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สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังที ่ 11 /2552 

วนัที ่ 30   พฤศจิกายน  2552 เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

                                                          ----------------------------------------------------  

เปิดประชุมเวลา  13.30 น. 

 1. นายวฒิุไกร  มุ่งหมาย  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ. 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 2. นายสุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ  

 3. นายนิพนธ์  มานะสถิตพงศ ์      รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั          สสจ.อบ. 

 4. ท.พ.ญ.นํ้าเพชร  ตั้งยิง่ยง รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ. 

 5. นางปริญญา  ผกานนท ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ. 

 6. น.ส.ไพรัช  บุญจรัส          ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั สสจ.อบ. 

 7. นายสุพจน์    บุญทา  ผูช่้วยนายแพทย ์สาธารณสุขจงัหวดั สสจ.อบ. 

 8.นายปัญญา  สิทธิธรรมบูรณ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 

 9.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร              ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

10.นายธวติั    บุญไทย  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

11.นายดนยั  เจียรกลุ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน    

12.นายโคมทอง  ปิตุจาตุรนต ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตาลสุม  

13.นางสาวกาญจน   นิยกิจ แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 

14.นายอุดม  โบจรัส  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

15.นายณรงค ์  อนัช่ืน  แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสาํโรง 

16.นายพฒันา  ตนัสกลุ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 

17.นายทนา  คาํศรี  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

18.น.ส.นพรัตน์  ดัง่ฐากูร  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

19.นายพิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

20.น.ส.จุไรรัตน์  ทุมนนัท ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

21. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ์  แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

22. นายประวร์ี  คาํศรีสุข   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้ายนื 

23. นายสุทธินนัท ์ โคตะสิน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

24.นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

25. นายธานินทร์  ไชยานุกลู สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
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26. นายสมยั  พลูทอง  สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 

27. นายธนายทุธ  ศรชยั  สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 

28. นายสัมพนัธ์   กุลพร  สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

29. นายประจกัษ ์ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ 

30. นายทองอินทร์  ชยัธานี  สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 

31. นายณรงค ์ แผลงศร  สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

32. นายชูวทิย ์ ธานี  สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

33. นายวนิยั  แกว้พรหม    สาธารณสุขอาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

34. นายอดุลย ์ วรรณชาติ  สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

35. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

36. นายลาํพนู  ฉวรัีกษ ์  สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

37. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ  สาธารณสุขอาํเภอนาเยยี 

38. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม สาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 

39. นายชวน  จนัทร์เล่ือน  สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายนื 

40. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 

41. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ สาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น 

42. นายมธัยม  สุพฒัน์  สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

43. นายวานิช  สายยนื  สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

44. นายสุทิน  กมลฤกษ ์ สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

45. นายไพรัตน์  จนัทร์พนัธ์ สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

46.นายประสพ   สารสมคัร สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 

47. นางศิวาภรณ์   เงินราง สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่ 

48. นายยรุวฒั   ทองผา    สาธารณสุขอาํเภอกุด้ขา้วปุ้น 

49.นายทะนงศกัด์ิ     หลกัเขต  สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

50. นางศิริวทิย ์ หล่ิมโตประเสริฐ หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคลฯ 

51. นายวโิรจน์  เซมรัมย ์ หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

52. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

53. น.ส.กาญจนา  มหาพล หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

54.  นายประทีป  บุญธรรม หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

55.  นางรําไพ  สุวนาม  หวัหนา้กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

56. นางสิริพร   วงศต์รี  หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์ 

57. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

58. นางนภาพร   จนัทนบ  หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต 

59. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค 
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60. นางเพญ็ศรี  สมชยั  แทน หวัหนา้กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 

62. นายระว ี  แววศรี  หวัหนา้กลุ่มงานนิติการ 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

 ขอแสดงความยนิดี   ผูท่ี้เล่ือนระดบัข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในระดบั 9 วช (ดา้นเวชกรรมป้องกนั)  ตามคาํสั่ง

กระทรวงสาธารณสุขท่ี 1158/2552 ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 จาํนวน  2  ราย คือ 

1. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี  ตาํแหน่ง นายแพทย ์9  (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ 

2. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร    ตาํแหน่ง นายแพทย ์9  (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

 -  ตามที่มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยไ์ดก้าํหนดให้ห้องปฏิบติัการทางการแพทยมี์แนวทางในการจดัตั้ง

ระบบคุณภาพบาํรุงรักษาและพฒันาคุณภาพบริการอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีสภาเทคนิคการแพทย์

เป็นหน่วยควบคุมดูแลกาํกบัและรองรับมาตรฐาน  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ไดก้าํหนดให้เป็น

ตวัช้ีวดัสําคญัของจงัหวดัในการพฒันาให้งานเทคนิคทางการแพทย ์ การรับรองมาตรฐานดงักล่าวที่ผ่านมาในปี 

พ.ศ 2551 ผา่นการรับรองแลว้ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  โรงพยาบาลวารินชาํราบ  โรงพยาบาลเขื่องใน

และปี พ.ศ 2552  มีอีก 2 โรงพยาบาลท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานวชิาชีพ คือ   1.  โรงพยาบาลตระการพืชผล    

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 

 -  ช่วงปลายปีพ.ศ ต้นปีงบประมาณหลายเร่ืองที่ยงัไม่ลงตวั หลายเร่ืองที่กาํลังเตรียมการอยู่คงจะมีการ

ขบัเคล่ือนเดินต่อไป ในช่วงที่ผา่นมาตอ้งขอบคุณทุกท่าน ทุกพื้นที่ที่ไดช่้วยกนัในงานสําคญัหลายๆ เร่ืองที่ผา่นมา

โดยเฉพาะเร่ืองที่รองปลดัไดม้าศึกษาดูงานในนามชมรมสาธารณสุขจงัหวดั  โดยนายแพทยส์ํานกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอุบลาชธานี ไดเ้ชิญท่านรองปลดัและเชิญจงัหวดัต่างๆ มาเยีย่มชมในการดาํเนินการเร่ืองโครงการตรวจ

สุขภาพเคล่ือนที่ซ่ึงเป็นนโยบายท่านรองปลดัฯ เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในช่วงวนัที่ 27 

พฤศจิกายน – วนัท่ี 5  ธนัวาคม  2552  จากนั้นก็จะเดินเคร่ืองทาํงานให้ครบวงจร ส่วนท่ีจะตอ้งทาํต่อไปคืองาน

สาํคญัอยากจะฝากทุกคนเราไดเ้ร่ิมตน้ดีแลว้เราทาํใหมี้ประสิทธิภาพขอให้เตรียมตวัตั้งแต่ตน้ปี   ตอนน้ีก็อบรมเพิ่ม

ศกัยภาพทุกแห่งแลว้  เร่ืองงบประมาณก็วางแผนช้ีนาํใหห้มดแลว้ อยากจะฝากให้ช่วยกนัทาํการกาํหนด  ทางชมรม

สาธารณสุขจะมาประชุมอีกคร้ังในวนัท่ี 14  - 15 ธนัวาคม  2552  โดยจะเชิญท่านปลดักระทรวงให้มามอบนโยบาย

และดูงานเยีย่มเยือนทุกอาํเภอโดยขอให้ทุกอาํเภอเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพือ่รับการศึกษาดูงาน และ

ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทาํงานที่ผ่านมาและการร่วมมือทาํบุญท่ีวดัวงัออ้การทาํบุญทอดผา้ป่า  

โดยใหอ้าํเภอช่วยกองละ 2,500 บาท ก็ไดป้ระมาณแสนกวา่บาท  

- การแข่งขนักีฬา   ทุกอาํเภอ   ทุกโซนแข่งขนักนัหมดแลว้ เหลือแต่ระดบัจงัหวดั  วนัท่ี 26 ธนัวาคม  2552  

จะแข่งใหญ่อีกคร้ัง   
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- บุญประเพณีปลอดเหลา้ในภาคอิสาน  งานบุญ  งานบวช  งานอะไรท่ีเป็นงานบุญจะไม่ใหมี้สุรา 

แอลลกฮอร์  

           -  จดัในสถานที่ราชการห้ามด่ืม ขอฝากเป็นนโยบายของท่านผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นส่ิงทีเ่รา

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายไม่ใช่นโยบาย และเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งทาํเป็นตน้แบบท่ีดี 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

ท.พ.ญ  นํา้เพชร  ตั้งยิง่ยง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั 

 - การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือนพฤศจิกายน  แนะนาํหัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ยมาดาํรง

ตาํแหน่งในเขตพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  

 1. ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุบลราชธานี 

 2. เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัอุบลราชธานี 

 3. ยา้ยไป คือ ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธร จงัหวดัอุบลราชธานี 

 -  มีการสรุปผลความกา้วหนา้โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอิสาณโดยผูว้า่ราชการอุบลฯ ขอบคุณทุก

ส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือมา 2 ปี และไดด้าํเนินการสําหรับปีที่ 3 และไดป้ระกาศเร่ิม Big  Cleaning  Day 

พร้อมกนัทัว่จงัหวดัในวนัที่ 4 ธันวาคม  2552  สําหรับพิธีเปิดกิจกรรม Big  Cleanig  Day คร้ังที่ 1 โดยมีผูว้่า

ราชการจงัหวดัเปิดประธานเปิดงานท่ีทุ่งคาํนํ้าแซบ 

 -  โครงการไทยสามคัคีไทยเขม้แข็งกาํหนดวนัที่ 3 ธนัวาคม 2552   กาํหนดการงานเฉลิมพระเกียรติวนัที่ 5 

ธนัวาคม 2552  ท่ีหอประชุมไพรพะยอม  ม. ราชภฎัอุบลราชธานี 

 -  การแข่งกีฬาระหวา่งกระทรวงประจาํปี พ.ศ 2552   เร่ิมวนัท่ี 1- 28 ธนัวาคม 2552  กิจกรรมวนัสุดทา้ยจะ

เป็นวนัที่ 28  ธนัวาคม 2552 กลางวนัจะเป็น Sport  Day   ส่วนกลางคืนจะเป็น Sport  Night  ซ่ึงเป็นกีฬาที่ผูว้า่

ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  เพิ่มความสามคัคีในกลุ่มกระทรวงต่างๆ 

 -  การร้องเพลงชาติ วนัที่ 3  ธนัวาคม 2552   โดยท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัฝากเชิญขา้ราชการทุกคนเขา้ร่วม

เน่ืองจากจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัสุดทา้ยและเป็นเวทีร่วมสร้างประวติัศาสตร์และรวมพลงั โดยทุกคนตอ้ง

ไปทั้งหมด 

 -  รณณรงคเ์ร่ืองตรวจสุขภาพ  เร่ืองผูพ้ิการ 2 เร่ืองท่ีทาํถวาย แต่ตอนน้ีมีขอ้มลูเขา้ไม่มาก 

 

 กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 -   แจง้ขอ้มูลโครงการคดักรองสุขภาพภายใตโ้ครงการสนองนํ้ าพระทยัในหลวงห่วงใยประชาชน  ระบบ

การบนัทึกขอ้มูลออนไลน์ ปัญหาที่พบตอนน้ีคืออาํเภอยงัมีปัญหาในการบนัทึกขอ้มูล   ซ่ึงมีในวาระการประชุม  

สําหรับผลการคดักรองในภาพรวมของจงัหวดัอุบลราชธานี   มีเป้าหมายที่บนัทึกแลว้ 650,000 ราย  ปัญหาที่พบ

ส่วนหน่ึงมีการคียร์ายงานขอ้มูลผดิ   ฝ่ายยทุธศาสตร์ไดแ้จง้กลบัไปโดยให้ผูแ้กไ้ขเขา้ File แกไ้ขขอ้มูลคดักรอง คือ

ช่องท่ีวางไว ้หรือนาํ File Excel ส่งท่ีฝ่ายยทุธศาสตร์  เพือ่มีปัญหาจะไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจติ 

 -  เร่ืองผูพ้ิการ ฝ่ายสนบัสนุนจดัเตรียมทีมแพทยเ์พื่อวนิิจฉยั  และออกใบรับรองความพิการ   ลงทะเบียนคน

พิการในพื้นท่ี เพื่อขอใชสิ้ทธ์ิรับเบ้ียคนพิการ ซ่ึงจะเร่ิมลงทะเบียน วนัท่ี 3-23 ธนัวาคม  2552  จะเร่ิมรับเบ้ียเล้ียงใน

เดือนเมษายน 2553 

 - แจง้ให้ทุกโรงพยาบาล เตรียมอบรมรับผูพ้ิการ ภายในเดือนหน้าเตรียมจดัประชุมทีมแพทยท์างฝ่ายช่วย

จดัระบบที่ ภมจ มีปัญหา คือขอ้มูลคนพิการมีน้อยกว่ากว่าความเป็นจริง  โดยไดก้าํชบัให้ทุกอาํเภอนาํขอ้มูลไป

ตรวจสอบอีก    ขอใหท้าํงานเพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่ม   เน่ืองจากยงัไม่ส้ินสุดโครงการ  โดยมอบให้กลุ่มงานสนบัสนุน

บริการสุขภาพกาํกบัและรายงานอีกคร้ังในคราวหนา้ 

 -  การจ่ายเงินเดือน  อสม โดยได้กาํชบัให้ทุกอาํเภอปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดทุกขั้นตอน ตอ้งมีการ

ควบคุมอยา่งถูกตอ้ง 

 

ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่9 /2552     

- ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจาํเดือน พฤศจิกายน  2552  หรือ

สอบถามไดท่ี้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป   

 

มติทีป่ระชุม  รับรอง 

 

ระเบียบวาระที ่ 3    เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังที ่ 11 /2552  

 

มติทีป่ระชุม  ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองจากศูนย์วชิาการ 

 - วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนกัศึกษาผา่น Internet  ประจาํปี 2553  ซ่ึงมี

รายละเอียดในเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 

  กลุ่มสาธารณสุขอาํเภอ  ไดเ้ลือกประธานใหม่ คือ นายอดุลย ์ วรรณชาติ  ทางสาธารณสุขประเทศไทย ได้

ประสานกบักรมควบคุมโรคจะประชุมสาธารณสุขทัว่ประเทศในวนัที่ 18 – 19  ธันวาคม  2552   โดยใช้

งบประมาณกรมควบคุมโรค  

http://www.phoubon.in.th/�
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 -  เงิน 25 ล้าน ของจงัหวดัอุบลราชธานี  ให้อาํเภอละ 1,000,000 บาท  หน่วยบริหารเป็นสํานักงาน

สาธารณสุขอาํเภอ  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ไดข้อบา้นพกัใหส้าธารณสุขอาํเภอ  ขอแบบ 7-8  ได ้

22 แห่ง  เงิน ST 2  ยงัมีปัญหาถา้ทุกอยา่งเปล่ียนแปลงรายการตอ้งเขา้ ครม. ใหม่ทั้งหมด 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 6  เร่ืองจากกลุ่มงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 

 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 -         เน่ืองจากผูต้รวจมีนโยบายส่งแผนการเงินการคลงั  ขอให้ปรับปรุงแกไ้ขให้เรียบร้อย  ส่งฝ่ายการเงิน

เพือ่นาํเสนอในวนัท่ี 4 ธนัวาคม  2552   แผนการเ งินการคลงั ปี 2553 โดยเนน้แผนเงินบาํรุง 

 -         ใหห้น่วยงานต่างๆ ส่งรายงานตรวจสอบพสัดุประจาํปี  เพื่อท่ีจะดาํเนินการต่อไป 

 -         ขอใหโ้รงพยาบาล / สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  ทุกแห่งตรวจสอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ประจาํปีส่ง

ท่ีแผนกการเงิน  

  

 ศูนย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

 -   แจง้หน่วยงานที่ยงัไม่เคยส่งขอ้มูล 4  แฟ้ม  ตามโครงการนาํร่องระบบการรับส่งขอ้มูลการรักษา   และ

การใชย้าของผูป่้วย  มีจาํนวน 66  แห่ง   รพ. ท่ียงัมี Username / Password ใหติ้ดต่อท่ีศนูย ์IT 

 -  โครงการคาราวาน สรุปผลงาน 2  เดือน เฉล่ียโลหิตท่ีได ้67  ยนิูต : คร้ัง อาํเภอเมืองมีอตัรามากท่ีสุด  

นอ้ยท่ีสุด 19  ถุง  ท่ีม่วงสามสิบ  ส่วนรายละเอียดมีในเอกสาร 

 -   ฝากทุกอาํเภอช่วยกนัทาํงาน เพื่อเป็นการสร้างหลกัประกนั สร้างระบบไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ร่วมกนัและ

เพื่อประชาชน 

 

 กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

 - ขอแจง้ความควบคุมหลกัประกนัเดือน ตุลาคม  2552 สิทธ์ิวา่งอยูที่่ 7,575 ราย ความควบคุมอยูที่่ร้อยละ 

99.57  

 -   แจง้การขยายเวลาจดัทาํทะเบียนประวติั  และการตรวจสุขภาพในแรงงานต่างดา้ว ที่ ทร38/ 1 ตั้งแต่วนัท่ี 

4 ธนัวาคม 2552 -  2  มกราคม  2553 

 - การติดตามการบนัทึกขอ้มูล Hospital  Profile  ให้มีการกรอกขอ้มูลในปี  2552  ให้ผูท่ี้รับผิดชอบกรอก

ขอ้มลูใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2552    

-  ใหโ้รงพยาบาลทุกแห่ง Update Progarm  EK  ซ่ึง สพร ไดใ้ชแ้ลว้ในปี 2553 

 -   แจง้เพิ่มเติม งบเหมาจ่ายรายหวัปี 2553 ไดแ้จง้ตวัเลขการจดัสรรของจงัหวดัอุบลราชธานีมาให้  ยงัรอ

รายละเอียดจดัสรรจริง ปี 2552    เร่ืองการหกัเงินเดือนยงัไม่ครบ 
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 -  สปช. พิจารณาให้เขา้ร่วมกองทุนตาํบล  ปีน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ร่วมทั้งหมด 24 แห่ง โดยกลุ่ม

งานประกนัไดแ้จง้สาํรวจความพร้อม อบต  แลว้ 15 อาํเภอ  ส่วนท่ีเหลือขอใหส่้งขอ้มลูด่วนดว้ย 

 -  แจง้นโยบายและกลไกวธีิการดาํเนินงานใหก้บัโรงพยาบาลเปิดใหม่ 5 แห่ง  

 

 กลุ่มงานควบคุมโรค 

-  ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่    กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณบุคลกรหน่วยงานทัว่ประเทศที่ช่วยกนั

ปฏิบติังานในช่วงท่ีการระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่  สามารถชะลอการระบาดลดการป่วยและเสียชีวิตได ้ 

จึงขอความร่วมมือในการให้วคัซีนไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่    โดยขอให้ทุกพื้นที่แจง้ยอดผูที้่ตอ้งการวคัซีน กรม

ควบคุมโรคเน้นในกลุ่มเส่ียง กลุ่มแรกคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า รายละเอียดได้แจ้งในหนังสือเวียน

เรียบร้อยแลว้  และแจง้ใหโ้รงพยาบาลท่ียงัไม่ส่งขอ้มูลขอใหส่้งด่วนภายในวนัพรุ่งน้ี 

- วนัท่ี 1 ธนัวาคม  เป็นวนัเอดส์โลก โดยองคก์ารอนามยัโลกไดข้อความร่วมมือทุกทุกประเทศจดักิจกรรม

รณรงค ์โดยเนน้เร่ืองทัว่ถึง  เท่าเทียม คือสิทธิมนุษยช์น  

 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 -    กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพฒันาส้วมให้ไดม้าตรฐาน โรงพยาบาลโขงเจียมไดรั้บคดัเลือกใหเ้ ป็น

ตวัแทนเขา้ประกวดส้วมสาธารณะระดบัประเทศ  ในวนัท่ี 23 – 24  ธนัวาคม  2552   

 -  กีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์ ปี 2552   โดยแบ่งเป็น 2 สาย สาย A  มี โซน1 , 3 , 5  สาย B มี โซน 2 ,4 ,6 

โปรแกรมการแข่งขนัสามารถเขา้ดูไดใ้นเวป็ไซดข์องจงัหวดั 

 -  โครงการป่ันจกัรยาน 73  จงัหวดั 179 วนั 8,666 กิโลเมตร ฉนัรักประเทศไทย  กระทรวงมหาดไทยไดข้อ

ความร่วมมือในวนัที่ 9 – 11  ธนัวาคม 2552   จะเดินทางมาถึงอาํเภอเขื่องใน  โดยขอหน่วยพยาบาลเคล่ือนที่ไปยงั

โรงพยาบาลเข่ืองใน 

 -  การแข่งขนักีฬารัฐวิสาหกิจ ทหาร  ตาํรวจ คร้ังที่ 2 โดยเร่ิมวนัที่ 2-28 ธนัวาคม  2552   ซ่ึงไดป้ระสาน

โปรแกรมการแข่งขนัไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

 -  การมอบของขวญัใหก้บัเด็กท่ีเกิดในวนัท่ี 9  ธนัวาคม ซ่ึงเป็นวนัประสูติของพระองคเ์จา้วรวงศเ์ธอศรีรัศม์ิ

พระวรชายาไดแ้จง้ใหทุ้กโรงพยาบาลดาํเนินกิจกรรมในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2552 

 - แจง้เพิ่มเติมโครงการเมืองสะอาดราชธานีอิสาน ในวนัที่ 4 ธนัวาคม  2552  ขอความร่วมมือให้ทุกอาํเภอ

บนัทึกภาพกิจกรรมส่งท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  เพื่อรายงานใหผู้บ้ริหารทราบต่อไป 

 

 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

 -  รายงานสรุปผลการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติด  ประจาํเดือนพฤศจิกายนระบบสมคัรใจ 10 ราย ระบบบงัคบั

บาํบดัทั้งหมด 3,000 ราย  หน่วยบาํบดัที่มีผลงานสูงสุดในการทาํจิตสังคมบาํบดัประจาํเดือนพฤศจิกายน 5 อนัดบั

คือ   รพ. วารินชาํราบ  136  ราย  รพ. สรรพสิทธ์ิประสงค ์ 105  ราย   รพ. พระศรีมหาโพธ์ิ  80 ราย    รพ. พิบูลมงั

สาหาร 77  ราย  รพ. สมเด็จพระยพุราชเดชอุดม  63  ราย 
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 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 -  ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาแพทยแ์ผนไทย ประกาศรับสมคัรสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับ

อนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะการแพทยแ์ผนไทย ประจาํปี 2552  สมคัรตั้งแต่วนัพรุ่งน้ีถึงส้ินเดือนธนัวาคม 

2552    ในวนัและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ 520 บาท 

 -  เดือนธนัวาคมเป็นเดือนต่ออายใุบอนุญาต ในวนัท่ี 3 และ 4 ธนัวาคม  2552   ( ช่วงบ่าย ) 

 -  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาจะปรับปรุงทะเบียนใบอนุญาตลงทะเบียนขอ้มูลระบบ Logistic 

ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ อย.  มีการให้ออกใบอนุญาตใหม่จากช่ือโรงพยาบาลเปลี่ยนเป็นสํานกังานปลดักระทรวง 

และความร่วมมือใหทุ้กโรงพยาบาลยืน่ขออนุญาตใหม่ 

 

 กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

- แจง้การอบรมนกับริหารสาธารณสุขระดบักลาง  เป็นผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ 25 คน มี Pretrening  

และ Trening ฝึกอบรมท่ีสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ   หลงัจากนั้นจะเดินทางไปจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

ในวนัที่ 3  ธันวาคม  2552  อาจารยนิ์พนธ์ จะนาํคณะมาร่วมร้องเพลงชาติที่จ. อุบลราชธานี  ในการอบรมใช้

หลกัสูตร “ผบก”  ขององคก์ร กพร เป็นหลกั 

 -  การจดัมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล วนัที่ 24 – 25 ธนัวาคม  2552  โดยโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ เป็น

เจ้าภาพ มีวิชาการเร่ืองสปาสู่การปฏิบติั  เช้าอาจารย์จากสถาบนั พรพ เป็นวิทยากร  เป็นการประกวดผลงาน

กิจกรรมพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลลงทะเบียนโรงพยาบาลละ 150 บาท และขอรับการสนบัสนุนโรงพยาบาล

ละ 10 คน  

 -  การวางแผนการดาํเนินงานประชุมเชิงวชิาการ  เร่ืองการบริหารผลงานปฏิบติัราชการและการประเมินผล

การปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัในระบบใหม่  โดยมีการช้ีแจงองคป์ระกอบของการประเมินเป็น

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 70 %  พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ 30 %  ในส่วนของ Competency  ทาง กพ บงัคบัให้จดัทาํ

เฉพาะ Cor – Competency  5  ตวั ขณะน้ีกาํลงัเตรียมการจะแจง้รายละเอียดอีกคร้ังต่อไป 

 

 กลุ่มงานสนับสนุนและบริการ 

 - การคดัเลือก อสม.  เขา้ประกวดระดบัจงัหวดัในวนัที่ 6 มกราคม 2552  ขอให้ทางอาํเภอส่งผลการ

ประกวดระดบัอาํเภอเพือ่ส่งระดบัเขตต่อไป 

 -  การปลูกตน้ไม ้“ 2 ลา้นตน้ 1  ลา้นดวงใจ อสม ” ทูลเกลา้ถวายเป็นพระราชกุศล  ขอแกไ้ขเป็น วนัท่ี              

4 ธนัวาคม 2552 พร้อมกนัท่ีศาลาประชาวาริน โดยใหต้วัแทนของอสม มารับตน้ไม ้

 -  การนาํรายช่ือผูพ้ิการซ่ึงสํารวจโดย อสม ทูลเกลา้ถวาย ณ ศูนยโ์อท๊อปเซ็นเตอร์ ในวนัที่ 3  ธันวาคม  

2552  ไดใ้หต้วัแทน อสม เป็นผูท้ลูเกลา้ถวาย 

 -  การคดัเลือกผูสู้งอาย ุ2 ท่าน ใหอ้าํเภอเสนอรายช่ือ เพือ่ใหจ้งัหวดัพจิารณาต่อไป 
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 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 - สรุปผลการปฏิบติังานของ EMS ประจาํเดือนพฤศจิกายน  2552  

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระอืน่ ๆ 

 -  การพฒันาระบบ EMS มอบใหง้าน EMS ปฏิบติัดาํเนินงานต่อ 

 -  การใชร้ถเติมรถ / เติม Supply  ท่ีโรงพยาบาลเข่ืองใน 

 -  การใชเ้ตาเผาขยะ / การเก็บขยะติดเช้ือ 

 - การศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร 

 -  การประกนัสังคมโดยแจง้ใหผู้ ้

 -  ค่าตอบแทนหน่วยบริการยงัไม่ได ้

   

มติทีป่ระชุม   รับทราบ  

  

ปิดประชุมเวลา  16.45 น. 

   

      ลงช่ือ    ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

 

 

      ลงช่ือ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


