รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8 / 2548 วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ หองประชุมรวมใจพัฒน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายสวัสดิ์
ทองผา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายปริทัศน
เจริญชาง
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
5 นางจินตรีร
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
7 น.ส.สุมนา
ศรีชลาชัย
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
8 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
9 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
10 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
11 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
12 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
13 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
14 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
15 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
16 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
17 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
18 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ
19 นายประทีป
บุญธรรม
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
20 นางหรรษา
ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
21 นส.ขนิษฐา
ดาโรจน
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
22 นายสุรพงษ
จารุแพทย
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
23 นายสมบูรณ
เพ็ญพิมพ
แทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
24 นางสาววชิรา
เจริญศรี
หัวหนางานเลขานุการกิจ
25 นางลําดวน
ศรีขาว
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป

2
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

นส.อลิษา
นางรําไพ
นางฉัฐฉวี
นางทิพวรรณ
นางอภิญญา
นายปยะมิตร
นส.วีระสุดา
นางสุชารัตน
นายปรีชา
นส.จินตนา
นางธิดารัตน
นายรวี
นายนิทัศน
นายบรรหยัด
นางวันนิสา
นางจิตติสุข
นางเพ็ญศรี
นางโบตั๋น
นายศักดิ์ศรี
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุทธินันท
นายสุวิทย
นายศิริวุฒิ
นายภิรักษ
นายณัฐวุฒิ
นายพัฒนา
นายปริญญา
นายกฤษฎา
นายณรงคศักดิ์
นายตะวัน

สุพรรณ
สุวนาม
ใจแกว
โรจนศตพงค
ชิณกธรรม
สมบูรณ
สวัสดี
ดวงแกว
ทองมูล
พรมลาย
บุญทรง
แววศรี
อินทรมุกต
สุริพล
คําแกน
กอนจันทร
สมชัย
เพ็ญพิมพ
ถนอมพันธ
บุญไทย
เจียรกุล
โคตะสิน
โรจนศักดิ์โสธร
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
มณีขัติย
ตันสกุล
ชํานาญ
พูลเพิ่ม
เข็มเพชร
จึงสมาน

ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
แทนผูชว ยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
งานเลขานุการกิจ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายควบคุมโรค
ฝายอนามัย
ฝายอนามัย
ฝายอนามัย
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร

3
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

นายเจริญ
นายสยาม
นายพรเจริญ
นายพิสิษฐ
นส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นส.อาทิตยา
นส.มัทนา
นส.อรชา
นางไพรํา
นางนิตยา
นางสรญา
นางอริสสรา
นายวิษณุ
นางทิติภา
นส.วัชรี
นส.จุฑาทิพย
นายกิตติยศ
นายสุรัตน
นางดวงใจ
นายวิจิตร
นางอารยา
นายศักดิ์ภัทร
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี

เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี
เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
เครื่องพาที
ตติยะครินทร
สุขไชยยา
ตันสกุล
จันทรทอง
ศาสตรสูงเนิน
แสงสวาง
จํารูญพงษ
คองพิทักษ
บุตรศรี
ภูเขียว
ภูวรวรรณ
ปราณีนรารัตน
ออนคําผา
โพธิ์งาม
ภิเศก
พวงคต
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
แพทยประจําโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
แพทยฝก หัดโรงพยาบาลเขือ่ งใน
แพทยฝก หัดโรงพยาบาลเขือ่ งใน
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
แพทยฝก หัดโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
แพทยฝก หัดโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน

4
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

นายทองอินทร
นางวนิดา
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธีระวัฒน
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายวินัย
นายอลงกต
นายประจักษ
นายทวีศักดิ์
นายธีระยุทธ
นายประยงค

ชัยธานี
ละมายจําปา
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
พูลทอง
วีระพันธ
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
แกวพรหม
ตังควานิช
สุพรหม
แกนสุข
เผากัณหา
สุดสุข

สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
แทนสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
แทนสาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
5 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นายดนัย
นายครรชิต
นางศิริ
นายวรวิทย
นางชลชืน่
นายสรศักดิ์
นางสิริพร
นายพรประเสริฐ
นส.วนิดา
นายกําแหง
นายวัฒนะ
นายคมกริช
นส.พิมณฑิพา
นายจตุรพิศ
นางเพ็ญศรี

ธีวันดา
เกยไชย
วัฒนธีรางกูร
กิตติวงศสุนทร
แสนใจกลา
บุญจันทร
วงศตรี
อุนคํา
ชัยเวชสกุล
สมสุข
ทองประเสริฐ
ละคร
มาลาหอม
สมหอม
เริงนิรันดร

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ

พิธีการกอนการประชุม
1. การแสดงความยินดีกบั ผูบริหารในสวนภูมิภาคดีเดน ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2548
นายแพทย วุฒิไกร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. การแสดงความยินดี ผูไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2548
ประเภทนําเสนอดวยวาจา
เรื่อง ประสิทธิผลของการทาฟลูออไรดวานิช โดยเจาหนาที่สาธารณสุขในการปองกันโรคฟนผุ
ในเด็กเล็ก โดย ทพ.ญ.ขนิษฐา ดาโรจน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทโปสเตอรและสิ่งประดิษฐ
เรื่อง การเปรียบเทียบตนทุนและสัดสวนตามการใชจริง ของผาเช็ดมือแบบนํากลับมาใชใหม
กับกระดาษเช็ดมือแบบใชครั้งเดียว โดย คุณศักดิภัทร พวงคต โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
3. การแสดงความยินดีกบั สาธารณสุขอําเภอ ทีไ่ ดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 8
- นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
- นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
4. การแสดงความยินดีกบั สาธารณสุขอําเภอ ทีไ่ ดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 7
นายมนตรี ออนเนตร สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
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5. พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนภายใตโครงการ
แกปญหาฟนผุในเด็กไทย
”ยิ้มสดใส
เด็กไทยฟนดี
150
ป
สมเด็จยา”
หมวดที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
รร.บานสงยางดอนไมคูณ อ.มวงสามสิบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
หมวดที่ 2 การควบคุมการบริโภคอาหาร
รร.บานหนองแดง อ.ตระการพืชผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
หมวดที่ 3 การแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
รร.เทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) อ.พิบูลมังสาหาร สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3
6. พิธีมอบโลรางวัล ศูนยเด็กเล็กนาอยูด ีเดนระดับจังหวัด ป 2548
ศูนยเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
7. พิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬาฟุตบอลทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 การบรรยายวิชาการทางการบริหาร
นายนิพนธ มานะสถิตพงษ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ดานสงเสริมพัฒนา
บรรยายวิชาการทางการบริหาร เรื่อง ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม
รายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับทราบ

ดู

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่ไดรับรางวัลและไดรับการเลื่อนระดับ
และขอขอบคุณ
หนวยงานทุกแหง ที่ใหความรวมในการดําเนินงานทางดานสาธารณสุข จนไดรับรางวัลในวันนี้
การปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม คาดวาจะเริ่มดําเนินการในเดือน
เมษายน 2549
ปลายปงบประมาณ จะมีการจัดการประชุมมากมาย ขอใหผูบริหารระดับอําเภอบริหารจัดการ
ใหดี ไมใหเสียงานประจํา
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จะมีการสรุปและจัดวางแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด ในวันที่ 19-22 ก.ย. 2548 ที่จังหวัด
ระนอง ปงบประมาณ 2549 งบประมาณทุกกรมจะลงที่ สป. ดังนัน้ ในการประชุมครั้งนี้ ขอใหศูนย
วิชาการสงตัวแทนเขามารวมดวย ในชวงตนเดือนขอใหจัดเตรียมขอมูลและวางแผนไวเบื้องตนดวย ใน
วันที่ 12 ก.ย. 2548 ที่ จ.นครนายก ทางกรมอนามัยจะไดชี้แจงวาป 2549 จะสนับสนุนงบประมาณ
ดานใดบาง และขอขอมูลจากทางผูแทนกรมตางๆ เมื่อไดรับขอมูลมาแลวจะไดนํามาพิจารณาจัดทํา
แผนฯ จังหวัดดวย คาดวาประมาณเดือนพฤศจิกายน จะไดเริ่มดําเนินงาน โดยใหดําเนินการอบรมให
เสร็จตั้งแตตนปงบประมาณ และใหยมื งบบํารุงดําเนินการไปกอน เมื่อเงินมาจึงหักจายทดแทนกัน
มอบใหฝายยุทธศาสตรเปนผูประสาน และจัดเตรียมทีมงานวางประเด็น จัดกําหนดการใน
การประชุมวางแผนฯ ของจังหวัด
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านใน PCU โดยใหมาอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติในชวงวันเสาร อาทิตย และไดรับวุฒิบัตรดวยนัน้ ขอใหนําเรียนปรึกษากับทาง วพบ. ซึ่งทาง จ.ระนองมีการ
ดําเนินงานแลว อาจจะไปศึกษาแนวทางปฏิบัติ เพื่อนํามาปรับเปนหลักสูตรของจ.อุบลราชธานีดว ย
วันที่ 22-24 ก.ย. 2548 จะมีการประชุมสรุปผลงานระดับเขต ที่ จ.ระนอง
ขอแนะนํา ทพ.ญ.ขนิษฐา ดาโรจน ทันตแพทย 8 จะมาดํารงตําแหนง หัวหนางานทันต
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจาก สนง.สสจ. ตั้งอยูริแมน้ํามูล และจังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดการแขงเรือเปน
ประจํา ซึง่ นาจะมีสวนรวมในงานดังกลาวดวย โดยใหจดั ทีมแขงเรือทีเ่ ปนตัวแทนของหนวยงานลงแขง
รวมดวย อาจยืมหรือเชาเรือจากหนวยงานอื่นมารวมแขง เนนการประชาสัมพันธหนวยงานและการ
สรางสุขภาพ
ในระเบียบวาระการประชุมของโรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนั้น ขอให
คณะผูอํานวยการและสาธารณสุขอําเภอรวมกันพิจารณาเรื่องกอน จึงจะนําเขาที่ประชุมเพือ่ ใหเกิด
ประโยชนโดยรวมแกหนวยงานอืน่ ๆ ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2548 วันที่ 2 สิงหาคม 2548
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.6792 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2548 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 และ Upload
ไวที่ http://www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายงานการประชุมไดที่ http://www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2548
ฝายอนามัย
โครงการอาหารปลอดภัย
ตามที่ฝา ยไดเรงรัดใหเบิกจายงบประมาณโครงการอาหารปลอดภัย งบ CEO ป 2548 โดย
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ที่ยังไมดาํ เนินการเบิกจาย หรือยืมเงินทดรองจาย นั้น ไดขอใหอําเภอที่โครงการยังไม
เรียบรอยและยังไมทาํ กําหนดการ ขอใหแนบหลักฐานไปเบิกจายงบประมาณที่ฝา ยไดภายในสัปดาหนี้
เพื่อฝายบริหารจะไดจายเช็คโอนไปใหอําเภอทันที
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากศูนยวิชาการ
5.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
ขอขอบคุณทุกหนวยงาน ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินงาน จัดการประชุมวิชาการกึง่
ศตวรรษแหงการจัดการความรูสูสังคมไทยรวมพลังและสรางสรรค ประจําป 2548 ที่ผานมา ทําให
บรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ
ขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ ไดจัดการอบรมผูบริหารองคกรรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ
ใหกับหัวหนาสถานีอนามัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตวันที่ 29 ส.ค. 2548 ถึงวันที่ 2 ก.ย.
2548
ตามที่ไดรับมอบหมายใหศกึ ษาหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัตินั้น ขณะนี้ทางวิทยาลัยไดเขียน
หลักสูตรแลว และอยูในระหวางตรวจสอบใหสอดคลองกับขอกําหนดของสภาการพยาบาล เพื่อให
สามารถออกหนังสือรับรองหรือใบประกาศได
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ในปงบประมาณ 2549 ทาง รพ.จะมีการดําเนินงานโครงการในเครือขาย 4 จังหวัด คือ
โครงการพัฒนาบุคลาการทางดานสาธารณสุข โครงการดูแลผูปวยโรคซึมเศรา และมีโครงการนํารอง
ที่ รพ. จะดําเนินการเปนครั้งแรก คือ โครงการดูแลผูปวยโดยพระสงฆ รายละเอียดจะนําแจงใหทราบ
อีกครั้ง ภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
วันที่ 16-18 ก.ย. 2548 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ จะนําคณะผูบริหารมาศึกษาดูงานที่ศูนยมะเร็ง
จํานวน 8 ทาน เพื่อแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
ขณะนี้บุคลากรในพื้นที่เขต 14 อยูระหวางศึกษาดูงาน เรื่อง ออรทิสติก ที่ รพ.ยุวประสารท
เพื่อมาพัฒนาการบริการเด็กออรทิสติก ของเขต 14
วันที่ 6 ก.ย 2548 ทาง สนย. จะมาจัดการประชุมเรื่อง การจัดการสุขภาพอยางมีสว นรวม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
สรุปผลจากการประชุมในวันที่ 26 ส.ค. 2548 เรื่องการแบงพื้นที่รับผิดชอบใหแก CUP ของ
โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ คือ CUP รพ. 50 พรรษาฯ จะความรับผิดชอบประชากรในพืน้ ที่บางสวนของ
อําเภอเมือง คือ ตําบลไรนอ ย ตําบลกระโสบ ตําบลกุดลาด และรับผิดชอบ กิง่ เหลาเสือโกก ทัง้ หมด
ในชวงเปลี่ยนผาน ทาง รพศ. จะสนับสนุนเวชภัณฑยา เวชภัณฑที่ไมใชยา FC จนกวาทาง รพ. 50
พรรษาฯ จะสามารถรับผิดชอบไดเอง สวนผูปว ยสามารถเลือกรับบริการที่ไหนก็ไดในชวงแรก คาใช
จายจะมาพิจารณากันภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นายภิรกั ษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ขอหารือในเรือ่ ง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ในแตละป พบวา มีงบประมาณใหมานอยไม
เพียงพอ ทําใหการพิจารณาเปนไปดวยความลําบาก (รอยละ 6 เกี่ยวของกับเงิน UC รายหัวหรือไม
เนื่องจากมีการเพิ่มเงินรายหัวขึ้น) เงินรายหัวป 2549 ที่เพิ่มขึ้น จะสามารถพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให
มากกวานีห้ รือไม แลวถาหากขึ้นเงินเดือนใหหมดทุกคน จะแตกตางกันที่เงินโบนัส เหมือนระบบเอกชน
จะทําไดหรือไม สวนลูกจางประจําจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 งวดดวยกัน (งวดแรก รอยละ 15)
เมื่อพิจารณาใหแลวทัง้ 2 งวด จะพบวามีเงินเหลือจํานวนมาก จึงใครขอเสนอใหเพิ่มเงินในการ
พิจารณาในงวดแรกเปนรอยละ 30
มติที่ประชุม รับทราบ
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หลักการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นตองเปนไปตาม พรบ. เงินเดือน เนื่องจาก สปสช.ไมได
จายเงินเดือนให แตเปนกระทรวงการคลังเปนผูจายเงินเดือนให
การพิจารณาเงินลูกจางในงวดที่ 2 ขอใหพิจารณาฐานเงินเดือนรวมดวย หากพิจารณาเลื่อน
ให 2 ขั้น เงินจะไมเหลือแนนอน แตงวดแรกเงินที่ไดรับมาจะพิจารณาจากจํานวนคน จึงใหไดเพียงรอย
ละ 15
นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย
ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย รวมกับสถานบันพระบรมราชชนก ดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานและมอบรางวัลพืน้ ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทย
หางไกลโรค ป 2548 ในวันที่ 14-15 ก.ย. 2548 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยจะมีการมอบรางวัลแกพนื้ ที่ตาํ บล อําเภอที่มกี ิจกรรมดีเดน และกิง่ อําเภอนาเยียไดรับเกียรติ
เปนตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี เขารวมประกวดในวันที่ 1 ก.ย. 2548 ซึ่งคณะกรรมการฯ จะ
เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี และรับประทานอาหารเย็นที่รา นขวัญนาทอง จึงขอเชิญผูบริหารทุก
ทานรวมตอนรับดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ตามที่ไดรับมอบหมายจาก นพ.สสจ. ไปรวมการประชุมการสงเสริมสุขภาพระดับโลก ในวันที่
7-11 ส.ค. 2548 ณ หอประชุมสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพนั้น มีผูเขารวมประชุมจาก
192 ประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ ผูอํานวยการองคการอนามัยโลกไดมอบเหรียญอาหารปลอดภัยแด
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าจ ซึ่งเปนเหรียญแรกและเหรียญเดียวทีม่ ีการมอบ จากการเขารวม
ประชุมครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญคือ การนํา Ottawa Charter มาปรับใหเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเห็น
ผลทางการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีขนึ้ ทัง้ ทาง กาย จิตวิญญาณ และลดความไม
เทาเทียมกัน เนนการมีสว นรวมของทางภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรตางๆ โดยกําหนดใหนโยบาย
การสงเสริมสุขภาพและการสรางชุมชนใหเขมแข็ง เปนวาระสําคัญของโลกและเปนแผนพัฒนาของทุก
ประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
นายพัฒนา ตันสกุล ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ขอทราบแนวทางการคัดเลือกหัวหนาฝายบริหารโรงพยาบาลชุมชนระดับ 7 ในโรงพยาบาล
60 เตียงขึ้นไป
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มติที่ประชุม รับทราบ
ขณะนี้อยูในระหวางกระทรวงประสานกับ กพ. เพื่อกําหนดวาโรงพยาบาลไหนจะมีหวั หนา
ฝายบริหารระดับ 7 ซึ่งทางจังหวัดไดเรียงลําดับเสนอไปแลว แนวทางการพิจารณาขั้นตนใหเรียงลําดับ
ตามความอาวุโสกอน (ระยะเวลาการครองยศ) เมื่อไดรับกําหนดตําแหนงมา การพิจารณาจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมอีกครั้ง คนที่ไดรับการเลื่อนระดับจะตองยายไปดํารงตําแหนงในโรงพยาบาล 60
เตียงที่ กพ. กําหนด เชนเดียวกันกับตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ 8 ทั้งนี้ขอใหเรงดําเนินการดวย

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. การประชุมวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานบริหาร
ในวันที่ 1 – 2 ก.ย. 2548 จะมีการประชุมวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
บริหารเรื่อง การบริหารบุคคลและการเงินการคลัง ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี
กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม ผูชว ยสาธารณสุขอําเภอทุกแหง ตัวแทนหัวหนาสถานีอนามัยอําเภอ
ละ 1 คน หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รพช.ทุกแหง และเจาหนาที่การเงิน รพช. 1 คน จึงขอใหแจงบุคคล
ดังกลาว เขารวมประชุมตามวันเวลาดวย
2. การประชุมเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ระหวางวันที่ 13–16 ก.ย. 2548 จะมีการประชุมเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในสวนกลางและใน
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลชุมชน ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด อ.เมืองอุบลราชธานี
โดยทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุม จึงขอเชิญหัวหนา
สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง รวมเปนเกียรติ
ในพิธีเปดการประชุม ในวันที่ 14 ก.ย. 2548 เวลา 09.00 น และขอความรวมมืออํานวยความสะดวก
ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ดวย
3. การลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิราชการ
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในเรื่องการลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติราชการ ตามขอชี้วัดของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง กพร. ไดมอบหมายใหหนวยงานเอกชน มาทํา
การประเมินตามคํารับรองนัน้ โดยกระบวนงานทีจ่ ะประเมิน ฝายบริหารไดแจงใหหนวยงานตางๆ
รับทราบแลว จึงขอใหทกุ หนวยงานไดเตรียมความพรอมในการรับประเมิน รายละเอียดฝายบริหารได
ทําหนังสือสงใหเรียบรอยแลว
4. การเพิ่มคาตอบแทนสําหรับแพทย
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 5 การเพิ่ม
คาตอบแทนสําหรับแพทยทมี่ ีคําสั่งแตงตัง้ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ รพช. จํานวน 6 แหง คือ
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รพ.โพธิ์ไทร, รพ.สิรินธร, รพ.กุดขาวปุน , รพ.น้ํายืน, รพ.ตาลสุม และ รพ.โขงเจียม ซึ่งมีผลบังคับเปน
เวลา 1 ป โดยเริ่มเบิกจายไดตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2548 เปนตนไป
5. ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงินการคลัง
สรุปการสงรายงาน 0110 รง 5 ประจําเดือน กรกฎาคม 2548 ณ 26 ส.ค. 2548 ดูรายละเอียด
ไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝา ยบริหารทั่วไป
1) ดานการเงิน
- แมขายหนวยบริการ สงครบทุกแหง แตสงตามกําหนดมี 13 แหง ไดแกเขื่องในพิบูล
วาริน น้าํ ยืน กุดขาวปุน เขมราฐ นาจะหลวย บุณฑริก ตระการ ตาลสุม สําโรง เดชอุดม มวงสามสิบ
- ลูกขายหนวยบริการ สงขาด 10 เดือน มี 4 แหงไดแก กุดขาวปุน พิบูล โขงเจียม ศรี
เมืองใหม
2) ดานกิจกรรม
- แมขายหนวยบริการ สงไมครบ 10 เดือน จํานวน 2 แหง ไดแก มวงสามสิบ สําโรง
- ลูกขายหนวยบริการ สงไมครบ 10 เดือน จํานวน 5 แหง ไดแก มวงสามสิบ กุด
ขาวปุน พิบูล โขงเจียม ศรีเมืองใหม
3) สรุปการสงรายงาน งบทดลอง รายได คาใชจาย สงครบ 10 เดือน
- แมขายหนวยบริการ จํานวน 11 แหง
- ลูกขายหนวยบริการ จํานวน 8 แหง
- สสอ. จํานวน 14 แหง
4) สรุปสถานการณการเงินการคลัง แมขายบริการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2548
พบวา ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายบริหารทั่วไป มี รพ.ที่คา
Q/R ต่ํากวา 1 จํานวน แหง ซึง่ ในอนาคต รพช.เหลานี้อาจทําใหความสามารถในการชําระหนีม้ นี อย
แลวจะนํางบลงทุนไปใชกอน เกิดภาวะวิกฤตตอไปได
ตรวจพบขอมูล รพช.หลายแหง ที่ลงขอมูล ใน Web 0110รง 5 ดานการเงินไมถูกตอง
ไมตัดรายการระหวางกันในเรื่องเงินรับลวงหนา UC กับลูกหนี้ UC ทําให รพช.มีเงินทุนสํารองสูงกวา
ความเปนจริง จึงควรใหหนวยบริการตรวจสอบรายงานทุกครั้งหลังกรอกขอมูล ดูรายละเอียดไดที่
http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายบริหารทั่วไป
6. การจางลูกจางชัว่ คราว
กระทรวงไดกาํ หนดอัตราการคาจางลูกจางชั่วคราวขั้นต่าํ คือ 4,640 บาทตอเดือน ทางฝายได
ทําหนังสือแจงไปยังอําเภอเปนที่เรียบรอยแลว สวนลูกจางในระดับ PCU และ สสอ. คงจะตองเชิญมา
ประชุมปรึกษาวางแนวทางอีกครั้งในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนสิงหาคม 48 ซึ่งอัตราปวยของประเทศไทยอยูท ี่ 42.98ตอ
แสนประชากร เสียชีวิต 45 ราย สวนอัตราปวยของจังหวัดอุบลราชธานี 29.47 ตอแสนประชากร และ
ไมมีผูเสียชีวิต ไมพบผูปวยที่กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ อัตราปวยสูงสุดอยูที่อําเภอเมือง อําเภอศรีเมือง
ใหม อําเภอตระการฯ ตามลําดับ ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่
ฝายควบคุมโรค
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนสิงหาคม 2548 ทางฝายใคร
ขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน เตรียมความพรอมรับสถานการณน้ําทวมในปนี้ ซึง่ ขณะนีไ้ ดเกิด
อุทกภัยในพืน้ ที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย โรคที่ตองเฝาระวังพิเศษ คือ อหิวาตกโรค อุจจาระรวง
เฉียบพลัน บิด ทัยฟอยด ตับอักเสบ ตาแดง หัด เลปโตสไปโรซิส และโรคอื่นๆ เชนอาหารเปนพิษ ดู
รายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝา ยควบคุมโรค
3. การสงรายงาน 506 ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุม
โรค
4. การกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเขตสวมหมวกนิรภัย
ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดใหหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเขตสวมหมวกนิรภัย เพื่อใหบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข รัก
ความปลอดภัยของตนเอง และเปนแบบอยางที่ดีใหกบั ประชาชน ตลอดจนหนวยงานอืน่ ๆ ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด กระทรวงสาธารณสุข จึงแจงใหทุกหนวยงานในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ใหทุกหนวยงานออกขอบัญญัติเพื่อกําหนดใหหนวยงานของตนเองเปนเขตสวมหมวก
นิรภัย
4.2 ใหขาราชการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขทุกคน สวมหมวกนิรภัยทุก
ครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทัง้ บริเวณในและนอกหนวยงาน โดยไมมีขอยกเวน
4.3 ใหถือเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ ในการกํากับบุคลากรในหนวยงานที่ขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต ใหสวมหมวกนิรภัยขณะใชรถจักรยานยนต และกําหนดมาตรการในการ
ลงโทษทางวินยั ถาฝาฝนไมปฏิบัติตาม
4.4
ใหถือเปนหนาทีข่ องเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดในการไม
อนุญาตใหผูขบั ขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัยผานเขา-ออกบริเวณหนวยงาน
และลงบันทึกหากมีผูฝาฝน/ไมปฏิบัติตามเพื่อรายงานเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ
ทัง้ นี้รวมถึง
ขาราชการ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในหนวยงานสาธารณสุขและผูที่เดินทางผานเขาออก
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5. การดําเนินการที่เกี่ยวกับการหามโฆษณาที่จุดขาย
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข ไดตราพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดยมี
สาระสําคัญวาดวย เรื่องการหามโฆษณาสงเสริมการขายทุกรูปแบบ โดยที่กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดวัน D-Day ในการหามแสดงบุหรี่ที่จุดขาย ในวันที่ 24 กันยายน 2548 พรอมกันทั่วประเทศ ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เกีย่ วของกับการหามโฆษณาที่จุดขาย มา
เพื่อทราบ และดําเนินการตอไป ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝาย
ควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหทุกอําเภอดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีคุณภาพ อยาประมาท
ตองเนนให อสม. ทราบและเห็นถึงความสําคัญดวย
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. กําหนดการคาราวานแกจนและ อบจ.เคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2548
วันที่ 1 กันยายน 2548 คาราวานแกจนที่
อําเภอดอนมดแดง
อบจ.เคลื่อนทีไ่ ปยัง
อําเภอน้ํายืน
วันที่ 7 กันยายน 2548 คาราวานแกจนที่
อําเภอสิรินธร
วันที่ 8 กันยายน 2548 อบจ.เคลื่อนทีไ่ ปยัง
อําเภอเดชอุดม
วันที่ 14 กันยายน 2548 คาราวานแกจนที่
อําเภอพิบูลมังสาหาร
วันที่ 15 กันยายน 2548 อบจ.เคลื่อนทีไ่ ปยัง
อําเภอเขมราฐ
วันที่ 21 กันยายน 2548 คาราวานแกจนที่
อําเภอเขื่องใน
วันที่ 22 กันยายน 2548 อบจ.เคลื่อนทีไ่ ปยัง
อําเภอตระการพืชผล
วันที่ 27 กันยายน 2548 คาราวานแกจนที่
กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
วันที่ 29 กันยายน 2548 อบจ.เคลื่อนทีไ่ ปยัง
อําเภอพิบูลมังสาหาร
2. การเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อรับสถานการณอุทกภัย ป 2548
ขอใหหนวยงานสาธารณสุขทุกแหง ดําเนินการวางแผนเตรียมการ เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานการแพทยและสาธารณสุข
ใหรายงานสถานการณและการใหความชวยเหลือตาม
รายงาน กอธ.01 ใหฝา ยยุทธศาสตรทราบทุกวัน และใหประสานขอมูลสถานการณนา้ํ ทวมกับ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบอยางตอเนื่อง เพือ่ จะไดเตรียมการลวงหนาอยางเหมาะสม ทัง้ นี้ จังหวัดไดแจง
แนวทางการเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข และ แบบรายงานการชวยเหลือ
ประชาชน ใหทราบเรียบรอยแลว
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3. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมในระดับพื้นที่ ป
2548”
กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพอยาง
มีสวนรวมในระดับพื้นที่ ป 2548” โดยกําหนดการจัดประชุมในสวนภูมิภาคที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน
วันที่ 6 กันยายน 2548 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด จึงขอเชิญตัวแทนจาก โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เขารวมประชุม ดังนี้
กุลมเปาหมายและจํานวน
หนวยงาน
นักวิชาการจากกลุมงานเวชกรรมสังคม 4 คน โรงพยาบาลศูนยสรรพสิทธิประสงค
ผูรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพและ
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม , เดชอุดม , เขื่องใน , วารินชําราบ
มาตรฐาน แหงละ 1 คน
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล เขื่องใน ตาลสุม
หัวหนากลุมงานการพยาบาล
มวงสามสิบ น้าํ ยืน เดชอุดม ศรีเมืองใหม
หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
โรงพยาบาลเขื่องใน เดชอุดม พิบูลมังสาหาร
ชุมชน
ตระการพืชผล
สนง.สสอ.ตระการพืชผล , เขมราฐ ,กุดขาวปุน , พิบูลมังสา
หาร, ศรีเมืองใหม, โขงเจียม, ตาลสุม, วารินชําราบ, สําโรง,
สาธารณสุขอําเภอ , ผูรับผิดชอบงานยุทธ
ศาสตร , ผูแทนหัวหนาสถานีอนามัย รวม 3 นาเยีย , เดชอุดม, น้ํายืน, บุณฑริก, นาจะหลวย, ทุง ศรีอุดม
คน
, เหลาเสือโกก
( 16 แหง)
ขอใหอําเภอทีย่ ังไมไดแจงรายชื่อผูเขารวมการประชุม แจงรายชื่อมายังฝายโดยดวนดวย
4. เชิญประชุมการวิจยั ชุมชน ครั้งที่ 23
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชิญ
ผูสนใจเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยชุมชน” ในระหวางวันที่ 17-21 ต.ค. 2548 ทั้งนี้
สามารถสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียน จํานวน 3,000 บาท หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 ก.ย.
2548 รายละเอียดสามารถติดตอไดที่ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
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5. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานและมอบรางวัลพืน้ ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทย
แข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค ป 2548
ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย รวมกับสถานบันพระบรมราชชนก ดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานและมอบรางวัลพืน้ ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทย
หางไกลโรค ป 2548 ในวันที่ 14-15 ก.ย. 2548 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยสามารถสงใบสมัครลงทะเบียนเขารวมประชุมที่ นายสามัคคี เดชกลา สนง.สาธารณสุข
อําเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และโอนเงินชําระคาลงทะเบียนคนละ 900 บาท ที่บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทยจํากัด สาขาศรีสะเกษ (สาขายอยถนนเทพา) ชื่อบัญชีชมรมสาธารณสุขแหงประเทศ
ไทย48 เลขบัญชี 343-1-02976-0 กําหนดการรับสมัครลงทะเบียนเขาประชุมภายใน วันที่ 7 ก.ย.
2548
6. การประกวดคัดเลือก พื้นที่ตําบลอําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงระดับเขต
ตามที่ ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย รวมกับสถานบันพระบรมราชชนก ดําเนินการจัด
ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานและมอบรางวัลพื้นที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคน
ไทยหางไกลโรค ป 2548 นั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการคัดเลือกจากผล
การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรงที่ผา นมา และสง กิง่ อําเภอนาเยีย เปนตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ใน
การประกวดดังกลาว ซึง่ คณะกรรมการประกวดจะเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 ก.ย.
2548
7.
ติดตามประเมินรูปแบบความกาวหนาและปจจัยที่กาํ หนดความสําเร็จของการพัฒนาเมืองไทย
แข็งแรง
สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง โดย นพ.ลือชา วนรัตน ไดกาํ หนดการลง
ติดตามประเมินรูปแบบความกาวหนา และปจจัยทีก่ าํ หนดความสําเร็จ ของการพัฒนาเมืองไทย
แข็งแรง ในพืน้ ที่จงั หวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 28-29 ก.ย. 2548 สําหรับรายละเอียดและพื้นที่
ดําเนินการจะแจงใหทราบภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายอนามัย
1. สถานการณการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

อําเภอ

จํานวน เขารวม
รร.ทุก กระบวนการ
สังกัด รร.สงเสริมฯ

ผานการ
ประเมิน
ระดับอําเภอ
ทั้งหมด

รอการรับรอง จํานวน
ระดับทองจาก รร.ที่
หมายเหตุ
คณะกรรมการ ดําเนิน
โซน
การตอ

1

เมือง

88

88

71

17

17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เขื่องใน
มวงสามสิบ
ดอนมดแดง
เหลาเสือโกก
ตระการฯ
กุดขาวปุน
เขมราฐ
โพธิ์ไทร
นาตาล
พิบูลฯ
ศรีเมืองใหม
โขงเจียม
สิรินธร
ตาลสุม
วารินชําราบ
สําโรง
สวางวีรวงศ
นาเยีย

87
73
19
26
99
32
42
37
26
82
57
30
36
24
71
56
22
15

87
73
19
26
99
32
42
37
26
82
57
30
36
24
71
56
22
15

87
47
19
26
99
15
32
34
24
69
54
30
29
24
45
56
17
15

6
0
1
0
10
3
6
3
0
0
2
3
9
8
0
0
17
0

0
26
0
0
0
17
10
3
2
13
3
0
7
0
26
0
5
0

20 เดชอุดม

100

100

98

58

2

21 น้ํายืน
22 บุณฑริก

40
54

40
54

40
54

10
12

0
0

รร.ใหมเพิ่ม 2
แหง

รร.ใหมเพิ่ม 2
แหง
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ที่

อําเภอ

23 ทุงศรีอุดม
24 นาจะหลวย
25 น้าํ ขุน
รวม

23
36
22

23
36
22

ผานการ
ประเมิน
ระดับอําเภอ
ทั้งหมด
21
36
15

1,197

1,197

1,057

จํานวน เขารวม
รร.ทุก กระบวนการ
สังกัด รร.สงเสริมฯ

รอการรับรอง จํานวน
ระดับทองจาก รร.ที่
หมายเหตุ
คณะกรรมการ ดําเนิน
โซน
การตอ
7
2
2
0
0
7
174
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ผลการดําเนินงานในภาพรวม
- รร.ผานเกณฑมาตรฐานระดับทอง 219 รร.
- รร.ผานเกณฑมาตรฐานระดับเงิน 351 รร.
- รร.ผานเกณฑมาตรฐานระดับทองแดง 332 รร.
ขอมูลสถานบริการที่ยงั ไมดาํ เนินการสงผลการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ประจําภาคเรียนที่ 1 /2548
สาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอําเภอ
นาตาล
เขื่องใน
ศรีเมืองใหม
สวางวีระวงศ
นาจะหลวย
น้ําขุน

โรงพยาบาล
ดอนมดแดง
มวงสามสิบ
ตระการพืชผล
กุดขาวปุน
โพธิ์ไทร
พิบูลมังสาหาร
สิรินธร
เดชอุดม

กิจกรรมที่จงั หวัดโดยงานทันตสาธารณสุข ฝายอนามัย จะดําเนินการตอไป
1. ทีมประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด จะออกนิเทศ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับการ
ประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดน ระดับเขตจากศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
วันที่ 2 ก.ย. 2548 โรงเรียนพระกุมารอุบล อ.เมือง (ดีเดนระดับจังหวัดประเภทประถมศึกษา)
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วันที่ 5 ก.ย. 2548 โรงเรียนโดมประดิษฐ อ.น้าํ ยืน (ดีเดนระดับจังหวัดประเภทมัธยมศึกษา)
2. จัดทีมวิทยากรการอบรมโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อ.เดชอุดม ใน
วันที่ 26 ก.ย. 2548 ( วิทยากรจากกลุม งานคุมครองผูบริโภคฯ , งานสุขาฯ , งานทันตสาธารณสุข)
มติที่ประชุม รับทราบ
จากผลการสรุปการตรวจนิเทศ รอบที่ 2 ของคณะผูตรวจฯ พบวา ตัวชี้วัดบางตัวยังดําเนินการ
ไมสําเร็จตามเปาหมาย ดังนัน้ ขอใหตรวจสอบเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. ผลการประกาศ อย.นอย ดีเดนระดับเขตตรวจราชการประจําป 2548 : เขต 14
ชนะเลิศ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนคําเตยวิทยาคม
จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษวทิ ยา
จังหวัดศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
จังหวัดศรีสะเกษ
นวัตกรรมยอดเยี่ยม (รางวัลพิเศษ)
โรงเรียนอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
ประกวดเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2548 ที่โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี และเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2548
คณะกรรมการประกวดระดับประเทศไดลงมาประเมิน ที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จะเขารับรางวัลจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่
1 ก.ย. 2548 เวลา 10:00 น.(ชวงพิธีเปดงาน 30 ป อย.) ที่ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ฮอลล 9 และในวันนัน้ จะมีการประกาศผลวา โรงเรียนของเขตตรวจราชการใด ชนะเลิศ
เปนโรงเรียน อย.นอย ดีเดนระดับประเทศ
2. การพิจารณาการอนุญาตเปดคลินิกเอกชน
คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี
จะประชุมเพื่อพิจารณาการ
อนุญาตเปดคลินิกเอกชน ในวันอังคารที่ 13 ก.ย. 2548 ขอใหคณะทํางานฯ (พนักงานเจาหนาที่ระดับ
อําเภอ) ในอําเภอ/กิ่งอําเภอ ที่มีการขออนุญาตเปดคลินิกเอกชน ใหรีบสงบันทึกการตรวจสถานที่
กลับมาที่กลุมงานฯ โดยดวน เพื่อจะนําเสนอใหคณะอนุกรรมการฯพิจารณาในการประชุม
3. การศึกษาดูงานดานการตรวจสอบเฝาระวังดานยา
Mr.Pan Bahadur Kshetry, Acting Drug Administrator จาก เนปาลจะมาดูงาน การ
ตรวจสอบเฝาระวังดานยา ที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 21 – 22 ก.ย. 2548 โดยจะศึกษาดูงานที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลศูนยสรรสิทธิประสงค, ศูนยวทิ ยาศาสตร
การแพทยอุบลราชธานี และ ดานอาหารและยา ชองเม็ก
4. การสรุปและจัดทําแผนงานคุมครองผูบริโภคปงบประมาณ 2549
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ประชุมสรุป และ ทําแผนงานคุมครองผูบริโภคปงบประมาณ 2549 วันอังคารที่ 27 ก.ย. 2548
ที่โรงแรมลายทอง ขอเรียนเชิญหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ ทั้งในสวนของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ โรงพยาบาลชุมชน เขารวมการประชุมครั้งนี้โดยพรอมเพรียงกัน
5. ผลการจัดอบรมชุดทดสอบอยางงาย
เนื่องจาก วันที่ 29 ส.ค. 2548 จะมีการอบรมการใชชุดทดสอบอยางงาย Test Kite ให
ผูปฏิบัติงานในระดับอําเภอของจังหวัดในเขต 14 ที่โรงแรมลายทอง โดย อย.เปนผูสนับสนุน
งบประมาณ และศูนยวิทยฯ เปนวิทยากร ซึ่งทีมตรวจราชการไดมีขอซักถามวา เหตุใดผลการตรวจสาร
ปบเปอนในจังหวัดอุบลราชธานีถงึ สูง คือ มีความปลอดภัยเกิน รอยละ 95 มีการตรวจสารปนเปอน 6
ชนิด สูงถึง 20,000 ตัวอยาง แตปายทองอาหารปลอดภัยมีเพียงรอยละ 50+ จึงขอความรวมมือจาก
อําเภอเรงดําเนินการและสงขอมูลมาที่ฝา ยโดยดวนดวย (อําเภอที่มีรอ ยละของปายทองฯ อยูในระดับ
ดี คือ เกินรอยละ 90 ไดแก อ.เมือง, อ.มวงสามสิบ, อ.ดอนมดแดง, อ.น้ํายืน, และกิ่ง อ.เหลาเสือโกก)
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
1. คายเยาวชนสดใส หัวใจแข็งแกรง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณในการจัดทําคายเยาวชนสดใส
หัวใจแข็งแกรง
จากจังหวัดอุบลราชธานีในสวนของงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด (CEO) ป 2548 โดยสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 25 อําเภอๆ ละ 1 คาย โดย
กลุมเปาหมายเปนเยาวชนกลุมเสี่ยงคายละ 60 คน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอ
เชิญวิทยากรครู ข เขารวมประชุมเตรียมการและชีแ้ จงรายละเอียดงบประมาณในการจัดทําคาย
เยาวชนสดใส หัวใจแข็งแกรงจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ก.ย. 2548 เวลา 8.30 น. – 16.30
น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดทําคายใหเสร็จสิ้นภายใน
เดือน กันยายน 2548 นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ในปงบประมาณ 2549 จะมีการดําเนินงานรณรงคเลิกสูบบุหรี่อีกครั้ง จะเปนโครงการใหญ
เพื่อถวายแดในหลวง โดยจะมีงบประมาณใหดําเนินการอีกในชวงตนป ซึง่ จะมีกจิ กรรมลงนามถวาย
ในหลวง วาจะลดละเลิกบุหรี่ และมีการวิง่ พรอมกันทั่วประเทศ จากหมูบานมาตําบล ในวันที่ 13 พ.ย.
2548 วิ่งจากตําบลมายังอําเภอในวันที่ 14 พ.ย. 2548 วิ่งจากอําเภอมายังจังหวัดในวันที่ 15 พ.ย.
2548 และวันที่ 16 พ.ย. 2548 วิ่งจากจังหวัดมายังเขต วันที่ 17 พ.ย. 2548 จะเปนการวิ่งจากแตละ
ภาคเขา กทม. ใชระยะเวลา 3 วัน ใหถงึ สนามหลวง วันที่ 20 พ.ย. 2548 ซึ่งในวันที่ 20 พ.ย. 2548 พิธี
ถวายและมีกจิ กรรมออกกําลังกายทีท่ องสนามหลวง
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วันที่ 16 พ.ย. 2548 จะมีงานของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ โดยทานปลัดจะมาเปนประธาน
ทอดกระถินพระราชทาน
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. การอบรมวิทยากรศูนยสขุ ภาพชุมชนระดับโซน
ตามที่ฝา ยไดรับงบประมาณสนับสนุนมาจาก สปสช. ใหดําเนินการจัดการอบรมวิทยากรศูนย
สุขภาพชุมชนระดับโซนนัน้ ทางฝายขอใหทกุ โซนคัดเลือกวิทยากร โซนละ 8 คน และสงเขารับการ
อบรม รุนละ 4 คน /โซน ที่เขือ่ นอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ตามกําหนดการดังตอไปนี้
รุนที่ 1 วันที่ 5-9 กันยายน
2548
รุนที่ 2 วันที่ 26-30 กันยายน
2548
ขอใหแมขายสงรายชื่อผูเขารับการอบรม ภายในวันที่ 1 ก.ย. 2548 รถจะออกจาก สนง. สสจ.
เวลา 08.00 น. ของวันแรกในการจัดการอบรม
2. PCU ในฝน
วันที่ 12-13 ก.ย. 2548 ที่ จังหวัดขอนแกน จะมีการประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน PCU
ในฝน ระดับภาค และวันที่ 2 ก.ย. 2548 จะมีการนําเสนอผลการดําเนินงานระดับจังหวัด ที่โรงแรมรี
เจนท ขอเรียนเชิญผูบริหารและผูสนใจเขารวมรับฟงการสรุปผลงานดวย
3. การจัดเวทีประชาคม
ในวันที่ 12 ก.ย. 2548 เวลา 18.00-20.00 น. จะมีการจัดเวทีประชาคม เรื่อง “ประชาสัมพันธ
อาหารปลอดภัย” ที่บริเวณโตรุงตลาดใหญ
4. P.S.O.
การประเมิน P.S.O. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ในเดือนกันยายน โซนละ 1 อําเภอ ตาม
ความพรอมและสมัครใจ ขณะนี้เหลือโซน 5 ยังไมสง ชือ่ สนง.สสอ.เขารับการประเมิน
5. HNQA
การสมัครเขารวมโครงการ HNQA จํานวน 9 โรงพยาบาล รอการตอบรับ 6 โรงพยาบาล/ 1
เครือขาย
6. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
ในชวงเดือน กันยายน จะมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
ที่ ศอข. จึงขอใหแตละหนวยงานคัดเลือก อสม. เขารวมการอบรมดังกลาวดวย รุนแรกจะอบรมในวันที่
15 ก.ย. 2548 และสิ้นสุดการอบรมในเดือน มีนาคม 2549 รายละเอียดทางฝายไดทาํ หนังสือใหแตละ
อําเภอทราบเปนที่เรียบรอยแลว
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7. งานสุขศึกษา
วันที่ 26-30 ก.ย. 2548 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะทําการประเมิน
มาตรฐานงานสุขศึกษาใน 3 อําเภอ (อ.เมือง, อ.วารินชําราบ และ อ.พิบูลมังสาหาร) ของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยจะประเมินที่โรงพยาบาล และสถานที่อนามัยที่รว มโครงการวิจยั เชิงพฤติกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
การจัดเวทีประชาคม เรื่อง “ประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย” ที่บริเวณโตรุงตลาดใหญ อาจ
ตองเลื่อนกําหนดการออกไป ขอใหฝายสนับสนุนฯประสานอีกครั้ง
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน นี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก CEO ใหจัดการอบรมใหกับ อสม. ทีม่ าจากทุกหมูบ าน ทุกชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร
จะเนนเรื่อง ยาเสพติด บุหรี่ โรคไขเลือดออก สรางความเขาใจเกี่ยวกับงานและอุดมการณ ใหเปนใน
ทิศทางและรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด นอกจากนี้ยงั คงตองสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ EMS
เพื่อใหเกิดระบบที่ครอบคลุมและเกิดประโยชนแกประชาชน
ฝายประกันสุขภาพ
1. สรุปผลงาน Coverage UC เดือนกรกฎาคม 2548 พบวา มีความครอบคลุมรอยละ 95.65 ยังคงมี
สิทธิวา งอยู 63,751 ราย ขึน้ ทะเบียน 8,110 ราย อําเภอที่ขึ้นทะเบียนไดมากที่สดุ ในเดือนกรกฎาคม
คือ อ.บุณฑริก อําเภอที่มีความครอบคลุมมากเกินรอยละ 99 คือ อ.ตาลสุม, อ.ดอนมดแดง และ อ.ศรี
เมืองใหม ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ
1.2 เงินเพิม่ หรือลบในเดือน
1.3 ผลงานแกไขสิทธิวางในเดือนกรกฎาคม 2548
1.4 ผลงานแกไขสิทธิวางสะสม
1.5 การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC ระหวาง ก.ค.-มิ.ย.48
1.6 แนวโนมสิทธิวา งตําบล
2. การโอนเงิน UC ในรอบเดือนสิงหาคม
ในเดือนสิงหาคม มีการโอนเงิน UC ใหแกหนวยบริการ ตามผลงาน PP ครั้งที่ 3 ไปเปนที่
เรียบรอยแลว ซึ่งในการโอนเงินครั้งนี้ ไดมีการหักลบหนี้เงิน PP จากที่ไดใหไปในครั้งแรกตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2547 ถึงเดือนมกราคม2548
เงินยอดที่ 2 เปนเงินเพิ่มเติมของ OP รอยละ 100 ประจําเดือนเมษายน 2548 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2548
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โอนเงินใหโรงพยาบาลตางๆตามประกาศของ สสจ. เรื่อง คาตอบแทนสําหรับแพทย ฉบับที่ 5
จํานวน 6 รพ. นัน้ ทางฝายไดโอนเงินใหเปนทีเ่ รียบรอยแลว ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2548 ถึงเดือน
กันยายน 2548
3. โครงการคนหาและจดทะเบียนผูพ ิการ
จังหวัดอุบลราชธานีไดรับโควตา จํานวน 2,968 ราย ขณะนี้ ณ เดือนสิงหาคม 2548 ไดมีการ
ลงทะเบียนในโปรแกรม สําหรับขึ้นทะเบียนผูพิการรายใหม 889 ราย และคาตอบแทนสําหรับการนําผู
พิการมาขึ้นทะเบียนนัน้ จะพิจารณาในกรณีที่ ผูพิการที่มีสิทธิบัตรทองแตยังไมมีสทิ ธิ (สิทธิวา ง) หรือ
ผูพิการที่มีสทิ ธิบัตรทองแตไมไดระบุสิทธิผพู ิการ หรือ ผูพ ิการที่มีสทิ ธิบัตรทองและระบุสิทธิผพู ิการแลว
แตไมไดจดทะเบียนผูพ ิการตาม พรบ. ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ป 2534 และผูการที่มาลงทะเบียน
เหลานี้ จะตองลงทะเบียนตามโปรแกรมขึน้ ทะเบียนใหมสําหรับผูพกิ ารเทานั้น จึงจะไดเงิน สวนหนวย
บริการจะไดเงินคาตอบแทนรายละ 50 บาท โดยจะไดหลังจากสิ้นสุดโครงการ คือวันที่ 31 ธ.ค. 2548
ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝา ยประกันสุขภาพ
4. การตรวจสุขภาพของพระภิกษุสงฆ
ตามที่มนี โยบายใหหนวยบริการทุกแหง ตรวจสุขภาพของพระที่จําพรรษาอยูที่วัดทุกรูปนัน้
ทางฝายจะจัดสรรงบประมาณใหในรูปเหมาจาย โดยจะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ และถวายภัตราหาร
เชา หรือเพล
5. การตรวจประเมินหนวยบริการที่จะขึน้ ทะเบียนในป 2549
ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพถวนหนา จะมีการตรวจประเมินหนวยบริการที่จะเขาโครงการ
ทุกป สําหรับป 2549 จะเริ่มออกตรวจหนวยบริการเอกชน คือ วันที่ 21 ก.ย. 2548 จะไปตรวจที่ รพ.
เอกชนรมเกลา และวันที่ 22 ก.ย. 2548 จะไปตรวจที่ รพ.คายฯ และ รพ.กองบิน 21 สวนหนวยบริการ
ในสังกัดนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะออกตรวจประเมินหนวยบริการของรัฐทุกแหง ในเดือนกันยายน
2548 ถึงเดือนธันวาคม 2548 สวนการประเมิน PCU จะทําโดยใหแตละ PCU ประเมินตนเองกอนแลว
จะลงสุมตรวจอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ในป 2549 อาจมีโครงการคนหาและจดทะเบียนผูพ ิการอีก ซึ่งงบประมาณที่จะสนับสนุนนั้น
จะไดรับตามผลงาน ดังนัน้ จะตองเตรียมการดําเนินงานโดยไมตองคํานึงถึงงบประมาณที่จะได หากมี
โครงการไหนที่จะไดรับเงินตอบแทน จึงมาพิจารณาบริหารจัดการใหเหมาะสม เพื่อใหทุกคนไดรับ
ประโยชนรว มกัน
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT ของพนักงานบันทึกขอมูล ในทุก PCU
ขอเชิญพนักงานบันทึกขอมูล ในทุก PCU เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT
สําหรับงานขอมูลขาวสารสาธารณสุข ดังนี้
รุนที่
8

วันที่
1 ก.ย.48

9
10
11

2 ก.ย.48
5 ก.ย.48
6 ก.ย.48

อําเภอ
กิ่ง อ.เหลาเสือโกก
กุดขาวปุน
เมือง
รวม
เขื่องใน
มวงสามสิบ
ตระการพืชผล

จํานวน
7
10
16
33
32
25
30

สําหรับเจาหนาที่อําเภอโขงเจียมที่ไมไดมาอบรมตามกําหนดนั้น ใหมาอบรมในวันที่ 5 ก.ย.
2548
ผลการประเมินการจัดการอบรมที่ผานมาระหวางวันที่ 15-19 ส.ค. 2548 คะแนนที่ไดรับจาก
การ Pre-test คะแนนเต็ม 25 คะแนน พบวา เจาหนาที่จากอําเภอทุง ศรีอุดมทําคะแนนนอยที่สุดคือ 3
คะแนน และเจาหนาที่จากกิ่งอําเภอนาเยียทําคะแนนไดสูงสุดคือ 22 คะแนน สวน Pos-test
เจาหนาที่จากอําเภอทุงศรีอดุ มทําคะแนนนอยที่สุดคือ 8 คะแนน และเจาหนาที่จากอําเภอน้ํายืนทํา
คะแนนไดสูงสุดคือ 24 คะแนน
2. การอบรม
ขอเชิญผูสนใจสมัครเขารับการอบรมหลักสูตร“การประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เพือ่ การบริหารจัดการขอมูลสาธารณสุข” วันที่ 19 – 23 ก.ย. 2548 ณ ศูนยฝกอบรม
คอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทานสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรไดที่
http://www.phoubon.in.th
3. สรุปการสงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม 2548
อําเภอ
โพธิ์ไทร
สําโรง

PCU
ทั้งหมด
11
13

ถูก
11
13

จํานวน PCU ที่สงขอมูล
ผิด
รวม
รอยละ
0
11
100
0
13
100

รอยละทีส่ ง
ก.ค.48
90.91
92.31
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อําเภอ
ดอนมดแดง
พิบูลมังสาหาร
กิ่งอําเภอน้ําขุน
เดชอุดม
สิรินธร
กิ่งอําเภอนาเยีย
กิ่งอําเภอนาตาล
กิ่งอ.เหลาเสือโกก
กิ่งอ.สวางวีระวงศ
ตระการพืชผล
วารินชําราบ
บุณฑริก
กุดขาวปุน
ศรีเมืองใหม
มวงสามสิบ
ตาลสุม
เมือง
ทุงศรีอุดม
น้ํายืน
เขมราฐ
โขงเจียม
เขื่องใน
นาจะหลวย
รวม

PCU
ทั้งหมด
5
21
6
28
8
5
6
6
6
29
19
17
9
17
24
8
20
7
13
11
11
31
10
341

ถูก
5
21
6
1
0
1
0
0
0
0
18
13
0
15
21
7
0
0
6
0
4
0
0
142

จํานวน PCU ที่สงขอมูล
ผิด
รวม
0
5
0
21
0
6
27
28
8
8
4
5
6
6
6
6
6
6
28
28
0
18
3
16
8
8
0
15
0
21
0
7
16
16
4
4
0
6
5
5
0
4
0
0
0
0
121
263

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96.55
94.74
94.12
88.89
88.24
87.50
87.50
80.0
57.14
46.15
45.45
36.36
0
0
77.13

รอยละทีส่ ง
ก.ค.48
88.00
85.71
100
89.29
87.50
0
0
0
0
0
0
100
88.89
82.35
100
0
80.00
42.86
76.92
36.36
0
58.06
90.00
60.12

จากการสงขอมูลในครั้งนี้ พบวา อัตราการสงขอมูลมากขึ้นรอยละ 17 แตอัตราขอมูลผิดพลาด
ก็มีมากขึ้น สวนเรื่องความทันเวลาและความครบถวน นั้น ไดรับการแกไขในระดับหนึง่ แตยังคงตอง
ติดตามความถูกตองของขอมูลตอ
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4. SMART CAMP
ขอติดตามการรายงานขอมูล SMART CAMP เดือนที่ 3 ซึ่งขอใหทุกอําเภอรายงานการ
ติดตามผลครั้งที่ 3 สิ้นเดือนสิงหาคม ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2548 เพื่อจะไดนําผลเขาที่ประชุมระดับเขต
ในวันที่ 6 ก.ย. 2548
มติที่ประชุม รับทราบ
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT ของพนักงานบันทึกขอมูล ในทุก PCU สวนหนึ่งเปน
การตรวจสอบการจางบุคลากรของ PCU วาตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่ตองการจางหรือไม
ขอใหศูนย IT หาคณะกรรมการ ตรวจประเมินพนักงานบันทึกขอมูล วาผานเกณฑหรือตรง
ตามคุณสมบัติหรือไม แลวแจงผลกลับไปยังอําเภอดวย หากไมตรงตามคุณสมบัตทิ างอําเภอจะไดจาง
พนักงานบันทึกขอมูลใหมทดแทน แตถา สามารถพัฒนาไดอาจจะอนุโลมใหจางงานตอได

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ฝายอนามัย
ทาง สนง. สสจ. จะซื้อเครื่องประเมินสมรรถภาพทางกาย สําหรับประชาชน โดยจะมอบให
CUP และใชรวมกันในอําเภอ จํานวน 19 สสอ. และในวันที่ 14 ก.ย. 2548 จะเชิญผูรับผิดชอบรับฟง
การชี้แจงการใชอุปกรณตางๆ และการใชโปรแกรมการประเมินดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.28 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

