รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/ 2550
วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
...........................................

ผูมารวมประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2 นายสุวิทย
โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายสมพงษ
พงษชีวนิ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายจรัญ
ทองทับ
แทน ผูอํานวยการโรงเพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
7 ผูแทน ผอ. รพ.พระศรีมหาโพธิ์
8 นายพรเจริญ
เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
9 ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
10 นายธวัติ
บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
11 นายดนัย
เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
12 นายอุดม
โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
13 นายสุทธินันท
โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
14 พญ.วัชรากรณ
ปริมะโน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
15 นายภิรกั ษ
รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
16 น.ส.ระพีพรรณ
นันตะบุตร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
17 นายเจริญ
เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
18 นายพัฒนา
ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
19 นายสยาม
ประสานพิมพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
20 น.ส.อาทิตยา
เครื่องพาที
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
21 นายภาสกร
ประทีปวณิช
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
22 นายณรงคศักดิ์
เข็มเพชร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
23 นายประวีร
คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
24 ผูแทน ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
25 นางไพรสุรีย
บุญหอ
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

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
57
58

น.ส.วิมลรัตน
นายอวิรุทธิ์
นายพิทกั ษพงษ
นายธานินทร
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายสุพจน
นายบัญญติ
นายลําพูน
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายณรงค
นายไพรัช
นายทองอินทร
นายประจักษ
นายประสพ
นายยุรวัฒ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายประกอบ
นายเกรียงไกร
นายชัยณรงค
นายสุพจน
นายสุทิน
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวิทย
นางพรนภัส
นายวิโรจน
นายสุทธิพงษ
นางสิริพร
นายประทีป

ประทีปะเสน
นันทบุตร
จันทรแดง
ไชยานุกูล
วรรณชาติ
หลักเขต
แสงสวาง
พลสวัสดิ์
ฉวีรักษ
เงินราง
ออนเนตร
แผลงศร
จันทพันธ
ชัยธานี
ทองงาม
สารสมัคร
ทองผา
กุลพร
พูลทอง
ศรศิริ
พื้นทอง
สุวรรณกูฏ
บุญทา
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
ประเสริฐไทยเจริญ
เซมรัมย
ภาคทอง
วงศตรี
บุญธรรม

ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก
แทน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
แทน สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน
หัวหนาฝายควบคุมโรค
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสาธารณสุข
ผัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนาฝายอนามัย
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59
60
61
62
63
64
65
66
67

น.ส.กาญจนา
นายสมบูรณ
นายพรประเสริฐ
นายสุวชัย
นางจิรวัฒน
น.ส.อลิษา
น.ส.จินตนา
นางลําดวน
นางสุภาภรณ

มหาพล
เพ็ญพิมพ
อุนคํา
กุมปุร
สุสิงห
สุพรรณ
พรมลาย
ศรีขาว
อุตมัง

หัวหนาฝายคุม ครองผูบริโภค
หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
ผูชวยหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
แทน หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยหัวหนาฝายอนามัย

ผูไมมารวมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2 นางปริญญา
ผกานนท
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
4 ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
5 ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
6 ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
7 หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
8 นางหรรษา
ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นางรําไพ
สุวนาม
หัวหนาประกันสุขภาพ
10 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
11 ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
12 ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
13 ผูอํานวยการศูนยวศิ วกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
14 ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
15 ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธานี)
16 รก.ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการ
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการดังนี้

พิธีกอนการประชุม
1. การพิธีมอบโลเกียรติคุณโครงการประกวดสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน ป 2550
1.1 ประเภทสถานที่ที่ทํางานไมนอยกวา 10 คน
1.1.1 ชนะเลิศดีเดน
โรงพยาบาลเขื่องใน
1.1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงพยาบาลโขงเจียม
1.1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
สนง.สสอ.ตระการพืชผล
1.2 ประเภทสถานที่ที่ทํางานนอยกวา 10 คน
1.2.1 ชนะเลิศดีเดน
สถานีอนามัยบัวยาง
อําเภอมวงสามสิบ
1.2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
สถานีอนามัยโคกนอย อําเภอตระการพืชผล
1.2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
สถานีอนามัยคูเมือง
อําเภอวารินชําราบ
1.2.4 รองชนะเลิศอันดับ 2
สถานีอนามัยปทุม
อําเภอเมือง
1.2.5 รองชนะเลิศอันดับ 3
สถานีอนามัยหนองเรือ อําเภอบุณฑริก
1.2.6 รองชนะเลิศอันดับ 3
สถานีอนามัยบัวงาม อําเภอเดชอุดม
1.3 ประเภทประเมินสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน ป 2550
1.3.1 ระดับดีมาก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราราบ
1.3.2 ระดับดี
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
1.3.3 ระดับดี
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกิ่งน้ําขุน
1.3.4 ระดับดี
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกิ่งนาเยีย
1.3.5 ระดับดีมาก
สถานีอนามัยบัวยาง
1.3.6 ระดับดีมาก
สถานีอนามัยสรางมิ่ง
1.3.7 ระดับดี
สถานีอนามัยคูเมือง
1.3.8 ระดับดี
สถานีอนามัยโนนเกษม
1.3.9 ระดับดี
สถานีอนามัยน้ําขุน
1.3.10 ระดับดี
สถานีอนามัยขี้เหล็ก
1.3.11 ระดับดี
สถานีอนามัยนาดี
1.3.12 ระดับดี
สถานีอนามัยนาจาน
1.3.13 ระดับดี
ศูนยสุขภาพชุมชนนาหวา
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2. การพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัย ป 2550”
2.1 โรงพยาบาลสําโรง
2.2 โรงพยาลบาลโขมเจียม
2.3 โรงพยาบาลกุดขาวปุน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 เรื่องแจงจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน :
1.1 ขอแสดงความยินดีทจี่ ังหวัดอุบลราชธานี ไดรับรางวัลในการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจํา
ป 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง EMS และการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และ
ขอบคุณทุกคนที่มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2550 วันที่ 5 สิงหาคม 2550
ได ส รุ ป รายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7 /2550 เมื่ อ วั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2550 โดยได Upload
ไว ที่
www.phoubon.in.th เพื่อผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2550
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
-ไมม-ี
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตาง ๆ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และการกําหยดยุทธศาสตร ป 2551
ขอเชิญผูบริหารของโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และทีมนักวิชาการสาธารณสุขไดเขา
รวมการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และการกําหนดยุทธศาสตร ป
2551 ระหวางวันที่ 11 – 12 กันยายน 2550 ณ หองประชุมศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
วันแรก
บทวิภาคยุทธศาสตร ป 2550
วันที่สอง
กําหนดยุทธศาสตร ป 2550
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายบริหาร
1. งานพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบใหเขตเปนผุดําเนินการประเมินผลงานตําแหนง พยาบาล
วิชาชีพ ระดับ 7 และระดับ 8 ตามหนังสือที่ สธ 0201.039/ว 158 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 โดยในชวง
ระยะเวลาเปลี่ยนผานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รจะรับพิจารณาเรื่องขอประเมินผลงานของ
ตําแหนงดังกลาวถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
ดวยบัดนี้ ไดถึงวาระการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และการเลื่อนขั้นคาจางประจํา ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2550 ในสังกัดสํานักงานสาธารรสุขจังหวัด แลว ขอใหตรวจสอบขอมูลคนจริง วันที่ 1 กันยายน 2550 ได
ที่เวฟไซด http://ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/pattana.htm เพื่อยืนยันยอดเงิน และจํานวนคน
จริงไดที่งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่
27 – 31 สิงหาคม 2550
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอําเภอ / โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง สงผลการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพรอมแบบประเมินฯ ระดับ 1-8 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2550
โปรดแจงใหขาราชการ/ลูกจางที่มีความประสงคจะขอยายไปปฏิบัติราชการแหงใมห ยื่นคําขอยาย
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2550
ดวยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี จะดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรพนักงานผูชวย
พยาบาลขั้น โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ขอให
โรงพยาบาลไดรับการจัดสรรโควตา หลักสูตรดังกกลาว ดําเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขารับการ
ฝ ก อบรมตามรายละเดี ย ดโครงการ ให ร ายงานผลการคั ด เลื อ กให สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ภายในวันที่ 14 กันยายน 2550
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3. การจัดทําแผนการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ 2551
ขอใหเครือขายบริการทุกแหง สรุปเปรียบเทียบแผนการเงินการคลังของปงบประมาณ 2550 กับผล
การใชจายจริง โดยใชขอมูลทางการเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2550 เปนขอมูลเปรียบเทียบ และหลัง
เปรียบเทียบแผน/ผลการใชจายเงินแลว ขอใหจัดทําแผนการเงินการคลัง ประจํา ป 2551 ลักษณะแผน
แบบสมดุล โดยขอใหเครือขายสงสรุปเปรียบเทียบการเงินการคลัง ป 2500 และสงแผนการเงินการคลัง
ประจําป 2551 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2550
4. ขอใหสงรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ขอ 6 งวดทีป่  2549
ขอใหโรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทุกแหง สงรายงานการควบคุมภายใน งวด
ป 2549 ใหฝายบริหารงานทั่วไป ภายในวันที่ 7 กันยายน 2550
5. แจงกําหนดการประชุมพัฒนากลไกการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง (CFO)
ศูนยเฝาระวังการเงินการคลัง ไดจัดทําโครงการประชุมเรื่อง การพัฒนากลไกการเฝาระวังสถานการณ
ดานการเงินการคลัง (CFO) ใหแกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานเฝาระวังสถานการณการเงิน
การคลังระกับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยมีกําหนดจัดการประชุมระหวางวันที่ 11 – 12 กันยายน 2550
ณ โรงแรมลายทอง รายละเอียดเพิ่มเติมฝายบริหารงานทั่วไปจะไดแจงเปนหนังสือใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
6. แจงการดําเนินงานลงทุน UC ป 2548 , 2549 และ ป 2550
งานพัสดุ ฝายบริหารทั่วไป ขอใหหนวยงานของเครือขายตรวจสอบงบลงทุน UC และดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีงบลงทุนเหลือจาย ประจําป 2548 , 2549 ใหจัดทําแผน/หนังสือขอใชเงินเหลือจายตามจํานวน
คงเหลือ เสนอขออนุมัติใชเงินเพื่อใหนายแพทยสาธารณสุขจัหวัดอุนมัติ และสงใหแลวเสร็จ ภายในวันที่
15 กันยายน 2550
2. กรณีงบลงทุน ประจําป 2550 ใหดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามรายการและอํานาจที่ไดรับมอบหมาย
และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบทุกวันที่ 20 ของเดือน
3. กรณีงบลงทุน ป 2550 เหลือจาย ใหจัดทําแผน/หนังสือขอใชเงินเหลือจายเสนอใหนายแพทย
สาธารณสุขจัหวัดอุนมัติกอนดําเนินการตามระเบียบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี ป 2550 ( 1 มกราคม - 25 สิงหาคม 2550)
ประเทศไทย มีรายงานผุปวย 36,082 ราย คิดเปนอัตราปวย 57.43 ตอแสน ปชก.
เขต 14 มี ร ายงานผู ป ว ย 2,354 ราย คิ ด เป น อั ต ราป ว ย 56.87 ต อ แสน ปชก. เสี ย ชี วิ ต 2 ราย
ที่จังหวัดศรีสะเกษ
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จังหวัดอุบลราชธานี มีรายงานผูปวย 1,405 ราย คิดเปนอัตราปวย 78.80 ตอแสน ปชก. ไมมีผูเสียชีวิต
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
2. สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนสิงหาคม 2550
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ

ฝายอนามัย
1. ขอความรวมมือทุกโซนไดประสานอําเภอในการรายงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม
เด็กไทยทําได ป 2550 เนื่องจากจังหวัดไดจัดสรรงบประมาณใหแตละอําเภอดําเนินการ ขอใหรายงาน
ผลใหฝายอนามัย ภายในวันที่ 14 กันยายน 2550
2. การประชุมสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กนาอยู ขอเชิญผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกแหง และ
ผูรับผิดชอบงานศูนยเด็กเล็กประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน เขารวมประชุม
ในวันที่ 13 กันยายน 2550 ณ โรงแรมปทุมรัตน
3. เนื่องจากมีการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอเชิญผุรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กจาก
โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยทุกแหง แหงละ 1 คน เขารวมประชุม
ในวันที่ 10 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอุบลบุรีฯ
4. การออกประเมินคุณภาพการพยาบาล ประจําเดือน กันยายน 2550
วันที่ 13 กันยายน 2550
โรงพยาบาลดอนมดแดง / โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ
วันที่ 14 กันยายน 2550
โรงพยาบาลบุณฑริก
วันที่ 20 กันยายน 2550
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
วันที่ 21 กันยายน 2550
โรงพยาบาลเขื่องใน / โรงพยาบาลมวงสามสิบ
วันที่ 27 กันยายน 2550
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม / โรงพยาบาลเขมราฐ
5. การหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การดําเนินงานการตรวจสุขภาพเคลื่อน ในประเด็นการจาง
พนักงานตรวจสุขภาพ เนื่องสัญญาการจางสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2550
ประธาน : ใหรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (นพ.สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร) ไดไปดําเนินการตอ เพราะ
เรื่องเปนนโยบายที่จะตองดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. การเตรียมกิจกรรม “งาน อสม. วัดความดัน” การรณรงคการตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไทย
1.1 ในวันที่ 2 กันยายน 2550 ณ ศาลาประชาวาริน อําเภอวารินชําราบ โดยไดเชิญ อสม. ในเขตอําเภอ
เมือง จํานวน 300 คน และอําเภอวาริน จํานวน 300 คน รวม 600 คน โดยมีกําหนดการ ดังนี้
เวลา 07.00 – 08.00 น.
อสม. และผูมารวมงานลงทะเบียน
เวลา 08.00 – 09.00 น.
การแสดงของศิลปนทองถิ่นรวมรณรงค
เวลา 07.00 – 08.00 น.
- พิธีเปด โดยผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- อสม. ตรวจวัด ความดันโลหิต แก ก ลุมเปาหมาย อายุ 35 ป
ขึ้นไป ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
- จัดนิทรรศการ
รายละเอียดตาม 1. ผังการจัดงาน ศาลาประชาวาริน
2. ผังการจอดรถ โครงการ “ตรวจวัดความดัน ปองกันภัยเงียบ”
1.2 หนวยปฏิบัติการทุกอําเภอที่อยูในพื้นที่เมื่อเริ่มการปฏิบัติการ มีหนังสือสั่งการในการรายงานของ
วันที่ 2 กันยายน 2550
ชวงเชา
อําเภอรายงานจังหวัดภายใน
เวลา 10.00 น.
จังหวัดรายงานใหกระทรวง
เวลา 11.00 น.
อําเภอรายงานใหจังหวัดภายใน
เวลา 14.00 น.
ชวงบาย
จังหวัดรายงานใหกระทรวง
เวลา 15.00น.
โดยกําหนดการรายงาน โครงการรณรงคตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไทย “ตรวจวัดความดัน ปองกันภัย
เงียบ” ดังนี้
1.2.1 แบบฟอรมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
HT-01 แบบบันทึกขอมูลการคัดกรอกความดันโลหิต (เก็บไวในหมูบาน)
HT-02 แบบรวบรวมขอมูลการคัดกรอกความดันโลหิตระดับตําบล (จัดเก็บไวที่ตําบล
และสงอําเภอ)
HT-03 แบบรวบรวมขอมูลการคัดกรอกความดันโลหิตระดับอําเภอ (จัดเก็บไวที่อําเภอ
และสงจังหวัด)
HT-04
แบบรวบรวมขอมูลการคัดกรอกความดันโลหิตระดับจังหวัด (จังหวัด
ดําเนินการ)
1.2.2 กําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงรวบรวมขอมูลและรายงานทางโทรสาร
ที่หมายเลข 0 – 4526 - 1864 หรือหมายเลขหนาหองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 0 – 4524 – 2225 ,
0 – 4524 – 1918 หรือการงานผานทาง website หรือทาง E-mail Hunsa_4@hotmail.com
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1.2.3 ระยะเวลาการรายงาน 2 – 8 กันยายน 2550 ใหรายงานวันละ 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ชวงเชา
อําเภอรายงานใหจังหวัดภายใน
เวลา 10.00 น.
จังหวัดรายงานใหกระทรวง
เวลา 11.00 น.
รอบที่ 2 ชวงบาย
อําเภอรายงานใหจังหวัดภายใน
เวลา 14.00 น.
จังหวัดรายงานใหกระทรวง
เวลา 15.00น.
การรายงานเปนการรายงานยอดสะสม หมายถึง รายงานยอดสะสมตั้งแตวันที่ 2 – 8 กันยายน 2550
ประธาน : กิจกรรมในวันที่ 2 กันยายน 2550 นี้ ทานผูตรวจราชการกระทรวง เขต 14 ก็จะรวมตรวจเยี่ยม
ในการจัดกิจกรรมดวย เฉพาะนั้นจะตองมีจุดบัญชาการเพื่อรวบรวมขอมูลในการตรวจเยี่ยม ซึ่งมีทั้งขอมูล
และภาพกิจกรรม
2. การอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน โดยไดดําเนินการอบรม ครู ก. ไปแลวในชวงที่
ผานมา และจะอบรมตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2550 จํานวน 5 รุน ที่ PCU ทั้ง 4 จังหวัด ในเขต 14 ขอให
QRT ของแต ล ะอํ า เภอได ร ว มกั น ทํ า หน า ที่ ป ระจํ า กลุ ม ในแต ล ะรุ น และทางฝ า ยจะจั ด อบรมเฉพาะ
หลั ก สู ตรของผูบริ ห ารและผู ที่ ยั ง ไม ไ ดเ ขารั บการอบรม ในการนี้จ ะมี ห นังสื อ แจ ง ประสานอี ก ครั้ ง นี้
(ประมาณวันที่ 13 กันยายน 2550)
3. การจัดมหกรรม PCU ซึ่งเปนปแรก โดยนําผลงานที่ดีเดนของPCU แตละอําเภอใหนํามาเสนอผลงานใน
การจัดมหกรรมดังกลาว โดยไดเรียนเชิญวิทยากรรับเชิญมาบรรยายแนวทางการพัฒนาPCU ในวันที่ 25
กันยายน 2550 โดยทางฝายจะตองเชิญจังหวัดใกลเคียงเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายประกันสุขภาพ
1. National Coverage เดือน สิงหาคม 2550 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่
ฝายประกันสุขภาพ
2. การปรับเปาหมาย PP ป 2550 ซึ่งจังหวัดกําหนดใหแตละอําเภอจัดสงภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2550
ปรากฎวามีอําเภอที่จัดสง จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอเหลาเสือโกก อําเภอดอนมดแดง
อําเภอมวงสามสิบ อําเภอตระพืชผล อําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอศรีเมืองใหม อําเภอกุดขาวปุน
และอําเภอพิบูลมังสาหาร
3. โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบ PP จาก สปสช. เขตพื้นที่ ขอใหสงรายงานการดําเนินงานตาม
อํ า เภอเขื่ อ งใน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการภายในวั น นี้ ปรากฎว า ส ง มาแล ว 7 แห ง ได แ ก
อําเภอดอนมดแดง อําเภอตระพืชผล อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอโพธิ์ไทร และอําเภอวารินชําราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
1. ผลการปฏิบัติงานหนวย EMS ประจําเดือน สิงหาคม 2550 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
2. การมอบรถปฐมพยาบาล 18 คัน จากองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม
2550 โดยมีผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมพงษ พงษชีวิน) เปนผุรับมอบ
และมีสาธารณสุขอําเภอรวมเปนสักขีพยานในกิจกรรม ในการนี้ไดจัดรถยนตจํานวน 8 คัน ลงในจุดที่
ใชรถยนตสํารอง สวนอีกจํานวน 10 คัน จะนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอไป
3. การบริจาคเงินจากผูมีจิตศรัทธาในงานศพของคุณแมประยูร ศรีทอง เพื่อใหในระบบ 1669 EMS
(ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน) จํานวน 10,000 บาท โดยไดนําเงินจํานวนนี้เขากองทุนฯ ตอไป
4. การอบรมฟนฟู EMS ประมาณปลายเดือนกันยายน 2550 โดยประสานทางวิทยากรจากวิทยาลัยการ
พยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี โดยกําหนดการอบรมรุนละ 3 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. ผลการประกวด อย.นอย เขต 14 โรงเรียนขนาด 1,501 คน ขึ้นไป โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ เปน
ตัวแทนของเขต 14 ในการประกวดระดับประเทศ สวนโรงเรียนขนาดต่ํา 1,500 คน โรงเรียนพนาศึกษา
จังหวัดอํานาจเจริญเปนตัวแทนประกวดระดับประเทศ สวนโรงเรียนวิจิตรวิทยา อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เปนอันดับที่ 2 การประกวด อย.นอย ระกับประเทศ จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 5 – 7
กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ
2. การประชุมกรณี การใชวัตถุกันเสียในเสนกวยเตี๋วย ซึ่งทางศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดอุบล
ราชานี ไดทําการศึกษาเมื่อป 2549 และไดนําเสนอในการประชุมวิชาการของกรม ที่เมืองธานี ซึ่งประเด็น
นี้ สื่อ มวลชนสนใจ ข า วนี้ จึงทํ า ให ขาว “พบการใชส ารหรื อวั ต ถุกั นเสี ย ในเส น ก ว ยเตี๋ ว ยของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี” โดยเก็บตัวอยางในพื้นที่เขต 14 จํานวน 103 ตัวอยาง พบปญหา 43 ตัวอยาง ที่ประชุมเขต
14 ในสัปดาหหนาจะออกตรวจเยี่ยมทุกแหลงผลิต และวันที่ 10 กันยายน 2550 จะประชุมผูประกอบการ
ผลิตเสน และเชิญทาง อย. มาดวย ซึ่งเปนการประชุมซักซอมการประชุมใหชัดเจน และหลังจากวันที่ 20
กันยายน 2550 ทุกจังหวัดในเขต 14 จะเก็บตัวอยางตรวจซ้ําอีกครั้ง การประชุมครั้งตอไปจะไดรายงานผล
การตรวจใหทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม :
7.1 ขอแสดงความเสีย กับเหตุการณความไมสงบทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่สถานีอนามัยประจัง
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาณี มีเจาหนาที่สถานีอนามัยถูกยิงเสียชีวิต จํานวน 3 คน
7.2 ผลการประกวดสถานีอนามัย และสํานักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ
ภาคใต
ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา
ประเภทสถานีอนามัย
ชนะเลิศ สถานีอนามัยมะเล็ด อําเภอสมุย
จังหวัดสุราษฏรธานี
ภาคกลาง
ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
ประเภทสถานีอนามัย
ชนะเลิศ สถานีอนามัยมวงชุม
จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทสถานีอนามัย
ชนะเลิศ สถานีอนามัยดงแดนใหญ อําเภอคําเขื่อนแกว
จังหวัดยโสธร
ภาคเหนือ
ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ประเภทสถานีอนามัย
ชนะเลิศ สถานีอนามัยทาชาง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
ระดับประเทศ
ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ชนะเลิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ประเภทสถานีอนามัย
ชนะเลิศ สถานีอนามัยดงแดนใหญ อําเภอคําเขื่อนแกว
จังหวัดยโสธร
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ซึ่งจะมอบรางวัลใหสถานีอนามัยดีเดน , บุคคลดีเดนระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ
ในการประชุ ม วิ ช าการของชมรมสาธารณสุ ข แห ง ประเทศ ระหว า งที่ 5 – 7 กั น ยายน 2550
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประธาน : เหตุการณที่เกิดขึ้นในภาคใต เปนเหตุการณที่พวกเราไมอยากใหเกิดขึ้น ทางกระทรวงไดนําเงิน
จากการที่พวกเราไดชวยกันบริจาคไปเปนกองทุนดูแลครอบครัว รายละประมาณ 2 ลานบาท เพื่อเปนการ
ชวยครอบครัวของผูเสียชีวิต
7.3 งานเกษียณอายุราชการ
ประธาน : คงดําเนินการจัดแบบเดิม ซึ่งทุกปคงดําเนินการมาแลวเหมือนปที่ผานมา มอบหมายใหฝาย
บริหารทั่วไปไดดําเนินการ กําหนดวันเวลาและสถานที่
มติที่ประชุม ทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
สุรพงษ จารุแพทย
(นายสุรพงษ จารุแพทย)
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
ผูบันทึกการประชุม

