สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12/2553
วันที่ 29 ธันวาคม 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. นางสาวไพรัช บุญจรัส
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นายสุพจน บุญทา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
8. นางสาวนันทวดี วรวสุวัส
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
9. นางอมรรัตน เทพากรณ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
10. นางวรางคณา บุตรศรี
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
11. นางสมจิตต ลุประสงค
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
12. นายอานุภาพ แสนใจ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ
13. นางสาวมนันยา นันทิรังรอง
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
14. นายสูติ ปจฉาภาพ หัวหนากลุมงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
15. นายสัมพันธ มุณีราช
แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
16. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
17. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
19. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุม งานควบคุมโรค
20. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
21. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหาร
22. นางนภาพร จันทนบ
หัวหนากลุม งานการแพทยและสุขภาพจิต
23. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
24. นางหรรษา ชืน่ ชูผล
หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
25. นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ

26. นางสาวอลิษา สุพรรณ
27. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
28. นายระวี แววศรี
29. นายพรเจริญ เจียมบุญศรี
30. นายธวัติ บุญไทย
31. นายดนัย เจียรกุล
32. นายสุทธินันท โคตะสิน
33. นายอุดม โบจรัส
34. นายภิรกั ษ รุงพัฒนาชัยกุล
35. นายปญญวัตร ชมาฤกษ
36. นายชนะจิต ศรีภักดี
37. นายถนอม ผิวหอม
38. นายพิทกั ษ ทองทวน
39. นายเจริญ เสรีรัตนาคร
40. นายณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ
41. นายณัฐนนท พีระภาณุรักษ
42. นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ
43. นายพิทกั ษพงษ จันทรแดง
44. นายนนทพงษ ยศวิจติ ร
45. นายประวีร คําศรีสุข
46. นายสมัย พูลทอง
47. นายธานินทร ไชยานุกูล
48. นายธนายุทธ ศรไชย
49. นายสัมพันธ กุลพร
50. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
51. นายทองอินทร ชัยธานี
52. นายประสพ สารสมัคร
53. นายไพรัช จันทพันธ
54. นางศิวาภรณ เงินราง
55. นายยุรวัฒ ทองผา
56. นายณรงค แผลงศร
57. นายอดุลย วรรณชาติ

หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ
หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน
หัวหนางานนิติการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม
อํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
อํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
อํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ

58. นายลําพูน ฉวีรักษ
59. นายประวิทย พันธจูม
60. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
61. นายวินัย แกวพรหม
62. นายบัณฑิต สรอยคํา
63. นางสาวิตรี บุญตะวัน
64. นายมัธยม สุพัฒน
65. นายนายสุทิน กมลฤกษ
66. นายวานิช สายยืน
67. นายชวน จันทรเลื่อน
68. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
69. นายธีระวัฒน วีระพันธ
70. นายวิชิต พุมจันทร
71. นายสากล สีทากุล
72. นายสันติ ศรัทธาพันธ
73. นายธนศักดิ์ ธงศรี
74. นายสิทธิชัย วิทิตถิรานันท
75. นายเกรียงไกร พื้นทอง
76. นายไชยา พรหมเกษ
77. นายประยงค สุดสุข
78. นายปรีชา ทองมูล
79. นางดารณี เผาผา
80. นางสุภาภรณ อุตมัง
81. นางอุษณีย เกิดมี
82. นางจิรวัฒน สุสิงห
83. นายจักรพันธ บุญสง
84. นายปญญาวุธ ไพเราะ
85. นางสุชารัตน ดวงแกว
86. นายกําแหง สมสุข
87. นางพัชราภรณ กิ่งแกว
88. นางกมลรัตน วงษา
89. นางสาวฑิฆัมพร พันธพินิจ

สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
แทนสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาสือโกก
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

90. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางสาวประภัสสร ศันสนะพิทยากร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางสาวจินตนา พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางสาวอุบลรัตน บุญทา นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางสาวอุทัย สมบูรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางจุฬาพร คํารัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นายมงคลชัย แกวพวงงาม จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นายวิษณุ สุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางนิภากรณ ธานี
จพ.สาธารณสุขชุมชน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นางสาวเฉลิมขวัญ ขุนทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นายอรุณ บุญสราง
จพ.สาธารณสุขชุมชน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นายไพบูลย แสนทวีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นางพิชญาภา ฮงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นายอนุสรณ บุญทรง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นางสาวภาวินี พุฒเขียว เภสัชกรปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นางสาวกิตติยาพร ทองไทยเภสัชกรปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
110. นางสาววัชรินทร กรวยสวัสดิ์ จพ.ทันตสาธารณสุข
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
111. นางธนัชพร สมาทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
112. นางสุปราณี นิยมฤทธิ์ จพ.ธุรการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
113. นางสาวโสมนัสสา โสคําภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
114. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
115. นายสุระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
116. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลสําโรง
117. นางสุภาภรณ เพียะวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลบุณฑริก
118. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โขงเจียม
119. นางสุดาพรรณ ประคองพันธ นักจัดการงานทั่วไป
รพ.นาตาล
120. นายชนะจิต ศรีภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
121. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม

122.
123.
124.
125.

นางสาวแพรพิลาส ผองแผว
นายวิษณุพร รุงเรือง
นายคมกริช พิมพกัน
นายสุวิทย ทองจํารัส

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสอ.กุดขาวปุน
สสอ.ตระการพืชผล
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
สสอ.ตระการพืชผล

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1. แสดงความยินดีกับสถานบริการที่ไดรับรางวัลการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและสถาน
บริการที่ผานการประเมินคุณภาพ HA (Re Accraditation)
2. PMQA ในครัง้ ตอไปจะสอบเปนแบบขอเขียนเมื่อออกนิเทศติดตามงานในระดับอําเภอ
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนอุปกรณสื่อสารอิเลกทรอนิคส(iPad) สําหรับ
ผูบริหารนําไปใช เพื่อรองรับระบบงานสารบรรณแนวใหม
4. ขอขอบคุณผูมีสวนเกีย่ วของทุกฝายในการจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ระดับจังหวัด ในสวน
ของกีฬาระดับเขตในปนจี้ ังหวัดอุบลราชธานีไดรับเกียรติเปนเจาภาพขอใหเตรียมการเปนลําดับ
ตอไป ตลอดจนกีฬาสาธารณสุขระดับประเทศจะดําเนินการจัดทีจ่ ังหวัดเชียงใหม ขอความรวมมือ
ใหนกั กีฬาตัวแทนของจังหวัดดําเนินการฝกซอม พรอมสําหรับการแขงขันในระดับเขต ตอไป
5. ในระหวางชวงวันหยุดปใหมระดับพื้นทีไ่ ดมีการตั้งดานตรวจความปลอดภัย ขอใหเจาหนาที่
สาธารณสุขเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว และดูแลคาตอบแทนของเจาหนาทีส่ าธารณสุขที่
เขารวมกิจกรรม เปนไปดวยความเหมาะสม ตลอดจนเวรยามในงานปใหมประจําป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามจากการประชุมครั้งที่แลว
ติดตามในวาระการประชุมกลุมงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี โครงการชวยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 15 ครอบครัว โดยมีกิจกรรม การอบรมชี้แจง
ผูเกี่ยวของ ประเมินดานสุขภาพจิต ใหสุขภาพจิตศึกษา ติดตามเยีย่ มโดยทีมจิตแพทย พยาบาลจิตเวช นัก
สังคมสงเคราะห ขอความรวมมือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ 14 อําเภอ(67 ครอบครัว) ออกรวมกิจกรรม
ดังกลาวโดยจะประสานแผนและทีมในการตรวจเยีย่ มตอไป

รพ.พระศรีมหาโพธิ์
1.โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพจิตทุกระดับ ในป 2554 จะดําเนินการตอ และขอขอบคุณ
ทุกๆสถานบริการที่ดําเนินการพัฒนาใหไดตามมาตรฐาน
2. การอบรมหลักสูตรพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ซึ่งโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความ
รวมมือกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการสงพยาบาล
วิชาชีพเขาอบรมอยางตอเนือ่ งมาเปนระยะเวลา 3 รุนแลว รุนที่ 4 จะเปดรับสมัครตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2554
เปนตนไป
รพศ.สรรพสิทธิประสงค แนะนํา พญ.อมรรัตน เทพากรณ รักษาราชการแทน นพ.จรัญ ทองทับ
ขอสั่งการ: 1. มอบผูรับผิดชอบขอขอมูลเรื่องการลดความแออัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคกับ นพ.
ทรงเกียรติ เกีย่ วกับจํานวนการ Refer คนไข และคนไข Admit (ดวยโรคอะไร และจากพื้นที่ใดบาง) ในระยะ
1 เดือนที่ผานมา
2. ประชุมครั้งตอไปประสานผูรับผิดชอบจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเรื่องการดําเนินการสุม
ตรวจไอโอดีนในผลิตภัณฑ เกลือ ซอสปรุงรส ซึ่ง วันที่ 1 มกราคม 2554 จะตองดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
3. มอบผูรับผิดชอบไอโอดีนจัดทําสติ๊กเกอร ติดทุกรานเพื่อเตือนทั้งผูจาํ หนายและผูบริโภค
4. ประชุมครั้งตอไปประสานผูรับผิดชอบจากศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี แจงเรื่องการตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปงบประมาณ 2554
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได
กําหนดมาตรฐานดานวิศวกรรมการแพทย 4 ดานคือ
1. ดานการจัดระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย กองวิศวกรรมการแพทยเชิญผูรับผิดชอบอยาง
นอย โรงพยาบาลละ1 ทานเขาอบรม ประกอบดวย รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค, เขื่องใน, รพร.
เดชอุดม, โขงเจียม, ดอนมดแดง, โพธิ์ไทร, เขมราฐ, ตาล, พิลบูล ระหวางวันที่ 11-13
มกราคม 2554 ณ อุบลบุรี-รีสอรท
2. ดานบํารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย
3. ดานการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย
4. ดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
หมายเหตุ
มาตรฐานขอที่ 2 และ 3 เชิญผูรับผิดชอบอยางนอย โรงพยาบาลละ1 ทานเขาอบรม
ประกอบดวย รพ.๕๐พรรษาฯ, วารินชําราบ, ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี, คายสรรพสิทธิประสงค,
พระศรีมหาโพธิ์, ศูนยมะเร็ง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธรอุบลราชธานี
1. การรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 โดยวิธีรับตรง ขณะนี้ไดดาํ เนินการรับสมัคร
เรียบรอยแลว สวนรับโดยวิธีระบบกลาง จะดําเนินการรับสมัครเดือนเมษายน ผูสนใจใหติดตามจากเว็บไซต

2. ความคืบหนาโครงการรวมผลิตทันตาภิบาล ขณะนี้มีปญ
 หาดานอาจารยทันตแพทยไม
เพียงพอ ทางวิทยาลัยจะดําเนินการประสานผูรับผิดชอบจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ
แกไขในลําดับตอไป
ขอสั่งการ: ขอใหวทิ ยาลัยหารือในรายละเอียดของปญหารวมกับผูรับผิดชอบจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใหไดขอสรุปของปญหา
นพ.สุวิทย: นําเสนอประเด็นการตรวจราชการ ป งบประมาณ 2554
ขอสั่งการ: ประเด็นการตรวจราชการ 5 ประเด็นใหฝายที่รับผิดชอบเปนผูนําเสนอตอ นพ.สสจ โดย
เอา KPI 49 ขอ เขียนเปนลูกศรเชื่อมโยง กําหนดวันที่ 6 มกราคม 2554

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุมงานบริหาร
1.1 การปรับผังบัญชีหนวยบริการ ป 2554
เนื่องจากปงบประมาณ 2554 สปสช.ไดปรับเปลี่ยนเกณฑการจัดสรรงบประมาณ UC โดยแยกเปน
กองทุนตาง ๆ จํานวน 13 กองทุน และไดปรับเปลี่ยนวิธกี ารจายเงินลวงหนา สงผลทําใหหนวยบริการตอง
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารบันทึกบัญชี ดังนั้น กลุมประกันสุขภาพ สป จึงไดพัฒนาระบบบัญชีเกณฑคงคางให
สอดคลองกับเกณฑการจัดสรรแบบใหม จึงไดจัดการ จึงไดจัดประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี
ของ รพศ.รพช.สอ. ทั่วประเทศ ในระหวางวันที่ 27-28 ธ.ค.53
ดังนั้นเพือ่ เตรียมความพรอมในการรองรับการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑที่ปรับปรุงใหม จึงขอแจง
ใหหนวยบริการในสังกัด สสจ.อบ.ดําเนินการดังนี้
1.ศึกษากรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ที่มีการปรับผังใหมฉบับลาสุด
2.ปรับผังบัญชีตามกรอบที่กําหนดใหม ในโปรแกรมสําเร็จรูป(Express,Mbess GL)
3.ใหบนั ทึกบัญชีตามกรอบที่ปรับปรุงใหม เริ่ม 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป
4.ใหสงรายงานงบทดลอง ทางWeb ตั้งแตประจําเดือน ตุลาคม 2553 ถึง เดือนมกราคม 2554
ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ 2554
5.ใหแมขายเปนผูรับผิดชอบในการปรับผังบัญชีของลูกขาย(สอ.)ในสังกัด
6.สสจ.อบ.จะเชิญทีมผูรับผิดชอบบัญชีหนวยบริการ(แมขาย) นําขอมูลงบทดลองที่ปรับผังบัญชีตาม
กรอบใหมแลว เพื่อสอบทานความถูกตอง รวมกัน ชวงประมาณสัปดาหที่ 2 ของเดือนมกราคม 2554 โดย
จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
1.2 การแจงหักภาษี ณ ที่จาย ประจําป 2554 และ การยื่นแบบรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.๑
ก, ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ)
ขณะนีใ้ กลถึงกําหนดเวลาการยืน่ แบบรายการภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย ภ.ง.ด. ๑ ก, ภ.ง.ด. ๑ ก. พิเศษ

และ ภ.ง.ด.๓ ก เพื่อรวมสรุปจํานวนเงินทีไ่ ดจายในป พ.ศ.2554 และรวมสรุปจํานวนเงินภาษีที่หกั และนําสง
ไวในป พ.ศ.2554 และนําสงไวในป พ.ศ.2553 ตามมาตรา ๕๘(๑) แหงประมวลรัษฏากร ซึ่งกําหนดให
หัวหนาสวนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หรือ องคการของรัฐบาล ยื่นแบบรายการภาษีเงินได ตอ
พนักงานประเมิน ภายในกําหนดเวลาดังนี้
1. ภ.ง.ด. ๑ ก และ ภ.ง.ด ๑ ก พิเศษ สรุปการจายเงินไดพึงประเมินมาตรา ๔๐(๑) และ ๔๐(๒) ภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2554
2. ภ.ง.ด.๓ ก สรุปการจายเงินไดพึงประเมินมาตรา ๔๐(๕) – (๘) ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔
พรอมนี้ ขอแจงใหทกุ หนวยงานในสังกัด สสจ.อบ.(สสอ.รพช.สอ.) ที่มีความประสงคให งานการเงิน สสจ.
อบ. หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ประจําเดือน ไดรวบรวมรายชื่อขาราชการ/ลูกจางประจํา ที่มีความ
ประสงค ขอใหรวบรวมเปนภาพรวมหนวยงาน โดยสงให งานการเงิน สสจ.อบ. ภายในวันที่ 10 ม.ค. 54
1.3 การยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ป 2554
ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหมีการยายขาราชการ 3 สายงาน (แพทย
ทันตแพทย และเภสัชกร) เฉพาะการยายขามจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการกําลังคน และใหมี
การกระจายกําลังคนทั้ง 3 สายงานอยางเหมาะสม ซึ่งผูขอยายจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการยาย
ขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551 และตามหนังสือ สป ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว 81
ลว 8 เม.ย.51 โดยกําหนดเวลาดําเนินการ 2 รอบ คือ
- รอบที่ 1 แสดงความจํานงขอยาย ระหวาง วันที่ 10 – 14 ม.ค. 54
- รอบที่ 2 แสดงความจํานงขอยาย ระหวาง วันที่ 7 - 9 ก.พ. 54
หลักเกณฑการยายและเกณฑการพิจารณา
1. ใหผูขอยายแสดงความจํานงขอยาย โดย Download แบบขอยาย ที่ http://ssj01. phoubon.in.th
หัวขอ เสนทางลัดงานการเจาหนาที่ กลุมบริหารงานบุคคล(กระทรวงสาธารณสุข) หัวขอ การยาย
หมุนเวียนแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ป 2554 และยื่นแบบขอยายผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น(ผอ.
รพช./หน.กลุม งานรพศ./รพท.) จนถึง นพ.สสจ.อบ. หรือ ผอ.รพศ.รพท. เฉพาะการยายขามจังหวัดเทานั้น
2. เลือกสวนราชการทีจ่ ะยายได 2 อันดับ โดยใหผูขอยายศึกษาขอมูลกําลังคนสาธารณสุข(GIS) เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ขอยาย
3. ผูที่ไดรับพิจารณาใหยายแลว ตองไปปฏิบัติงานที่สวนราชการตามคําสั่งอยางเครงครัด หากประสงค
จะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน ตองอยูปฏิบัติงานที่สวนราชการเดิมตามคําสั่งเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป จึงจะขอ
ยายตอไปอีกได
4. เมื่อไดรับอนุมัติใหยายได ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของ รพศ./รพท./สสจ. จะเปนผูลงทะเบียน
ใน Website และผูยายสามารถตรวจสอบความถูกตองของสวนราชการที่ขอยายใน Website ได หากมี
ขอผิดพลาด ตองแจงใหผูรับผิดชอบ เปนผูแกไขขอมูลความถูกตองในการขอยาย

สําหรับการยายในรอบนี้ สป.จะดําเนินการใหแลวเสร็จและมีผลตองเดินทางไปรับงานที่ใหมในวันที่ 1
พ.ค.54 และจะดําเนินการยาย โดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัว ไปตั้งจายในภายหลัง
1.4 พิจารณาคุณสมบัตขิ องผูทขี่ อรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และ
เภสัชกร ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ กรณีไมทาํ
เวชปฏิบัติสวนตัว จํานวน 2 ราย
1. นางสาววัลภา แสงเดือน ตําแหนงนายแพทย ปฏิบัติการ รพ.วารินชําราบ ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
2. นางเพชรรุง ไพรพะยอม ตําแหนงนายแพทย ชํานาญการพิเศษ รพ.วารินชําราบ ขอรับเงินเพิ่ม
พิเศษ ฯ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
1.5 การตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายในรวมกับทีมตรวจสอบภายในจังหวัดจะดําเนินการออก
ตรวจสอบภายใน ในหวงเดือนมกราคม- มีนาคม 2554 ซึ่งจะดําเนินการประสานแผนกับหนวยงานที่จะออก
ปฏิบัติงานอีกครั้ง
2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
รอบที่ 1/2554 ระหวางวันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2554 อําเภอที่รับการตรวจเยี่ยมประกอบดวย
1. คปสอ.ศรีเมืองใหม , รพ.สต.ดอนใหญ ต.ดอนใหญ อ.ศรีเมืองใหม
2. คปสอ.เหลาเสือโกก, รพ.สต.เหลาเสือโกก ต.เหลาเสือโกก อ.เหลาเสือโกก
รอบที่ 2/2554 ระหวางวันที่ 7-10 มิถุนายน 2554 อําเภอที่รับการตรวจเยีย่ มประกอบดวย
1. คปสอ.นาเยีย , รพ.สต.นาเรือง ต.นาเรือง อ.นาเยีย
2. คปสอ.สวางวีระวงศ, รพ.สต.สวาง ต.สวาง อ.สวางวีระวงศ
2.2 มูลนิธิเครือขายหมออนามัย ไดจัดการประกวดพอและแมหมออนามัยดีเดนระดับจังหวัด
ประจําป 2553 โดยแมดีเดนไดมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยาม
มกุฎราชกุมาร และพอดีเดนไดมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในป 2554
ใหจังหวัดดําเนินการคัดเลือก “พอและแมหมออนามัยดีเดนระดับจังหวัด” จังหวัดละ 2 คน ตามหลักเกณฑ 9
ขอ ขอใหสาธารณสุขอําเภอทุกแหงดําเนินการคัดเลือกและสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 4
กุมภาพันธ
2.3 ติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณ ในการพัฒนา รพ.สต. ที่ดําเนินการในป 2553
จํานวน 51 แหง อําเภอที่สงโครงการขอรับการอนุมัติเพื่อดําเนินการแลว ประกอบดวย อําเภอเมือง เหลาเสือ
โกก สิรินธร วารินชําราบ นาเยีย บุณฑริก นาจะหลวย น้ํายืน อําเภอที่เหลือใหเรงดําเนินการโดยดวน

2.4 สรุปผลการสมัครเขารวมกองทุนสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ในปงบประมาณ 2554
จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวน อปท.ที่สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 229 แหง จากจํานวน อปท.ทั้งหมด
238 แหง คิดเปนรอยละ 96.22 ในระหวางที่ รอ อปท.ที่เขารวมกองทุน ทํา MOU กับ สปสช.ขอใหทุก
อําเภอเตรียมชองทางการประสานงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ อําเภอ ตําบล
2.5 การดําเนินงานหมูบา นจัดการสุขภาพ
2.5.1 อําเภอทีย่ ังไมสง แผนชุมชน ใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข จํานวน 3
อําเภอ อําเภอเมือง อําเภอเหลาเสือโกก และอําเภอสวางวีระวงศ ขอใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและ
จัดสงดวยเพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหสถานการณในระดับจังหวัดตอไป
2.5.2 ขอใหทกุ อําเภอสงแบบสรุปแผนสุขภาพชุมชน ตามแบบฟอรมทีใ่ หในที่ประชุม
ผูรับผิดชอบงานยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 แลว ตามกําหนดเดิมใหสงภายในวันที่ 15 ธันวาคม
2553 ขณะนีย้ งั ไมมีอําเภอใดสง ขอให สงภายใน 30 ธันวาคม 2553
ขอสั่งการ: 1.อําเภอศรีเมืองใหม และ เหลาเสือโกกใหดําเนินการอยางเรงดวน และอําเภออื่นๆใหรีบ
ดําเนินการสงใหเรียบรอย
2. มอบยุทธศาสตรศึกษาเสนทางไปศรีเมืองใหม ดูวามี รพ.สต.ริมทางใดบางที่ยังดําเนินการไม
เขาตามหลักเกณฑ การพัฒนา รพ.สต. เชน เรื่องปาย ศรีเมืองใหม และเหลาเสือโกก เรงดําเนินการให
เรียบรอย
3. กลุมงานประกันสุขภาพ
3.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤศจิกายน 2553 (ขอมูล ณ 1 ธันวาคม 2553)
National coverage ขอมูลสปสช. คาวาง (รอยละ 99.62 สปสช.) (รอยละ 99.93 จังหวัด)
4.กลุมงานควบคุมโรค
4.1 สถานการณไขหวัดใหญ 2009 รอบ 4 สัปดาหที่ผานมาไมมีคนไขรายใหม สถานการณคนไขมี
อาการคลายไขหวัดใหญในพื้นที่มากกวา 10% ของ OPD คือ ตาลสุม และดอนมดแดง มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
โดยมีสัดสวน 5-10 % จํานวน 3 อําเภอ คือ ศรีเมืองใหม สําโรง และ วารินชําราบ
4.2 สถานการณไขเลือดออก รอบเดือนธันวาคมไมมีรายงานคนไขรายใหม
4.3 ผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรค ประเมินที่ Cohort ที่ 4/2553 ลาสุด success rate 84.9% ต่ํา
กวาเปาหมายที่กรมกําหนด คือ 90% โดยมีผูเสียชีวิตจํานวน 72 ราย คิดเปน 6.9 % ต่ํากวาเปาหมายที่กรม
กําหนด คือไมเกิน 10% โดย 1ใน 4 ที่เสียชีวิต พบวา มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV รวมดวย
5. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
5.1 ผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2553

5.2 โครงการรวมพลังประเทศไทย เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ใหทุกพื้นทีด่ ําเนินการขับเคลื่อนให
ความรูและตรวจเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยมี อสม. และ อสร. เปนทูตไอโอดีนในทุกหมูบาน ให
ดําเนินการสุมตรวจจากทุกตําบลใหเสร็จสิ้นภายใน 10 มกราคม 2554 ดําเนินการใหไดอยางนอยอําเภอละ
300 ตัวอยาง เพื่อเฝาระวังคุณภาพเกลือ และรายงานผลภายใน 15 มกราคม 2554
5.3 ขอเชิญผูบริหารระดับจังหวัดและอําเภอ รวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ
ณ โรงพยาบาลศิริราช และศึกษาดูงาน รวมกับสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ประจําจังหวัด
อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 13 – 15 มกราคม 2554
6. งานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
6.1 งานโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
1.ขอความรวมมือในการสงสําเนา คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอเรื้อรัง(NCD Broad) ระดับอําเภอ ภายใน 10 มกราคม 2554
2.รายละเอียดการจัดสรรเงินคาบริการ Secondary Prevention 54
6.2 มะเร็งเตานมขอความรวมมือในการติดตามผูมีความผิดปกติในการตรวจเตานม และรายงานผล
การติดตาม
6.3 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 เอกสารประชาสัมพันธ
7.กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
7.1 โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอด ดานการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ
เคลื่อนไหว (Orientation & Mobility , O & M)
7.2 โครงการตรวจคัดกรองและผาตัดตอกระจก
1. ใหทุกอําเภอตรวจคัดกรองผูปวย
2. สงผูปวยรับบริการผาตัดตอกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่โรงพยาบาล
๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เปาหมายการผาตัด ป 2554 จํานวน 984 ราย
8. งานพัฒนารูปแบบบริการ
8.1 การดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 20
ธันวาคม 2553
8.1.1 การรับบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีทุกอําเภอๆละ 2 ครั้ง โดย รพ.
สรรพสิทธิประสงค
8.1.2 การรับบริจาคโลหิตจังหวัดอุบลราชธานีทุกตําบลๆละ 2 ครั้งโดย หนวยคาราวาน
เคลื่อนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

8.1.3 เทศกาลปใหม (งานประจําป) ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2553 - 8 มกราคม 2554 รับ
บริจาคโลหิต บริเวณงานกาชาด
8.1.4 วัดหนองปาพง ระหวางวันที่ 12 – 16 มกราคม 2554
8.2 การขอใชรถ X-RAY mobile Digital เคลื่อนที่ และ สรุปผลการดําเนินงานรถ X-RAY mobile
Digital เคลื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี
9. กลุมงานทันตสาธารณสุข
9.1 กําหนดการประกวด รพ.สต.ตนแบบดานทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด
วันที่ 11 มกราคม 2554 (เชา) รพ.สต.นาสวง อ.เดชอุดม (ตัวแทนโซน4)
วันที่ 11 มกราคม 2554 (บาย) รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติไรใต อ.พิบูลมังสาหาร (ตัวแทนโซน3)
วันที่ 12 มกราคม 2554 (เชา) รพ.สต.หัวนา อ.เขมราฐ (ตัวแทนโซน2)
วันที่ 12 มกราคม 2554 (บาย) รพ.สต.เหลาเสือโกก อ.เหลาเสือโกก (ตัวแทนโซน1)
9.2 ผลการรณรงคคัดกรองรากฟนเทียม มียอดสะสม ณ เดือน ธ.ค. มีผูไดรับคัดกรอง จํานวน
602 ราย ผานการคัดกรองจํานวน 211 ราย ไดรับการฝงรากฟนเทียมแลวจํานวน 71 ราย
9.3 แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2553
- แผนออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในพืน้ ทีช่ ายแดนและผูด อยโอกาส
วันที่ 19 มกราคม 2554 บานโนนคูณ ม.3 ต. โนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร
วันที่ 20 มกราคม 2554 บานนาชุม ม. 5 ต. บานแขม อ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 21 มกราคม 2554 บานเลิงบาก ม.3 ต. นาโพธิ์ อ. พิบูลมังสาหาร
- แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่
9.4 แผนการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรจังหวัดอุบลราชธานี ประกวด ระดับเขต
10. กลุมงานคุม ครองผูบริโภค
10.1 ขอความรวมมือตรวจกระเชาปใหม
10.2 ตรวจเฝาระวังสารฟอรมาลีนในอาหารทะเล
11.กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
งานประชาสัมพันธ
1.โครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม (3S/3ดี) ปงบประมาณ
2554 ขอใหโรงพยาบาลศูนย,โรงพยาบาลชุมชน,และ รพ.สต.ทุกแหง ดําเนินการดังตอไปนี้
1.1ประเมินตนเอง ตามแบบฟอรม “แบบรายงานการประเมินตนเอง 3S.E1”สงเปนไฟล
อิเล็คทรอนิกส(E-mail) ไดที่ hss_ubon@hotmail.com

ทุกวันที่ 10 ของเดือน
1.2 สงภาพถายการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม
(3S/3ดี) ที่ hss_ubon@hotmail.comhttp://uploadfile.phoubon.in.th /รับ-สงขอมูลกลุม งานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2554
2. ตามหนังสือเวียน สสจ.อบ. ที่ อบ 0027.018/ว.10370 ไดขอความรวมมือพื้นที่การสํารวจขอมูลเครือขาย
ดานการประชาสัมพันธ ขอใหดําเนินการรวบรวมสงกลุม งานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 10
มกราคม 2554
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
1. ขอใหสถานีอนามัยทุกแหงที่ยกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในป 2554 ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1.1 ปรับภาพลักษณในสวนปายสัญลักษณของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสง ภาพถายการ
ดําเนินงานฯ ที่ hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2554
1.2 ประเมินตนเอง ตามแบบฟอรม “แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ป 54” (แนบไฟล
แบบประเมิน รพ.สต.ป 54) สงขอมูลทุกแหงเปนไฟลอิเล็คทรอนิกส (E-mail)ไดที่
hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2553
2.ขอใหอําเภอที่ไดรับจัดสรรงบสนับสนุนการพัฒนาเครือขายบริการปฐมภูมิทั้งอําเภอ จํานวน 7 CUP
ดําเนินการเขียนโครงการสงใหกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพเปน electronic file ที่
hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554 (แนบรายละเอียดการเขียนของบปฐมภูมิป 54)
งานสุขภาพภาคประชาชน
1.กําหนดการประกวด อสม.ดีเดน ระดับเขต/ ภาค ป 2554
ดวยศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน กําหนดวัน
คัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขต/ ภาค ประจําป 2554
ในวันที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 08.30 น.เปนตนไป ณ หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยอีสาน อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน (จัดนิทรรศการวันที่ 26 มกราคม 2554)
สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี นัดซอมการนําเสนอผลงานดีเดน อสม.ระดับจังหวัด 11 สาขา ในวันที่ 19
มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี
2.การประกวดสถานีอนามัย(รพ.สต.) ดีเดน ประจําป 2554
- ใหโซนดําเนินการประกวด สอ. (รพ.สต.) ดีเดน ระดับโซน ใหแลวเสร็จ ภายในเดือน พฤษภาคม 2554
- กําหนดการประกวด สอ.(รพ.สต.) ดีเดน ระดับจังหวัด ภายในเดือน มิถุนายน 2554

3.การจัดตั้งโรงเรียน อสม. ใน รพ.สต.
- ขอให รพ.สต. ทุกแหง จัดตั้งโรงเรียน อสม. และดําเนินการเรียนการสอน ตั้งแตเดือนมกราคม 2554
(โดยมีสถานที,่ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน, ทะเบียนนักเรียน อสม., แผนการเรียนการสอน,
ทําเนียบครูผูสอน ฯลฯ โดยมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูทุกเดือน
4.รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.ทุกเดือน
- เริ่มใชแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.ป 2554 (ปรับใหม) ตั้งแตเดือนมกราคม 2554
- ในสวนแบบ รูป 9 รับเงินคาตอบแทนคาปวยการ อสม. ยังใชแบบเดิม
12.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะหแหลงฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร ชั้นปที่ 4 วิชาสาธารณสุขชุมชน ระหวางวันที่ 4 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยขอความอนุเคราะหแหลงฝกพรอมที่พัก ดังนี้
1. สสอ.นาจะหลวย จํานวน 2 แหง (รพ.สต.บุงคํา และโนนแดง)
2. สสอ.วารินชําราบ จํานวน 7 แหง (รพ.สต.หวยขะยุง,โนนนอย,โนนยาง,คําขวาง,ศรีไค,โพธิ์ใหญ และ
บัววัด รับ 4 คน)
3. สสอ.เมือง
จํานวน 2 แหง (รพ.สต.ปทุม และหนองขอน)
4. สสอ.ตระการพืชผล จํานวน 1 แหง (รพ.สต.กุศกร)
5. สสอ.สิรินธร
จํานวน 2 แหง (รพ.สต.หนองเม็ก, คันเปอย)
6. สสอ.โขงเจียม
จํานวน 4 แหง (รพ.สต.นาบัว,หนองผือนอย,นาโพธิ์ใต และวังอาง)
7. สสอ.โพธิ์ไทร
จํานวน 1 แหง (รพ.สต.สองคอน)
8. สสอ.สําโรง
จํานวน 1 แหง (รพ.สต.หนองไฮ)
9. สสอ.พิบูลมังสาหาร จํานวน 1 แหง (รพ.สต.หวยแดง)
13.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13.1 แจงแผนการออกดําเนินการติดตั้งระบบ HI Windows
13.2 รายงานความกาวหนาระบบหนังสือเวียน
13.3 การเก็บขอมูลพิกัดหลังคาเรือน
13.4 กําหนดรับ Printer สําหรับ Printer ฉลากยา สําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ

วันที่
โซน
สถานที่
24 มกราคม 54
1
หองประชุม1 สนง.สสจ.อบ.
25 มกราคม 54
3
หองประชุม1 สนง.สสจ.อบ.
26 มกราคม 54
2
โรงพยาบาลตระการพืชผล
27 มกราคม 54
4
หองประชุม1 สนง.สสจ.อบ.
13.5 งาน IT ไดพัฒนาWeb สําหรับการรายงาน Itemize ใหระดับอําเภอ/กลุมฝาย ไดติดตาม
ตรวจสอบขอมูล
13.6 การสงขอมูล 4 แฟมรายวัน ระบบจะปด 30 ธันวาคม 2553 ขณะนีส้ วนกลางไดแจงจัดสรร
เงินเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2553 เรียบรอยแลว
13.7การสงขอมูล 18 แฟมมีโรงพยาบาลสงขอมูล 18 แฟม เดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2553 มีเพียง 7
โรงพยาบาล ขอใหเรงดําเนินการสงใหครบ หากสงหลังจาก 30 ธันวาคม 2553 ถือวาสงชา
14.งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
14.1 ชวงเทศกาล 7 วันอันตรายในชวงเทศกาลปใหม และชองทางการสงขอมูลกับหองฉุกเฉิน
14.2 สถานการณอุบัติเหตุหว งเดือนธันวาคม ณ วันนี้เสียชีวิต 25 ราย
14.3 ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 24 ชม.ในแหลงทองเที่ยว
14.4 ขอเรียกรองจากหนวยกูช ีพฉุกเฉินเรื่องเงินเดือน ตลอดจนขวัญกําลังใจ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2554
ขอสั่งการ: ทาน นพ.สสจ.รับจะดําเนินการแกไขปญหาตามขอเรียกรอง แตขอศึกษารายละเอียดกอน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชุน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
• ผอ.รพ.เขื่องใน: มีหนังสือจากสวนกลางแจงเรื่องคาตอบแทน นําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบวา
หากโรงพยาบาลมีเงินบํารุงเพียงพอสามารถยืมเงินบํารุงเพื่อจายเปนคาตอบแทนได
• ผอ.รพ.เขมราฐ: สนง.ปลัดแจงเรื่องการจัดสรรทุนพยาบาล อาจเปนปญหาในหลักการคือผูสําเร็จ
การศึกษาไมตองการไปปฏิบัติงานตามภูมิลําเนาของตนเอง ขอใหจังหวัดดําเนินการจัดสรร โดย
คํานึงถึงโรงพยาบาลที่อยูห างไกล
• ผอ.รพ.วารินชําราบ: การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี(ลดความแออัดใน
สถานพยาบาล) ขอเสนอที่ประชุมวา การคิด วางแผน และดําเนินการควรทําในเชิงระบบ เพราะ
เปนปญหา เรื้อรัง และสะสมมานาน

• ผอ.รพ.ตระการพืชผล: ตามที่มีมติใหชะลอการจายคาตอบแทนไปกอนหนา ขณะนีใ้ หใชมติจากที่
ประชุมแหงนี้แจงเวียนการจายเงินคาตอบแทนไดหรือไม
ทาน นพ.สสจ.: ใชมติที่ประชุมวันนี้ อางอิงในการจายคาตอบแทนได
เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
• สสอ.มวงสามสิบ: วันที่ 3 มกราคม 2554 โรงพยาบาลมวงสามสิบจัดงานทอดผาปาและวางศิลา
ฤกษตึกผูปวยใน แขกผูมีเกียรติจะไดรับวัตถุมงคลเปนที่ระลึก
• สสอ.ตระการพืชผล: สอบถามเรื่องเงินคาตอบแทน ไดรับไมตรงเวลา
หัวหนากลุมงาน สบส. : เงินมาแลว งานการเงินจะดําเนินการโอนเงินให
• สสอ.นาจะหลวย: หนวย EMS 1669 เกิดใหม 20 หนวย จังหวัดมีแนวทางการบริหารจัดการ
อยางไร
หัวหนางาน EMS : หนวย EMS 1669 เกิดใหม 20 หนวย เปนหนวยที่ทาง อบต.ขอ
สนับสนุน จาก อบจ.และบริหารจัดการโดยทองถิ่นทั้งหมด
นพ.สุวิทย: เสนอใหหารือในระดับนโยบาย เพราะจะเกิดปญหาในเรื่องพื้นที่ทับซอนเขต
รับผิดชอบ
• ผช.นพ.สสจ.อบ: แจงใหเจาหนาที่สาธารณสุขเฝาระวังเหตุการณจากชวงวันหยุดปใหม คือโรค
อุจจาระรวง ตลอดจนอาหารเปนพิษ
ขอสั่งการ: ใหทุกอําเภอจัดทําแผนความตองการ 5 ป (ป 2555-2559) โดยจะ Ranking ดูแตละอําเภอ
ปดการประชุม 16.30 น.

ลงชื่อ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

