สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10/2553
วันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นายสุรพร ลอยหา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางปริญญา ผกานนท
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายสุพจน บุญทา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นายจรัญ ทองทับ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
8. นางสาวสุภาภรณ อุปลาบัติ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9. นายภคิน ไชยชวย
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ
รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 อุบลราชธานี
10. นางศุภวรรณ เกตุอินทร
11. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
12. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
14. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมกลุมงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
15. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุม งานบริหาร
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
16. นางนภาพร จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
17. นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
18. นายระวี แววศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
19. นายพรเจริญ เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชาลงกรณ
20. นายธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
21. นางเพชรี รมเย็น
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
22. นางสาวสุภาภรณ พุฒผา
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
23. นายปญญวัตร ชมาฤกษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
24. นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
25. นายเจริญ เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ

26. นายณัฐพล
เรียบเลิศหิรัญ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
27. นางน้ําฝน
จันทรแดง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
28. นายประวีร
คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
29. นายนนฤสรณ กลางบุรัมย
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม
30. นายพิสิษฐ เวชกามา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
31. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
32. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
33. นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
34. นายธีระวัฒน วีระพันธ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
35. นายสัมพันธ กุลพร
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
36. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
37. นายทองอินทร ชัยธานี
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
38. นายประสพ สารสมัคร
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
39. นายวรวิทย สอดศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
40. นายชูวิทย ธานี
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
41. นางศิวาภรณ เงินราง
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
42. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
43. นายณรงค แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
44. นายอดุลย วรรณชาติ
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
45. นายลําพูน ฉวีรักษ
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
46. นายประวิทย พันธจูม
47. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
48. นายวินัย แกวพรหม
สาธารณสุขอําเภอวางวีระวงศ
49. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
50. นายบัณฑิต สรอยคํา
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
51. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
52. นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
53. นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
54. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
55. นายชวน จันทรเลื่อน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
56. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
57. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

58. นางฉัฐฉวี ใจแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
59. นางจิรวัฒน สุสิงห
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
60. นายจักรพันธ บุญสง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
61. นางอลิษา
สุพรรณ นักนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
62. นายปญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
63. นางสาวจิรภร วิลัยรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
64. นางสาวกิตติยาพร ทองไทย จพ.การเงินและบัญชี
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
65. นางลําดวน
ศรีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
66. นางสุชารัตน ดวงแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
67. นางวิภาลักษณ ชุติเดชานุกูล เจาพนักงานสาธารสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
68. นางธิดารัตน บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
69. นายกิตติพศ ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นายกําแหง สมสุข
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นางกมลรัตน วงษา
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นายอนุสรณ บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นายปรีชา
ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางสาวจินตนา พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางดารณี
เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางสุภาภรณ อุตมัง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางจุฬาพร คํารัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นายเริงฤทธิ์ เริงนิรันดร จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นายสมบัติ ขัดโพธิ์
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นายพันธศกั ดิ์ ทุมมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางณภัทร โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นายสมัย
ยุตวัน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ดอนมดแดง
88. นายชนะพงษ นาคใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ดอนมดแดง
89. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลตาลสุม

90. นางเยาวลักษณ โภคละทวีวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
91. นายธวัช
ขันตีสาย ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
92. นายสุระ
เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
93. นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง นักวิชาการสาธารณสุข
94. นายไชยสิทธิ์ ชรีชวา
นักวิชาการสาธารณสุข
95. นางอุไร
สอนอาจ นักจัดการงานทั่วไป
96. นางสาวกุลธิดา เชื้ออาจ นักวิชาการสาธารณสุข
97. นายอุทัย นิปจ การสุนทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
98. นายชนะ
หอมจันทร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
99. นายฐปนวัฒน บุญประครอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
100. นางสาวพรรณี ศาลธิราช นักเทคนิคการแพทย
101. นางพัชรี
อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
102. นายประยงค สุดสุข
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
103. นางอรทัย มุสิตา
นักจัดการงานทั่วไป
104. นางสาวระดาพร วงศจันทร นักวิชาการสาธารณสุข
105. นายพงศภณต ศรีสมบูรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
106. นายสันติ
ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
107. นางสาวแพรพิลาส ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
108. นายสรพงศ ขลุยเงิน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
109. นายวรายุธ เลิศแลว
นักจัดการงานทั่วไป
110. นายวิษณุ
จํารูญพงษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
111. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
112. นายปยะศักดิ์ กอนศิลา
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
113. นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธี
นักจัดการงานทั่วไป
114. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
115. นายณรงคชัย อันชื่น
นักจัดการงานทั่วไป
116. นายชนะจิต ศรีภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
117. นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
118. นางสาวจิรภัสษร สุระมูล
นักวิชาการสาธารณสุข
119. นายจํารัส พรมบุญ
นักวิชาการสาธารณสุข
120. นายกมลศิลป พันธดี
นักวิชาการสาธารณสุข
121. นายรัชพล ตังคะวานิช
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ

สสอ.เขื่องใน
สสอ.ตาลสุม
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
สสอ.ตาลสุม
สสอ.ตาลสุม
รพ.ตาลสุม
รพ.มวงสามสิบ
สสอ.เมืองอุบลฯ
สสอ.โพธิ์ไทร
รพ.๕๐ พรรษาฯ
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.นาตาล
สสอ.กุดขาวปุน
รพ.โพธิ์ไทร
รพ..ศรีเมืองใหม
สสอ.ศรีเมืองใหม
สสอ.ศรีเมืองใหม
สสอ.กุดขาวปุน
สสอ.เขมราฐ
รพ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.โขงเจียม
สสอ.สวางวีระวงศ
รพ.กุดขาวปุน
รพ.สําโรง
รพ.สําโรง
รพ.โพธิ์ไทร
สสอ.นาตาล
รพ.เขมราฐ
สสอ.เขมราฐ
รพ.กุดขาวปุน
สสอ.วารินชําราบ

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

นางมณีวรรณ เจริญ
นางสาวพัชราภรณ เคียงพิมาย
นายอานันต สิงคิบุตร
นายบุญลือ พุมจันทร
นายสุวิทยชัย ทองกูล
นายพรทวี สุวรรณพรม
นายจิตร
มั่งมี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
รพ.สิรินธร
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.ทุงศรีอุดม
สสอ.เดชอุดม
สสอ.น้ํายืน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
• 8 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมสถานการณน้ําทวม
ในพื้นที่ทไี่ ดรบั ผลกระทบ ขอใหเตรียมการ เชนจัดทําแผนอพยพ ยาและเวชภัณฑ
• 30 ตุลาคม 2553 งานกฐินสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทอดถวาย ณ วัดมงคลโกวิธา
ราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
• แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2554 อําเภอ สามารถดําเนินการไดเลยโดยมีหลักการตาม
นโยบายทีใ่ หไว เชนแผนหมูบ านจัดการสุขภาพ จังหวัดจะติดตามในเรือ่ งขบวนการมากกวาติดตามในเรื่อง
ของตัวเลข
• 21 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จตรวจเยีย่ มติดตามงานในโครงการสวน
พระองค เรื่องไอโอดีน ในพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ขอสั่งการ: 1. มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพ
1. นําขอมูลที่ใชเตรียมรับเสด็จฯในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ให นพ.สสจ.อบ.ดูกอน
2. จัดทําแผนแกไขเรื่องการทองกอนวัยอันควรโดยใหวิเคราะหสถานการณ ปญหาที่พบ
2.ใหทุกอําเภอแจงผานกลุมงานยุทธศาสตร หากมีการประชุมเจาหนาที่อําเภอโดยผานระบบ ERadio โดยจะมีผูบริหารรวมนั่งฟง เพื่อรับทราบปญหา
• ขณะนีก้ ําลังพิจารณาเรื่องงบประมาณ ซึ่งโอนจากสวนกลางแลว 25% ผูที่ขออนุมัติซื้อ
คอมพิวเตอรใหใชงบ OP ในการซื้อ ไดเลย โดยไปจัดซือ้ เอง แลวจังหวัดจะดําเนินการโอนเงินตามรวมถึง
มอรเตอรไซต(วงเงิน 40,000 บาท) เครื่องมือดานการรักษาพยาบาล ยกเวน เครื่องวัดความดัน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามจากการประชุมครั้งที่แลว

• การรับมือสถานการณน้ําทวม
• เตรียมการรับเสด็จฯพระบรมโอรสาธิราช 8 พ.ย 2553
วันที่ 28 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการมีการประชุมติดตามงานที่ รพ.๕๐ พรรษาฯ
เรียบรอยแลว
• งานกฐินสามัคคี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ มอบ ผช.ไพรัช, คุณฉัฏฉวี, สสอ.
เขมราฐ, สสอ.เมือง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค สอบถามความกาวหนาในการแกไขปญหาความแออัดของโรงพยาบาล
นพ.สสจ.อบ. จังหวัดดําเนินการแกไขปญหาระดับโซน โดยใหแตละโรงพยาบาล คัดกรองผูปวยในการ
refer โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 การเตรียมการรับสถานการณน้ําทวม ขอใหรายงานสถานการณประจําวัน
ภายใน 15.00 น.
ขอสั่งการ: มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพจัดซื้อคลอรีน(เม็ด)
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
การตรวจวิเคราะห คุณภาพ น้ํา อาหาร ยา ศูนยฯจะสนับสนุนคาใชจายใน
การตรวจและจะสนับสนุนชุดตรวจLeptospylosis เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 จะเปดรับตัวอยางตรวจใน
วันหยุดราชการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ดําเนินการเตรียมพรอมรับสถานการณน้ําทวม เยีย่ มผูไดรับผลกระทบโดย
ทีมสหวิชาชีพ และประชาสัมพันธ สัปดาหสุขภาพจิต วันที่ 1-7 พ.ย 53 ณ โรงแรมลายทอง
ขอสั่งการ:
1. การดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ ใหดําเนินการครอบคลุมในเรื่องโรคมะเร็ง ดวย เชน มะเร็งตับ
โดยณรงคการกินปลาราสุก ตลอดจนโรคตับอักเสบบี โดยใหหนวยตรวจสุขภาพชวยรณรงค
2. ขอความรวมมือศูนยวิชาการทุกศูนย ในหวงระยะเวลา 6 เดือนแรก งดเชิญเจาหนาที่ประชุม
3. มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ทําแผนแกไขปญหาเด็กน้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม โดยรณรงคหญิง
ตั้งครรภบริโภคไข
4. นโยบายทานรํฐมนตรีวาการสาธารณสุขและทานผูวาราชการจังหวัด เนน เรื่องการสํารวจ/ตรวจ IQ
EQ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากลุมวัยเรียน
5. มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพ หาขอมูลการตรวจภาวะพรองไอโอดีน ตรวจอยางไร ใชงบประมาณ
เทาไหร/ราย พรอมสั่งซื้อไอโอดีนชนิดหยด ใหทันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ในการปลอยคาราวาน
เกลือไอดีน และจัดแถลงขาว

6. มอบหัวหนากลุมงานบริหารติดตามความกาวหนารถ Mobile คลายเครียด
7. การจัดทําไวนิล ไมตองมีรูปประกอบในแผนไวนิล และ การจัดงานระดับจังหวัดทุกงานใหเขียนเลข
ไทยทั้งหมด หามใชเลขอารบิค
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีรับตรงป
การศึกษา 2554

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุมงานบริหาร
1. ขอใหทางสสอ. และรพช จัดสงรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป 2553
2.การเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง อัตราสวนทางการเงิน ขอมูลสถานการณเงิน
ประจําเดือน กันยายน 2553
3.การจัดทําขอมูลสถานการณ รายรับ-รายจาย เงินบํารุงโรงพยาบาล ป2554
4.การยืนยันขอมูลการเปนสมาชิก ฌกส.
5.แจงการเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข(พ.ต.ส.) ปงบประมาณ 2554 ให
โรงพยาบาลกรอกขอมูลผาน web: กระทรวงฯ หัวขอ “คาตอบแทน พ.ต.ส.” ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ทุกเดือน และเมื่อจังหวัดไดรบั เงินจัดสรร จะแจงใหวางฎีกาตอไป
6.แจงการเบิกคาตอบแทนฯเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย ฉบับที่ 4 และ 6 ปงบประมาณ 2554 อยูระหวาง
คณะกรรมการระดับกระทรวงฯพิจารณาออกประกาศ ดังนั้นใหชะลอการเบิก/ การยืม ไปกอน จนกวาจะมี
หนังสือสั่งการจากกระทรวงฯเพื่อดําเนินการตอไป
7. จังหวัดอุบลราชธานี ขอความรวมมือในการแตงกายในการปฏิบัติหนาที่ โดยไดกําหนดการแตง
กาย เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ใหคงอยูถาวร
สืบไป ดังนี้
วันจันทร
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
วันอังคาร
ชุดผาลายกาบบัว
วันพุธ
ชุดสุภาพ
วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ
วันศุกร
ชุดผาไทย หรือผาพื้นเมือง
8.สถานการณการเงินการคลัง ใหใชแบบฟอรมใหมแทนการใชแบบฟอรมเกณฑคงคาง

กลุมงานยุทธศาสตร
- แผนการออกประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพขอมูลการตาย/การดําเนินงาน
หมูบานจัดการสุขภาพ
กลุมงานประกันสุขภาพ
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกันยายน 2553 (ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2553) National
coverage รอยละ 99.84
2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดสรรเงินเหมาจายรายหัว หนวยบริการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554จัดลวงหนางวดที่ 1 (ครั้งที่ 1) จัดสรรรอยละ 25 ของ
วงเงิน ป 2554 กอนการปรับเกลี่ย (จัดใหไปพลางกอน) จํานวน 463,516,175.11 บาท โอนใหหนวยบริการ
แลววันที่ 26 ตุลาคม 2553
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําปายประชาสัมพันธ “รักษาพยาบาลฟรีทุกคนใชบัตร
ประชาชนใบเดียว” และ “ที่นี่ ใชบตั รประชาชนแทนบัตรทองได” สนับสนุนใหหนวยบริการทุกแหง ขอให
ไปรับไดที่กลุม งานประกันสุขภาพ
ขอสั่งการ: เพิม่ เงินเดือน รอยละ0.5 ใหอําเภอ ศรีเมืองใหม และอําเภอโขงเจียม เนื่องจากผลงานสิทธิวาง
ต่ําสุด
กลุมงานควบคุมโรค
1. การเฝาระวังสถานการณน้ําทวม ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงเตรียมความพรอม
1) ปองกันพื้นที่สําคัญในโรงพยาบาล เชน โรงครัว โรงซักฟอก โรงเก็บอุปกรณ หองควบคุม
ไฟฟา หองฉุกเฉิน
2) สํารองเวชภัณฑ และอุปกรณที่จําเปน เพื่อใหมีใชอยางเพียงพอ
3) เตรียมแผนสงตอผูปวยในกรณีที่โรงพยาบาลใหการรักษาตอไปไมได
4) ปรับแผนการใหบริการทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน กรณีน้ําทวมโรงพยาบาล
2. สถานการณโรคไขหวัดใหญ 2009
3. สถานการณโรคไขเลือดออก
4. กรมควบคุมโรค จัดโครงการรณรงคสื่อประชาสัมพันธระดับชาติในภาพกวางที่ตอเนื่องใน
สถานศึกษา 10 จังหวัด (กิจกรรมเปดปาก Campus tour ตอน พูดเพศผานเพลง) ซึ่งจัดในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ขอสั่งการ:1. เพิ่มเงินเดือนรอยละ 0.5 อําเภอนาเยีย เนื่องจากไมมีคนไขรายใหม(ไขเลือดออก)

2.ในเดือนหนาใหนําเสนอไขเลือดออกเฉพาะเดือน ตุลาคม เนื่องจากเปนผลงานในรอบปที่ผาน
มา ใหเริ่มนับใหมในเดือนตุลาคม
3. ปงบประมาณ 2554 กําหนดใหอําเภอตระการพืชผล เปนจุดศูนยกลางเรื่องแพทยแผนไทย
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สีประจําโซน ป 2553 รายละเอียดตอไปนี้
โซน 1สีมวง ประกอบดวย โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ศูนยสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่อําเภอ เมือง มวงสามสิบ เขื่องใน ดอนมดแดง เหลาเสือโกก และ ตาลสุม
โซน 2 สีฟา ประกอบดวยโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ศูนยสุขภาพชุมชนใน
พื้นที่อําเภอตระการพืชผล กุดขาวปุน โพธิไ์ ทร นาตาล เขมราฐ และศรีเมืองใหม
โซน3 สีเขียว.ประกอบดวยโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ศูนยสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร วารินชําราบ สิรินธร โขงเจียม สําโรง นาเยีย และสวางวี
ระวงศ
โซน 4 สีสม ประกอบดวยโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ศูนยสุขภาพ ชุมชนใน
พื้นที่อําเภอเดชอุดม น้ํายืน บุณฑริก นาจะหลวย ทุงศรีอุดม และน้ําขุน
โซน 5สีชมพู ประกอบดวย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และ ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
โซน 6สีขาว ประกอบดวย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โซน 7 สีน้ําเงิน ประกอบดวย สนง.สสจ.อุบลฯ, สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 7อุบลราชธานี
ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ,ศูนยวิศวกรรมการแพทย ที่ 5, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขฯ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุบลราชธานี, ศูนย
มะเร็งฯ และ วิทยาลัยพยาบาลฯ
กรอบเวลาในการแขงขันกีฬาโซน ,ระหวางโซนและวันชิงชนะเลิศ
1. การแขงขันภายในโซน ตามที่โซนกําหนดใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2553
โซน 1 วันชิงชนะเลิศ 14 พฤศจิกายน 2553
โซน 2 วันชิงชนะเลิศ 27 พฤศจิกายน 2553
โซน 3 วันชิงชนะเลิศ 20 พฤศจิกายน 2553
โซน 4 วันชิงชนะเลิศ 27 พฤศจิกายน 2553
โซน 5 วันชิงชนะเลิศ 27 พฤศจิกายน 2553
โซน 6 วันชิงชนะเลิศ 27 พฤศจิกายน 2553
โซน 7 วันชิงชนะเลิศ 20 พฤศจิกายน 2553
2. การแขงขันระหวางโซนรอบคัดเลือก ระหวางวันที่ 4 ธันวาคม 2553-24 ธันวาคม 2553
3. การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

และโซน 2 เปนภาพเจาภาพในการจัดงาน sport night หนวยงานที่เปนเจาภาพในการจัดแขงขันกีฬาโซน
โซน 1 เจาภาพ คปสอ.ดอนมดแดง
ผูประสานงาน นายชัยนเรศ เจริญราษฎร 085-7759449
โซน 2 เจาภาพ คปสอ.ศรีเมืองใหม
ผูประสานงาน นายปริญญา เกิดมงคล 081-6602936
โซน 3เจาภาพ คปสอ.วารินชําราบ
ผูประสานงาน นายธีรยุทธ เผากัณหา 089-6261799
โซน 4เจาภาพ คปสอ.นาจะหลวย
ผูประสานงาน นางสาวประภาพร ศุภสุข 081-8789800
โซน 5 เจาภาพ รพ.พระศรีมหาโพธ
ผูประสานงาน นายชาตรี มณีเติม 087-2489229
โซน 6 เจาภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ผูประสานงาน นายสุริยุ สมนึก 084-8336311
โซน 7 เจาภาพ ศูนยอนามัยที่ 7 +วสส.อุบล
ผูประสานงาน นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน 081-6454760
ประเภทกีฬาที่จัดการแขงขัน ป 2553 ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย ตะกรอ(ชาย/หญิง) บาสเกตบอล (ชาย/
หญิง) วอลเลยบอล (ชาย/หญิง) เปตอง(ชาย/หญิง) เทเบิลเทนนิส(ชาย/หญิง) แบตมินตัน
(ชาย/หญิง) ปาเปา(ชาย/หญิง) หมากรุกชาย หมากฮอส (ชาย/หญิง) กอลฟ
วอลเลยบอลชายหาด (ชาย/หญิง) และกรีฑา
การจัดแบงสายการแขงขัน
รูปแบบแขงขันกีฬาประเภทแบบพบกันหมด ประกอบดวยแบงเปน 2 สาย นําที่1และ2 มาไขวกันเพื่อ
หาคูชิงชนะเลิศ
สายA ประกอบดวย โซน 1 , โซน 2 .โซน 3 และโซน 6
สายB ประกอบดวย โซน 4, โซน 5 และโซน 7
ประเภทกีฬาที่จะแขงขันแบบพบกันหมด นําที่1และ2ของแตละสาย มาไขวกันเพือ่ หาคูชิงชนะเลิศ
ประกอบดวย ฟุตบอลชาย ตะกรอ(ชาย/หญิง) บาสเกตบอล (ชาย/หญิง) วอลเลยบอล (ชาย/หญิง)
วอลเลยบอลชายหาด (ชาย/หญิง
ประเภทกีฬาที่แขงขันแบบแพคัดออกหรือมีกติกาพิเศษ
ประกอบดวย ฟุตซอล เปตอง(ชาย/หญิง) เทเบิลเทนนิส(ชาย/หญิง) แบตมินตัน (ชาย/หญิง) ปาเปา
(ชาย/หญิง) หมากรุกชาย หมากฮอส (ชาย/หญิง) กอลฟ
กรีฑา แขงขันในวันที่ 25 ธันวาคม 2553
ทีมที่ชนะการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
จะไดสิทธิ์ในการทําทีมเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
สาธารณสุขเขตและกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 32 ตอไป (ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ)

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอความรวมมือใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและรับสมัครนักศึกษาตามโครงการ 2 โครงการฯ โดยมีนายอําเภอ
เปนประธานและสถาบันการศึกษาเปนคณะกรรมการ
2. ประชาสัมพันธสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ เรื่องการรับสมัครตามโครงการฯ
3. ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติและเกณฑที่หลักสูตรกําหนดจํานวนไมนอยกวา 3 เทา
ของโควตาที่ไดรับจัดสรรในแตละอําเภอ โดยสถานที่รับสมัครคือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง
ยกเวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองฯ ใชสถานที่รับสมัคร ณ หองประชุม 5 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
4. แจงรายชื่อ เลขบัตรประชาชนของนักเรียนในโครงการฯ สงสํานักงานสาธารณสุขภายในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2553
1. สรุปผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สาธารณสุขเขต 13 ประจําปงบประมาณ 2553
สรุปจํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่เขาอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 28 รุน ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 53 ทั้งสิ้น
1024 คน เปาหมาย 1045 คน ขาดอบรม 21 คน
2. โครงการอบรมหลักสูตรผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุขป 2553
เดิม กําหนดอบรมวันที่ 6 - 24 กันยายน 2553 ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใชงบประมาณโครงการไทยเขมแข็งและมีการเลื่อนการอบรมออกไปไมมีกําหนด
ปจจุบัน ไดรับแจงจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วามีกําหนด
จัดการอบรมใหมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 – 16 มีนาคม 2554
เปาหมาย ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุขใน รพ.สต.จํานวน 12 คนขณะนี้จังหวัดกําลังจะ
พิจารณาผูมีคุณสมบัติตามโควตาและจะสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดผูไดรับการคัดเลือกจะแจงอําเภอตอไป
( หนังสือจาก สสจ. เลขที่ อบ 0027.06/ว.6452 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 )

กําหนดการการดําเนินการเรื่องศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2554 ( รอบที่ 2 )
วัน เดือน ป
20 ตุลาคม 2553
20 – 30 ตุลาคม 2553

21 – 31 ตุลาคม 2553
ภายในวันที่
10 พฤศจิกายน 2553

15 พฤศจิกายน –
15 ธันวาคม 2553
15 มกราคม 2554
20 – 31 มกราคม 2554
ภายในวันที่
15 กุมภาพันธ 2554

กําหนดการ
- แจงประกาศรับสมัครใหแพทยสมัครรับตนสังกัดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( รอบที่ 2 ทางอินเตอรเนตที่ www.moph.go.th )
- แพทยสมัครรับตนสังกัดทางอินเตอรเนตที่ www.moph.go.th สมัครแพทย
ประจําบาน ปการศึกษา 2554 ( หมดเวลารับสมัคร 15 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00
น.)
- สถาบันพระบรมราชชนกแจงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร ( ผาน/ไม
ผาน )ทางอินเตอรเนต
- จังหวัดตรวจสอบรายชื่อผูรับสมัครตนสังกัดของจังหวัดทางอินเตอรเนต
- จังหวัดคัดเลือกผูสมัครรับตนสังกัดในรูปแบบคณะกรรมการ
- จังหวัดแจงผลการคัดเลือกทางอินเตอรเนต และโทรสาร 0-2590-1811(หมด
เวลารับผลการคัดเลือกจากจังหวัด 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 น.)พรอม
สง EMS ฉบับจริงถึง สถาบันพระบรมราชชนก
- แพทยสภาเปดรับสมัครทางอินเตอรเนต รอบที่ 1 www.TMC.or.th ( รับ
สมัครแพทยประจําบาน )
- แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1
- แพทยสภาเปดรับสมัคร รอบที่ 2
- แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2

กลุมงานทันตสาธารณสุข
1. โครงการรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจัดแผนเรงรัดที่ 1 คือ แผน
รณรงค “ 46 วันฟนยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ ” ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2553 เพื่อกระตุนให
ทุกจังหวัดเรงรัดการดําเนินการคัดกรอง คัดสรรผูที่มีคุณสมบัติ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีไดรณรงคคัด
กรองรากฟนเทียม 2 รอบในวันที่ 25 สิงหาคม และวันที่ 20 ตุลาคม 2553 มีผูผานการคัดกรอง
จํานวน 150 ราย และดําเนินการฝงรากแลว 23 ราย ทั้งนี้ใครขอใหโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อําเภอทุกแหงไดดําเนินการเรงรัดการคัดกรองจนบรรลุเปาหมายตอไปดวย
2. ผลงาน PP Itemize ประจําปงบประมาณ 53 มีดังนี้ ตรวจฟน 89.7 % เคลือบรองฟน 158.04 %
3. ผลงานหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่เดือนตุลาคม 2553 มีผูรับบริการเฉลี่ย 75.35 ราย/ครั้ง
4. ผลงานรถทันตกรรมเคลื่อนที่เดือนตุลาคม 2553 มีผูรับบริการ 359 ราย

5. สรุปผลการตรวจสุขภาพชองปากพระสงฆ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ ศูนยคณะสงฆภาค 10
อําเภอมวงสามสิบ พระสงฆไดรับการตรวจชองปาก 101 รูป มีผลดังนี้ มีฟนผุ 46 รูป คิดเปน 45.54%
(เฉลี่ย 3.35 ซี่/รูป) มีฟนตองถอน 49 รูป คิดเปน 48.51% (เฉลี่ย 2.37 ซี่/รูป) มีหินปูน 93 รูป คิดเปน
92.07%
6. สรุปผลการรณรงคโครงการคนไทยฟนดี สดุดีสมเด็จยา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 มีผูรับบริการทันต
กรรมทั้งหมด 2,129 ราย
7. แผนออกหนวย พอ.สว. ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 บานหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ อ.น้ํายืน
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 บานหินสูง ม.5 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร
8. แผนปฏิบัติงานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2553
9. งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
9.1 ผลการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต
ชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนปทุมวิทยากร อําเภอเมือง เปนตัวแทนเขาประกวดในระดับประเทศ
9.2 ผลการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดอุบลราชธานี ณ งานมหกรรม
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2553 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
ชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษา/ประถมศึกษาขยายโอกาสขนาดใหญ ไดแก รร.บานหนองยาว อ.เดช
อุดม
ชนะเลิศประเภทประถมศึกษาขยายโอกาสขนาดกลาง ไดแก รร.บานปลาดุก อ.เมือง
ชนะเลิศประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแก รร.บานดุมใหญดงยาง อ.มวงสามสิบ
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
1 ปฏิทินงาน
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ประชุมหัวหนาฝาย คบส.ระดับอําเภอ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2553 ตรวจโรงพยาบาลเอกชน ประจําป 2553 โดย คณะทํางานตรวจสถานพยาบาล
ประจําป ภาคเอกชน ภายใตคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ ณ ตึกสุนยี  โดย คณะกรรมการ
ตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัดอุบลราชธานี
- ขอใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน คบส. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ และเภสัชกรโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแหง ดําเนินการโดยเรงดวนใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้

1.ดําเนินการตรวจสถานพยาบาลภายในเขตพื้นที่อําเภอที่รับผิดชอบ ประกอบการตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาล ในเดือนธันวาคม 2553
2.ตรวจ GMP สถานประกอบการเพื่อขอเกียรติบัตร GMP จากอย.และประกอบการตออายุใบอนุญาตใน
เดือนธันวาคม 2553
2 งานประชาสัมพันธฝายคุม ครองผูบริโภคฯ
- ประกาศสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ รายชื่อ ผูม ีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสาขาแพทยแผน
ไทยประยุกต
3 เตือนภัยเรงดวน
- ขอใหทุกอําเภอที่อาจประสบภัยน้ําทวมเตรียมสํารองเวชภัณฑ สําหรับชวยเหลือผูประสบภัย ให
พอเพียงสําหรับการแจกจายโดยเรงดวนดวย
4 ขาว อสม.
ขอความรวมมือ อสม.ตรวจสอบโฆษณาตามแบบฟอรมและสงให สสจ.เดือนละอยางนอย 1 ครัง้
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
งานประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม (3S/3ดี)
1.โดยขอใหดําเนินการประเมินตนเอง ตามแบบฟอรม “แบบรายงานการประเมินตนเอง 3S.E1”
(ตามเอกสารหมายเลข 2) และดาวนโหลดเอกสารแนวทางการดําเนินงานและสวนที่เกี่ยวของไดที่
http://uploadfile.phoubon.in.th / รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ และขอใหดําเนินการสง
เปนไฟลอิเล็คทรอนิกส (E-mail) ไดที่ hss_ubon@hotmail.com ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ไดรับคัดเลือกเขาแขงขันระดับประเทศ
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
1. ขอใหสถานีอนามัยทุกแหงที่ยกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในป 2554 ปรับ
ภาพลักษณในสวนปายสัญลักษณของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รายละเอียดสามารถดาวนโหลด
ไดที่ชองทางhttp://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ไฟลการ
ยกระดับ รพ.สต.ป 54(แนบไฟล การยกระดับ รพ.สต.ป54)
2.เรงรัดการขอรับงบจัดสรรเพื่อพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ (On top) ป 54 โดยมีเอกสารดังนี้ :2.1 PCU profile (แบบประเมินตนเองของหนวยบริการ) ที่ลงนามเรียบรอยแลว
2.2 ตารางแบบสรุปขอมูลหนวยบริการตามเกณฑศักยภาพบริการ
2.3 ตารางการจัดสรรงบเหมาจายเพิ่มเติมใหแกหนวยบริการปฐมภูมิทผี่ านเกณฑศักยภาพ
บริการ (On top payment) ปงบประมาณ 2554
2.4 คําสั่ง/รายชื่อเพื่อจัดทําคําสั่ง

2.5 กรณีเกณฑ Minor ไมผานใหแนบแผนการเนินงานรวมกับ อปท.มาดวยสงภายในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 (แนบไฟลสรุป Ontop”54)
อําเภอที่สงเอกสารไมครบ
1. รายชื่อคณะกรรมการ ไดแก อําเภอน้ําขุน
2. Profile อําเภอเขมราฐ โพธไทร ศรีเมืองใหม โขงเจียม สิรินธร สวางฯ บุณฑริก
ทุงศรีอุดม
3. แบบสรุป Ontop โพธไทร โขงเจียม วารินชําราบ สิรินธร บุณฑริก นาจะหลวย ทุงศรีอุดม
ติดตอเพิ่มเติมที่ นิฤมล กมุทชาติ กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ E-mail: NIRUMON7@gmail.com
หรือ โทร. 089-8443746 หรือ โทรศัพท/โทรสาร 045-261864
งานสุขภาพภาคประชาชน
1.โครงการ อสม.ศึกษาตอ กศน. ( เรียนฟรี ) มีหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ เรียบจบชัน้ ป.6 ม.3 และ
ม.6
- ประชาสัมพันธให อสม. ที่สนใจจะศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาวขางตน ติดตอสอบถามและ
สมัครเรียนตอไดที่ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทุกอําเภอ
- ขอความรวมมือสงแบบสํารวจความตองการศึกษา กศน. ของ อสม. ใหกลุมงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
2.การคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554
-แจง กําหนดการจัดงานประกวด อสม.ดีเดนระดับจังหวัดในวันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ หอง
ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ขอความรวมมือใหทุกอําเภอสงผลการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับอําเภอ และระดับโซน ใหกลุม
งานสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.ผลการดําเนินงานโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่เดือนหนาจะสงงานใหกลุมงานใหมรับผิดชอบ
ตอไป
2.สรุปผลการสงขอมูล 4 แฟมรายวัน(มีคาจัดสงขอมูลเกณฑคือตองสงขอมูลไมนอยกวารอยละ 80) ยืดเวลา
การสงถึงธันวาคม 2553
3.สรุปผลการสงขอมูลคัดกรองความเสี่ยง ณ ตุลาคม2552 - กันยายน 2553 ปญหาที่พบคือ การวินจิ ฉัย
ผิดพลาด ไมมเี ลขบัตรประชาชน

4.การพัฒนาโปรแกรมสําหรับโรงพยาบาลชุมชน เดือนธันวาคม มีแผนติดตั้ง 3 โรงพยาบาล คือวารินชําราบ
สิรินธร ตาลสุม
5. การติดตั้งระบบ E-radio
กลุมงานบริการทางการแพทยฉุกฉิน
1.ผลการดําเนินงานบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ระหวาง 24 กันยายน 2552- 26 ตุลาคม 2553
2.ขอขอบคุณทีมหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของอําเภอที่ใหความอนุเคราะหนําทีมมาประจําที่
สนามแขงขันกีฬาของจังหวัด ระหวางวันที่ 21-30 ตุลาคม
3.ในระหวางสถานการณน้ําทวมหากพื้นทีใ่ ดที่ตองการเคลื่อนยายผูปวยขอใหโทรศัพทมาที่
1669 ไดตลอดเวลา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชุน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
1. สืบเนื่องจากมีการประชุมสาธารณสุขอําเภอวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ที่ผานมา มติใหมีคาํ สั่ง
ติดตามงานเพิม่ เติมเปน 3 คณะเพื่อติดตามงานนโยบายจากทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
คณะที่ 1 ติดตามงานบริหารบุคคลงาน
คณะที่ 2 ติดตามงานการพัสดุ
คณะที่ 3 ติดตามงานนโยบาย
2. ประธานชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยระดับเขต 13 คือทานอดุลย วรรณชาติ
3. ประธานชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยจังหวัดอุบลฯ คือ ทานสุทิน กมลฤกษ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
กลุมงานยุทธศาสตร:

สรุปถอดบทเรียนการประเมินความพรอมองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ

การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบันทึกการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ.........................................ผูรับรองการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

