สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1 / 2548 วันที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายชัยพร
พรหมสิงห
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายสวัสดิ์
ทองผา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นางรัชฎา
แกนศรี
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
8 นางอนงค
ธรรมโรจน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
10 นางครองสุข
แกวชิน
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
11 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
12 นายถนอมศักดิ์ บุญสู
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
13 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
14 นางดรุณี
คชพรหม
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
15 นส.อัญชลี
ฐิตะสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
16 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
17 นางธิดารัตน
บุญทรง
แทนหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
18 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
19 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
20 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
21 นางเรียมรัตน
รักเสมอวงศ
แทนหัวหนาฝายควบคุมโรค
22 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
23 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
24 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
25 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

นางนภาพร
นางพรนภัส
นายประทีป
นางหรรษา
นายคมกฤษ
นายสุรพงษ
นส.วนิดา
นางคนึงนิตย
นายปยะมิตร
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นายกําแหง
นายดิเรกลาภ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นางสุชารัตน
นายเริงฤทธิ์
นายปรีชา
นส.จินตนา
นายสุวชัย
นายนิทัศน
นายพิทักษ
นางมงกุฏการ
นายภูมนิ ทร
นายบรรหยัด
นายสิทธิชยั
นส.วีระสุดา
นส.มธุรดา
นายดนัย
นายสุวิทย

จันทนบ
ประเสริฐไทยเจริญ
บุญธรรม
ชื่นชูผล
ละคร
จารุแพทย
ชัยเวชสกุล
กาฬเนตร
สมบูรณ
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
สมสุข
จารุแพทย
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
ดวงแกว
เริงนิรันดร
ทองมูล
พรมลาย
กุมปรุ
อินทรมุข
มูลประดับ
เจริญรอย
ศรีทานันท
สุริพล
วิทิตถิรานันท
สวัสดี
ภูสงา
เจียรกุล
โรจนศักดิ์โสธร

หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาสํานักงาน EMS
หัวหนาศูนยปฏิบัติการ EMS
แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายคุมครองผูบ ริโภค
ฝายควบคุมโรค
ฝายควบคุมโรค
ฝายบริหารทัว่ ไป
เลขานุการการประชุม
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
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นส.เพชรรุง
นายภิรักษ
นายศิระ
นายพัฒนา
นายเทวเจษฐา
นายธรรม
นายวิลพงษ
นายเจริญ
นายพรเจริญ
นายพิสิษฐ
นายธีรยุทธ
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายอรุณ
นายสราวุฒิ
นายอุดม
นายธีรศักดิ์
นายสุบรรณ
นายพัฒนะ
นายสุพล
นส.จิราภรณ
นางประภาศรี
นางวันตนี
นางพิศมัย
นางสิริพร
นางกัญญวรา
นางบุษบา
นางอุมาพร
นางสุภาภรณ
นายประวิทย
นายอดุลย

ไพรพยอม
รุงพัฒนาชัยกุล
เมืองไทย
ตันสกุล
ภาเรือง
วิทัยวัฒน
พรหมนอย
เสรีรัตนาคร
เจียมบุญศรี
เวชกามา
สมหวัง
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญสราง
บรรคต
พงษพิล
กาศแกว
พิมพทอง
รุงรัศมีทวีมานะ
การกลา
นาคีรักษ
ฟองลม
สัมฤทธิ์
สาริบุตร
บุญยะถิติ
อุปนิสากร
การกลา
รุงรัศมีทวีมานะ
พุฒผา
พันธจูม
วรรณชาติ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลเขื่องใน
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
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นายสุพจน
นายณรงค
นายทนงศักดิ์
นายลําพูน
นายมนตรี
นางศิวาภรณ
นายสัมพันธ
นายไพรัช
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายทองอินทร
นายประสพ
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายสมพงษ
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายพัฒนา
นายอุทัย
นายวานิช
นายอทยาน
นายธีรวัฒน
นายสมพร
นายยุทธพงษ
นายอดิศักดิ์

บุญทา
แผลงศร
หลักเขต
ฉวีรักษ
ออนเนตร
เงินราง
กุลพร
จันทพันธ
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
ชัยธานี
สารสมัคร
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
พงษชีวนิ
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
พระสุจันทร
เลียงหิรัญถาวร
สายยืน
จัทรโสภา
พิมพชาย
บุญกาญจน
วรุณธรรม
ปราบชมภู

สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สถานีอนามัยหวยขะยุง
สถานีอนามัยนาเดื่อ
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน

5
119 นายพัฒนะพงศ
120 นายรุง รัตน
121 นายเทอดคุณ

พรมลาย
ที่อุทิศ
พันธการ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
3 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
4 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
5 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
6 นางชลชืน่
แสนใจกลา
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
7 นายสรศักดิ์
บุญจันทร
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
8 นางทิพวรรณ
โรจนศตพงค
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
9 นางเพ็ญศรี
สมชัย
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
10 นส.พิมณฑิพา มาลาหอม
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
11 นายจตุรพิศ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
12 นางเพ็ญศรี
เริงนิรันดร
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
13 นายธวัติ
โคตะสิน
14 นายสุทธินันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ชํานาญ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
15 นายปริญญา
ประสานพิมพ
16 นายสยาม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
พิธีการกอนการประชุม
นําเสนอมผลการปฏิบัติงานการชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นสึนามิ อําเภอตะกัว่ ปา จังหวัด
พังงา พรอมมอบเกียรติบัตรแกทีมผูปฏิบัตงิ าน
พิธีมอบชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดีแกเจาหนาทีท่ ี่เลื่อนระดับ ไดแก
- นายบุญธรรม ไชยยศ เลื่อนตําแหนงเปน
นักวิชาการสาธารณสุข 8
- นางบุญเรือง ชัยสิทธิ์ เลื่อนตําแหนงเปน
นักวิชาการสาธารณสุข 8
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขระดับอําเภอ
ดานการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค ของอําเภอตระการพืชผล
พิธีกลาวตอนรับคณะผูเขารวมการประชุม โดย นพ. สุวทิ ย โรจนศักดิโ์ สธร
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เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบคุณ CUP ตระการพืชผลที่สนับสนุนการประชุมและการศึกษาดูงานที่ PCU ในครั้งนี้
และขอขอบคุณศูนยวิชาการทุกแหงที่สละเวลามารวมการประชุมในครั้งนี้ดวย
ซึ่งจังหวัดจะมีการ
จัดการประชุมสัญจรไปทุกอําเภอ หากศูนยวิชาการไมตดิ ภาระกิจใด ขอเรียนเชิญใหคําแนะนําเฉพาะ
อําเภอไดในการประชุมครั้งตอๆไป
ขอขอบคุณทีมชวยเหลือผูป ระสบภัยจากคลื่นสึนามิทกุ ทานที่เดินทางไปชวยเหลือแกไขปญหา
สาธารณสุขในพืน้ ทีท่ ี่ประสบภัยสึนามิ
ขอแสดงความยินดีกับผูบริหารที่เลื่อนระดับเปนระดับ 8 ทุกทาน
ผลการตรวจเยี่ยมตลาดสดนาซื้อของอําเภอตระการพืชผล ทัง้ 3 แหงเปนที่นา พอใจ เหลือ
เพียงรับการประเมินมาตรฐาน แตขอใหมกี ารพัฒนาและปรับปรุงในบางสวนอีก
ขอชื่นชม PCU กระเดียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทนี่ าจะเปนแบบอยางไดดี ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนจาก CUP นอกจากนี้ยงั ไมพบผูปวยไขเลือดออกในพืน้ ทีข่ อง PCU กระเดียน
ขอขอบคุณทุกอําเภอที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานเดิน-วิ่งการกุศล โรงพยาบาล 50
พรรษามหาวชิราลงกรณ
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 นี้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงขอเชิญชวนทุกทาน
ไปใชสิทธิตามกฎหมาย พรอมทั้งเชิญชวน อสม. ในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ไปใชสิทธิ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / 434 ลงวันที่ 19
มกราคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / 2547 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 และ Upload
ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรอง
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ขอใหแกไขขอมูลกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก ในระเบียบวาระที่ 5 อําเภอที่ไมรายงานขอมูล
โครงการ Healthy Thailand ระดับหมูบา น ตัวเลขขอมูลไมถูกตอง และขอใหแกไขคําประกาศนโยบาย
และเปาหมาย “เมืองไทยแข็งแรง” ตรงพุทธศักราช ที่ลงคําประกาศแกเปน 2547

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ขณะนี้วทิ ยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง ภาคปกติโควตา 50
คน (จ.อุบลฯ 17 คน) และภาคพิเศษ เรียน 3 ป ไมจํากัดโควตา รับจํานวน 100 คน โดยรับสมัคร 10
มค. 2548 ถึง 4 กพ. 2548 นอกจากนี้ทางวิทยาลัยจะขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาหลักสูตรเวช
ปฏิบัติ 4 เดือน จากประเทศติมอร จํานวน 1 คน ฝกภาพปฏิบัติ ระหวางวันที่ 21 มีค. 2548 ถึง 15
เมย. 2548 สถานที่ฝกคือ รพ.สปส. (OPD,ER) รพ.วารินฯ และ สอ.บานกอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
1. ขณะนี้ทางศูนยไดติดตั้งเครื่อง CT stimulator ซึ่งจะทําใหการฉายแสงสําหรับผูปวย
มะเร็งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2. ระหวางวันที่ 3 – 10 กพ. 2548 ผูอํานวยการศูนยฯ จะนํารังสีแพทย และนักเทคนิค
การแพทยไปทําการวิจยั ที่ ประเทศญี่ปุน
3. น้ําประปาที่ศูนยฯไมไหล มา 3 วัน แตขณะนี้ไดรับความชวยเหลือจาก เทศบาลและ
อบต.ขามใหญ สวนสาเหตุไมทราบวาจะเกี่ยวของกับภัยแลงในปนี้หรือไม
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ Healthy Thailand
1. ผลการดําเนินงานโครงการ Healthy Thailand ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2. ผลการตรวจเยี่ยมและประชุมคณะกรรมการประสานงานพืน้ ที่สาธารณสุขระดับโซน
- โซน 1 ตรวจเยี่ยมที่ PCU กุศกร ตําบลกุศกร
- โซน 2 ตรวจเยี่ยมที่ PCU โคกนอย ตําบลโคกจาน
- โซน 3 ตรวจเยี่ยมที่ PCU เปา ตําบลเปา
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- โซน 4 ตรวจเยี่ยมที่ PCU กระเดียน ตําบลกระเดียน
- โซน 5 ตรวจเยี่ยมที่ PCU นาพิน ตําบลนาพิน
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและการประชุม คปสพ. โซน ของ PCU ในอําเภอตระการพืชผล พบวา
การดําเนินงานพัฒนาตามมาตรฐาน PCU และตามตัวชี้วัด งาน 5ส.รวมทัง้ การดําเนินงานปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก มีการดําเนินงานเปนทีน่ าพอใจ
ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ
งบประมาณทีไ่ มเพียงพอ ลาชา และไมชดั เจน ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากร ขาดเครื่องมือทาง
การแพทย การมีสวนรวมของประชาชนคอนขางนอย(PCU กุศกร) ควรจัดใหมีผูประสานระดับอําเภอ
เพื่อประสานงานและแกไขปญหาในการบริหารจัดการ PCU
มติที่ประชุม รับทราบ
ปญหาในกรอกขอมูล Healthy Thailand กรณีไมมีตลาดหรือศูนยเด็กเล็ก แตตองมีการ
ดําเนินงานใหครบเปาหมาย 8 ขอ ซึ่งหากไมครบก็จะไมผานเกณฑนั้น จังหวัดไดแจงปญหานีไ้ ปยัง
กระทรวงแลว สวนการดําเนินงานในป 2548 คาดวาจะสามารถแกไขปญหานี้ได อําเภอทีม่ ีหมูบาน
ผานเกณฑจาํ นวนมากแตไมผานเกณฑระดับตําบล อาจเปนเพราะการกรอกขอมูลระดับตําบลไมครบ
ปญหาที่เกิดขึน้ สาเหตุหลักมาจาก Human Error ไมใชจากระบบ ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจสอบในเชิง
ลึก และนําเสนอผลการตรวจสอบในระเบียบวาระการประชุมที่ 3 ในการประชุมครัง้ ตอไปดวย สําหรับ
ปญหาในการกรอกขอมูลทางศูนย IT กําลังทดลองและคนหาวิธีการกรอกขอมูลที่สะดวกและ
เหมาะสมสําหรับเจาหนาที่ในจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลบุณฑริก นําเสนอแบบฟอรมการตรวจคัดกรอง ผูทมี่ ีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เพื่อขอทราบขอเสนอแนะ รายละเอียดติดตอสอบถามไดที่
โรงพยาบาลบุณฑริก ซึง่ ทางโรงพยาบาลกําลังใชแบบฟอรมนี้เก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหผลที่ไดรับ
นอกจากนี้ขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดการอบรมการคัดกรองกรอง ผูทมี่ ีภาวะเสีย่ งตอ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหคณะผูอํานวยการโรงพยาบาล และคณะแพทยที่เกี่ยวของ พิจารณาแบบฟอรมและ
ขอมูลรวมทัง้ ประโยชนและผลที่จะไดรับจากการใชแบบฟอรมดังกลาว
รวมไปถึงแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดป 2548
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. มีผูขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ จํานวน 2 ราย
ที่
ชื่อ
ตําแหนง
สถานที่ปฏิบัตงิ าน
1.1 นายไทยดิษฐ ชาตกิตติคุณวงศ ทันตแพทย 8
รพ.วารินชําราบ
1.2 นายประมวล กําแกว
เภสัชกร 6
รพร. เดชอุดม
2. มีผูขอรับเงินเพิม่ พิเศษฯ จํานวน 5 ราย
ที่
ชื่อ
ตําแหนง
สถานที่ปฏิบัตงิ าน
2.1 นางสาววชิราภรณ เวชพันธ
เภสัชกร 4 ศูนยมะเร็ง
อุบลราชธานี
2.2 นางสาวกาญจนา มหาพล
เภสัชกร 7 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธานี
2.3 นางสาวเบญจา ทิวากรศศิธร
เภสัชกร 4 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธานี
2.4 นายสุเมธ พาสวาง
เภสัชกร 3 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธานี
2.5 นางสาวศรินทร ถิระนันทวัฒน
เภสัชกร 4 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธานี
2.6 นายวีระ มหาวนากูล
นายแพทย 7 รพ.สรรพสิทธิประสงค

ระยะเวลา
1 มค. 48 เปนตนไป
1 มค. 48 เปนตนไป
ระยะเวลา
1 กพ. - 30 กย.48
1 กพ. - 30 กย.48
1 กพ. - 30 กย.48
1 กพ. - 30 กย.48
1 กพ. - 30 กย.48
1 กพ. - 30 กย.48

การพิจารณาคุณสมบัติ และผลการประเมินความเหมาะสม ผูท ี่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิม่
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ
1. พิจารณาจากหนังสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของ รพ.วารินชําราบ
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศุนยมะเร็ง อุบลราชธานี
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของสนง.สสจ.อุบลราชธานี
3. ฝายบริหารทั่วไป ไดรับหนังสือของศูนยมะเร็ง อุบลราชธานี ที่ สธ 0314.4/3481 ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2547 เรื่องพิจารณาคาตอบแทนผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงนักรังสีการแพทย (โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของศูนยฯแลว)
พรอมรางประกาศคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนฯ กําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแบบเปนเวรผลัด ของศูนย
มะเร็ง อุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
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4. ฝายบริหารทั่วไป ซึง่ เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ
ตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 348/2545 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2545 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
5. ฝายบริหารทัว่ ไป จึงขอเสนอรางประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯขอให
กรรมการพิจารณาและลงมติ เพื่อกําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแบบเปน
เวรผลัดของเจาหนาที่รังสีการแพทย จํานวนหนึง่ ที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย
(รังสีเทคนิค)ไมมีตําแหนงนักรังสีการแพทยรองรับ ประเด็นดังนี้
5.1 การออกประกาศจะตองคํานึงถึงความจําเปนของหนวยบริการและตองไมเปน
ภาระตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ หรือไม (ตามขอ 8 ของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ)
5.2 กําหนดเพิ่มอัตราคาตอบแทนของเจาหนาที่รังสีการแพทย ที่มีคุณสมบัติ
ปฏิบัติงานเปนนักรังสีการแพทย
และไดรับคําสั่งมอบหมายงานใหปฏิบัติงานเทียบเทานักรังสี
การแพทย ใหไดคาตอบแทนในลักษณะเปนเวรหรือเปนผลัดอัตราคนละ 500 บาท ตามขอ 1(1.4)
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงฯ ดูรายละเอียดได
ที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
6. ผลการลงมติ หากผานการพิจารณา และเปนการปรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นไมเกินหนึง่ เทา
ใหออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ
และใหเสนอประกาศฯ ใหปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ (ตามขอ 8 (1)ของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ฯ พ.ศ.2544)
7. การพิจารณาบําเน็จความชอบพิเศษ กรณีขาราชการและเจาหนาที่ผมู ผี ลงานการ
ปฏิบัติงานการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ซึ่งขอใหแตละอําเภอสงรายชื่อหนวยงานละ 1 คน มายัง
จังหวัด จังหวัดไดรับโควตาจํานวน 24 คน โดยขอใหพจิ ารณาจากผลงานที่ดาํ เนินงานในป 2547 ไม
นอยกวา 6 เดือน
8. ขอใหทุกอําเภอรวบรวมรายชื่อ อสม. เจาหนาที่ และเงินของคณะที่มีรวมงานเดิน-วิ่งการ
กุศล รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ สงจังหวัดภายในวันที่ 4 กพ. 2548
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอเพิ่มเติมผูขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษ คือ นายสุรนัย อมรชัย เภสัชกร รพ.ตระการฯ ขอยกเลิก
ตั้งแตวันที่ 1 กพ. 2548 และนางสาวฑิฆมั พร พันธุพนิ จิ เภสัชกร ฝายการแพทยฯ สสจ.อุบลฯ
ผลการพิจารณาคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเจาหนาทีต่ ําแหนงรังสี
การแพทย
พยาบาลเทคนิคที่สําเร็จการศึกษาวิชาชีพแตยงั ไมไดปรับตําแหนง
และเจาหนาที่
สาธารณสุขทีม่ ีคุณสมบัติครบแตยังไมเปลี่ยนตําแหนง อนุมัติใหไดคาตอบแทนในลักษณะเปนเวรหรือ
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เปนผลัดอัตราคนละ 500 บาท ตามขอ 1(1.4) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน
แนบทายขอบังคับกระทรวงฯ
กรณีแพทยใชทุนที่หมุนเวียนไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลชุมชน โควตาของ รพ.นาจะหลวย
ยังคงเดิมหรือถูกตัด ขอใหคณะผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาเหตุผล
การเบิกจายคาตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเจาหนาที่ป 2548 ใหเบิกจายตามรายชื่อ
โรงพยาบาลชุมชนในพืน้ ทีท่ รุ กันดารของป 2546-2547 จนกวาจะมีประกาศจากกระทรวงมาใหมโดย
จะไมมีผลยอนหลัง
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณและ มาตรการดําเนินงานปองกันโรคไขหวัดนก ซึ่งมีรายงานวาพบในประเทศ
เวียดนาม สวนในประเทศไทยมีเพียงรายงานวาตรวจพบในนกธรรมชาติ ดังนัน้ ในชวงเทศกาศตรุษจีน
ทางกระทรวงขอใหมีการตรวจและเฝาระวังอยางเขมงวด นอกจากนี้ยงั มีทางกระทรวงยังสนับสนุน
วัคซีนไขหวัดใหญทุกพืน้ ที่
ในเดือนกุมภาพันธทางกระทรวงจะออกมาประเมินความพรอมของทุก
จังหวัดทุกดาน โดยเฉพาะพื้นที่ๆพบเชื้อ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝาย
ควบคุมโรค
2. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนมกราคม ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมกราคม และการสง
รายงาน 506 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. งบลงทุนหลักประกันสุขภาพปงบประมาณ 2548
- ใชยอดประชากรUC เดือน ธันวาคม 1,364,948 คน
- ไดรับการจัดสรร จํานวน 69.50 บาทตอบัตร เปนเงิน 94,863,886.00 บาท
- จัดสรร ระดับเขตเพื่อพัฒนางานตามโยบายผูตรวจ 1.50 บาทตอบัตร (2,047,422 บาท)
คงเหลือใหจังหวัด 68 บาท/บัตร ( 92,816,464.00 บาท)
1.1. สัดสวน จํานวนเงินที่หนวยบริการไดรับในป
หนวยงาน
จํานวนเงิน UC ที่จัดสรรในป 47
รอยละ
ตอบัตร (บาท)
PCU
143,399,242
26.97
18
รพช.
248,220,461
46.68
32
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หนวยงาน
รพศ.
รวม

จํานวนเงิน UC ที่จัดสรรในป 47
140,080,048
531,699,751

รอยละ
26.35
100

ตอบัตร (บาท)
18
68

1.2. จัดสรรให รพศ. 18 บาท/บัตร (24,569,064 บาท)
1.3. ในสวน 50 บาท (รพช. + PCU) กันเปนนโยบายจังหวัด 8 บาท เพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของ
จังหวัด คงเหลือให PCU และ รพช. 42 บาท
1.4. ในสวน รพช.และ PCU ดําเนินงานภาพรวม คงเหลือเทาไร จัดสรรคืน
2. ตัวชี้วัดของจังหวัดอุบลราชธานี ป 2548
ตัวชี้วัดจากกระทรวงในเรื่องเมืองไทยแข็งแรง 17 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ดั ตามกลุมภาระกิจ (EInspection) 30 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกระทรวง 17 ตัวชี้วัด รวม 98 ตัวชี้วดั เมื่อฝายฯไดนํามา
พิจารณา พบวา มีตัวชีว้ ดั หลายขอที่ซา้ํ กัน และเมือ่ ตัดขอดังกลาวออกจะคงเหลือ 49 ตัวชี้วัดที่
เครือขายจะตองรายงานใหทางจังหวัดทราบ รายละเอียดจะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง สวนการ
จัดสงรายงานตัวชี้วัดป 2548 E-Inspection และ E-Healthy Thailand จะตองรายงานทาง Web site
เทานั้น ซึ่งขณะนี้ยงั ไมเรียบรอยจึงขอใหรายงานในรูปแบบ File Microsoft Excel โดยจะตัดยอดทุก
วันที่ 20 ของทุกเดือน และในเดือนกุมภาพันธนี้ ทานผูตรวจราชการกระทรวงจะเดินทางมาตรวจ
ราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามขอมูลดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายอนามัย
1. ผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
1.1 รานจําหนายอาหาร 1,055 ราน ผานเกณฑ 661 ราน รอยละ 62.55 (ตองดําเนินการ
ครอบคลุม 100%)
1.2 แผงลอยจําหนายอาหาร 901 ราน ผานเกณฑ 584 ราน รอยละ 64.82(ตองดําเนินการ
ครอบคลุม 100%)
1.3 ตลาดสดประเภทที่ 1 จํานวน 33 แหง ผานเกณฑระดับดี 6 แหง รอยละ 18.18(ตอง
ดําเนินการ ครอบคลุม 100%)
2. การเรงรัดพัฒนาปรับปรุงรานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ใหผา นเกณฑมาตรฐาน
ครอบคลุม 100% ตามมาตรการ 15-20-30 ดังนี้ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่
ฝายอนามัย
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2.1 รานจําหนายอาหาร
- รานจําหนายอาหาร 15 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุงไมเกิน 10 ราน แลวเสร็จภายใน
15 มค. 2548 มี 9 อําเภอ ไดแก อําเภอตาลสุม สวางวีระวงศ ตระการพืชผล โขงเจียม นาเยีย สิรินธร
สําโรง น้าํ ยืน และเหลาเสือโกก
- รานจําหนายอาหาร 20 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุง 14 - 35 ราน แลวเสร็จภายใน
20 มค. 2548 มี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเดชอุดม เขื่องใน เขมราฐ มวงสามสิบ และบุณฑริก
- รานจําหนายอาหาร 30 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุง 109-143 ราน แลวเสร็จภายใน
2 มีค. 2548 มี 2 อําเภอ ไดแก อําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมือง
2.2 แผงลอยจําหนายอาหาร
- แผงลอยจําหนายอาหาร 15 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุงไมเกิน 6 แผง แลวเสร็จ
ภายใน 15 มค. 2548 มี 6 อําเภอ ไดแก อําเภอนาตาล ตาลสุม สําโรง เหลาเสือโกก นาเยีย บุณฑริก
และน้ํายืน
- แผงลอยจําหนายอาหาร 20 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุงตั้งแต 8-30 แผง แลวเสร็จ
ภายใน 20 มค. 2548 มี 12 อําเภอ ไดแก อําเภอศรีเมืองใหม ตระการพืชผล มวงสามสิบ นาจะหลวย
น้ําขุน เขื่องใน เดชอุดม พิบลู มังสาหาร โขงเจียม ดอนมดแดง สวางวีระวงศ และ สิรนิ ธร
- แผงลอยจําหนายอาหาร 30 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุง ตั้งแต 67-72 แผง แลว
เสร็จภายใน 2 มีค. 2548 มี อําเภอ ไดแก อําเภอวารินชําราบ และเมือง
ทั้งนี้ กําหนดแผนติดตามตรวจสอบประเมินผลรานจําหนายอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร
กลุมฯ 15 วันที่ 17 – 18 กพ. 2548 กลุมฯ 20 วันที่ 24-25 กพ. 2548 และกลุมฯ 30 วันที่ 4, 7,
10,11 มีค. 2548 เปนการประเมินผลคุณภาพดานกายภาพ และเคมี (ตรวจ SI2 10 ตัวอยาง ตอ
1 ราน หรือ แผงตรวจอาหาร 5 ตัวอยาง ภาชนะ 3 ตัวอยาง มือผูปรุงอาหาร 2 ตัวอยาง)
3. การเรงรัดพัฒนาปรับปรุงตลาดสดประเภทที่ 1 ใหผานเกณฑมาตรฐานครอบคลุม 100% กําหนด
กลุม เปาหมายเรงรัดไว 3 กลุม
กลุม 1 แผงจําหนายสินคาไมเกิน 40 แผง ปรับปรุงแลวเสร็จภายใน 31 มค. 2548 มี 11 แหง
ใน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอกุดขาวปุน พิบูลมังสาหาร เดชอุดม สิรินธร โพธิ์ไทร ตระการพืชผล นาเยีย
และเขมราฐ จากการติดตามตรวจสอบประเมินผลของกรรมการจังหวัด ระหวางวันที่ 18-19 มค. 2548
ปรากฎวา ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน
กลุม 2 แผงจําหนายสินคา ตั้งแต 41-100 แผง ปรับปรุงแลวเสร็จ ภายใน 28 กพ. 2548 มี
10 แหง ใน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอน้ํายืน บุณฑริก นาจะหลวย วารินชําราบ เหลาเสือโกก ศรีเมืองใหม
โขงเจียม และเมือง กําหนดติดตามตรวจสอบประเมินผล 9 กพ. 2548 และ 8-9 มีค. 2548
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กลุม 3 แผงจําหนายสินคาตั้งแต 101 แผงขึ้นไป ปรับปรุงแลวเสร็จภายใน 31 มีค. 2548 มี
13 แหง ใน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง วารินชําราบ เขมราฐ ตระการพืชผล มวงสามสิบ เขือ่ งใน
เดชอุดม และพิบูลมังสาหาร กําหนดติดตามตรวจสอบประเมินผล 23 และ 31 มีค. 2548
1 เมษายน 2548
วันประกาศความสําเร็จอาหารปลอดภัย อยางสมบูรณทวั่ ประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปญหาการกอตั้งชมรมฯ ขอใหฝายอนามัยประสานความรูความเขาใจ รวมกับพืน้ ที่

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ฝายประกันสุขภาพ
1. ขอบังคับของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ
จายเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหาย จากการรักษาพยาบาลฉบับที่ 3 พศ.
2547 โดยมีสาระสําคัญคือ ไดขยายเวลาในการรองเรียนขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนจาก 90 วัน เปน 1
ป ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 18 ธค. 2547 เปนตนไป
2. ขอบังคับของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถาน
บริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือ กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน พศ. 2548 โดยมีสาระสําคัญ
คือ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 กพ. 2548 เปนตนไป เงื่อนไขกรณีเหตุสมควร คือ ผูมีสิทธิที่ไดรับ
ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการแลว สามารถเขารับบริการจากสถานบริการอืน่ ที่ไมไดขึ้นทะเบียนเปน
หนวยบริการได รายละเอียดติดตอสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภค
1.
ขณะนี้ที่ฝา ยฯ
กําลังสั่งซื้อชุดทดสอบความสะอาดของมือและภาชนะ
ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งจะพิจารณามาทดแทนชุด SI2 ที่กาํ ลังขาดแคลน
2. ขอใหอําเภอเบิกจายงบประมาณอาหารปลอดภัย ที่ไดมีการดําเนินงานไปในงวดเเรก รวมทัง้
งบประมาณ OTOP ขอใหเบิกใหเสร็จภายเดือนกุมภาพันธ สวนงบประมาณ งวดที่ 2 จาก สป. กําลัง
อยูในระหวางดําเนินการจัดทําโครงการรองรับ
3. การตออายุปายทองอาหารปลอดภัยจะดําเนินการ โดยติดสติ๊กเกอรที่ปาย รานอาหารที่ผานการ
ตรวจประเมินและสามารถตออายุ เพื่อใหสามารถมองเห็นชัดเจน
4. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัดในวันที่ 4 กพ. 2548 เวลา 13.30 –
16.30 น. ณ หองประชุม 1 สสจ.อบ.

15
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหมีการติดตามขอมูลรานอาหารปลอดภัยที่ชัดเจน โดยเฉพาะใบขออนุญาตจัดจําหนาย
อาหาร แตทงั้ นี้จะตองพัฒนารานอาหารทุกแหงไมวาจะมีใบอนุญาตหรือไม
ขอใหพิจารณาบัญชียาหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะวัคซีนทุกตัว

ปดประชุมเวลา 16.16 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ

