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สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
คร้ังท่ี 2 / 2553 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00 น 
ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

เปดประชุมเวลา 13.30 น 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายสุรพร  ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นายสุวิทย  โรจนศักด์ิโสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

3. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

4. นางนํ้าเพชร  ต้ังยิ่งยง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นางปริญญา  ผกานนท รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

6. นางจิรังกูร  ณัฐรังสี (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

7. นางมนันยา  นันทิรังรอง (แทน) ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  

8. นายภคิน  ไชยชวย (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

9. นายดนัย  เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 

10. นายธวัติ  บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

11. นายโคมทอง  ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

12. นายสุทธินันท  โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

13. นายคมกริช  พิมพกัน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

14. นายภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

15. นายลิต  แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

16. นางสุดาพรรณ  ประคองพันธ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 

17. นายเชาวฤทธิ์  พจมานเมธี (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 

18. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 

19. นายพัฒนา  ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

20. น.ส.นพรัตน  ด่ังฐากูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

21. นพ.ทนง  คําศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

22. นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

23. นายพิสิษฐ  เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 

24. นายประวีร  คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน 

25. นายสมบัติ  มลูศรี (แทน)สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

26. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
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27. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 

28. นายธีระวัฒน  วีระพันธ (แทน) สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 

29. นายธนายุทธ  ศรชัย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

30. นายสัมพันธ  กุลพร สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 

31. นายทองอินทร   ชัยธานี สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 

32. นายประสพ   สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

33. นางศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

34. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

35. นายไพรัช  จันทรพันธ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 

36. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

38. นายชูวิทย  ธานี สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

39. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

40. นายลําพูน  ฉวีรักษ สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 

41. นายทนงศักด์ิ  หลักเขต สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

42. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฎ สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

43. นายประวิทย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง 

44. นายวินัย  แกวพรหม สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 

45. นายบัญฑิต  สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

46. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 

47. นายอุทัย  โมขทพิย (แทน) สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 

48. นายสุทิน  กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

49. นายชวน  จันทรเล่ือน สาธารณสุขอําเภอนํ้ายืน 

50. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 

51. นายบัญญัติ  พลสวัสด์ิ สาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน 

52. นายชนะ  หอมจันทร (แทน)สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 

53. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

54. นายวิโรจน  เซมรัมย หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

55. นางพรประเสริฐ  อุนคํา หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

56. นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

57. นางสิริพร  วงศตรี หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข 

58. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

59. นายระวี  แววศรี หัวหนากลุมงานนิติการ 
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60. นางวิภาลักษ  ชุติเดชานุกูล หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

61. นางลําดวน  ศรีขาว งานการเงิน 

62. นส.จิรภร  วิลัยรัตน งานการเงิน 

63. นส.อลิษา  สุพรรณ กลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
 

-ขอแสดงความยินดกีับงานหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาล ท่ีผานการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  จากสภาเทคนิคการแพทย(LA) ดังนี ้

1. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
2. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
3. โรงพยาบาลสิรินธร  
4. โรงพยาบาลเขมราฐ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุข เนน 4 ดาน คือ 1 รักษา 2 ปองกัน 3 สงเสริม 4 ฟนฟู และ
เพิ่ม การมีสวนรวม นโยบายเนนหนกั 1 เร่ือง คือการสานวิสัยทัศนของ สสจ.อบ.ใหเปนจริง โดยดาํเนินงาน
ตามกระบวนการPMQA เนนการดําเนินงานใหสามารถตอบกระบวนการPMQAไดทุกหมวด 

หมวดท่ี 1 การนําองคกร     
ตองมีวิสัยทัศน มีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ การบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะการบริหาร

การเงินการคลัง  เนน คาดการณรายรับ ตองสามารถรูวา รายรับเปนเทาไหร มีประเดน็อะไรที่ทําใหยอดเงิน
หายไปจากระบบ ตองนํากลับคืนมาใหได เชน สสจ.อบ. คาดการรายรับจากการลงทะเบียน UC ,ระดับ
อําเภอ  คาดการณรายรับจากคียผลงาน Itemized  

หมวดท่ี 2 การวางแผนยุทธศาสตร 
ตองมีตารางในการวางแผน เชนภายใน ก.ค.- ส.ค. ตองมีการระดมสมองเพ่ือการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร   หัวใจสําคัญของหมวดท่ี 2 ตองวางแผนในการจัดทํายุทธศาสตรใหชัดเจน 
หมวดท่ี 3 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 
การจะทําอะไร ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และตองมีชองทางท่ีส่ือสารในการวัดวิเคราะหผูมี

สวนไดสวนเสียวามีความตองการอะไร 
  *** ประธานมอบภารกิจให สสอ. ใหทําคําถามปลายเปด ใหบุคคลากรตอบคําถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในการกระจายอํานาจ  โดยใหสงใหทาง สสจ.*** 
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หมวดท่ี 4  การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู 
ขอมูลมีการนํามาใชประโยชน คํานึงถึงความคุมทุน เชน สาเหตุการตายอันดับ1 ของอุบลคือมะเร็ง

กับโรคหัวใจ และเราไดทําอะไรกับขอมูล 
หมวดท่ี 5 การพัฒนาบุคลากร  
การพัฒนาบุคลากร บุคลากรตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทํางานอยางมีความสุข ตองมีการ

สํารวจและตองเปนคําถามปลายเปด เพื่อจะไดทราบความตองการ 
หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ 
มีระบบการสงตอ,ระบบ EMS 
หมวดท่ี 7 ผลลัพธ,การประเมินตัวชี้วดั   
ทายท่ีสุดจะประเมินท่ี Impact วัดอายุขัยเฉล่ีย,ทารกตายปริกําเนิด ,มารดาตาย 
และใหฝายยุทธศาสตร จําแนกขอมูลตารางอายุคาดเฉล่ียเปนรายอําเภอใหทราบดวย 
 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 

- ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน กุมภาพันธ  2553   
ในการประชุมคร้ังตอไป มอบให กลุมงานยุทธศาสตรเปนเลขาการประชุม  
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังท่ี 2/2553 
 
มติท่ีประชุม :  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี 
       -  แจงการสมัครเรียน ทุน อสม. ปดรับสมัคร 12 มีนาคม 2553 หลักเกณฑโควตา จังหวัดละ 1 คน 
       -  การรับสมัครนักเรียนท่ัวไป (รับกลาง) ชวงเดือนเมษายนเปดหลักสูรใหม หลักสูตรปริญญาตรี 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สมทบรวม ม.บูรพา อยูระหวางยื่นสภา เพื่อผาน สกอ. ปหนามหาวทิยาลัยจะไม
เปดรับหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ยกเวน มสธ. 
 
 
 

http://www.phoubon.in.th/
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       - โครงการรวมผลิตทันตาภิบาล ใหเตรียมการระดับอําเภอโควตา 50 คน (ทุนจนท.และบุตร 5 คน)  
ประชาสัมพันธใหนักเรียนสมัครในตําบลมากกวา 3 คน  ระเบียบเม่ือมีปญหาใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ มอบใหฝายพฒันาทรัพยากรฯ ใหตั้งคณะกรรมการ ตามหมวดท่ี 5 เชิญอาจารย 
วสส.อบ. มาประชุมระบบการพัฒนาบุคลากร ท่ีขาดแคลนจะแกปญหาอยางไร 

4.2  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
ในวนัท่ี 11-12 มี.ค.2553 มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูดานเพศศึกษาในเยาวชน วัตถุประสงคเพื่อ

แลกเปล่ียน โรงเรียนตนแบบ ผูเขารวมประชุม 400 คน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  

- การพิจารณาโยกยาย ขอใหเปนท่ีประชุม กวป. รวม ไมแยกกลุม พิจารณา  
- การรักษาการตําแหนง ผอ.รพ.นาตาล มอบหมายให ผอ.รพ.โพธ์ิไทรรักษาการ  

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
 
กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
1. การเบิกคาตอบแทนสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานในหนวยบริการภาครัฐ(ระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนา) 

สปสช.ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2553 เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับบุคคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในหนวยบริการภาครัฐ (โรงพยาบาลและสถานีอนามัย) งวดท่ี 1 จํานวน 57,114,535.-บาท โดย
กระทรวงการคลังไดเห็นชอบใหใชหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจายคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน ใหกับหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 และ(ฉบับท่ี6) พ.ศ.2552 
เปนแนวทางในการปฏิบัติในการเบิกจาย เฉพาะปงบประมาณ 2553 ซ่ึงกระทรวงการคลัง จึงมีการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจายคาตอบแทนสําหรับบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบรกิารภาครัฐ 
ตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี กค.0406.4/23103 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2553 ใหใชบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม 2552-30 
กันยายน 2553 

ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ไดกาํหนดแนวทางประกอบการเบิกจายคาตอบแทนฯดังกลาว 
ดังนี ้

1. การเบิกจายใหเปนไปตาม หลักเกณฑ วธีิการและเง่ือนไขการจายคาตอบแทนสําหรับบุคลากร ท่ี
ปฏิบัติงานในหนวยบริการภาครัฐ เฉพาะปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553) 

2. การเบิกจายใหผูขอรับคาตอบแทน ยื่นใบขอรับคาตอบแทนตามแบบแนบทายหลักเกณฑ ฉบับท่ี 
4 และฉบับท่ี 6 ตอหัวหนาหนวยบริการ โดยให 
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   2.1 โรงพยาบาลชุมชน ใหจัดทําขอมูลการขอรับคาตอบแทน(ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) และวาง
ฎีกา 350 เพื่อขอเบิก ภายในวันท่ี 7 ของทุกเดือน 

  2.2  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ(ในสวนสถานีอนามัย) ใหจดัทําขอมูลการขอรับคาตอบแทน
(ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) และวางฎีกา 350 เพื่อขอเบิก ภายในวันท่ี 7 ของทุกเดือน 

  2.3 ให สงFile ขอมูล เปน CD แนบพรอมกับการวางฎีกา เพื่อจังหวัดจะไดรวบรวมสรุปภาพรวม
โรงพยาบาลชุมชนและสํานกังานสาธารณสุขอําเภอ เพื่อสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป เพื่อประมวลผลประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหในครั้งตอไป 

3.ใหโรงพยาบาลชุมชน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเก็บหลักฐานในการขอรับคาตอบแทนฯไวท่ี
หนวยงานเพ่ือการตรวจสอบตอไป 

4.ใหงดเบิกจายคาตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจายสําหรับผูปฏิบัติงานพื้นทีป่กติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน เบ้ียเล้ียงเหมาจายสําหรับกําลังคนท่ีปฏิบัติงานในพืน้ท่ี
พิเศษ พ.ศ.2548 เพราะมีลักษณะซํ้าซอนกบัหลักเกณฑฯนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไดมีหนังสือส่ัง
การแจงแนวทางฯใหทราบตอไป 
2.แจงการสงรายงานงบทดลองประจําเดือน มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียดอยูในวาระการประชุม 
หนวยงานท่ียังไมไดสง ขอใหสงภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดือนดวย 
3.แจงการสงรายงานงบทดลองเพ่ือการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน มกราคม 2553 โดย
มีรายละเอียดอยูในวาระการประชุม 
4.แจงแผนการตรวจสอบภายใน รอบท่ี 1/2553  

ดวย งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดกําหนดการออกนิเทศตรวจสอบ
ภายใน รอบท่ี 1/2553 ในระหวางวันท่ี 2 – 26 มีนาคม 2553 โดยมีวตัถุประสงคเพื่อสอบทานความถูกตอง 
และเช่ือถือไดของขอมูลทางดานการเงิน บัญชี พัสดุ ระบบควบคุมภายในและดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
เพื่อเปนการประเมินติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเปน
การใหขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ หนวยรับตรวจ ไดแก สสจ. รพศ. 
สสอ. รพช. ทุกแหง และ รพ.สต. อําเภอละ 1 แหง โดยเนนตรวจสอบกิจกรรม 6 ดาน คือ ดานการเงิน การ
จัดทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารพัสดุ งานยานพาหนะ และการประเมินระบบควบคุมภายใน ดังนัน้ 
จึงขอความรวมมือใหทุกหนวยรับตรวจไดแจงผูเกีย่วของไดเตรียมความพรอมดานเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ใหพรอมสําหรับรับการตรวจสอบ  
5.การเทียบคุณวุฒวิุฒิบัตร  

ก.พ. มีมติอนุมัติใหนําวุฒบัิตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ
หนังสืออนุมัตแิสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา มาใชประกอบการพิจารณา
เร่ืองระยะเวลาข้ันตํ่า ในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลได เชนเดยีวกับวุฒิ
ปริญญาเอก เพื่อประโยชนในการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและขอรับเงิน
ประจําตําแหนงในสายงานแพทย 
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มติท่ีประชุม :  
1. การบริหารความเส่ียง ใหพิจารณาวาเกนิท่ีตั้งไวหรือไม  
2. จํานวนเงินคาตอบแทน ท่ีมีการคืนเงิน มอบหมายให นพ.สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ดูแลรายละเอียด และให
เร่ิมต้ังแต เดือนตุลาคม 2552 
 
กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
1.แนวทางปฏิบัติงาน การใหความชวยเหลือผูปวยในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ตามท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงรับผูปวยในพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานีไวในพระราชานุเคราะห ในป 2552 และ ป 2553 ซ่ึงมีผูปวยในพื้นที ่ อําเภอบุณฑริก สิรินธร 
พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม และอําเภอโขงเจียม สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ขอแจงแนวทาง
ปฏิบัติ ในการติดตามใหความชวยเหลือผูปวยในสวนท่ีเกีย่วของ ดังนี้  

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทําหนาท่ี ติดตามดูแล และรับรายงานจากหนวยงาน
ระดับอําเภอ  

2.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนยสรรพสิทธิประสงค ทําหนาท่ี ดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับการ  
สงตอจากหนวยแพทยพระราชทานและรายงานผลการรักษาตามระบบรายงานทางWebSite 
http://neo.moph.go.th/2498 ประสานการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสม  

3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ีมีผูปวยในพื้นท่ี ทําหนาท่ีติดตาม ความกาวหนาของการไปรับการ
รักษาของผูปวย การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ และรายงานความกาวหนาใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบ  

4. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ท่ีมีผูปวยในพืน้ท่ี ทําหนาท่ี ดูแลรักษาตอเนื่อง เยีย่มบานและ
ใหคําปรึกษา ประสานการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนๆ รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ ทาง Web Site 
http://neo.moph.go.th/2498 และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานกังานสาธารณสุขอําเภอทราบ  
2.งบคาเส่ือม ป 2553 (งบลงทุน UC2553) 
สปสช.จัดสรรงบประมาณคาเส่ือมใหจังหวดั ซ่ึงมีการดําเนินการดังนี้  

ระดับเครือขาย 40 % จัดสรรภาพรวมของเครือขาย  
ระดับจังหวดั 20 % จัดสรร 3 สวน เทาๆ กนั ระหวาง รพศ. รพช และ สอ  
ระดับเขต ผูตรวจราชการสงคืนจังหวัด เพือ่ดําเนินงานนโยบาย  

3.การตรวจราชการและนิเทศงานของผูตรวจราชการฯ และคณะ  
- เล่ือนจากเดิมวันท่ี 17-19 มีนาคม 2553 เปนวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 2 เมษายน 2553  

หนวยงานท่ีรับตรวจราชการฯ สสจ., รพศ.อบ.  
- อําเภอท่ีรับการตรวจเย่ียม คือ อ.โพธ์ิไทร และ อ.นาตาล  
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- คณะผูตรวจราชการฯ ตรวจเยีย่มพื้นท่ีเพือ่ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในระดับอําเภอ ในวันท่ี 
1 เมษายน 2553 คือ อําเภอโพธ์ิไทร และอําเภอนาตาล 

ภาคเชา คปสอ.โพธ์ิไทร / รพสต.ปากหวยมวง ต.เหลางาม  
ภาคบาย คปสอ.นาตาล / รพสต.กองโพน  

- ขอเรียนเชิญผูบริหารระดับอําเภอ คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอทุก
แหง เขารวมรับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดในวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เวลา 
09.00 น. ณ หองประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี และรับฟงสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ในวันท่ี 2 
เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 6 อาคาร ๕๐ พรรษาฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค 
อุบลราชธานี  
4. แจงกําหนดการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 1/2553 รายละเอียดในวาระประชุม 
5.รายงานความกาวหนาการดําเนินการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจใหไปดูงานกอนท่ีจะมีการ
ตัดสินใจ ท้ังนีเ้พื่อเปนแนวทางและเปนการรับฟงความคิดของทีมงาน สําหรับสสอ. ใดท่ีมีความสนใจ
สามารถไปรวมได  
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.แจงสรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน รายละเอียดในวาระประชุม (เอกสาร) 
2.แจงสรุปผลการสงขอมูล 4 แฟม รายละเอียดในวาระประชุม( เอกสาร ) 
3.แจงการคาดการณการไดรับการจัดสรรงบ OP ลวงหนาป 53 รายละเอียดในวาระประชุม 
4.  แจงทุก รพ.สงขอมูล OP Individual ตุลาคม 52 - กุมภาพันธ 53 ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มีนาคม 53 
ทาง http://op.nhso.go.th/op มิฉะนั้นจะถือวาสงขอมูลลาชา โดยขอใหใช Username ใหม ท่ีแจงใหผูดูแล
ระบบทราบแลว   จ.อุบล ติดลบรวม 5 ลานบาท ปญหาสวนใหญ เลข 13 หลักไมครบถวน 
ฝากใหดเูร่ือง OP ปท่ีผานมา ประมาณ 30 ลาน ขอใหดแูลการบันทึกขอมูลดวยขอขอมูลวา แตละ สอ.ไดรับ
เงินเทาไหร (ตอเดือน) 
5. แจง webboard การรับ - สงขอมูลไขหวดัใหญ รายละเอียดในวาระเพื่อดู Username 
6.แจง สรุปผลการดําเนนิงาน โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี รายละเอียดในวาระประชุม  
(เอกสาร) 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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กลุมงานประกันสุขภาพ  
1. National Coverage เดือนมกราคม 2553    รายละเอียดในวาระประชุม 
2. ขอเชิญนายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล/ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง / สาธารณสุขอําเภอทุกแหง ตวัแทนศูนยสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัยทุก
แหงๆ ละ 1 คน ท่ีอยูในพืน้ท่ีดําเนินการของกองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี ป 
2553 (อบต./เทศบาลท่ีรวมดําเนินการในป 2553 จํานวน 123 แหง) เขาประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้น จังหวดัอุบลราชธานี ป 2553 ในวันท่ี      
8 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสุนียแกรนดโฮเทลแอนดคอนเวนช่ันเซ็นเตอร หองทับทิม 2 ช้ัน 5 เวลา 08.30 – 
16.30 น.  
3. ขอเชิญพยาบาลเขารับการอบรมการดูแลผูปวยวกิฤติ ในระหวางวนัท่ี 23 – 24 มีนาคม 2553 และวนัท่ี            
25 – 26 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน 2 รุนๆละ 2 วัน ณ หองประชุมช้ัน 6 อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
4. ผลการประเมินคุณภาพการสงตอผูปวย เดือนตุลาคม 52 – มกราคม 53 รายละเอียดในวาระ(เอกสาร) 
5. แจงเงินโอนจาก สปสช. รายละเอียดในวาระประชุม 

ขอส่ังการ  ในการประชุมคร้ังหนา ความครอบคลุมUC ใหเปรียบเทียบกับ จังหวัดอ่ืนๆ และ เขต
อ่ืนๆ ทํากราฟเปรียบเทียบใหชัดเจน กําหนดเปาหมายความครอบคลุมเปนอันดับ 1-2 เทานั้น  
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
กลุมงานควบคุมโรค  
1.สถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

แจงใหรายงานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยเปด Website ไขหวัดใหญ และใหรายงาน             
ทุกวันศุกร กรณีมีการระบาดใหสงรายงานในทุกวันพุธดวย ท้ังนี้ ขอให รพศ. นําขอมูลมาบันทึกดวย  
2.สถานการณโรคไขเลือดออก รายละเอียดตามเอกสาร 
3.สรุปสถานการณโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 รายละเอียดตาม
เอกสาร 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
1.โครงการจังหวัดไรพุงมุงสูสุขภาพดี ป 2553  

ดวย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินโครงการจังหวดัไรพุง มุงสูสุขภาพดปี 2553 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขยายฐานการมีสวนรวมของประชาชนทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีหวัหนาสวนราชการ
สวนภูมิภาคระดับจังหวดั องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรทางดานสาธารณสุข อสม. บุคลากรใน
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การดําเนนิการโครงการจังหวัดไรพุงมุงสูสุขภาพดี ป2553 ระยะเวลาดาํเนินการ เดือน มีนาคม –
กรกฎาคม 2553 ซ่ึงกรมอนามัยจดัใหมีการประกวดคลายป 2552 แตใหมีกิจกรรมของของสมาชิกเหลา
กาชาดจังหวดัและเพ่ิมกลุมเปาหมาย เปน 5 กลุม โดยจะดําเนินกจิกรรมวัดรอบเอว 5 กลุมเปาหมายและช่ัง
น้ําหนกั 3 กลุมเปาหมายแรก ดังนี้  

1. หัวหนาสวนราชการระดบัจังหวดั ช่ังน้าํหนักและวัดรอบเอว 
2. องคกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ช่ังน้ําหนกัและวดัรอบเอว 
3. องคกรใหม 1 แหง (สสอ.เมือง) ช่ังน้ําหนักและวัดรอบเอว 
4. อสม. ในจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหนวยงานวัดรอบเอวสงภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2553  
5. ประชาชนในพ้ืนท่ี อปท. 1 แหง (อบต.ยาง อําเภอน้ํายนื) วดัรอบเอว 
ในการนีก้ลุมงาน สงเสริมสุขภาพ ขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน ไดดําเนนิการวดัรอบเอว อสม.

คร้ังท่ี 1 และสงผลการวัดรอบเอวคร้ังท่ี 1 เปนไฟลอิเล็คทรอนิค ใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ภายในวันท่ี 22 
มีนาคม 2553 ซ่ึงหาก อสม.ในเขตรับผิดชอบมีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตรในผูหญิง และเกนิ 90 เซนติเมตร
ในผูชาย ใหดาํเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดวย หลัก 3 อ. และในเดือนกรกฏาคมใหดําเนินการวัดรอบ
เอวคร้ังท่ี 2 สงผลการวัดรอบเอวใหกลุมงานสงเสริม ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดหนังสือส่ัง
การ และโปรแกรมการดําเนนิงาน สามารถดาวนโหลดไดจาก รับสงขอมูล healthcheck  
แบบรายงานการวัดรอบเอว File นําเสนอ รายละเอียดในวาระประชุม 
2.งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
    2.1 การประเมินรับรองซํ้าโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี ไดจัดสงแผนการประเมินซํ้าโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ                    
(Re-accreditation) ท่ีประกาศครบอายุ 3 ป และแผนการประเมินรับรองซํ้าโดยใชเกณฑบูรณาการแบบ  
HPH Plus ซ่ึงใชเกณฑการประเมินรับรองซํ้าโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดบักระบวนการ ของกรม
อนามัย และเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมโรคใน 3 ประเด็น คือ การควบคุมความเส่ียงจากการทํางาน ,
การควบคุมการบริโภคยาสูบเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการควบคุมโรคไขเลือดออก รายละเอียดแผนการ
ประเมินซํ้าดังตอไปนี ้

วันท่ี 3 มีนาคม 2553  ภาคเชา โรงพยาบาลศรีเมืองใหม (HPH Plus) 
ภาคบาย โรงพยาบาลตาลสุม (HPH Plus) 

วันท่ี 21 เมษายน 2553  โรงพยาบาลโพธ์ิไทร (Re- accreditation) 
วันท่ี 22 เมษายน 2553  โรงพยาบาลสําโรง (Re- accreditation) 
วันท่ี 23เมษายน 2553  โรงพยาบาลน้ํายืน (Re- accreditation) 

กลุมงานสงเสริมสงเสริมสุขภาพ ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลที่เกีย่วของ ไดเตรียมรับการ
ประเมินซํ้า ตามวันและเวลา ดังกลาว  
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     2.2 ขอเชิญสงผลการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ดวยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดจดัการประชุมวชิาการ “เวทีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ระดับชาติ” ในระหวางวนัท่ี 23-25 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณและแนวทางการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และเปนการเผยแพร Best Practice 
หรือนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญโรงพยาบาลหรือหนวย
บริการสาธารณสุขทุกแหง สงผลการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเขารวมคัดเลือก
เพื่อนําเสนอในการประชุมดังกลาว โดยสงผลการดําเนินงานไปท่ี กลุมอนามัยวัยทํางาน สํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2553 หากผลงานไดรับคัดเลือก กรมอนามัยจะเชิญเปน
วิทยากรนําเสนอ และเขารวมการประชุมโดยเบิกคาใชจายในการไปราชการจากกรมอนามัย 
3.การประกวดศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับจังหวัด  

ดวยจะมีการประกวดศูนยเดก็เล็กนาอยูยอดเยีย่มระดับเขต ในเดือนเมษายน 2553 ในการนี้กลุมงาน
สงเสริมสุขภาพจึงขอความรวมมือจากทุกโซนไดดําเนินการประกวดศูนยเดก็เล็กนาอยูระดับโซนและสงผล
การประกวดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวนัท่ี19 มีนาคม 2553 เพื่อจะไดดาํเนินการ
ออกประกวดในระดับจังหวดั ตามแผนการประกวดดังนี ้ 

วันท่ี 23 มีนาคม 2553 โซน 1  
วันท่ี 24 มีนาคม 2553 โซน 2 
วันท่ี 25 มีนาคม 2553 โซน 3  
วันท่ี 26 มีนาคม 2553 โซน 4  

4.งานอนามัยแมและเด็ก  
4.1โครงการเพ่ิมพูนสมรรถนะทีมงานอนามัยแมและเดก็  

มีกิจกรรมจัดอบรมฝกปฏิบัติทักษะพยาบาลงานหองคลอด โรงพยาลบาลชุมชนทุกแหงจํานวน 17 
รุนๆละ 8-9 คน หลักสูตร 5 วนั โดยฝกปฏิบัติท่ี งานหองคลอดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดยใน
เดือนมีนาคม จะมีการฝกอบรม 4 รุน รายละเอียดผูจัดไดแจงใหหนวยงานตนสังกัดทราบแลว  
4.2 โครงการ MCH สัญจร  

MCH BOARD จังหวัดอุบลราชธานี จะออกปฏิบัติงานเยีย่มใหคําปรึกษาทีมงานอนามัยแมและเด็ก
ในระดบัอําเภอ โดยจะสัญจรไปทุกอําเภอๆละ 1 วัน ในเดือนมีนาคม 2553 จะออกปฏิบัติงาน 7 อําเภอดังนี ้

วันท่ี 12 มีนาคม 2553 อําเภอสําโรง  
วันท่ี 15 มีนาคม 2553 อําเภอมวงสามสิบ 
วันท่ี 17 มีนาคม 2553 อําเภอตาลสุม 
วันท่ี 19 มีนาคม 2553 อําเภอโขงเจียม 
วันท่ี 24 มีนาคม 2553 อําเภอสิรินธร  
วันท่ี 25 มีนาคม 2553 อําเภอศรีเมืองใหม  
วันท่ี 26 มีนาคม 2553 อําเภอทุงศรีอุดม  
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5.การติดตามรายงานของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ไตรมาสท่ี 2 สงส้ินเดือน มีนาคม 2553  
    5.1  รายงาน CFGT. ดวยไฟลอิเล็คทรอนิค 
    5.2 รายงานพัฒนาการเดก็ปฐมวัยและรายงานการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดยีว  
    5.3 ขยายเวลาสงรายงานการวัดรอบเอวสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ จาก 26 กุมภาพันธ 2553 โดยใหสงได
ถึงวันท่ี 22 มีนาคม 2553 พรอมกับรายงานการวดัรอบเอวของ อสม.  
6.สรุปผลการแขงขนักีฬาสาธารณาสุขสามัคคี คร้ังท่ี 31  

การแขงขันกฬีาสาธารณสุขสามัคคีคร้ังท่ี 31 ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 15-19 กุมภาพันธ 2553 ณ สวนกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 13 ได ลําดับท่ี 2 15 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง 
สําหรับนักกฬีาของจังหวดัอุบลราชธานีท่ีไดรับเหรียญรางวัลไดแก 

6.1 กีฬาเซปคตระกรอชาย ไดรับถวยรางวลัชนะเลิศ ตัวแทนคือโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
      6.2 กีฬาบาสเก็ตบอลหญิง ไดครองท่ี 3 รวมกับเขต 16 เชียงราย  
      6.3 กีฬาเทนนิส ได 1 เหรียญเงิน จากประเภทคูผสม 100 ป  
      6.4 กรีฑา 1 เหรียญทอง จาก 4*100 เมตร ชาย ท่ัวไป  
                      1 เหรียญเงิน จาก 4*100 เมตร หญิงท่ัวไป 
                      1 เหรียญทองแดง จาก ประเภท 4*100 เมตร ชายชวงอายุ  
      6.5 กีฬาวายน้ํา ได 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากประเภท อาวุโส  
7.แจง สถานการณ งานอนามัยแมและเดก็ ไตรมาสท่ี1 ตามเอกสารแนบ 
8.แจงสรุปผลการสงขอมูล ตาม Itemize ของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ตามเอกสารแนบรายงานธัยรอยด 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1.ขอใหอําเภอท่ียังไมไดสงใบสําคัญรับคาปวยการ อสม. (แบบฟอรมของ อบจ. / คาตอบแทน 600 บาท) 
ประจําเดือน ธันวาคม 2552 และเดือน มกราคม 2553 ใหสงท่ีกลุมงาน สบส.ดวน เพื่อกลุมงานฯ จะไดนําสง 
อบจ. ตอไป 
2.รายช่ือ สสอ. ท่ีสงใบสําคัญรับคาปวยการ อสม. แลว 

ธันวาคม 52 สิรินธร สําโรง ตาลสุม กุดขาวปุน ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม บุณฑริก 
มกราคม 53  สําโรง นาตาล เมือง เขมราฐ กุดขาวปุน บุณฑริก 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
กลุมงานทันตสาธารณสุข 
1.แจงการประชุม 

วันท่ี 8 มีนาคม 2553 ประชุม ผูรับผิดชอบงานโรงเรียนตนแบบดานสุขภาพ/โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ  ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
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วันท่ี 12 มีนาคม 2553 ประชุมวิชาการ ทันตบุคลากรประจําเดือนมีนาคม/และพจิารณาโยกยาย
ประจําป ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2งานพอ.สว.  
วันท่ี 11 มีนาคม 2553หนวยแพทยเคล่ือนท่ีพอ.สว. ออกปฏิบัติงานท่ีบานพลาญชัย หมูท่ี 10 ตําบลโนนกอ 
อําเภอสิรินธร  
วันที 18 มีนาคม 2553 หนวยแพทยเคล่ือนท่ีพอ.สว. ออกปฏิบัติงานท่ีบานหนองผือ หมูท่ี 1 ตําบลนาโพธ์ิ 
อําเภอโขงเจียม  
วันท่ี 17-19 มีนาคม 53 ทันตแพทยอาสาสมัคร จํานวน 4 ทาน จากมูลนิธิ พอ.สว. ออกมารวมปฏิบัติงานกับ
หนวยคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี(ตามแผนของหนวยคาราวาน) ทีมละ 2 ทาน ขอความอนุเคราะห
พื้นที่เตรียมเปาหมายผูรับบริการทันตกรรมเพ่ิม เปน 150 คน 
วันท่ี 17 มีนาคม 2553  
ทีม 1 ปฏิบัติงานท่ีบานแกงกอก อําเภอพบูิลมังสาหาร ทพญ.พิกุล อารยางคกูร /ทพญ.เมตตจิตต นวจนิดา  
ทีม 2 ปฏิบัติงานท่ีบานโขงเจียม อําเภอโขงเจียม ทพญ.สุเมธา อเนกสัมพันธ /ทพญ.ชยาพรรณ ลักษติานนท  
วันท่ี 18 มีนาคม 2553  
ทีม 1 ปฏิบัติงานท่ีบานชองเม็ก อําเภอสิรินธร ทพญ.พิกลุ อารยางคกูร /ทพญ.เมตตจติต นวจนิดา  
ทีม 2 ปฏิบัติงานท่ีบานหนองชางใหญ อําเภอมวงสามสิบ ทพญ.สุเมธา อเนกสัมพันธ / ทพญ.ชยาพรรณ 
ลักษิตานนท  
วันท่ี 19 มีนาคม 2553  
ทีม 1 ปฏิบัติงานท่ีบานหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ ทพญ.พิกุล อารยางคกูร /ทพญ.เมตตจิตต นวจนิดา  
ทีม 2 ปฏิบัติงานท่ีบานกดุยาลวน อําเภอตระการพืชผล ทพญ.สุเมธา อเนกสัมพันธ / ทพญ.ชยาพรรณ ลักษ-ิ
ตานนท  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ 
1.โครงการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด ปงบประมาณ 2553 

การอบรมโครงการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด ในวนัท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม กลุมเปาหมายในการจัดการอบรมคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 4 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีท่ีศึกษาอยูในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ
ประสงค จํานวน 74 คน และมีพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลชุมชนเขารวมกิจกรรมดวย 
2.โครงการพฒันาความเขมแข็งและยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)ดวยเครือขาย QRT 
- การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณรวมกับ QRT วันท่ี 3 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง
ประชุม 1 สสจ. เปาหมายคือ ทีมนําจาก รพช. 6 แหง ไดแก น้ํายนื มวงสามสิบ ดอนมดแดง เขมราฐ ตาลสุม 
และกุดขาวปุน 
- ประชุมวิชาการสนับสนุนในสวนท่ีขาด ใหกับ รพช.เปาหมายท้ัง 6 แหง ในวันท่ี 5 มีนาคม 2553 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 1 สสจ. 
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- วันท่ี 30 มีนาคม 2553 QRT จังหวดั 6 คนรวมกับทีมท่ีปรึกษา สรพ. 3 คน ลงเยี่ยม รพ.มวงสามสิบ 
3.โครงการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในกลุมขาราชการและผูประกันตน 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯไดทําหนงัสือแจงการจดัสรรงบประมาณใหทุกอําเภอทราบ เพือ่
ดําเนินการจัดอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุมขาราชการและผูประกันตนในทุกอําเภอตามยอดท่ีจัดสรรให
นั้น เพื่อใหการดําเนินการทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด ขอใหทุกอําเภอ ดําเนินการอบรมกลุมเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 20 ของกลุมเปาหมายท้ังหมด ภายในเดอืนมีนาคม 2553 ท่ีเหลือใหดําเนนิการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2553 และทําการบันทึกขอมูลผูผานการอบรมในโปรแกรม PPIS ทุกคน ท้ังนี้ได
สนับสนุนคูมือ “การเรียนรูดูแลสุขภาพตนเอง” ใหกบักลุมขาราชการและผูประกันตนดวย โดยขอใหรับ
คูมือไดท่ี โรงพิมพอุบลกิจออฟเซท ในชวงตนเดือนมีนาคมนี้ ตามเปาหมายที่กําหนด 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
1.การจัดอบรมอาสากูชีพ FR ในพื้นท่ีพิเศษ หลักสูตร 16 ช่ัวโมง ท่ีบาน ดงนา และโหงนขาม ต.หนามแทง 
อ.ศรีเมืองใหม ระหวางวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ผูชวยเจาหนาท่ีสถานีอนามัย 
อสม. ประชาชนและผูนําชุมชน ท่ีมีรถยนตสวนตวั ท่ีพอจะมีความรูในการชวยเหลือเบ้ืองตน ในระหวาง
นําสงผูปวยมายังจุดนัดหมายไดอยางปลอดภัย  
2. สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานพนักงานกูชีพ ตามโครงการอบรมฟนฟูวิชาการและทดสอบมาตรฐาน
ทักษะการปฏิบัติใหแกนกัปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(EMT-B)ของจังหวดัอุบลราชธานี ป 2553 
ระหวางวันท่ี 15– 20 กุมภาพันธ 2553 โดยไดรับความรวมมือจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ
ประสงค ,วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาล
ชุมชนในจงัหวัดอุบลราชธานี รวมเปนวทิยากรในการทดสอบ ซ่ึงมีพนักงานกูชีพเขาทดสอบ จํานวน              
310 คน จากผลการทดสอบ พบวา พนกังานกูชีพผานการทดสอบ ทุกคน และผลคะแนนเฉล่ีย 84.28% 
3. สรุปผลการปฏิบตัิการหนวยแพทยฉุกเฉนิของจังหวัดอุบลราชธาน ี ระหวางวันท่ี 21 มกราคม 2553 ถึง
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2553 จํานวนปฏิบัตกิารกูชีพท้ังส้ิน 4,943 ราย 
สอบถาม 1. กรณี คนลาออก จะพิจารณาอยางไร 
               2 .กรณี การบริหารจัดการ 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

จากกรณีมีผูลาออกและการบริหารจัดการ ให จัดประชุมพิจารณาเปนกรณีเฉพาะ โดยนํา
ประเด็นท้ัง 2 เขาท่ีประชุม 
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
1.ขอแสดงความขอบคุณในความรวมมือโครงการ To Be Number One 
2. ผลการประกวดกิจกรรมโครงการ To Be Number One ระดับภาค  จงัหวัดอุบลราชธานี ผานการรักษา
มาตรฐาน จังหวัด To Be Number One และประเภทสถานศึกษา โรงเรียนปทุมวิทยาคม เปนตัวแทนของภาค
เขาประกวดระดับประเทศตอไป 
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3. กองทุนฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ มีกําหนดเปดศนูยซอมอุปกรณผูพกิาร ในวันท่ี 17 มีนาคม 2553 สถานท่ี
ขางโรงเรียนบานทาบอ 
4. แจงอําเภอท่ียังไมดําเนินการเบิกงบประมาณโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ ป 2552 มี 5 อําเภอ
ประกอบดวย ตาลสุม นาเยีย ทุงศรีอุดม น้ําขุนและตระการพืชผล ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 
15 มีนาคม 2553 ดวย 
5. แจงใหอําเภอรายงานการตั้งคลินิกผูสูงอายุ และการสงผูสูงอายุบุคคลตนแบบ 
     นพ.สุวิทย  ใหโรงพยาบาลแจงใหจังหวดัทราบ กรณีท่ีนักกายภาพบําบัดลาออก เพือ่จะไดสรรหาทดแทน
ตอไป  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
กลุมงาน คบส. 
1.โครงการ Antibiotic Smart use ในปงบประมาณ 2553 

กลุมเปาหมาย จะเปน รพ.สต.ทุกแหง แพทยจบใหมและแพทยท่ียังไมผานอบรม ซ่ึงจะมีการประชุม
ช้ีแจงผูเกีย่วของตอไป  
2.การประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสถานพยาบาล จะมีข้ึนในวันท่ี 5 มีนาคม 2553  
3.โครงการอาหารปลอดภยั และ central supply มีการประชุมช้ีแจงผูรับผิดชอบระดบัอําเภอแลว และได
จัดทํา website ศูนยขอมูลขาวสาร อาหารปลอดภัย สามารถเขาไปเยี่ยมชมและสงขอรองเรียนเร่ืองอาหารได  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขอส่ังการ  ในการประชุมคร้ังตอไป ใหเรียงลําดับ 
1. เร่ืองของกลุมงาน  
2. ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดการตรวจราชการ  แยกเปนรายคณะ โดยใหผูรับผิดชอบงานเปนคนนําเสนอ
ขอมูล   และโซน เปนผูเสนอปญหา 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.45 น. 
 

ลงชื่อ   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                                         (นส.อลิษา  สุพรรณ)  
 
 

 ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสิริพร  วงศตรี ) 


