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สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  1 /2553 
วันท่ี  29  มกราคม  2553  2552 เวลา  15.00 น. 

ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                          ---------------------------------------------------- 
เปดประชุมเวลา  15.00 น. 
รายชื่อผูเขาประชุม 
 1. นายวฒุิไกร  มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  สสจ.อบ. 
 2. นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ 
3. น.ส.ไพรัช  บุญจรัส          ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
4.นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 5.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
6.นายธวัติ    บญุไทย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
7.นายดนัย  เจยีรกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน    
8.นายโคมทอง  ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
9.นายอุดม  โบจรัส  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
10.นพ.อนุชิต หิรัญกิตต ิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
11.นายพิทกัษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
12.นพ.ภิรักษ   รุงพฒันาชัยกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
13. นายประวรี  คําศรีสุข   ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
14. นายสุทธินนัท  โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
15.นายพัฒนา ตันสกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
16.นพ.พิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
17.นพ.สุทธินันท    โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
18.นพ.สิทธาคม     ผูสันติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมอืงใหม  
19. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอเมือง 
20. นายสมัย  พูลทอง  สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
21. นายธนายทุธ  ศรไชย  สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
22. นายสัมพนัธ   กุลพร  สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
23. นายประจกัษ  ทองงาม สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
24. นายทองอนิทร  ชัยธานี  สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
25. นายณรงค  แผลงศร  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
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26. นายชูวิทย  ธานี  สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
27. นายวนิัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
28. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
29. นายชัยณรงค  สุวรรณกฏู สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
30. นายลําพูน  ฉวีรักษ   สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
31. นายบัณฑติ  สรอยคํา  สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
32. นายประวทิย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
33. นายชวน  จันทรเล่ือน  สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
34. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
35. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
36. นายมัธยม  สุพัฒน  สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
37. นายวานิช  สายยืน  สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
38. นายสุทิน  กมลฤกษ  สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
39. นายไพรัช  จันทรพันธ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
40.นายประสพ   สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
41. นางศิวาภรณ   เงินราง สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
42. นายยุรวัฒ   ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
43.นายทนงศกัดิ์     หลักเขต  สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
44. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
45. นายวิโรจน  เซมรัมย  หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
46. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
47. น.ส.กาญจนา  มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
48.  นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
49.  นางรําไพ  สุวนาม  หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
50. นางสิริพร   วงศตรี  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
51. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
52. นางนภาพร   จันทนบ  หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
53. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนากลุมงานควบคมุโรค 
54. นางดารณี      เผาผา       แทน หวัหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
55. นายระวี   แววศร ี  หัวหนากลุมงานนิติการ 
56.นายปยะมติร สมบูรณ  แทนหวัหนางานระบบบริการการแพทยฉกุเฉิน 
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เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 ขอแสดงความยินดี    

 - แสดงความยินดีกับผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ นายแพทยภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกูล นายแพทยระดับ
ชํานาญการพิเศษ    ที่ไดเล่ือนระดับสูงขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล นายแพทยระดับเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลเขมราฐ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

 - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน  ฝากกําชับใหผูบริหารทุกหนวยงานมีความพรอมในการ
ตอบรับนายแพทยสาธารณสุขอุบลราชธานีคนใหม  ที่จะมามอบนโยบายใหมสวนนโยบายเดิมก็ใหพักไวกอนคอยสาน
ตอกันใหม  เพราะยังไดรับมอบหมายใหดูแลสวนที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่นี้ 

 - เร่ืองจากประชุมหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับหนวยงานเปนนโยบายสําคัญของทานผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี  ป 2553 เปนปแหงการคุมครองเด็ก   ซ่ึงอาจจะมีกิจกรรมอีกหลายเรื่อง  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง  งานนี้งานใหญมากที่จะตองขับเคลื่อนเอาเด็กเปนเปาหมาย   แต
กิจกรรมที่จะไปสูการบรรลุเปาหมายนั้นเปนเรื่องที่มีสวนรวมมาก  เชนเดียวกับทําเมืองอุบลเมืองสะอาดราชธานีอิสาน  
คือเร่ืองความสะอาดมาแกเร่ืองสุขภาพไดมาก  ซ่ึงมี 2 เร่ือง  หมูบานพอเพียงทําที่อําเภอวารินชําราบเปนตนแบบก็
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข  สวนเรื่องคุมครองเด็กกลุมงานการแพทยที่ตองดูแลประสานรวมมือกับกลุมงานคุมครองโรค
ดูแลเกี่ยวกับแอลกฮอล    สวนการประกวดจังหวัดดีเดนของมหาดไทยนาจะไดเพราะมีกิจกรรมอุบลเมืองสะอาดราช
ธานีอิสานและกิจกรรมคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่  เพราะเปนผลงานที่โดดเดนที่สุดในบรรดาจังหวัดตางๆ   การ
เร่ิมกิจกรรมคุมครองเด็กนาจะเปนโอกาสกาบรูณาการงานทุกภาคสวนลงไปสูการดูแลเด็กซึ่งเปนงานในการดูแลของ
สํานักงานสาธารณสุขโดยตรง  จึงขอใหรวมกันสนับสนุนนโยบายของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี    สวนเรื่องการ
บริจาคอวัยวะทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ไดดําเนินการแลว   จึงขอใหหนวยงานไดเล็งเห็นความสําคัญในการบริจาค
อวัยวะดวย 

 - เร่ืองคาราวาน   คาราวานคือการประสานแผนใหไปทํางานรวมกัน ณ จุดนัดหมายหลายกิจกรรมรวมกัน
เพื่อใหเกิดภาพการทํางานที่เปนรูปธรรม    โดยการตรวจสุขภาพประชาชน  หนวยบริการสุขภาพอยูที่อําเภอแลว ควร
ใหมีการตรวจสุขภาพทุกครั้งที่มีการออกปฏิบัติงานคาราวานจึงขอใหนายอําเภอทุกแหงชวยประสานสั่งการและกํากับ
คนที่ทํางานหลักคือสาธารณสุขอําเภอ ตองเตรียมการเครือขาย / อสม / เจาหนาที่ สอ / ไปดวยทุกครั้งที่มีการออก
คาราวาน 

 - การรับบริจาคโลหิตดวยกลยุทธแบบนี้คิดวาเปนแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด  โดยหาไดวันละ 100 ยูนิต 
เปนเรื่องยากแตเขาใจวานายแพทยสาธารณสุขคนใหมตองดําเนินการตอ  เพราะผูวาราชการจังหวัดสนับสนุนอยูแลว  
เพียงแตการบริหารจัดการยังไมลงตัวเทาไหร   จะพยายามชวยสนับสนุนตรงนี้  ขอใหนายอําเภอชวยกําชับในการสั่ง
การเตรียมประชาชน  เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขอําเภอเพื่อการเตรียมการ  การบริจาคโลหิต  ผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีไดไปนําเสนอกระทรวงมหาดไทยไปทําทั่วประเทศ   สวนการบริหารการจัดการงบประมาณจะขอนําไป
เสนอ SDD  รูปแบบใหถูกตองตามระบบการปฏิรูปราชการตอไป 
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 - งานทันตกรรมไดแจงประสานไปยังมูลนิธิ  “พอสว”   เพื่อสงทันตแพทยมาชวยและไดกําชับใหทุกอําเภอ
ประสานคนใหมารวมกิจกรรม 

  - คาราวานผูพิการ  โดยโรพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคเปนผูจัดและนัดหมายโดยจัดทําโครงการตอเนื่อง
ของผูวาราชการจังหวัดตอไป 

 - โรคนิ่ว  ซ่ึงเปนนโยบายของทานผูตรวจราชการ   โดยใหอาสาสมัครประจําหมูบานไปตรวจหาเม็ดเลือด
แดง โดยสงตรวจ X-Ray ที่โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ  หรือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  เพื่อทําการรักษาตอไป  และ
ไดมอบหมายใหคุณหรรษานําขอมูลการบริจาคโลหิตเดือนตอเดือนไปนําเสนอเพื่อใหเห็นเปาหมายที่ชัดเจน  และเปน
การแจงแผนงานเพื่อทางอําเภอจะไดเตรียมการไวลวงหนาในการรับบริจาคโลหิต 

 - เร่ืองบําบัดผูเสพยาเสพติดโดยมอบคุณนภาพรประสานกับนายอําเภอ  เพื่อดําเนินการใหมีการขับเคลื่อน
เนื่องจากมียอดผูบําบัดนอยมาก 

 - ไขหวัดใหญสายพันธุใหม   โดยทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ไดส่ังใหดําเนินการอยาง
เขมงวด 

 กลุมงานควบคุมโรค 
 - แจงสถานการณไขหวัดสายพันธุใหม  มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  นาจะเปนระลอกสอง  สําหรับ
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนมาตอนนี้มีรายงานพบผูปวย 12 ราย ซ่ึงมากสุดที่อําเภอเมือง  6ราย  
อําเภอมวงสามสิบ 1 ราย , อําเภอเหลาเสือโกก 1 ราย , อําเภอกุดขาวปุน 2 ราย , อําเภอวารินชําราบ 2 ราย  ใน
นโยบาย 2 ลด 3 เรง  เร่ือง 2 ลดคือ ลดการตายและลดการปวย  3 เรงคือ เรงรัดการดําเนินการตามยุทธศาสตรที่
กําหนด  มีการรับรูสถานการณขอมูลเรงรัดการชวยเหลือในทุกภาคสวนและในทุกพื้นที่   โดยมีหนังสือส่ังการ
เพิ่มเติมคือการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม  ใหประชาชนกลุมเสี่ยงและหญิงมีครรภซ่ึงขณะนี้ทาง
กระทรวงสาธารณสุขใหชะลอการฉีดวัคซีนในกลุมหญิงตั้งครรภไวกอนจนกวาจะทราบผลการตรวจอยางชัดเจน 
 - แจงรายงานการฉีดวัคซีนของจังหวัดอุบลราชธานี  เร่ิมตั้งแต  11 มกราคม  2553  ขณะนี้มีขอมูลแลว
จํานวน 892 ราย  หญิงตั้งครรภ 721 ราย  กลุมอวน 41 ราย  ผูพิการ 4 ราย  นอกนั้นก็จะเปนผูปวยเรื้อรัง และมี
ประมาณ 10 รายที่มีผลขางเคียงจากการฉีดวัคซีน  จึงขอความรวมมือใหทุกโรงพยาบาลคลีนิกพิเศษสําหรับผูปวย
โรคไขหวัดใหญ  และมีการคัดกรองแยกออกเปนพิเศษ  
 - ใหอาสาสมัครประจําหมูบานในพื้นที่ดูแลและเฝาระวังใหความรูกับประชาชนอยางตอเนื่อง 
 - ใหมีการจัดเตรียมวัคซีนและเวชภัณฑ  เพื่อเตรียมการในการรักษาผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหม  โดย
กําชับใหทุกพื้นที่เรงรัดเตรียมการตามมาตรการที่กําหนด 

 ประธาน 
 - แจงเพิ่มเติมใหทุกโรงพยาบาลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของอยางเรงรัดและและไดกําชับอาสาสมัคร
ประจําหมูบานในการเฝาระวังตอไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / 2553     
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน มกราคม  2553  หรือ

สอบถามไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป   

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  13 /2552  
มติท่ีประชุม  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
มติท่ีประชุม  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

  กลุมสาธารณสุขอําเภอ    แจงการรณรงคเร่ืองไขหวัดใหญสายพันธุใหมทั้งจังหวัดในเวลาเดียวกัน โดยใช   
 งบประมาณจาก Cupborad 

 ประธาน 
  - แจงใหทุกอําเภอรีบดําเนินการในวันที่จายคาตอบแทนอาสาสมัครประจําหมูบาน 
 - แจงใหขอความรวมมือจากทุกโรงพยาบาล(หนวยบรรเทาทุกข)  ในการดูแล  เฝาระวัง  ปองกันในกลุมที่
รวม IT 

 นายแพทยสุวิทย   โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

  - เนนย้ําในการปองกันลดปวย  และไมใหมีการเสียชีวิตสวนใหญจะ Delay  Treament  ที่มีการเสียชีวิต 
เนนกลุมเสี่ยงและอาการไมดีขึ้น 24 ชม.  ถาไขสูงมีอาการไมดีขึ้นโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงตองรีบใหยา  ทางโรงยาบาล
จะตองมี STOCK ยา ใหดีมีระบบการรายงาน BMI  โดยกําชับผูบริหารตองมีการตรวจสอบระบบ BMI  กับการ
รายงาน TLI มีการเฝาระวังทุกวันใหเปนปจจุบัน 
 - โรคติดตอ  โรคอหิวาตกโรค  ฝากกําชับทุกอําเภอใหดูแลตรวจสอบ  ในกลุมทําอาหารโตะจีนเกี่ยวกับ
การผลิตอาหาร โดยใหความรูและขบวนการผลิตอาหารอยางถูกตอง  เพื่อปองกันการเกิดโรค 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

 - แจงเรื่องจากสวนกลางไดส่ังการจากจังหวัดเรียกคืนเงินเบี้ยเล้ียงเหมาจายของทันตแพทย  เภสัช  
เนื่องจากมีการสั่งการซ้ําซอนกับคาเบี้ยเล้ียงเหมาจายตามประกาศของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
4 และฉบับที่ 6  คือ เงินแพทยทันตแพทยเดือนละ 2,800 บาท  เภสัช 600 บาท  โดยจังหวัดไดประสานไปยัง
หนวยงาน  โรงพยาบาลทุกแหงแลว 
 - การยื่นภาษีบุคคลธรรมดาป 2552  ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําขอมูลที่จะรับรองเงินไดและภาษีเงินได 
และภาษีหัก ณ ที่จายประจําป 
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 - แจงการสงรายงานงบทดลองประจําเดือน  โดยมีรายละเอียดอยูในวาระการประชุม    จัดสงรายงานแลว
และหนวยงานที่ยังไมไดสง  ขอใหสงภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนดวย 
 - แจงวาระการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษแพทยทันตแพทย  เภสัช  
พยาบาล  โดยมีผูประสงครับเงินเพิ่มพิเศษแพทย  4 ราย  แจงยกเลิก  1 ราย 
 

 กลุมงานยุทธศาสตร 
 -  แจงเกี่ยวกับนโยบายของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข คนปจจุบัน 
 - แจงเลื่อนการนิเทศงานผสมผสานรอบที่ 1 จากเดิมออกไปโดยไมมีกําหนด 
 - แจงกําหนดแผนการตรวจราชการและนิเทศงานของผูตรวจราชการและคณะจะมาตรวจราชการที่จังหวัด
อุบลราชธานี  คร้ังแรกวันที่ 17-19  มีนาคม  2553   รอบที่สองเดือนกรกฎาคม    รอบที่หนึ่งทานไดกําหนดพื้นที่คือ 
คปสอ.โพธ์ิไทร   คปสอ.นาตาล  
 -การกระจายอํานาจใหแกองคกรสวนทองถ่ิน   ซ่ึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน  ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือระดับดานสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจไปสู อบจ. โดยขอความรวมมือจังหวัดในการจัดหาสรรหา
คณะกรรมการระดับจังหวัด  ซ่ึงไดมีรายละเอียดของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 
 -การประชุมวิชาการงานวิจัยที่ สนย. จัดในวันที่ 17 – 19  กุมภาพันธ  2553  ที่กรุงเทพมหานคร  การ
ประชุมครั้งนี้ไมคาใชจายในการลงทะเบียน  สามารถเขารวมประชุมได มีการลงทะเบียน Online หรือ Download  
แบบฟอรม สมัครไดทางเวปไซด  หรือแฟกซไปก็ได  หมดเขตวันที่  31  มกราคม  2553 
 

 นายแพทยสุวิทย   โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 - แจงเพิ่มเติมเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการตรวจราชการ   มี 3 ภารกิจ   5  ประเด็นหลัก  18  หัวขอ   
ภารกิจที่ 1 คือ   การติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนมี  2 หัวขอหลัก คือ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  กับ 
SBT  2   ภารกิจที่  2 คือ  การติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค ซึ่งมี 3  ประเด็นที่จะติดตาม 
คือ พัฒนาบริหารสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ   ประเด็นที่ 2  คือ การสงเสริมปองกันควบคุมโรคและ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ   ภารกิจที่ 3 คือ การตรวจบูรณาการ 5 เร่ือง 
คือ  เอดส   สุขภาพนักเรียน  ไขหวัดใหญ  สายใยรัก   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ในสวนที่เกี่ยวของจะอยู
ในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภารกิจที่ 2  ในเรื่องพัฒนาระบบสุขภาพทุกระดับจะตอง
คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ ตองมีภาคีทุกภาคสวนมาเปนคณะกรรมการ  ตองมีการปะชุม 3 เดือนครั้ง  ตอง
มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  เปนแผน 3 ป  สวนรายละเอียดจะแจงขึ้นเวปให Download  เปน 
Power  Point   
 - แจงเกี่ยวกับการติดตามรายงานขอใหผูบริหารทุกโซนแจงติดตามงานการประชุมชวงเชา 

 ประธาน 
 - แจงเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ/ขั้นตอนการกระจายอํานาจซึ่งมีกระบวนการ  ระบบการบริหารและตองมี
การเรียนรูซ้ึงกันและกัน  เพื่อใหทราบวาจะดําเนินไปในรูปแบบใดและเอื้อประโยชนตอประชาชนมากนอยเพียงใด 
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 กลุมงานศูนยเทคโนโลยี 
 - แจงการอบรม  ICD  10 TM  การใชรหัสยา 24 หลักในจังหวัด  ในสวนของภาคอิสานในวันที่ 9-12 
กุมภาพันธ  2553 ที่ โรงแรมลายทอง  เชิญเจาหนาที่อําเภอละ 1 ทาน  ที่จะเปนวิทยากร คูร ก เขารวมโดยแจงรายชื่อ
ที่ศูนยไอที อําเภอละ 1 ทาน 
 - ประชุมการสงขอมูล 4 แฟมและการปรับรหัสยา 24 หลัก   การปรับรหัสหมูบาน  อําเภอ วันที่ 2 
กุมภาพันธ  2553  ที่ศูนยไอที ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชน 
 - การประชุมผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  เร่ือง 4 แฟม  18 แฟม  และ
การปรับปรุงโปรแกรมตรวจสุขภาพ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ   2553 ที่ศูนยไอที 
 

 กลุมงานประกันสุขภาพ 
 - แจงความครอบคลุมการมีหลักประกันของเดือนธันวาคม  2552   ไดรวมการสํารวจตัดสิทธิ์วางพื้นที่ที่สง
มาในรอบเดือนมกราคม   ภาพรวมจังหวัดอยูที่รอยละ 99.61    ซ่ึง KPI ของป 2553 กําหนดรอยละ 99.70   อําเภอที่
ผาน KPI  จะมี 15  แหง  คิดเปน 60 % อําเภอที่เหลืออยูในรอยละ 95 -96 เปนสวนใหญ 

- การจัดสรรเงินสําหรับโบนัส PCU โอนเงินไปที่  CUP แลวประมาณ 7,000,000 บาท  ในสวนงบ Fixcost 
สสอ. ป 2553 ไดขอออนุมัติจัดสรรลวงหนาแลว ให สสอ.จํานวน หาลานบาทซึ่งอยูในระหวางการโอนเงิน 

-การจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวทาง สปสช  งวดที่ 1 ลวงหนาใหแลว 15 %  โดยโอนใหตามการ
ปรับเปลี่ยนจังหวัดใหครบ 25 % จํานวนเงินที่เพิ่มเติม 155 ลานบาท ทุกCUP คงไดรับจัดสรรเรียบรอยแลว  

- สปสช พรอมคณะสื่อมวลชนแขนงตางๆ จากสวนกลางมาถายทําสกูปขาวดานสาธารณสุข นวัตกรรม
การพัฒนาดานสาธารณสุขจังหวัด  ในวันที่ 4  ภาคเชาจะดูระบบสงตอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค  ในวันที่ 5  
ไปสามพันโบกที่ อ.โพธ์ิไทร  บายดูงานการดําเนินงานศูนยบริการหลักประกันในหนวยบริการที่โรงพยาบาลเดชฯ 
และการดําเนินงานอาสาสมัครเชี่ยวชาญ เร่ืองฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

- หนวยบริการโรงพยาบาลใหดําเนินการตรวจและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว  คาตรวจบริการ 600 
บาท คาประกันสุขภาพ 1,300 บาท กําหนดวันหมดอายุบัตรวันที่ 28 กุมภาพันธ  2554 โดยไดกําหนดวันรับตรวจ
และวันหมดอายุพรอมกัน 

- จังหวัดจะทําการ Reordit เวชระเบียน ผูปวยในทุกฉบับที่ผลการตรวจ สปสช พบขอผิดพลาด 
คณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทีม Ordit ของหนวยบริการ จะดําเนินการในเดือน มีนาคม  
2553  

- แจงการเปลี่ยนแปลง การสง – รับ ขอมูลการใหบริการทางการแพทยผูปวยประกันสังคม  เดิมหนวย
บริการ PCU จะสงผูปวยนอกตามรายงานโปรแกรม  SSD  DATA   ผาน Website สสจ. เปลี่ยนใหสงทางเวปไซด
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค  เร่ิม มกราคม  2553  โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์จะแจงเวียนไปที่หนวย
บริการทุกแหงใหทราบแลว 

-สปช  แจงใหบริการทุกแหงใหบันทึกขอมูลกําลังคนเพราะการใหบริการของหนวยบริการ ปฐมภูมิ ให
บันทึกใน Hospital  Profile ป 2553   
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นายแพทยสุวิทย   โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 -แจงเพิ่มเติมการบริหารงบเหมาจายรายหัว  5 อําเภอที่ไมมีโรงพยาบาล  สืบเนื่องจากการมีแนวโนมที่
จะตองเปดโรงพยาบาลใน 5 อําเภอ โดยในป 2553 จะกันเงินของอําเภอที่ไมมีโรงพยาบาลไวเปนของอําเภอนั้นให
เห็นจํานวนที่ชัดเจน  หมวด OP กับ PP  ที่ไดมายกเวน  PP  Express  ตัว Item  Mized จะไมคิดจะมีแตสวนที่เปน
รายรับจะจัดทําเปนสมุดคุมไว  สวนการบริหารจัดการจะแบงเปน Fixcost ที่เปนรายจายทางแมขายจะตองทําบัญชี
คุมคาใชจาย  ประกอบดวย สถานีอนามัย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอซึ่งจะตองตกลงกันไวกอน   สวนการโอน
เงิน สปสช จะโอนเปนงวดๆ 4 งวด   จึงขอใหโรงพยาบาลที่กันเงินไวผลักจากเงินบํารุงใหเปนบัญชีนี้ทั้งหมดทั้งป  
แลวจึงดําเนินการเบิกจายให CUP  ตอไป 

ประธาน 
 - แจงกําชับทางโรงพยาบาลทุกแหงในกรณีที่สถานีอนามัยไปอยูในสังกัดของทองถ่ิน  โดยทองถ่ินเปน
ผูรับเงิน OP  กับ PP สวนโรงพยาบาลจะตองหาคําตอบให FixCost ของผูปวย OPD กี่บาท / คร้ัง สวนที่ตองจาย
และขอใหโรงพยาบาลแมขายชวยสนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

นายแพทยสุวิทย   โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 - แจงประเด็นเกี่ยวกับจายคาตอบแทน (OT) ของสถานีอนามัยซ่ึงมีอยูหลายแหงที่ตองจายเพิ่มเปนจํานวน
มากให CUP มีไมพอจาย  ซ่ึงจะตองมีการทบทวนใน CUP วาสถานีอนามัยไหนที่ควรจะเปดกี่ช่ัวโมง  เพื่อให
เหมาะสมกับการใหบริการกับผูปวย 
 - ประเด็น Fixcost  ของอาสาสมัครประจําหมูบาน  โดยกําชับใหอาสาสมัครประจําหมูบานทุกโซน
ทบทวนและแยกใหชัดเจน   
 

 กลุมงานควบคุมโรค 
 - ไขเลือดออกในชวงเดือนมกราคม  มีรายงานผูปวย 7 ราย  4 รายในอําเภอศรีเมืองใหมซ่ึงมีผูปวยใน
หมูบานเดียวกัน หมูที่ 13  บานฟาหวน ต.นาคํา  อ. ศรีเมืองใหม  โดยกําชับพื้นที่ที่มีรายงานผูปวยชวยเรงรัด / 
ควบคุม / กํากับ  ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ   เพื่อไมใหเกิดการกระจายมากกวานี้ 

 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
 - การแขงขันกีฬาสาธารณสุขเขต 13  แบงการแขงขันเปน2 ชวงคือ วันที่ 25-26-27  มกราคม  2553  ชวง
หลังคือวันที่ 29-31 มกราคม  2553  ประเภททีมที่ผานระดับเขตไปแขงระดับภาค คือบาสเกตบอลหญิง  สวนกีฬา
ประเภทอื่นคือ เทเบิลเทนนิส  จังหวัดจึงขอความอนุเคราะหรถยนตจากหนวยงานเพื่อรับ / สง นักกีฬาไปแขงขัน
สวนคาใชจายทีมจะเปนผูรับผิดชอบ 
 - การจัด MCS สัญจรที่ออกครอบคลุมทุกอําเภอในเดือนกุมภาพันธ  โดยจังหวัดไดประสานกับอาจารยสูติ
แพทย  กุมารแพทยจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค เพื่อที่จะออกรวมคณะไปที่อําเภอตางๆ  โดยจังหวัดได
ประสานใหแตละอําเภอไดเตรียมขอมูลเพื่อที่จะนําเรียนในชวงของการสัญจร  โดยวัตถุประสงคเพื่อที่จะวิเคราะห
ปญหารวมกัน  ซ่ึงจังหวัดไดมีหนังสือใหแตละ CUP  ไดชวยวิเคราะหปญหาไวแลว 
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 วันที่  9 กุมภาพันธ  2553  ขอเชิญผูจัดการทีมตรวจสุขภาพแตละอําเภอไดไดเขารวมประชุมที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงจะมีการติดตามงานทุก 2 เดือน  
 วันที่  22-24  กุมภาพันธ  2553  ขอเชิญประชุมวิชาการงานอนามัยแมและเด็ก   โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคจัดรวมกัน  และไดเชิญอาจารยจากสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยทางอนามัยที่ 6 และ7  รวมเปนวิทยากร  ขอความอนุเคราะหใหผูบริหารไดสงเจาหนาที่เขารวมประชุม
ดังกลาว 
 - การติดตามผลงานตาม PP Item  Mized  ซ่ึงยังมีปญหาและไมมีความชัดเจนในการวางระบบเกี่ยวกับการ
สงขอมูลจากสถานีอนามัยเพื่อจะเขามาจัดทําขอมูลที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะโปรแกรม EK จึงขอใหผูบริหารได
ติดตามในสวนนี้ดวย   สวนความกาวหนาของการบริการของ Item  Mized ทั้งสิบรายการนี้ทางจังหวัดจะได
ประสานเพื่อขอขอมูลจาก สปสช เขตจากอําเภอเพื่อเสนอตอผูบริหารรับทราบตอไป 
 

นายแพทยสุวิทย   โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 - แจงเพิ่มเติม Item Mized ซ่ึงเปน On Top  งบประมาณที่นําไปโดยไดรวม Item Mized  ถาดําเนินงานแลว
ไดรายงานตามที่ สปสช  กําหนด  ก็จะไมไดรับงบประมาณในสวนนี้    สวนรายละเอียดการดําเนินงานของหญิง
ตั้งครรภที่จะตองมาฝากทอง  โดยการติดตามของอสม. ก็ขอใหทาง CUP ตกลงกันเองวาจะดําเนินการอยางไร  และ
ไดกําชับใหผูติดตามกํากับอยางเครงครัด 
 - การกรอกขอมูลฝากครรภกอน ANC สวน ANC  จะตองใหโรงพยาบาลกรอกแหงเดียวและหลังคลอด  
โดยใหกรอกภายใน  30 วัน จึงไดเสนอใหแตละอําเภอจัดชองทางใหโรงพยาบาลดําเนินการกรอกขอมูลเพราะตอง
ผาน Username   Password  ที่มีผูรับผิดชอบอยูแลว 
  

 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 -การประกวดจังหวัด  To  Be  Number  One  และชมรม To  Be  Number  One   ป  2553 กําหนดระดับ
ภาคที่โรงแรมฟูแมน จังหวัดขอนแกน  ในวันที่  10 กุมภาพันธ  2553  จังหวัดอุบลราชธานีสงประกวด 3 ประเภท
คือ ประเภทจังหวัดตนแบบ    ประเภทสถานศึกษา  คือโรงเรียนปทุมพิทยาคม  อ.เมือง   ประเภทชมรมในชุมชน
บานทาลง  อ.โขงเจียม   โดยไดรับความรวมมือจากทั้งสองสาธารณสุขทั้งสองแหง   ซ่ึงปที่แลวไดรับรางวัลใน
ระดับประเทศ  คือรางวัลตนแบบและรองชนะเลิศระดับสถานประกอบการ  
 - การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี  กําหนดเสด็จพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่   25 กุมภาพันธ  2553  โดยเสด็จที่วิทยาลยัการอาชีวอุบลราชธานี  เพื่อเปดศูนย  Friend  
Conner  และทรงงานพบสมาชิก  To  Be  Number  One  จังหวัดจะติดตามงานอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ  
2553 จึงขอประชาสัมพันธและรวมบริจาค  โดยตั้งเปาหมายจํานวน 1,000,000.- บาท 
 -คาราวานฟนฟูผูพิการประจําเดือนกุมภาพันธ  ตามเอกสาร 
 - แจงยอดการบําบัดผูเสพยาเสพติด  ขณะนี้ดําเนินการได 21 รายตั้งไว 3,000 ราย  แยกเปนสมัครใจที่ทํา
โดยสาธารณสุข 120 ราย  1,000 รายเปน สตสอ 1,880 รายคงตองขอความรวมมือจากทุกอําเภอและไดขอความ
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รวมมือชวยรายงานมาที่ สปป 1  รายงานไปที่ ศตสอ อําเภอของทานเพราะจะไดรายงานเขาที่จังหวัด   โดยให
สาธารณสุขอําเภอทุกแหงประสานนายอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป  
 

 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 - การสรุปผลการดําเนินงานโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี  ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม  2552 – มกราคม  
2553 โดยนําผลงานจากการดําเนินงานที่ลงขอมูลในเอกสารพรอมที่จะกรอกในโปรแกรม  แตโปรแกรมจริงๆ ยังมี
ปญหาและยังมีอีกหลายหนวยงานที่ไมสามารถกรอกขอมูลได 
 - สรุปผลการดําเนินงานของหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ของเดือนมกราคม รายละเอียดตาม File แนบ 
 -  แผนออกหนวยแพทย พอสว ประจําเดือนกุมภาพันธ   
                   วันที่ 11 กุมภาพันธ  2553 ออกปฏิบัติงานที่บานหวยยาง  ม.4  ต.โคกสะอาด อ.น้ําขุน  
    วันที่  18  กุมภาพันธ  2553 ออกปฏิบัติงานที่บานดงบาก  ม.9 ต.หนามแทง อ.ศรีเมืองใหม 
 -  แผนปฏิบัติงานทันตแพทยอาสาสมัคร พอสว  จากสวนกลางไดมารวมปฏิบัติงานกับหนวยทันตกรรม
เคลื่อนที่ตามโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของจังหวัดอุบลราชธานีในเดือนกุมภาพันธ   
  วันที่ 10 กุมภาพันธ  2553  ที่เทศบาลมวงสามสิบ  เทศบาลโขงเจียม 
  วันที่ 11 กุมภาพันธ  2553  ที่ อบต.เหลาบก  อ.มวงสามสิบ  และเทศบาลตําบลนาโพธิ์  อ.พิบูลมังสาหาร 
  วันที่ 12 กุมภาพันธ  2553  ที่ อบต.ขามเตี้ย  อ.ตระการพืชผล   อบต.โพนงาม  อ.บุณฑริก  ขอความรวมมือ
ใหเจาของพื้นที่เตรียมกลุมเปาหมายผูรับบริการเพิ่มเติมจากกลุมเปาหมายหลัก 
 - แผนศึกษาดูงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนประจําเดือนกุมภาพันธ  
   วันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เชาเปนโรงพยาบาลนาจะหลาย  บายเปนโรงพยาบาลเดชอุดมฯ   
  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เชาเปนโรงพยาบาลเขมราฐ  บายเปนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
                วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 เชาเปนโรงพยาบาลดอนมดแดง  บายเปนโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

 ประธาน 
 -แจงเกี่ยวกับเงินพระราชทานที่พระราชทานใหกับหมูบานที่เสด็จแตละครั้ง  ใหนําไปจัดตั้งเปนกองทุน  
ของหมูบาน  โดยใหกลุมงานยุทธศาสตรกํากับดูแลในสวนนี้ 
 

 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - แจงการประชุมวิทยากรครู ก. ในวันที่ 10  กุมภาพันธ   2553  เร่ืองการประเมินคุณภาพระบบบริหาร  
โดยปที่แลวใหกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เปนผูประเมิน  ปนี้จังหวัดจะสรางวิทยากรเองซึ่งเปน
ตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงจากนั้นจะใหออกประเมินลักษณะไขวชุมชนทุกแหง 
 - วันที่  3 กุมภาพันธ  2553  ขอเชิญผูรับผิดชอบงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุมในระดับอําเภอ
การชี้แจงจัดสรรงบประมาณ  ขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การลงขอมูลที่หองประชุม 1 ช้ัน 3  
 - โครงการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด  กลุมเปาหมายคือนักศึกษาพยาบาลป 4  วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์
ประสงค  ปนี้ 74 คน ซ่ึงจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมนี้  อบรมที่ ศอข  วันที่ 27-28  กุมภาพันธ  2553   ปที่แลว
ในสวนโครงการตรงนี้เราประเมินผลมีนักศึกษาที่จบแลวทํางานในพื้นที่ 84 %   ไมทําสัญญารับทุนและไม
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ปฏิบัติงานในพื้นที่ 16 %  นักศึกษาป 4 ปนี้มีทั้งหมด 78 คน   ตอนนี้ทําสัญญากับโรงพยาบาลชุมชน 56 % ยังไมทํา
สัญญารับทุนก้ํากึ่งอยู 34 คนคิดเปน 44 %  โดยโครงการนี้เนนความรักความผูกพันระหวางพี่ๆ นองสรางจิตสํานึก
ที่จะอยูรับใชพื้นที่ภูมิลําเนา 
 

 กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยโครงการ  Antibiotic  Smart  Use ไดมอบของขวัญและ
ขอบคุณผูอํานวยการและทานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงที่ไดรวมโครงการนี้มาครบ 1 ป  
 

 กลุมงานยุทธศาสตร 
 - การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2552  สงจังหวัดภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ  2553  กลุม
ขาราชการที่จะคัดเลือกมี  3  กุลม 
  - กลุมที่1 ตําแหนงปะเภทอํานวยการระดับตน  ตําแหนงประเภท วิชาการ  มีระดับชํานาญการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ   ตําแหนงประเภททั่วไป  คือระดับอาวุโส 
  -  กลุมที่ 2 ตําแหนงประเภทวิชาการเปนระดับปฏิบัติการ ตําแหนงประเภททั่วไปเปนระดับ
ปฏิบัติงานและชํานาญการ   
  - กลุมที่ 3 เปนลูกจางประจําซึ่งเปนแบบฟอรมที่ตองทํามี 2-3 อยาง  แบบที่ 1 แบบจังหวัดที่ตอง
สงไป  แบบที่ 2 กรอกประวัติผูที่ รับการคัดเลือกขาราชการ  แบบ 3 ฟอรมที่จะประเมินการคัดเลือกเปน
ผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนผูประเมิน  กําหนดใหสงภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ  2553 
 - ปกครองจังหวัดประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทําประชาคมพรอมกันทั่วประเทศในวันอาทิตยที่ 
31  มกราคม  2553  จังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวของเชิญหัวหนาสวนในวันอาทิตยที่ 31 มกราคม  2553 ที่โรงเรียน
บานคูเมือง  เวลา  13.00 น. 
 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
 - ขอเชิญผูบริหาร  เจาหนาที่ทุกทานรวมพิธีเปดโรงพยาบาลนาตาล  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ  2553  พรอมทั้ง
ขอรับบริจาควัสดุ / อุปกรณ  ที่ยังขาดแคลน 
 

 ประธาน 
 - กลาวขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคน  ที่ไดชวยกันทํางานตลอดหา  หก ปที่ผานมาไดรับ
ความสําเร็จอยางมาก   ชวยขอรองใหการสนับสนุนในการทํางานเพื่อประโยชนของประชาชน  งานทุกอยางก็หวัง
ใหเปนผลงานของพวกเราทุกคน  คิดวาคงมีโอกาสไดรวมงานกันตอไปอีก  ผมไดทํางานที่ชอบมีโอกาสพัฒนา
ตนเองก็ไดกาวหนาในชีวิตราชการ  ผลงานที่ทําใหผมมีช่ือเสียงในระดับกระทรวง  ในหลายเรื่องที่ไดคิด  ไดทําถา
ไมมีพวกเราก็ไมสําเร็จขนาดนั้น  ถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคน  วันที่ 12 กุมภาพันธ  2553  เปนวันที่เล้ียงสง
กันจริงๆ ขอขอบคุณดวยความจริงใจ 
ประชุม  รับทราบ 
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 ระเบียบวาระอื่น ๆ 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา  16.45 น. 
   
      ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
      ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


