้ง นาเสนอสรุ ปผลการดาเนิ นงาน โครงการดังกล่าว พอสังเขป
14. งานพัฒนารู ปแบบบริการสุ ขภาพ
14.1 สรุ ปผลการดาเนินงานรับบริ จาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ปี งบประมาณ 2554
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 22 สิ งหาคม 2554)
14.2 สรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพ เอ๊กซเรย์ปอด และตรวจคัดกรองนิ่วในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ครอบคลุมร้อยละ 92
14.3 จังหวัดได้สนับสนุนสตริ ปในการตรวจคัดกรองนิ่ วให้ดาเนินการทั้งจังหวัดอุบลราชธานี
ตามพื้นที่เป้ าหมาย จานวน 480,000 คน และกาหนด แผนออกเอ็กซเรย์ KUB ดังนี้
กาหนดกิจกรรม ออกเอ็กซเรย์ KUB ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่พบผิดปกติจากการคัดกรอง
เบื้องต้น ที่อาเภอเขื่องใน 7 วัน (เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 19 – 27 กันยายน 2554 ขอให้อาเภอ
แจ้งสถานที่ดาเนินการให้จงั หวัดทราบด้วย โดยเอ็กซเรย์ได้วนั ละประมาณ 180 คน และขอให้อาเภอ
ประสานงานแพทย์ในการอ่านผลการเอ็กซเรย์ และส่ งผลการ ตรวจราย บุคคล ให้จงั หวัดทราบเป็ น FILE
EXEL
ข้ อสั่ งการ: ขอให้ขยายการให้บริ การตรวจสุ ขภาพเชิงรุ กในกลุ่มข้าราชการครู ในปี งบประมาณ 2555
14.4 วันที่ 29-30 สิ งหาคม 2554 จะมีการคัดเลือกผลงานดีเยีย่ มและดีเด่น โครงการสนองน้ าพระราช
หฤทัยในหลวงฯ จ.ขอนแก่น โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกประเภทสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
และ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลปทุม อ.เมือง ออกเดินทางในวันที่ 29 สิ งหาคม 2554
15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มีวาระประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ
เรื่องจากโรงพยาบาลชุ มชน
นพ.ภิรักษ์: การนาจนท.ไปเรี ยนแพทย์แผนไทย จังหวัดยังไม่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน
เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ว ตลอดจนขาดการบริ หารจัดการที่ดี และฝากเรื่ องคุณภาพหลังจากการอบรม
นพ.สุ วทิ ย์: ควรมีการกาหนดค่าจ้างเป็ นรายวัน ไม่ตอ้ งจ้างเป็ นค่าจ้างรายเดือน ต้องรวมถึง
ค่าหัตถการอื่น ๆ ด้วย
นพ.ปัญญา: ขอปรับเปลี่ยนเรื่ องใบส่ งต่อของคนไข้ในเครื อข่าย รพร.เดชอุดม เนื่องจาก
ไม่สะดวกในการบริ หารจัดการ และเรื่ องยาราคาแพง รพร.เดชอุดมขอ claim ได้หรื อไม่
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ข้ อสั่ งการ: ให้เรี ยนเชิญคณะทางานประชุมหลักสู ตรการอบรมแพทย์แผนไทย เพื่อหา
แนวทางการดาเนิ นงานให้เป็ นมาตรฐานเดียว กันทั้งจังหวัด มอบหมาย รองฯปริ ญญา ผกานนท์ ประชุม
คณะทางาน และประเด็นการประกันคุณภาพหลักสู ตรการอบรม มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการต่อ ส่ วนการประชุมเรื่ องการส่ งต่อคนไข้นาวาระนี้เข้าที่ประชุมด้วย และ รพร.เดชอุดม สามารถขอ
Claim ยาราคาแพงได้
ครั้งต่อไป จะประชุมประจาเดือน และ ทา MOU วันที่ 24 กันยายน 2554
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
จพ.ทันตสาธารณสุ ข ชานาญงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
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