
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 

คร้ังที ่8 / 2554 
วนัที ่ 24  สิงหาคม  2554  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
3. นางปริญญา  ผกานนท ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
4. ทพญ.น ้าเพชร   ตั้งยิง่ยง   รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
5. นางสาวไพรัช  บุญจรัส   ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
6. นายสุพจน์  บุญทา                       ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  
7. นพ.ทรงเกียรติ    เล็กตระกลู    แทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
8. นส.กิตติยาพร  จนัทร์ชม    แทนผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

สรรพสิทธิประสงค ์อุบลราชธานี 
9. นางณธิัยา     ชมพบุูตร     แทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
10. นางศิริวทิย ์  หล่ิมโตประเสริฐ    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรฯ สสจ.อุบลฯ 
11. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ   หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
12. นางร าไพ  สุวนาม    หวัหนา้กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
14. นายประทีป  บุญธรรม     หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค 
15. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หวัหนา้งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
16. นางนภาพร  จนัทนบ     หวัหนา้กลุ่มการการแพทย ์ สสจ.อุบลฯ 
17. นายพรประเสริฐ  อุ่นค า                                          หวัหนา้งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
18. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หวัหนา้งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
19. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ์    ผูอ้  านวยการ รพร. เดชอุดม 
20. นพ.ดนยั  เจียรกุล      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
21. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
22. นพ.ภิรักษ ์ รุ่งพฒันาชยักุล     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
23. นพ.ไพศาล  แกว้นพรัตน์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
24. นพ.ณฐัดนยั  ไชยสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
25. นพ.ศุภฤกษ ์ ศรีค า    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น 
26. นพ.พิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลน ้ายนื 
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27. นพ.พฒันา   ตนัสกุล     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
28. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ 
29. พญ.ปัทมา   สงวนตระกลู      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
30. นพ.พิสิษฐ ์ เวชกามา     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
31. นายธานินทร์  ไชยานุกลู    สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
32. นายสมยั  พลูทอง      สาธารณสุขอ าเภอเข่ืองใน 
33. นายวานิช  สายยนื     สาธารณสุขอ าเภอดอนมดแดง 
34. นายธนายทุธ  ศรไชย     สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโกก้ 
35. นายสัมพนัธ์   กุลพร     สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ 
36. นายประสพ  สารสมคัร     สาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล 
37. นายอุทยั  เลียงหิรัญถาวร     สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
38. นายชยัณรงค ์  สุวรรณกฎู      สาธารณสุขอ าเภอโพธ์ิไทร 
39. นายไพรัช  จนัทพนัธ์    สาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
40. นางศิวาภรณ์  เงินราง    สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
41. นายอดุลย ์  วรรณชาติ     สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
42. นายวนิยั    แกว้พรหม     สาธารณสุขอ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์
43. นายทองอินทร์  ชยัธานี    สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
44. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม    สาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
45. นายมธัยม  สุพฒัน์     สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร 
46. นายบณัฑิต  สร้อยค า    สาธารณสุขอ าเภอนาเยยี 
47. นายชูวทิย ์ ธานี      สาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม 
48. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอ าเภอบุณฑริก 
49. นายสุทิน  กมลฤกษ ์   สาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
50. นายชวน  จนัทร์เล่ือน    สาธารณสุขอ าเภอน ้ายนื 
51. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
52. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ    สาธารณสุขอ าเภอน ้าขุ่น 
53. นายสากล สีทากลุ      ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอกุดขา้วปุ้น 
54. นายธวชั   ขนัตีสาย     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
55. นายสรพงษ ์ ขลุ่ยเงิน    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
56. นายสิทธิชยั  วทิิตถิรานนัท ์   ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
57. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
58. นายประยงค ์ สุดสุข    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
59. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
60. นายวรวทิย ์    สอดศรี     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล 
61. นายสมบติั    มูลศรี     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอสิรินธร 
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62. นายประจกัษ ์ สุพรหม    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
63. นายจิตร  มัง่มี      ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอน ้ายืน 
64. นายธนศกัด์ิ  ธงศรี             ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
65. นายพลกฤต  วรสันต ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
66. นายสุวทิยช์ยั  ทองกุล     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
67. นายสุทศัน์   สีทน     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์
68. นายเจริญศกัด์ิ   ศรีธญัรัตน์                                    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอน ้าขุ่น  
69. นางดาราณี   เผา่ผา  จพ.ทนัตสาธารณสุขช านาญงาน        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
70. นายปัญญาวธุ ไพเราะ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
71. นางสุชารัตน์  ดวงแกว้ นกัวเิคราะห์นโยบายฯช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
72. นางอุษณีย ์ เกิดมี  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
73. นส.จินตนา  พรมลาย นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
74. นายสมชาย  บุญตะวนั  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
75. นายชยัชาญ  บุญคูณ           นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
76. นางวราภรณ์   วิตตะ           พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                 สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
77. นางนิภาภร  ธานี                นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
78. นางวภิาลกัษณ์  ชุติเดชานุกลู นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
79. นส.วนิดา   ชยัเวชสกุล      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
80. ภญ.กมลรัตน์    วงษา         เภสัชกรช านาญการ                              สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
81. นางภลัลภา  โสตถิสวสัด์ิ   นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
82. นายอรุณ   บุญสร้าง           จพ.สาธารณสุขช านาญงาน                   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
83. นางธิดารัตน์   บุญทรง      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  
84. นายปิยะมิตร  สมบูรณ์  นกัวชิาการสาธาณสุขช านาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
85. นางภทัรา    บุญเหลือ        พยาบาลวชิาชีพช านาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
86. นายชยัสิทธ์ิ  เรืองโรจน์     นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
87. นางฑิฆมัพร  พนัธ์ุพินิจ     เภสัชกรช านาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
88. นายวษิณุ  สุภศร                นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
89. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร์     นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
90. นายจกัรพนัธ์  บุญส่ง         นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
91. นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา   นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
92. นางเยาวลกัษณ์  โภคคละทวีพงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
93. นางสุภาภรณ์  เพียะวงค ์      พยาบาลวชิาชีพช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
94. นายอุดม    พงษพ์ิละ  จพ.สาธารณสุขชุมชน                    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
95. นส.อ าไพ    มาติวงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
96. นส.ผอ่งนภา  พนัธ์พิพฒัน์  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
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97. นางนภทัร   โอภาสวฒันา  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ     สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
98. นายบุญส่ง  เอ้ือไพบูลยก์ุล     นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      รพ.นาจะหลวย 
99. นางพิชญาสุดากานต ์ รวมเหมาะ นกัจดัการ ฯ ช านาญการ              รพ.น ้ายนื 
100. นายสุพล    การกลา้  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                 รพ.ตระการพืชผล 
101. นส.วนีสั    โพธ์ิศิริ  นกัวชิาการสาธารณสุข                        รพ.สต.หนองแก สสอ.เมือง ฯ 
102. นายกิตตีรยศ  นิธิราช  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สสอ.เข่ืองใน 
103. นายภูริภทัร   บรรจง  นกัวชิาการสาธารณสุข                        รพ.ตาลสุม 
104. นายไชยสิทธ์ิ   อิรัชวา  นกัวชิาการสาธารณสุข                        สสอ.ตาลสุม 
105. นางพฒันพร   อุ่นวงศ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                 รพ.เข่ืองใน 
106. นายคมกริช   พิมพกนั  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ          รพ.ศรีเมืองใหม่ 
107. นางอมรรัตน์   พลศรี  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      รพ.สต.ปะอาว 
108. นางไพจิตร   พงษท์อง  จพ.การเงินและบญัชีปฏิบติัการ           รพ.ศรีเมืองใหม่ 
109. นส.แพรพิลาศ  ผอ่งแผว้  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สสอ.กุดขา้วปุ้น 
110. นส.ดวงจิตร   กอมะณี  นกัวชิาการสาธารณสุข                        สสอ.นาเยยี 
111. นางอุทุมพร    ใจบริสุทธ์ิ  จพ.การเงิน                                           รพ.โขงเจียม 
112. นายตรองทรัพย ์  สายกนก  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนงาน       รพ.โขงเจียม 
113. นส.อมัพา  ปัญญายิง่  จพ.การเงินและบญัชีปฏิบติัการ           รพ.โขงเจียม 
114. นายวษิณุพร  รุ่งเรือง นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สสอ.ตระการพืชผล 
115. นายเสถียร  สืบสิมมา  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.วารินช าราบ 
116. นายพชัพล  ศรีสงคราม  นกัวชิาการสาธารณสุข  สสอ.ส าโรง 
117. นายจิรศกัด์ิ  รักมณี  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.ส าโรง 
118. นายมรกต   ลอยนวล  นกัวชิาการสาธารณสุข  สสอ.โขงเจียม 
119. นายพิทกัษ ์ ทองทวน  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.พิบูลมงัสาหาร 
120. นายจ าลอง   ผอ่งจิต  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.ส าโรง 
121. นายคมกริช  พิมพกนัต ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.ศรีเมืองใหม่ 
122. นส.นภาพร   ห่วงสุขสกุล       นกัวชิาการสาธารณสุข  สสอ.น ้ายนื 
123. นส.เพช็รประกาย  เวสเกษม   นกัวชิาการเงินการบญัชี  สสอ.น ้ายนื 
124. นส.อนฐัติยา  บ ารุงรัตน์  นกัวชิาการเงินการบญัชี  สสอ.น ้าขุ่น 
125. นายพรทว ี สุวรรณพรม           นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เดชอุดม 
126. นางน ้าฝน  จนัทร์แดง              จพ.ทนัตภิบาล ช านาญงาน รพ.ทุ่งศรีอุดม 
127. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา      นกัวชิาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม่ 
128. นายวริะ  พวงจนัทร์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
129. นางยมลภทัร  คลงัแกว้  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  รพ.โพธ์ิไทร 
130. นางอรทยั   มุสิกา  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
131. นายเชาวฤทธ์ิ  พจมานเมธี นกัจดัการงานทัว่ไป รพ.กุดขา้วปุ้น 
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132. นายสันติ   ฝักทอง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.นาตาล 
133. นายถนอม  ผวิหอม นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ รพ.นาตาล 
134. นางสุภาภรณ์  พุฒผา  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.นาจะหลวย 
135. นายพิจิตร   แกว้สิงห์  นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สสอ.วารินช าราบ 
136. นายวรายทุธ  เลิศแลว้ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ           รพ.ตระการพืชผล 
137. นายเอกรัฐ  แกว้สง่า นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       รพ.วารินช าราบ 
138. นายช านาญ   เหลากลม  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สสอ.สิรินธร 
139. นายอานนัท ์ สิงคิบุตร  นกัจดัการงานทัว่ไป  รพ.สิรินธร 
140. นายอภิวนัต ์  ลุนละบุตร  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.สองคอน 
141.  นางอมรวรรณ  บวัขจร  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สวา่งวรีะวงศ ์
142. นส.นริศรา   ทองงาม  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพร.เดชอุดม 
143. นายวรีะศกัด์ิ  อุดมดี                 นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
144. นางจีระนนัท ์ นาค า นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ            รพ.ทุ่งศรีอุดม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 

1. รพ.สต.สองคอน ชนะเลิศอนัดบั 1 ของประเทศ ก าหนดรับโล่พระราชทานจากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 ท่ี จ.เชียงราย 

2. นโยบายรัฐบาลใหม่เนน้การเพิ่มศกัยภาพในการรักษาพยาบาลและท่ีส าคญั คือ เร่งผลิต 
บุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น พยาบาล โดยใช ้PMQA เป็นแนวทางในการบริหารจดัการภาครัฐขอให้ทุก
คนไดท้บทวนจากเอกสารท่ีส่งใหส้ถาบนัเพิ่มผลผลิต เช่นหมวดท่ี 1 การถ่ายทอดจะท าอยา่งไร หมวดท่ี 2 ให้
ด าเนินการตาม Work flow ซ่ึงเดือนสิงหาคม แผนการเงินการคลงัปี 2555 ควรจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จเป็น
ฉบบัร่าง  อาทิตยแ์รกของเดือนกนัยายน 2554 ขอใหทุ้กอ าเภอด าเนินการจดัส่งใหเ้รียบร้อย ไม่ตอ้งรอนโยบาย
จากนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั เน่ืองจากปีน้ีนโยบายการด าเนินงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุขปี 2555 
ยงัคงเหมือนเดิม 2 ประเด็นหลกั คือ  
               หมู่บา้นจดัการสุขภาพ  
               สุขศึกษาประชาสัมพนัธ์ สร้างนกัสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหช้าวบา้นเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเกิดสุขภาวะท่ีดีต่อไป 

จงัหวดัก าหนดวนัท่ี 24 กนัยายน 2554 ในการท า MOU กบัพื้นท่ีและงานมุทิตาจิต ช่วงน้ี ขอให้ 
พื้นท่ีไดเ้ร่ิมท า แผนปฏิบติัการปี  2555  ส่วนแผนงานเร่ืองโครงสร้าง เนน้ขอ้มูล Service Plan ใหไ้ปทบทวน
เพราะยงัไม่สมบูรณ์ หากขออาคารตอ้งมีอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นอาคารใหค้รบถว้น  

 วนัท่ี  21 กนัยายน 2554 มีงานเล้ียงผูเ้กษียณผูต้รวจราชการกระทรวง เขต 13  และประชุมพฒันา 
ศกัยภาพผูบ้ริหารระดบัอ าเภอ ท่ีรร.สุนีย ์ 
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 วนัท่ี  29 กนัยายน 2554  ผูต้รวจฯ เล้ียงขอบคุณ จนท.สาธารณสุขระดบัเขต  ณ หลงับา้นพกั นพ.
สสจ. 
 3.    การเฝ้าระวงัฯ เร่ืองอุทกภยั 

4. ขอแสดงความยนิดีกบัผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคนใหม่ ช่ือ นพ.ไพศาล  แกว้นพรัตน์ 
5. ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงวภิาดา เชาวกุล บริจาคอุปกรณ์การแพทย ์

แก่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
ข้อส่ังการ : มอบกลุ่มงาน ยทุธศาสตร์ จดัท าตาม Work flow ท่ีก าหนดไว ้และกลุ่ม/ฝ่ายอ่ืนๆใหด้ าเนินการ ตาม
Work flow นั้น พร้อมกบัส่งใหผู้บ้ริหารระดบัอ าเภอทราบดว้ย 
 

ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
  

3.1 สสจ.โซน 1-4  น าเสนอผลการติดตามงาน ในท่ีประชุม คปสพ.ในช่วงเชา้ 
3.2 ผลงานใหบ้ริการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ภาพรวม ร้อยละ 69  
3.3 Itemize  

ผลงาน ANC ก่อน 12 สัปดาห์ พบวา่ผลงานภาพรวม อยูท่ี่ร้อยละ 33.5 เพิ่มจากเดือนท่ี 
แลว้เล็กนอ้ยมี 7 อ าเภอท่ีผลงานไม่ถึงร้อยละ 30 ไดแ้ก่ อ.เมือง ตาลสุม โพธ์ิไทร กุดขา้วปุ้น  สวา่งวรีะวงศ ์   
นาตาล ทุ่งศรีอุดม โดย อ.น ้าขุ่น ท าผลงานไดสู้งสุดร้อยละ 44.8  
ข้อส่ังการ : 1.ขอใหก้ลุ่มงานท าการ Benchmark กบัจงัหวดัใกลเ้คียง  

2. มอบ นพ.สุวทิย ์ประชุม แกไ้ขปัญหาเร่ืองผลงาน Itemize ท่ียงัต ่าอยูก่่อนปีงบประมาณหนา้ 
 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเพือ่ทราบ 
 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
นพ.ทรงเกยีรติ : ประชาสัมพนัธ์ ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2554  อาจารยแ์พทยจ์ากโรงพยาบาลศิริราชจะออกเยีย่ม
ศิษยเ์ก่าในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงมาทั้งหมด 25 ท่าน ขอเชิญศิษยเ์ก่าทุกท่านใหก้าร
ตอ้นรับ 
 

 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประชาสัมพนัธ์ เร่ือง 
1. ตอบแบบสอบถามเร่ืองการผลิตพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป (NP) โดยขอความร่วมมือจากท่านผอ.

รพช.ตอบรับการเป็นแหล่งฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาพยาบาลเวชปฏิบติั 
2. ตามท่ีจงัหวดัจดังานลงนามความร่วมมือระหวา่ง 8 ประเทศ โดยวทิยาลยัฯ ขอเขา้ร่วมการประชุม

คร้ังน้ีดว้ยเน่ืองจากทางวทิยาลยัฯไดบ้ริการวชิาการและจดัท าโครงการอบรมผูน้ าสัมมนาพยาบาล
วชิาชีพในประเทศเวยีดนามและลาว 



 7 
3. ตามท่ีทางอ าเภอไดส่้งบุคลากรศึกษาต่อในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส าหรับเจา้พนกังาน

สาธารณสุขชุมชน ซ่ึงมีผูส้ าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัฯ (จงัหวดัอุบลราชธานี) จ านวน 58 คน
สามารถสอบผา่นข้ึนทะเบียนใบประกอบโรคศิลป์ร้อยละ 100  

ข้อส่ังการ:    1.มอบผช.ไพรัช  ติดตามโครงการเยาวชนอาสาพฒันาทอ้งถ่ิน ในวนัท่ี 17-18 กนัยายน 2554 
2.จดัท าคู่มือด าเนินการเร่ืองยาเสพติด ส าหรับบทบาท อบต. 
3. สอบ PMQA สสอ.,ผอ.รพช., หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย หลงัจากกลบัมาจาก จ.เชียงราย เพื่อ Ranking  
ประเมินความดีความชอบ ใน 3  อนัดบัแรก ให ้0.5%  
 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ประชาสัมพนัธ์ เร่ือง 
 การสัมมนาสุขภาพจิตและจิตเวช ระหวา่งวนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสุนีย ์โดยในงาน 

ประกอบดว้ยกิจกรรม การประเมินผลงานวชิาการ ในเขต 13 รวมทั้ง จ.นครพนม และกิจกรรมประกวด
ผลงานวจิยั เร่ืองเล่า CQI (Continuous quality improvement) 
 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 
   

 1.กลุ่มงานบริหาร 
 งานการเงิน 

1.1 แจง้ความกา้วหนา้เก่ียวกนัค่าตอบแทน ฉ.4 ฉ.6 ปีงบประมาณ 2554 ปี 2555 
1.2  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2554 งบด าเนินงาน ส าหรับ รพ.สต. 
1.3  การเฝ้าระวงัดา้นการเงินการคลงั 
งานบริหารงานทัว่ไป 
1.1 การประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ  

                    ขณะน้ีถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบ  เพื่อเล่ือนเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2554 (ตั้งแต่ 1 เม.ย – 30 ก.ย.  54)  และเพื่อใหก้ารด าเนินการประเมินผลการปฏิบติั ราชการ และการเล่ือนเงิน 
เดือน   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอความร่วมมือจาก  ผอ.รพช. สสอ.และ กลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน สสจ.
อบ. ด าเนินการดงัน้ี  
               - ประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการในสังกดัตามแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ   และแบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธ์ิ และการประเมินสมรรถนะ โดยใหเ้ป็น ไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละ วธีิการประเมิน   ผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดัส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข  
               - กรอบวงเงินในการเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการในสังกดั ไม่เกินร้อยละ 2.95 ของเงินเดือน
ท่ีจ่ายวนัท่ี 1 กนัยายน   2554  และก าหนดกรอบวงเงินเล่ือนเงินเดือนรายบุคคล ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน 
ค่ากลางในการค านวณ 
               - ใหส่้วนราชการแจง้ผลการพิจารณา  และความเห็นในการเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการ 
ในสังกดั พร้อมแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ  โดยใหเ้สนอเรียงล าดบั 
ความส าคญัตาม คะแนนผลการประเมินจากมากไปหานอ้ย   ใชแ้บบฟอร์มบญัชีรายช่ือขา้ราชการผูอ้ยูใ่น
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เกณฑไ์ดรั้บการเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554   และตารางการบริหารวงเงินการเล่ือน
เงินเดือน  พร้อม File  ขอ้มูลส่งกลุ่มงานบริหารทัว่ไป  ภายในวนัท่ี 2 กนัยายน 2554    ส่วนรายละเอียดการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ปรากฏตามหนงัสือท่ี อบ 0027.001/ว  15996 ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม  2554      สามารถ 
ดาวน์โหลดหนงัสือและส่ิงท่ีส่งมาดว้ยท่ี http://ssj01.phoubon.in.th/html/salary.htm    พร้อมน้ี   ขอใหก้ าชบั
เจา้หนา้ท่ีให้ด าเนินการดว้ยความรอบคอบ รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนส่งใหจ้งัหวดั หากมีขอ้
สงสัย  สอบถามไดท่ี้ งานการเจา้หนา้ท่ี  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป   ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
อุบลราชธานี        

1.2 การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีของพนกังานราชการ/การเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้ง  
ประจ า เพื่อใหก้ารด าเนินการเล่ือนขั้นค่าตอบแทนของพนกังานราชการ และการเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   จึงขอใหโ้รงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ด าเนินการดงัน้ี    
                - การเล่ือนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีของพนกังานราชการ   ขอใหทุ้กหน่วยงาน ส่งแบบ
ประเมิน ผลการปฏิบติัราชการของพนกังาน ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน คร้ังท่ี 2 (1 เมษายน – 30 
กนัยายน 2554) เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีให้แก่พนกังานราชการ  โดยใหป้ฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีของพนกังานราชการ สังกดั  ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 โดยส่งให ้กลุ่มงานบริหาร สสจ.อบ.  ภายในวนัท่ี  
2 กนัยายน 2554   รายละเอียดตาม  หนงัสือท่ี  อบ 0027.001/ว 16306 ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 
                - การเล่ือนค่าจา้งลูกจา้งประจ า  ขอใหห้น่วยงานด าเนินการพิจารณาความดีความชอบของ
ลูกจา้งประจ าในสังกดัโดยพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ.2544 และใหส่้งผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด   ปรากฏรายละเอียดตาม หนงัสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อบ 0027.001/ว 16305 ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ใหก้ลุ่มงานบริหารทัว่ไป ภายในวนัท่ี  
2  กนัยายน 2554      

1.3  การปรับเพิ่มอตัราค่าจา้งของลูกจา้งชัว่คราว  
               ตามท่ี สนง.สสจ.อบ. ไดส่้งตวัลูกจา้งชัว่คราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ต าแหน่ง 

นกัวชิาการสาธารณสุข  ไปปฏิบติังานในหน่วยงานทุกแห่ง  ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2553  โดยใหจ้า้งในอตัรา 
8,411 บาท   เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงขอใหท้่านปรับอตัรา ค่าจา้งของลูกจา้งชัว่คราว 
ในต าแหน่งดงักล่าวจากอตัรา  8,411  บาท  เป็น 10,030 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554  ก่อนปรับเพิ่มค่าจา้ง 
ร้อยละ 5 
  งานธุรการ 

1.1 การพิจารณาค่าตอบแทน  จงัหวดัอุบลราชธานี ขอเพิ่มค่าตอบแทน แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร  
ร้อยละ 20  

1.2 โรงพยาบาลนาตาล  เสนอเร่ืองพิจารณาเพิ่มเติม  ดงัน้ี  
           พิจารณาเพื่อก าหนดใหเ้ป็นหน่วยบริการในพื้นท่ีทุรกนัดารและขาดแคลน  ระดบั 1  

1.3 ส ารวจ รพ.สต.เพื่อก าหนดเป็นพื้นท่ีขาดแคลน เสนอพิจารณา จ านวน 74 แห่ง ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูต้รวจราชการ ก่อน 

มติท่ีประชุม : 1. นพ.สสจ.จะน าไปทบทวนอีกคร้ัง ในประเด็น พื้นท่ีขาดแคลน  

http://ssj01.phoubon.in.th/html/salary.htm
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          2. พิจารณาเฉพาะพื้นท่ี 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลนาตาล และ โรงพยาบาล 

กุดขา้วปุ้น 
 
2. กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

2.1 ประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี  จอมเทียน
พทัยา จ.ชลบุรี ระหวา่งวนัท่ี 7-9 กนัยายน 2554  

มติท่ีประชุม :  ใหจ้ดัรถเพื่อน าคณะเจา้หนา้ท่ีท่ีจะไปน าเสนอก่อนล่วงหนา้ โดยขอความอนุเคราะห์ 
รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ 

2.2 ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เชิญร่วมประชุม  
มหกรรมการจดัการสุขภาพ ภาค ประชาชน ปี 2554 ระหวา่งวนัท่ี 6-8 กนัยายน 2554  ณ หอประชุมวทิยบริการ
สิรินธร มหาวทิยาลยัมกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน และศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ซ่ึงจงัหวดัไดเ้ลือก ต าบลจดัการสุขภาพน าร่องของอ าเภอเหล่าเสือโกก้ 
ไปร่วมจดัซุม้นิทรรศการดงักล่าว  ส่วนอ าเภอน าร่องหมู่บา้นจดัการอีก 4 อ าเภอเขา้ร่วมประชุมคืออ าเภอ 
พิบูลมงัสาหาร โพธ์ิไทร ม่วงสามสิบ เดชอุดม 
 
3. กลุ่มงานควบคุมโรค 
 

 3.1 สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก ขณะน้ีอตัราป่วย 36 ต่อแสนประชากร สูงกวา่ค่าเป้าหมายของปี 
2553 แต่มีแนวโนม้ลดลง เม่ือเทียบกบั ปี 2553 พื้นท่ีท่ีพบอตัราป่วยนอ้ยท่ีสุด คือ อ.นาตาล อตัราป่วยสูงสุด  
มี 5 อ าเภอ (ตามรายละเอียดในเอกสาร) 

3.2 ผลการด าเนินงานฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล 
  3.3 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ก าหนดจดัสัมมนาเครือข่ายอ าเภอควบคุมโรคเขม้แขง็
แบบยัง่ยนื ในระหวา่ง วนัท่ี 12 – 13 กนัยายน 2554 ณ โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
ประธานในพิธีและปาฐกถาพเิศษ โดย นายวทิยา  บูรณศิริ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข โดยเชิญ ผอ.
รพช.ทุกแห่ง และ สสอ. ทุกอ าเภอ เขา้ร่วมงานสัมมนาดงักล่าว ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดส่้งส าเนาหนงัสือ
ให ้รพศ./ รพช./ และ สสอ. ทุกแห่งทราบแลว้ 
       กรุณาแจง้รายช่ือเขา้ร่วมสัมมนาไดท่ี้.. คุณสุชญา  สีหะวงษ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศพัท ์089-579-7865  กลุ่มงานพฒันาภาคีเครือข่าย ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7  
อุบลราชธานี  โทรศพัท ์0-4525-0556 โทรสาร 0-4525-5188  
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4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  แผนปฏิบติังานการประกวดสุดยอดส้วม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554 

ว.ด.ป. อ าเภอ 
                          สถานท่ี  

ผูอ้อกปฏิบติังาน 
              เชา้           บ่าย 

30 ส.ค.54 ตระการพืชผล 
- ทต.ตระการพืชผล  
- ตลาดสด 

- โลตสั  
- ป้ัมเชลล ์ 

นางสิริพร แกว้มหาวงศ ์ 
นางจิติสุข กอ้นจนัทร์ 
นายสิทธิศกัด์ิ เผา่พนัธ์ 
นายมงกุฎการ เจริญรอย  
วา่ท่ี รต.พีรวสั สุขเลิศ  
นางศรีสมบูรณ์ โคตรไพแสน  
นางชุติมา นิลวรรณ 

31 ส.ค.54      ดอนมดแดง 
- รพ.ดอนมดแดง  
- รพ.สต.เหล่าแดง 

- รพ.ตาลสุม 

6 ก.ย.54 
    โพธ์ิไทร - รพ.สต.สองคอน            - 

     สิรินธร              - - รพ.สิรินธร 

7 ก.ย.54 ม่วงสามสิบ 
- รพ.ม่วงสามสิบ  
- หจก.ป.อุบลทวี
ทรัพย ์

- รพร.เดชอุดม 

 5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

  5.1 ขอความร่วมมือจดังานรณรงคว์นัป้องกนัการฆ่าตวัตายโลก 
                   ดว้ย  องคก์ารอนามยัโลก ก าหนดใหว้นัท่ี 10 กนัยายน  ของ ทุกปี  เป็นวนัป้องกนัการฆ่าตวัตาย
โลก ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี   ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกดั ทุกแห่ง จดักิจกรรม
รณรงคฯ์ เพื่อสร้างความตระหนกัแก่ประชาชน  ในพื้นท่ี ดงัน้ี 
                1. จดับอร์ด นิทรรศการ   อบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียง  ประชาชนทัว่ไป 
               2. ใหค้วามรู้ทางเสียงตามสาย 
               3. ประเมิน  คดักรองภาวะดา้นสุขภาพจิตแก่ประชาชนทัว่ไป 
 5.2 จงัหวดัขอนแก่นเป็นเจา้ภาพในการประชุมเครือข่าย To Be Number One ระดบัภาค ในวนัท่ี 13 
กนัยายน 2554 เพื่อถ่ายทอดความรู้เครือข่าย To Be Number One  
 5.3 การผา่ตดัตอ้กระจก จ านวน 250 คน ในวนัท่ี 27-28  สิงหาคม 2554  
 5.4 การจดัค่ายเยาวชนรักแผน่ดิน  2 แห่ง คือ อ.นาจะหลวย วนัท่ี 2-4 กนัยายน 2554  และ อ.นาเยยี 
วนัท่ี 10-12 กนัยายน 2554  ขอใหป้ระสานนายอ าเภอและหวัหนา้ส่วนในอ าเภอทราบดว้ย 
 5.5 การสัมมนาการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานสุขภาพจิตระดบัเขต ท่ี รร.สุนียแ์กรนด ์วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 
2554 จงัหวดัอุบลราชธานีไดรั้บคดัเลือกผลงาน จ านวน 14 เร่ือง ประกอบดว้ย การน าเสนอดว้ยวาจา และ 
โปสเตอร์ 
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6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   

   ไม่มีวาระประชุม 

7. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
       สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ไดจ้ดัประกวดผลงานวชิาการ โครงการ THE ITEMS STAR 
ข้ึน ในระหวา่งวนัท่ี 4 – 5 สิงหาคม 2554 โดยผลการประกวดคณะกรรมการตดัสินให ้ผลงาน Development 
operation model of EMS Ubonratchathani Dispatch Center & System Office with ITEMS จากทีม EMS 
UBON Team เป็นผลงาน ท่ีได ้รับรางวลัชนะเลิศ ไดรั้บรางวลั 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวลั ซ่ึงไดรั้บมอบจาก 
เลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2554 

8. กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
 

 8.1 ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนกรกฎาคม 2554 ภาพรวมจงัหวดั ร้อยละ 99.94  
(ไม่น าค่าวา่งงวดท่ี 4 มาคิดความครอบคลุม) ขอ้มูล สปสช. ร้อยละ 99.91 
 8.2 ส านกับริหารการสาธารณสุข ขอเขา้เยีย่มและติดตามการด าเนินการตรวจสุขภาพ และประกนั
สุขภาพแรงงานต่างดา้ว ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ในระหวา่งวนัท่ี 5-6 กนัยายน 
2554        

วนัท่ี 5 กนัยายน 2554      ภาคเชา้  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  
                                                     ภาคบ่าย โรงพยาบาลโขงเจียม  
        วนัท่ี 6 กนัยายน  2554     ภาคเชา้  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
8.3 การจดัสรรงบจ่ายตามเกณฑคุ์ณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  ปีงบประมาณ 2554 
8.4 การจดัสรรงบจ่ายตามเกณฑคุ์ณภาพหน่วยบริการรับส่งต่อ ปีงบประมาณ 2554 

 
9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 งานพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ  

9.1 ขอแสดงความยนิดีกบั   รพ.สต.สองคอน  อ าเภอโพธ์ิไทร   ท่ีชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ ซ่ึงจะเขา้รับพระราชทานโล่รางวลัพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในวนัท่ี  15  กนัยายน  2554  ณ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   
จงัหวดัเชียงราย   
              9.2 ประชาสัมพนัธ์การส่งผลงานและเขา้ร่วมประชุมในการจดัมหกรรมสุขภาพคร้ังท่ี 2  ปี  2554 
ประเภท ภาพถ่าย:หวัขอ้ “รพ.สต. Before & After” ส่งใหก้ลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ ภายในวนัท่ี  31 
สิงหาคม 2554 
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10. กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 
      10.1วนัท่ี 29 สิงหาคม 2554 ประชุมวชิาการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA เร่ือง
มาตรฐานการพยาบาล ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3  สนง.สสจ.อบ. 
 10.2 การประชุม PMQA สัญจร  ไดก้ าหนดจะออกไปด าเนินการตามโซน ดงัน้ี  
      โซน 1 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมือง วนัท่ี 5 กนัยายน 2554  
       โซน 2 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล วนัท่ี 6 กนัยายน 2554  
       โซน 3 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ วนัท่ี 13 กนัยายน 2554  
       โซน 4 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม วนัท่ี 14 กนัยายน 2554  
โดยจะจดัใหมี้กิจกรรมวชิาการและฝึกปฏิบติั ขอเชิญ จนท. สสอ.ทุกท่าน ตวัแทนจาก รพช. และ รพ.สต.  
ทุกอ าเภอในแต่ละโซน รวม 100 คน เขา้ร่วมประชุม (งบประมาณการด าเนินงานไดโ้อนไปยงัอ าเภอท่ีเป็น
เป้าหมายแลว้)  
 10.3  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคลฯ  ไดจ้ดัท าโครงการประเมินความพึงพอใจ ผูรั้บบริการ 
ในโรงพยาบาลชุมชน  ประจ าปี 2554  โดยสุ่มตวัอยา่งโรงพยาบาล   จ านวน 8 แห่ง คือ  เข่ืองใน   
ตาลสุม  ตระการพืชผล  โพธ์ิไทร  พิบูลมงัสาหาร   เดชอุดม และน ้ายนื ระหวา่งวนัท่ี  5 – 29  
กนัยายน  2554  โดยใหน้กัศึกษาจาก มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  และมหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
เป็นผูเ้ก็บขอ้มูล  
 10.4  ขอความร่วมมือแจง้ขา้ราชการบรรจุใหม่ แพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร เขา้ศึกษาเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง หลกัสูตร 001 “ฝึกอบรมขา้ราชการบรรจุใหม่” และส่งผลท่ีผา่นเกณฑใ์หก้ลุ่มงานพฒันาทรัพยากร
บุคคลฯ ก่อนวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เพื่อประกอบการเมินผลการทดลองปฏิบติัราชการ  
  
11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

 11.1 สรุปผลการส่งผลงานวิชาการดา้นทนัตสาธารณสุขเขา้ร่วมเวทีวชิาการในระดบัเขตและระดบั
กระทรวง ประจ าปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดตาม File สรุปผลงานวชิาการดา้นทนัตฯ)  
  11.2  ขอเชิญทนัตบุคลากรเขา้ร่วมประชุมวชิาการทนัตสาธารณสุขประจ าปี 2554 วนัท่ี 1 กนัยายน 
2554 ณ หอ้งประชุมโรงแรมกิจตรงวลิลรี์สอร์ท จงัหวดัอุบลราชธานี รายละเอียดตาม File ก าหนดการวชิาการ
ทนัตสาธารณสุข ปี 2554  
 11.3 ขอเชิญ รพ.สต.ท่ีมีทนัตาภิบาลสมคัรเขา้ร่วมการประกวดการด าเนินงานดีเด่นดา้นทนัต
สาธารณสุขใน  รพ.สต. (รายละเอียดตาม File ขั้นตอนและเกณฑค์ะแนนประกวด) 
 11.4 ผลการบริการทนัตกรรม 
 11.5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
      ผลการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร ระดบัจงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการ 
ออกประเมินระหวา่งวนัท่ี 20-25 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดตาม ขอใหป้ระสานโรงเรียน ไดจ้ดัท าเอกสาร
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รับรองตามขอ้เสนอแนะ ส่งกลบัมาภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 เพื่อใหก้รรมการไดรั้บรองมาตรฐานตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 11.6 งาน พอ.สว.  
      วนัท่ี 12 กนัยายน 2554  สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี จะเสด็จเยีย่ม
หน่วยแพทยเ์คล่ือน ท่ี พอ.สว.และราษฎร  ตลอดจนพระราชทานของท่ีระลึกแก่กรรมการ  อนุกรรมการและ
อาสาสมคัร พอ.สว.ณ โรงเรียนบา้นนาเลิน  ต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่ (รายละเอียดผูเ้ขา้เฝ้ารอรับเสด็จ
จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั) ทั้งน้ีขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมรับเสด็จ โดย พร้อมกนั และขอใหอ้าสาสมคัร พอ.สว. 
ฝึกซอ้มร้องเพลง “อุบลราชธานี” และ “แผน่ดินของเรา” เพื่อร้องถวายฯ ณ ท่ีประทบั 2 เน้ือเพลงตาม
(เอกสารแนบทา้ย File เพลงรับเสด็จ.mp3)  
 11.7 แผนปฏิบติังานเดือนกนัยายน 2554  
      7.1 แผนออกหน่วยแพทย ์พอ.สว. จงัหวดัอุบลราชธานี (ไม่มีแผนออก) 
     7.2 แผนออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี พอ.สว. ผูด้อ้ยโอกาสและในพื้นท่ีชายแดน 
           - 21 กนัยายน 2554   อบต.พะลาน  ต.พะลาน  อ.นาตาล  
          - 22 กนัยายน 2554  อบต.ส าโรง   ต.ส าโรง  อ.ส าโรง  
          - 23 กนัยายน 2554  อบต.หนองเต่า  ต.หนองเต่า  อ.ตระการพืชผล 
      7.3 แผนรถทนัตกรรมเคล่ือนท่ี 
      7.4 แผนออกบริการทนัตกรรมในเรือนจ า (โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงั)  
           - วนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
 
12. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ                     
  
  ระบบการติดตามตวัช้ีวดั (cockpit) รายละเอียด http://cockpit.phoubon.in.th นพ.สุวทิย:์   
ขอใหทุ้กอ าเภอทบทวน/จดัการขอ้มูลในเร่ืองความครอบคลุม และถูกตอ้งของขอ้มูล 18 แฟ้ม เน่ืองจาก
ปีงบประมาณ 2555 ขอ้มูล Itemize จะตอ้งบนัทึกขอ้มูลใน 18 แฟ้ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได ้
ของสถานบริการ  
 
13.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

แจง้แผนการตรวจประเมินผลการด าเนินงานโครงการประเมินความเส่ียงจากการท างานของบุคลากร
ในโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2554  

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 จงัหวดัอุบลราชธานี ร่วมกบั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
อุบลราชธานี ไดจ้ดัท าโครงการ ประเมินความเส่ียงจากการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้
โรงพยาบาลสามารถประเมินความเส่ียง และด าเนิน การป้องกนั ควบคุมความเส่ียงจากการท างานในบุคลากร
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงมีการด าเนินงานตรวจประเมินเพื่อมอบโล่ และใบประกาศ เกียรติคุณใหก้บัโรงพยาบาล
ต่าง ๆ มาอยา่งต่อเน่ืองโดยตลอด  

http://cockpit.phoubon.in.th/
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ในปี 2554 จะมีการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน โครงการดงักล่าว ระหวา่งวนัท่ี 29 สิงหาคม 

2554 – วนัท่ี 21 กนัยายน 2554 และขอความร่วมมือใหผู้รั้บผดิชอบงาน เตรียมขอ้มูล เพื่อรับการตรวจประเมิน
ตามแบบรายงานการประเมินตนเองตาม คู่มือการประเมินความเส่ียง จากการท างานของบุคลากร 
ในโรงพยาบาล รวมทั้ง น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน โครงการดงักล่าว พอสังเขป 

 
14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

 14.1 สรุปผลการด าเนินงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จงัหวดัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2554 
(ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 - 22 สิงหาคม 2554) 

14.2 สรุปผลการตรวจสุขภาพ  เอก๊ซเรยป์อด และตรวจคดักรองน่ิวในประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
ครอบคลุมร้อยละ 92   
              14.3 จงัหวดัไดส้นบัสนุนสตริปในการตรวจคดักรองน่ิวใหด้ าเนินการทั้งจงัหวดัอุบลราชธานี 
ตามพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 480,000 คน และก าหนด แผนออกเอก็ซเรย ์KUB ดงัน้ี  
        ก าหนดกิจกรรม ออกเอก็ซเรย ์KUB ประชาชนท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีพบผดิปกติจากการคดักรอง
เบ้ืองตน้ ท่ีอ าเภอเข่ืองใน 7 วนั (เวน้วนัหยดุเสาร์ อาทิตย)์ ระหวา่งวนัท่ี 19 – 27  กนัยายน 2554 ขอใหอ้ าเภอ
แจง้สถานท่ีด าเนินการใหจ้งัหวดัทราบดว้ย โดยเอก็ซเรยไ์ดว้นัละประมาณ 180 คน และขอใหอ้ าเภอ
ประสานงานแพทยใ์นการอ่านผลการเอก็ซเรย ์และส่งผลการ ตรวจราย บุคคล ใหจ้งัหวดัทราบเป็น FILE 
EXEL 
ข้อส่ังการ: ขอใหข้ยายการใหบ้ริการตรวจสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มขา้ราชการครู ในปีงบประมาณ 2555 
 14.4  วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2554 จะมีการคดัเลือกผลงานดีเยีย่มและดีเด่น โครงการสนองน ้าพระราช
หฤทยัในหลวงฯ จ.ขอนแก่น โดยจงัหวดัอุบลราชธานีไดรั้บการคดัเลือกประเภทส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม อ.เมือง ออกเดินทางในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2554  
 
15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก  
 ไม่มีวาระประชุม 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 
เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชน 
 

  นพ.ภิรักษ:์ การน าจนท.ไปเรียนแพทยแ์ผนไทย จงัหวดัยงัไม่มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน 
เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ ตลอดจนขาดการบริหารจดัการท่ีดี และฝากเร่ืองคุณภาพหลงัจากการอบรม 
  นพ.สุวทิย:์ ควรมีการก าหนดค่าจา้งเป็นรายวนั ไม่ตอ้งจา้งเป็นค่าจา้งรายเดือน ตอ้งรวมถึง 
ค่าหตัถการอ่ืน ๆ ดว้ย  
  นพ.ปัญญา: ขอปรับเปล่ียนเร่ืองใบส่งต่อของคนไขใ้นเครือข่าย รพร.เดชอุดม เน่ืองจาก 
ไม่สะดวกในการบริหารจดัการ และเร่ืองยาราคาแพง รพร.เดชอุดมขอ claim ไดห้รือไม่ 
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  ข้อส่ังการ: ใหเ้รียนเชิญคณะท างานประชุมหลกัสูตรการอบรมแพทยแ์ผนไทย เพื่อหา 
แนวทางการด าเนินงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียว กนัทั้งจงัหวดั มอบหมาย รองฯปริญญา ผกานนท ์ประชุม
คณะท างาน และประเด็นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรการอบรม มอบหมายกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการต่อ   ส่วนการประชุมเร่ืองการส่งต่อคนไขน้ าวาระน้ีเขา้ท่ีประชุมดว้ย และ รพร.เดชอุดม สามารถขอ 
Claim ยาราคาแพงได ้
  คร้ังต่อไป จะประชุมประจ าเดือน และ ท า MOU  วนัท่ี  24   กนัยายน 2554  
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
                    (นางดารณี  เผา่ผา) 
        จพ.ทนัตสาธารณสุข ช านาญงาน 
    กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูรั้บรองรายงานการประชุม  
                            (นางสุชารัตน์  ดวงแกว้) 
            นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯช านาญการ 
                    ปฏิบติัราชการแทน  
       หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 


