รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 / 2548 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2548
ณ หองประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
--------------------------------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 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
7 นางนันทรียา
โลหะไพบูลยกลุ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
8 นายธรณินทร
กองสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
10 น.ส.สุมนา
ศรีชลาชัย
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
11 นายถนอมศักดิ์ บุญสู
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
12 นางมินตรา
ลี้ชาเพิม่ พูน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
13 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
14 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
15 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
16 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
17 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
18 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
19 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
20 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
22 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
23 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ
24 นายประทีป
บุญธรรม
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
25 นางหรรษา
ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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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

นายคมกริช
นายสุรพงษ
นส.วนิดา
นางคนึงนิตย
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นายกําแหง
นายอรุณ
นางทิพวรรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นส.ผองนภา
นายจตุรพิศ
นายปยะมิตร
นางเรียมรัตน
นายสุวชัย
นายรวี
นายนิทัศน
นายภูมนิ ทร
นายบรรหยัด
นายปรีชา
นางสุชารัตน
นายดิเรกลาภ
นางพรทิพย
นส.จินตนา
นายดนัย
นายสุวิทย
นส.เพชรรุง
นางสุดาพรรณ
นายศิระ

ละคร
จารุแพทย
ชัยเวชสกุล
กาฬเนตร
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
สมสุข
บุญสราง
โรจนศตพงค
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
พันธพิพฒ
ั น
สมหอม
สมบูรณ
รักเสมอวงศ
กุมปรุ
แววศรี
อินทรมุกต
ศรีทานันท
สุริผล
ทองมูล
ดวงแกว
จารุแพทย
สาระบุตร
พรมลาย
เจียรกุล
โรจนศักดิ์โสธร
ไพรพยอม
ประคองพันธ
เมืองไทย

หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาสํานักงาน EMS
หัวหนาศูนยปฏิบัติการ EMS
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
แทนผูชว ยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
งานเลขานุการกิจ
ฝายควบคุมโรค
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายควบคุมโรค
ฝายควบคุมโรค
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
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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

นายพัฒนา
นายปริญญา
นายเทวเจษฐา
นายวิลพงษ
นายเจริญ
นางสุมิตรา
นายพรเจริญ
นายจันทรศริ ิ
นายธีรยุทธ
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายประวิทย
นายอดุลย
นายสุพจน
นายณรงค
นายทนงศักดิ์
นายลําพูน
นายมนตรี
นางศิวาภรณ
นายสัมพันธ
นายไพรัช
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายทองอินทร
นายประสพ
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายสมพงษ

ตันสกุล
ชํานาญ
ภาเรือง
พรหมนอย
เสรีรัตนาคร
ตั้งใจ
เจียมบุญศรี
คําแสน
สมหวัง
คําศรีสุข
จันทรแดง
พันธจูม
วรรณชาติ
บุญทา
แผลงศร
หลักเขต
ฉวีรักษ
ออนเนตร
เงินราง
กุลพร
จันทพันธ
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
ชัยธานี
สารสมัคร
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
พงษชีวนิ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายวานิช
นายอุเทน
นายสมศักดิ์
นางจีรนันท
นางสมรัก
นางภารตี
นางเสาวลักษณ
นายกมล
นายสุนนั ท
นายนฤสรณ
นายธีรวัฒน
นางวรินพร
นางทองมวน
นายอุทัย
นายสุวทิ ยชัย

กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
สายยืน
บุญยิ่ง
ประการ
เกตุตระกูล
นิชรัตน
นิชรัตน
จันทรพวง
ประชมภู
ผลดี
กลางบุรัมย
เข็มพงษ
โรจนครินทร
พันธุใหญ
นิปจการสุนทร
ทองกูล

สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งนาเยียอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งนาเยียอําเภอ

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
4 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
5 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
6 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
7 นางชลชืน่
แสนใจกลา
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
8 นายสรศักดิ์
บุญจันทร
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
9 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
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10
11
12
13
14
15
16

นางนภาพร
นางสาววชิรา
นางเพ็ญศรี
นางเพ็ญศรี
นายธวัติ
นายสุทธินันท
นายธรรม

จันทนบ
เจริญศรี
เริงนิรันดร
สมชัย
บุญไทย
โคตะสิน
วิทัยวัฒน

หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

พิธีกอนการประชุม
การกลาวตอนรับผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุม โดย นายแพทยเจริญ
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เจียมบุญศรี

เริ่มการประชุมเวลา 13.39 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมารวมการประชุม สสจ. สัญจรในวันนี้ โดยเฉพาะทานผูบริหารจาก
ศูนยวิชาการตางๆ
ผลการแขงขันฟุตบอลสาธารณสุขลีค ระหวาง ทีมของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะ
เกษ ปรากฏวาทีมของจังหวัดศรีสะเกษ ชนะ ดังนัน้ ขอใหทกุ ฝายที่เกีย่ วของโดยเฉาพะผูบริหารฝกซอม
เพื่อเตรียมตัวแขงขันในครั้งตอไป
ในภาพรวมของประเทศ นโยบายทางดานสาธารณสุข คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก
โดยเฉพาะหากรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขคนใหมทจี่ ะไดรับการแตงตั้งยังคงเปน ฯพณฯ ทาน
สุดารัตน แนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขคงไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แตทงั้ นี้ขอใหมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิดดวย
ในเรื่องอาหารปลอดภัย ไดใหผูรับผิดชอบปรับแผนการดําเนินงานโดยใหมีการเรงดําเนินการ
ประเมินครั้งที่ 1 ใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม เพื่อจะไดรายงานผลใหกบั คณะ
ผูตรวจฯ และผูนิเทศที่จะมา รายละเอียดทางฝายที่รับผิดชอบจะไดแจงใหทราบอีกครั้ง
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ในวันที่ 26 มีนาคม 2548 จะมีงานวัน อสม. ของจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดทางฝาย
สนับสนุนจะไดแจงใหทราบอีกครั้ง สวนแนวทางการดําเนินงานนั้นขอใหมีการอบรม อสม.ทุกหมูบ าน
เรื่องไขเลือดออก โดยวิทยากรที่จะอบรมใหคือ ผูท ี่ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากร โดยอาจารย
พงษศกั ดิ์ สวนหลักสูตรการอบรมนั้นจะเปนในรูปแบบใดนั้น มอบใหคณะสาธารณสุขอําเภอรวมกัน
พิจารณา ทัง้ นีใ้ หมีการดําเนินการอบรมกอนวันที่ 26 มีค. 2548
วันที่ 1-4 มีค. 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะเสด็จมายังจังหวัดอุบลราชธานี ขอให
หนวยงานที่เกีย่ วของเตรียมการถวายการตอนรับ และติดตามขบวนเสด็จดวย
ฝายการแพทยฯ ขอใหมีการดําเนินงานเตรียมการจัดงานวันผูสูงอายุในชวงเดือนเมษายน โดย
ขอใหมีการเตรียมการจัดงานตั้งแตเดือนนี้ เพื่อความพรอมและดําเนินการใหตรงตามวัตถุประสงค
การพิจารณาการโยกยายแพทย เภสัชกร และทันตแพทย ขอมอบใหคณะผูอ ํานวยการ
โรงพยาบาลพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งผูท ี่จะมาบรรจุใหมจะมารายงานตัววันที่ 1 เมย. 2548
สวนการโยกยายของเจาหนาที่อนื่ ๆนัน้ ไดมีกําหนดใหสง ใบขอยายภายในวันที่ 1 มีค. 2548 นอกนั้น
อาจพิจารณาผูที่จะขอยายไปประจําที่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ อีกครั้งนอกรอบซึง่ จะเปดบริการใน
เดือนกรกฎาคมนี้
วันที่ 3 มีค. 2548 ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณานักเรียนทุนพยาบาล ทุกทุน เขารวม
พิจารณาโควตาประจําป 2548
ขอตอนรับ นายแพทยธรณินทร กองสุข ที่ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / 1380 ลงวันที่
16 กุมภาพันธ 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2548 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ตามทีท่ างวิทยาลัยฯไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลตอเนื่องประจําป 2548 นั้น ขณะนี้
การสอบเขาเรียนตอไดดําเนินการเสร็จสิน้ แลว
สวนผลการสอบนั้นทางวิทยาลัยฯไดติดประกาศที่
บอรดของทางวิทยาลัยฯ หรือเขาไปดูไดที่ www.spsnc.com
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ปญหาผูปว ยจิตเภท คือ การขาดยาของผูป วยที่สามารถไปรับยาไดทโี่ รงพยาบาลชุมชน และ
ผูปวยขาดการติดตามในกรณีอนุญาตใหผูปวยกลับบาน
ดังนัน้ จึงใครขอปรึกษาหาแนวทางการ
ดําเนินงานเพือ่ ดูแลผูปวยในกลุมดังกลาว นอกจากนีป้ ญหาที่พบอีกประการคือตัวยาที่ผูปวยควรไดรับ
นั้น ไมมีในโรงพยาบาลชุมชน
ทางโรงพยาบาลมีผูปวยสวนหนึ่งที่เปนผูป วยเรื้อรัง ทีไ่ ดรับการรักษาจากโรงพยาบาลมานาน
มากจนอายุ 70-80 ป ผูปวยเหลานี้จะมีอาการปวยทางกายเขามาเพิ่มจากอาการปวยทางจิต ซึ่งทาง
โรงพยาบาลไมมีแพทยผูเชีย่ วชาญในการดูแลรักษาโรคทางกายเหลานี้ ทําใหผูปวยไดรับการรักษาไมดี
เทาที่ควร จึงใครขอความรวมมือจากทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิฯในการดูแลผูปวยกลุมนี้ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปญหาที่พบอีกปญหาคือ ผูป วยทีจ่ ําหนายจากโรงพยาบาลพระศรีฯ แลวไมมีญาติดูแลปลอย
ใหเดินตามทองถนน เปนคนรอนเร ซึ่งหากมีผูพบเห็นใหแจงมายังโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะนํา
กลับมารักษาจนกวาจะสามารถกลับสูสงั คมได
สวนแนวทางการดําเนินงานในกรณีสงตอผูปวยใหกลับไปรับการรักษายังสถานพยาบาลใกล
บานนั้น มอบใหนาํ เขาที่ประชุมประจําเดือนคณะผูอํานวยการโรงพยาบาล โดยขอใหเชิญโรงพยาบาล
พระศรีฯ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ มารวมในการประชุมเพื่อวางแนวทางดําเนินงานดังกลาวดวย
การทําลายขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี พบวาทั้งจังหวัดมีเตาเผาขยะ
อยูที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ, โรงพยาบาลพระศรีฯ และเตาที่สรางใหมป 2547 อีก 4 แหง ดังนัน้ หาก
สามารถนํามารวมกันและจัดใหมีการบริหารจัดการที่ดี มีรถนําสง จะสามารถเผาขยะติดเชื้อไดทั้ง
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จังหวัด ซึง่ จะเปนการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดจากขยะติดเชื้อ
ปรึกษาผูเกีย่ วของหาแนวทางการดําเนินงาน

ขอใหฝายอนามัยไดศึกษาและ

4.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
วันที่ 24-25 มี.ค. 2548 จะมีการประชุมวิชาการเรื่องโรคมะเร็งทางเดินอาหาร โดยนายแพทย
ชาตรี บานชืน่ อธิบดีกรมการแพทยเปนประธานเปดการประชุม โดยชวงเย็นวันที่ 24 จะมีงานเลี้ยง
สวนรายละเอียดนั้นคงจะมีการประสานอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
ขอเปลี่ยนแปลงเปาหมายทีจ่ ะลดอัตราตายของผูพยายามฆาตัวตายจากเดิม 7.1 ตอแสน
ประชากร เปน 7.0 ตอแสนประชากร
วันที่ 2-4 มี.ค. 2548 จะมีการดําเนินงานโครงการใหบริการออทิสติกแบบบูรณาการ โดยมี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ เปนแกนหลักในการประสานและมีโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงเปนเครือขาย
รายละเอียดไดแจงใหผูปฏิบัติทราบแลว
โครงการ To Be Number One ขณะนีไ้ ดมีการดําเนินงาน To Be Number One Friend
Corner ที่โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ซึ่งอยูในระหวางติดตามผล
ในเดือนมีนาคมนี้ จังหวัดรวมกับศูนย และโรงพยาบาลพระศรีฯ จะจัดใหมีการอบรมแกนนํา
อสม. ในโครงการสรางเสริมสุขภาพใจ โดยทางทีมงานไดเตรียมกรอบในการอบรมไวเปนที่เรียบรอย
แลว เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคมากยิ่งขึน้
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 E-Healthy Thailand
ผลการดําเนินงาน E-Healthy Thailand เดือนมกราคม 2548
อําเภอ
เมือง
ดอนมดแดง
มวงสามสิบ
เขื่องใน
ก.เหลาเสือโกก
รวมโซน 1
ตระการพืชผล
เขมราฐ
ก.นาตาล
โพธิ์ไทร
กุดขาวปุน
รวมโซน 2
พิบูลมังสาหาร
สิรินธร
ตาลสุม
โขงเจียม
ศรีเมืองใหม
รวมโซน 3
วารินชําราบ
สําโรง
ก.นาเยีย
ก.สวางวีรวงศ
รวมโซน 4

การประเมินหมูบาน Healthy
มบ.ผาน
ทั้งหมด
%
เกณฑ
149
37
24.83
47
24
51.06
158
68
43.04
181
54
29.83
53
25
47.17
588
208
35.37
234
230
98.29
120
0
0
62
31
50.0
70
39
55.71
73
55
75.34
559
355
63.51
177
156
88.14
75
33
44.0
59
4
6.78
49
32
65.31
120
19
15.8
480
244
50.83
187
161
86.1
108
22
20.37
35
32
91.43
54
16
29.63
384
231
60.16

การประเมินตําบล Healthy
ต.ผาน
ทั้งหมด
%
เกณฑ
12
2
16.67
4
0
0
14
3
21.43
18
2
11.11
4
0
0
52
7
13.46
23
23
100
9
0
0
4
0
0
6
2
33.33
5
2
40.0
47
27
57.45
14
13
92.86
6
2
33.33
6
0
0
5
3
60
11
0
0
42
18
42.86
16
11
68.75
9
0
0
3
3
100
4
0
0
32
14
43.75

ตําบล
Healthy

อําเภอ
Healthy

ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน

ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน

ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน

ไมผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
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อําเภอ
ก.น้ําขุน
ทุงศรีอุดม
บุณฑริก
น้ํายืน
นาจะหลวย
เดชอุดม
รวมโซน 5
รวมจังหวัด

การประเมินหมูบาน Healthy
มบ.ผาน
ทั้งหมด
%
เกณฑ
52
31
59.62
52
50
96.15
113
73
64.60
94
17
18.09
71
15
21.13
234
90
38.46
616
276
44.81
2,627

1,314

50.02

การประเมินตําบล Healthy
ต.ผาน
ทั้งหมด
%
เกณฑ
4
2
50.0
5
5
100
8
4
50
7
0
0
6
0
0
16
4
25.0
46
15
32.61
219
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ตําบล
Healthy

อําเภอ
Healthy

ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

36.99

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ธ.ค.47 - ม.ค.48
อําเภอ
เมือง
ดอนมดแดง
มวงสามสิบ
เขื่องใน
ก.เหลาเสือโกก
รวมโซน 1
ตระการพืชผล
เขมราฐ
ก.นาตาล
โพธิ์ไทร
กุดขาวปุน
รวมโซน 2
พิบูลมังสาหาร
สิรินธร
ตาลสุม
โขงเจียม
ศรีเมืองใหม
รวมโซน 3

การประเมินหมูบาน Healthy

การประเมินตําบล Healthy

ธ.ค.47

ม.ค.48

ธ.ค.47

ม.ค.48

51.68
89.36
10.76
2.76
52.83
28.74
0
0
85.48
5.71
83.56
21.11
2.82
0
23.73
51.02
0
9.17

24.83
51.06
43.04
29.83
47.17
35.37
98.29
0
50.0
55.71
75.34
63.51
88.14
44.0
6.78
65.31
15.83
50.83

33.33
100
0
0
0
15.38
0
0
0
0
60.0
6.38
0
0
0
0
0
0

16.67
0
21.43
11.11
0
13.46
100
0
0
33.33
40.0
57.45
92.86
33.33
0
60
0
42.86
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การประเมินหมูบาน Healthy

การประเมินตําบล Healthy

ธ.ค.47

ม.ค.48

ธ.ค.47

ม.ค.48

วารินชําราบ
สําโรง
ก.นาเยีย
ก.สวางวีรวงศ
รวมโซน 4
ก.น้ําขุน
ทุงศรีอุดม
บุณฑริก
น้ํายืน
นาจะหลวย
เดชอุดม
รวมโซน 5

0
99.07
0
55.56
35.68
0
0
11.50
0
0
0
2.11

86.1
20.37
91.43
29.63
60.16
59.62
96.15
64.60
18.09
21.13
38.46
44.81

0
66.67
0
0
18.75
0
0
12.50
0
0
0
2.17

68.75
0
100
0
43.75
50.0
100
50
0
0
25.0
32.61

รวมจังหวัด

18.31

50.02

8.22

36.99

อําเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหแตละอําเภอตรวจสอบการลงขอมูลวาถูกตองหรือไม และติดตามผลการรายงานผลใน
แตละเดือนดวย รวมทั้งขอใหมีการมอบหมายการรายงานขอมูลใหมผี ูรับผิดชอบที่ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สรุปผลการบริหารงานเครือขายหลักประกันสุขภาพถวนหนากิ่งอําเภอนาเยีย
สอบถาม
รายละเอียดไดที่ สํานักงานสาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหมีการพิจารณาการดูแลผูปวยในเขต การพัฒนาคลินิกอบอุน ใหสามารถอยูได และ
มั่นคง รวมไปถึงการสงตัวผูป วยเพื่อเขารับการรักษาในกรณีตางๆ
โรงพยาบาลสิรินธร
การทอดผาปาเนื่องในวันครบรอบ 10 ป รพ.สิรินธรเนือ่ งในวันที่ 2 เมษายน 2548 เปนวัน
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเปนวันครบรอบ 10 ป
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ในการเปดใหบริการของ รพ.สิรินธร คณะกรรมการบริหาร รพ.ไดมีมติเห็นควรจัดจัดทอดผาปาเพื่อ
สมทบทุนสรางอาคารเอนกประสงคของ รพ.สิรินธร
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. เรื่องขอยกเลิกและขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
- ผูขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ จํานวน 4 ราย
ที่
ชื่อ
ตําแหนง
นายแพทย 5
1 นายรัฐศาสตร สุดหนองบัว
2 นางสาวเสาวณีย กุลเกียรติชัย นายแพทย 5
3 นายทรงเกียรติ ฐานะวร
นายแพทย 5
4 นายสุรนัย อมรไชย
เภสัชกร 7

สถานที่ปฏิบัตงิ าน
รพ.วารินชําราบ
รพ.ตระการพืชผล
รพ.วารินชําราบ
รพ.ตระการพืชผล

ระยะเวลา
1 มีค. 2548 เปนตนไป
1 มีค. 2548 เปนตนไป
1 มีค. 2548 เปนตนไป
1 กพ. 2548 เปนตนไป

ผูขอรับเงินเพิม่ พิเศษฯ จํานวน 2 ราย
ที่
ชื่อ
ตําแหนง
สถานที่ปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลา
1 นายสุดใจ ศรีแสง
เภสัชกร 5
รพ.สรรพสิทธิประสงค
1 มีค. - 30 กย.48
2 นางสาวรินดา ฉิมงาม
ทันตแพทย 5 รพ.มวงสามสิบ
1 มีค. - 30 กย.48
การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสม ผูท ี่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ
1. พิจารณาจากหนังสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของโรงพยาบาลวารินชําราบ
2. พิจารณาจากหนังสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของโรงพยาบาลตระการพืชผล
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
4. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลมวงสามสิบ
2. การจัดทําบัญชีเกณฑคงคางและการจัดทํารายงานการเงินภาพรวม ป 2547
ตามทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงฯไดใหแตละจังหวัดลงนาม
ขอตกลง เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเกณฑคงคางทัง้ จังหวัด และใหสงผลผลิต รายงานการเงิน
ภาพรวมทั้งจังหวัด ป 2547 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 นั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํารายงานการเงินภาพรวมทัง้ จังหวัด ป 2547 โดยไดรับความชวยเหลือ
จากทีมพีเ่ ลี้ยงระดับภาค และไดเชิญเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดทําบัญชีของ รพช./ สสอ. รวมกัน
สอบทานขอมูล ระหวางวันที่ 26 มกราคม 2548และวันที่ 14-17 กุมภาพันธ 25487 และสามารถ
-
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จัดทํารายงานทางการเงินภาพรวม ป 2547 เสร็จเรียบรอยและไดสงผลผลิตใหกรมฯแลว เพื่อใหการ
จัดทําบัญชีตามระบบเกณฑคงคางของทุกหนวยงานดําเนินการไดถูกตองและเปนปจจุบัน ขอให สสอ
./.รพช. ทุกแหง ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ฝายบริหารทั่วไป(งานการเงิน)จะจัดสง CD งบทดลองรวม CUP ณ 30 กันยายน 2547
ซึ่งมีขอมูลของรพช. สอ.เครือขาย แตละCUP และ CD งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2547 ของ สสอ.
2.2 ใหแตละหนวยงาน/ หนวยบริการ (สสอ. รพช. สอ.) ทุกแหง จัดทํารายงานการเงิน 4
รายงาน และรับรองรายงาน สงใหจงั หวัด โดยดวน
2.3 ใหยกยอด ทรัพยสนิ หนี้สนิ ทุน จาก งบแสดงฐานะการกเงิน(งบดุล) ณ 30 กันยายน
2547 และบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ใหเปนปจจุบัน
2.4 ให สสจ./ รพศ /.รพช./สสอ/ สสก. /สอ จัดทําบัญชีตามระบบเกณฑคงคาง ใหเปนปจจุบนั
และสงงบทดลอง ประจําเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม 2547 และมกราคม 2548 ดังนี้
ระดับหนวยงาน ใหสง ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2548
1) สสอ./สสก. – สงงบทดลองของลูกขายในอําเภอ/กิ่งอําเภอ(งบรวม สอ.) - สงงบทดลอง
ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ
2) รพช./รพศ. – สงงบทดลอง ของ รพช.รพศ
3) สสจ. – สงงบทดลอง ของ สสจ
ระดับเครือขาย ใหสงภายในวันที่ 10 มีนาคม 2548
1) นํางบทดลองรวม (งบแมขาย รวมกับงบทดลองลูกขาย ( รพช.รพศ รวมกับ งบรวม สอ)
2) นํางบทดลอง ของ สสอ./สสก. รวมกับงบทดลองของ สสจ.
ระดับจังหวัด ใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2548
1) นํางบทดลองเครือขาย CUP รพช. แตละแหงรวมกันใหไดงบทดลองรวม CUP รพช.
2) นํางบทดลอง รวม CUP รพช รวมกับเครือขาย รพศ รวมกับงบทดลองรวม สสจ+ สสอ.
3) จัดทํารายงานการเงินของแตละหนวยงาน แตละเครือขาย ภาพรวมจังหวัด พรอมผลการ
วิเคราะหสถานการณการเงิน
3. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภงด.90และ ภงด.91 ประจําป 2547
กรมสรรพากรแจงกําหนดการยื่นแสดงแบบ ภงด.90,91 ประจําป 2547 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีชองทางการชําระภาษีเงินได 3 ชองทาง ดังนี้
- ยื่นดวยตนเอง ที่ สรรพากรอําเภอ ทุกแหง
- ยื่นผานเคานเตอรธนาคาร เริ่มเปดบริการ ตั้งแต 4 มกราคม- 31 มีนาคม 2548 กับ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
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- ยื่นแบบผาน Internet ผูมเี งินได สามารถสอบถามรายละเอียด กับ สํานักงานสรรพากรพืน้ ที่
อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 045-254419,254616 ตอ 103,122
4. โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจําป 2548
ดวยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ฯพณฯ ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร
องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ) มีกาํ หนดการตรวจเยี่ยม รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร ในวันที่ 10
มีนาคม 2548 และ รพร.เดชอุดม จ.อุบลฯ ในวันที่ 11 มีนาคม 2548 จึงแจงเพื่อทราบ และฝายบริหาร
จะไดประสานรายละเอียดผูเกี่ยวของตอไป
5. ตรวจสอบรายชื่อและจํานวนขาราชการ/ลูกจางประจํา
ให รพช./สสอ.ทุกแหง ตรวจสอบรายชื่อและจํานวนขาราชการ/ลูกจางประจํา ที่ปฎิบัติงานจริง
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 เพื่อจัดสรรโควตาเลื่อนขัน้ เงินเดือนภายในวันที่ 1-7 มีนาคม 2548 ที่ฝาย
บริหารทัว่ ไป (งานบริหารบุคคล) สสจ.อบ.
6. การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานครึง่ ป
ขอใหทุกหนวยงานสงผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งป (1
ตค.47 – 31 มีค.48)
7. การโยกยาย
ใหขาราชการและลูกจางประจํา ที่มีความประสงคจะยายไปปฎิบัติราชการยังสวนราชการแหง
ใหม สงคําขอยายภายในวันที่ 1 มีนาคม 2548
8. การสอบ
การสอบวิชาความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะห สรุปผลและการใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในราชการ(ครั้งที่ 2) จะสอบในวันที่ 9 เมษายน 2548 ใชสนามสอบทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี มีผูเขาสอบประมาณ 950 คนจาก 8 จังหวัด
9. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2548
หลักสูตรและโควตาที่ไดรับจัดสรร
1) พยาบาลศาสตร 68 โควตา (สถานศึกษา วพบ.สปส.)
- ทั่วไป 64 โควตา (25% ของตําบล = 55 โควตา เพื่อตาม GIS 9 โควตา
- บุตร อสม. 4 โควตา
2) สาธารณสุขศาสตร 5 โควตา
- ทั่วไป 4 โควตา
- บุตร อสม. 1 โควตา
3) สาธารณสุขชุมชน 13 โควตา
- ทั่วไป 12 โควตา
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- บุตร อสม. 1 โควตา
4) ทันตสาธารณสุข 6 โควตา
- ทั่วไป 5 โควตา
- บุตร อสม. 1 โควตา
- ผช.ทพ. 5 โควตา
5) เทคนิคเภสัชกรรม 11 โควตา
- ทั่วไป 10 โควตา
- บุตร อสม. 1 โควตา
6) กูชีพ ทั่วไป 8 โควตา
7) พยาธิวทิ ยาคลินิก (ไมไดรับจัดสรรโควตา)
8) เวชระเบียน ทั่วไป 1 โควตา
9) โสตทัศนศึกษา ทั่วไป 1 โควตา
วันรับสมัคร
ผูสมัครจะตองมายืน่ ใบสมัคร ตามแบบฟอรมใบสมัครเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุขดวยตนเอง ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สําหรับบุคคลทั่วไป) หรือ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สําหรับ อสม. และบุตร อสม.) ระหวางวันที่ 14-31 มีนาคม 2548 ตั้งแตวันที่
09.00-12-00 น. และ 13.00 - 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ
10. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร
และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2548 ณ ศูนยการศึกษาจังหวัดยโสธรและ
ศูนยการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยเปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 ที่ฝาย
บริหารทัว่ ไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล เปดรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษา ในหลักสูตร พยาบาล
เวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจําปการศึกษา 2548 โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันที่
28 กุมภาพันธ 2548 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2548 สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.ra.mahidol.ac.th
(เลือกภาควิชาพยาบาลศาสตร)
12. การประชุมวิชาการเรื่อง นักบริหารกับการสรางเสริมสุขภาพ : เสนทางสูอนาคต
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ขอเชิญ ผูอ ํานวยการโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอําเภอ และผูผานการอบรมหลักสูตร นบส.,ผบก.,ผบต. เขารวม
ประชุมวิชาการเรื่อง นักบริหารกับการสรางเสริมสุขภาพ : เสนทางสูอนาคต เพื่อใหนักบริหาร
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สาธารณสุข ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูในการพัฒนาการบริหาร ในวันที่ 24 – 25
มีนาคม 2548 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กทม. คาใชจายและคาลงทะเบียน เบิกจากตนสังกัด
13. เรื่อง การกําหนดระยะแลวเสร็จของงาน
ตามที่ สสจ.อบ. ไดแจงใหหนวยงานดําเนินการจัดทํากระบวนงานที่เกีย่ วของกับการใหบริการ
ประชาชนและการติดตอประสานงาน โดยใหกําหนดระยะแลวเสร็จของงาน เพื่อประกาศใหประชาชน
และขาราชการทราบเปนการทั่วไป ซึ่งไดแจงใหหนวยงานดําเนินการและจัดสงให สสจ.อบ.ตั้งแตวันที่
15 กุมภาพันธ 2548 นั้น หากหนวยงานใดที่ยงั ไมไดดําเนินการ ขอใหรีบดําเนินการและจัดสงใหฝาย
บริหารทัว่ ไป ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2548 ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหคณะกรมการพิจารณาเรื่อง ขอยกเลิกและขอรับเงินเพิ่มพิเศษของแพทย ประชุม
พิจารณานอกรอบ หรือจัดการประชุมแยกตางหาก
ฝายควบคุมโรค
1. ขอความรวมมือจัดกิจกรรมวันวัณโรคโลก ป 2548
ดวยในวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปเปนวันวัณโรคโลก จึงขอความรวมมือจัดรณรงคหรือนิทรรศการ
ใหประชาชนกลุมเสี่ยงไดตระหนักถึงการดูแลตนเองและใหผูมีอาการสงสัยไปรับการตรวจหาเชื้อวัณโรค
ในชวงเดือนมีนาคมนี้ โดยสวนกลางสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธ สําหรับงบประมาณได
จัดสรรใหกับทุก CUP ซึ่งสามารถสงหลักฐานเบิกจายไดที่งานโรคติดตอ
2. สถานการณโรคติดตอ
- สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝาย
ควบคุมโรค
- สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนกุมภาพันธ จังหวัดอุบลราชธานี อัตราปวย3.8 ตอ
แสนประชากร จะพบมากทีอ่ ําเภอเมือง คือ 23 ราย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทฝี่ ายควบคุมโรค
- สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกุมภาพันธ ในชวง
นี้ยังไมมีรายงาน และการสงรายงานเรงดวนและรายงาน 506 ของศูนยระบาดรายสัปดาห
มติที่ประชุม รับทราบ
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาล
ขอใหมีการพนยาทุกสัปดาห
รวมกับการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย และใหเรงดําเนินการอบรบ อสม. ใหตื่นตัวเห็นความสําคัญใน
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปงบประมาณ 2548 ระหวางวันที่ 9-11 มีนาคม 2548
วันที่ 9 มีนาคม 2548 เวลา 08.30 น.
รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายฯ ณ หองประชุม 1 สสจ.
วันที่ 10 มีนาคม 2548
ภาคเชา
ตรวจเยี่ยม PCU ในเขตอําเภอเมือง (PCU บานดู, ดามพรา,ปทุมมาลัย)
ภาคบาย
ตรวจเยี่ยม คปสอ.ตาลสุม,ทุงศรีอุดม
วันที่ 11 มีนาคม 2548
รับฟงสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ หองประชุม รพศ.อบ.
2. การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปงบประมาณ 2548 ระหวางวันที่ 21-29 มีนาคม
2548 เนื้อหาการนิเทศ ประกอบดวย
1) แผนพัฒนาสาธารณสุขประจําปงบประมาณ 2548
2) เครื่องชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
- E-Inspection (แบบตรวจราชการและนิเทศงาน)
- E-Healthy Thailand
- ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
3) การพัฒนาสถานบริการตามระบบ PSO, HA, HCA
4) ระบบขอมูล HCIS
- 12 แฟม, 18 แฟม
- Family Folder
5) สถานการณดานการเงิน, 0110 รง. 5
6) ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ จากอําเภอ
3. การรายงานโครงการสํารวจเด็กหัวแหลม
ดวย
จังหวัดอุบลราชธานีไดรับการประสานงานจากศูนยสง เสริมผูมีความสามารถพิเศษ
แหงชาติ ดําเนินการโครงการสํารวจเด็กหัวแหลม ซึ่งเปนโครงการสํารวจเด็กทีม่ ีความสามารถ โดด
เดนในดานตาง ๆ หรือหลายดาน แตกตางจากคนอื่น โดยไมจาํ เปนตองเปนวิชาการหรือสอบได
คะแนนสูง เพื่อใหการสนับสนุน สงเสริมเด็กดังกลาวใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความรวมมือใหทกุ หนวยงาน (สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน)
สํารวจเด็กหัวแหลม และสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรมทีก่ ําหนด) ภายในวันที่ 25
ของทุกเดือน หากไมพบใหรายงานระบุวาไมพบและรายงานใหทราบดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
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วันที่ 9 ขอใหทกุ อําเภอเขารวมรับฟงการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปงบประมาณ
2548
ฝายอนามัย
1. การพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบตั ิงานในศูนยสุขภาพชุมชน ในระหวางวันที่ 7 - 11
มีนาคม 2548 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี กลุมเปาหมาย :
ผูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน 4 จังหวัด ในเขต 14 จํานวน 47 คน
2. รายงานผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
2.1
รานจําหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย
ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายอนามัย
รานอาหารทั้งหมด 1,055 ราน ผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถึง มกราคม 2548 จํานวน 661 ราน
ผลงานเดือนกุมภาพันธ 2548 จํานวน 58 ราน รวมผลงานสะสมถึงเดือนกุมภาพันธ 2548 จํานวน 709
ราน
ก. เปาหมาย KPI หลัก 40 % มีผลงานรอยละ 67
ข. เปาหมาย CEO 60 % มีผลงานรอยละ 67
ค. เปาหมายเรงรัดของกระทรวงฯ 100 % มีผลงานรอยละ 67
หมายเหตุ รานจําหนายอาหาร ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หมายถึง สถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ที่ใด ถามีพนื้ ที่เกิน
200
ตรม.
และมิใชเปนการขายของในตลาด
ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ถามีพื้นที่ไมเกิน 200 ตรม. และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองแจงแกเจาพนักงานทองถิ่น
จําหนายอาหาร หมายถึง อาหารที่จัดไวเพื่อประกอบการ หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหนายใหผู
ซื้อสามารถบริโภคไดทันที เงือ่ นไขสําคัญ มิไดมีสถานที่ในที่ หรือทางสาธารณะ
2.2 แผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายอนามัย
แผงลอยจําหนายอาหารทัง้ หมด 901 แผง ผลงานสะสมผานเกณฑถงึ มกราคม 2548 จํานวน
584 ราน
ผลงานเดือนกุมภาพันธ 2548 จํานวน 68 ราน รวมผลงานสะสมถึงเดือนกุมภาพันธ 2548
จํานวน 652 ราน
ก. เปาหมาย KPI หลัก 40 % มีผลงานรอยละ 72
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ข. เปาหมาย CEO 60 % มีผลงานรอยละ 72
ค. เปาหมายเรงรัดของกระทรวงฯ 100 % มีผลงานรอยละ 72
หมายเหตุ แผงลอยจําหนายอาหารตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
หมายถึง การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินคาในทีห่ นึง่ ที่ใดเปนปกติ
หรือเรขาย
โดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่
มีการขายอาหาร สินคา โดยวางเปนแคร แทน โตะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอืน่ ที่ขายอาหาร เครื่องดืม่
น้ําแข็ง โดยตั้งประจําที่ หลักเงื่อนไขสําคัญ มีสถานที่อยูในทีห่ รือทางสาธารณะ
2.3 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายอนามัย
ตลาดสดประเภทที่ 1 ทัง้ หมด 34 แหง ผลงานสะสมผานเกณฑมาตรฐานระดับดี ถึงเดือน
มกราคม 2548 จํานวน 6 แหง ผลงานเดือนกุมภาพันธ 2548 จํานวน 8 แหง รวมผลงานสะสมถึงเดือน
กุมภาพันธ 2548 จํานวน 14 แหง
ก. เปาหมาย KPI หลัก 40% คือ 14 แหง ผลงาน 14 แหง (17 ขอ + ตรวจสอบ Food Safety
+ คุมครองผูบริโภค) มีผลงานรอยละ 100 % ของเปาหมาย และรอยละ 41 ของตลาดทั้งหมด
ข. เปาหมาย KPI รอง 100 % (ตัวชี้วัดนิเทศงานของกระทรวงฯ ป 2548) คือ 34 แหง ผลงาน
14 แหง(ผานเกณฑกฎหมายเบื้องตนดานสิ่งแวดลอม 13 ขอ) มีผลงานรอยละ 41% ของตลาดทัง้ หมด
ค. เปาหมาย CEO 60% คือ 20 แหง ผลงาน 14 แหง ( 17 ขอ + ตรวจสอบ Food Safety +
คุมครองผูบริโภค) มีผลงานรอยละ 70 % ของเปาหมาย และรอยละ 41 ของตลาดทัง้ หมด
สรุป
1) ผลงานเปาหมาย ข. KPI รอง อาจมากกวา หรือ ตองเทากับเปาหมาย ก. KPI หลักและ
เทากับเปาหมาย ค.CFGT
2) ผลงานเปาหมาย ค. CEO นอยกวา หรือตองเทากับเปาหมาย ข. KPI รอง หรือเทากับ
เปาหมาย ก. KPI หลัก
3) ผลงานเปาหมาย ก.KPI หลักนอยกวาหรือตองเทากับเปาหมาย ข KPI รอง หรือเทากับ
เปาหมาย ค CFGT
หมายเหตุ ตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงฯ หมายถึง ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และ
ดําเนินกิจการเปนประจํา หรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
วิธีการประเมินผลตลาดสดนาซื้อ (ดานสิ่งแวดลอม 40 ขอ, ดานอาหารปลอดภัย 6 ชนิด 6
ขอ และ ดานคุมครองผูบริโภค 3 ขอ)
1) ตองผานขอกําหนดพืน้ ฐานกฎหมายดานสิง่ แวดลอม ตั้งแตขอ 1 - 13 หมายถึงการผาน
KPI รอง
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2) ตองผานขอกําหนดพืน้ ฐานกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตขอ 1- 17 และผานการ
ตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมีการคุมครองผูบ ริโภค 3 ขอ หมายถึงการผาน KPI หลัก ตาม
เกณฑดี ระดับ 3 ดาว
3) ตองผานขอกําหนดพืน้ ฐานกฎหมายดานสิง่ แวดลอมตั้งแตขอ 1-17 และขอ 18-40 ขอใด
ขอหนึ่งอีก 18 ขอ และผานการตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมีการคุมครองผูบริโภค 3 ขอ
หมายถึงผานเกณฑ KPI หลัก ตามเกณฑดีมาก ระดับ 4 ดาว
4) ตองผานขอกําหนดพืน้ ฐานกฎหมายดานสิง่ แวดลอม ตั้งแตขอ 1-17 และขอ 18-40 ขอใด
ขอหนึ่งอีก 20 ขอ และผานการตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมีการคุมครองผูบริโภค 3 ขอ
หมายถึง ผานเกณฑ KPI หลัก ตามเกณฑดีมาก ระดับ 5 ดาว
แหลงที่มาของขอมูล อางอิงคูมือดําเนินงาน ตามตัวชีว้ ัดสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2548
แผนปฏิบัติการเรงดวนปรับปรุงตลาดใหผานเกณฑมาตรฐาน
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2548 ตลาดประเภทที่ 1 ตองผานเกณฑมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐาน และ
เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อระดับดี / ดีมาก ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี จึงออกติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอําเภอดังนี้
วันที่ 25 ก.พ. 2548 – 3 มี.ค. 2548 อําเภอดําเนินการปรับปรุงตลาดใหผานเกณฑฯ
วันที่ 4 มี.ค. 2548 จังหวัดออกประเมินผล 7 ทีม ดังนี้
- ทีม 1 นพ.สสจ.อบ. ประเมินผล อ.วารินชําราบ
- ทีม 2 นพ.9 (ดานเวชกรรมปองกัน) ประเมินผล อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.เมืองฯ
- ทีม 3. นว.สธ.9 (ดานสงเสริมพัฒนา) ประเมินผล อ.ตระการพืชผล และเหลาเสือโกก
- ทีม 4. จบร.สธ. 8 ประเมินผล อ.ศรีเมืองใหม โขงเจียม และสิรินธร
- ทีม 5.ผช.นพ.สสจ.(นายบุญธรรม ไชยยศ) ประเมินผล อ.มวงสามสิบ เขื่องใน และนาเยีย
- ทีม 6.ผช.นพ.สสจ.(นายสวัสดิ์ ทองผา) ประเมินผล อ.เดชอุดม บุณฑริก น้ํายืน และนาจะ
หลวย
- ทีม 7. ผช.นพ.สสจ. (นายประเสริฐ บรรเทิง) ประเมินผล อ.เขมราฐ โพธิ์ไทร และกุดขาวปุน
วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2548 อําเภอแกไขปรับปรุงตลาดฯ กรณีไมผานการประเมินผล
วันที่ 8 มีนาคม 2548 ผูบริหารทีม 1- 7 ทีมใดทีมหนึ่ง ประเมินผลซ้าํ เฉพาะอําเภอที่ประเมินผล
ไมผาน
วันที่ 9 มีนาคม 2548 ประกาศความสําเร็จชั้นตน โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 14 กอนรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข
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3. การตั้งกองทุนอาหารปลอดภัยระดับอําเภอ
กองทุนอาหารปลอดภัย ไดทุนมาจากการขายบัตรคอนเสิรต รวมน้ําใจอาหารปลอดภัย ใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 และตนเดือนมีนาคม 2548 โอนเงินคืนใหอาํ เภอ/กิ่งอําเภอที่ขายบัตรได หัก
คาใชจายที่รับบัตรเลมละ 20 บาท เหลือสุทธิเปนเงินกองทุนอาหารปลอดภัยของอําเภอ/กิ่งอําเภอให
บริหารจัดการกองทุนตามที่ นพ.สสจ.อบ. เห็นชอบแลว ดังนี้
1) ใหเลือกตั้งประธานชมรมผูประกอบการจําหนายอาหารของอําเภอ / กิ่งอําเภอ วาระใหม
เนื่องจากดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 3 ปงบประมาณ เพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในการ
ทํางาน ประธานคนเดิมรับเลือกมาเปนประธานในวาระใหมได และใหมีกรรมการบริหารชมรมตัง้ แต 511 คน ประกอบดวยประธานกรรมการรองประธาน เหรัญญิก กรรมการ และเลขานุการ มีสาธารณสุข
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตัวแทนผูอ ํานวยการโรงพยาบาลชุมชน เปนที่ปรึกษา อยูในวาระคราวละ 2 ป ตาม
ปงบประมาณราชการ
2) การใชเงินกองทุนฯ ตองมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ตาม
มาตรฐานตัวชีว้ ัดของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น
3) การใชจายเงินกองทุน ใหประธานชมรมผูประกอบการ เสนอรายละเอียดโครงการ ซึง่ ที่
ประชุมกรรมการชมรมฯ เห็นชอบแลว จากนัน้ ใหสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ พิจารณาอนุมัติ เมื่อ
อนุมัติแลวจึงถอนเงินกองทุนฯ ได
4) ใหเปดบัญชีธนาคาร ชื่อ “กองทุนอาหารปลอดภัยอําเภอ/กิ่งอําเภอ........................” ลงชื่อ
เจาของบัญชีอยางนอย 5 คน ประกอบดวย ประธานชมรม เหรัญญิก กรรมการชมรมฯ เลขานุการ
ชมรมฯ และเจาหนาที่ ผูร ับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิง่ อําเภอ
การถอนเงิน ตองลงลายมือชือ่ เจาของบัญชีอยางนอย 3 ใน 5 คน และตองประกอบดวย
(1) เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยฯ
(2) เหรัญญิก
(3) ใครก็ไดที่เปนเจาของบัญชีตาม 4) วรรคแรก ยกเวน (1) และ (2)
4. การแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0148
เริ่มแขงขันตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2548 - 22 กันยายน 2548 มี 21 ทีม แบงเปน 4 สาย
งบประมาณดําเนินการ 958,500 บาท โอนใหอําเภอที่เปนหนวยบริการในตนเดือนมีนาคม 2548 ปกติ
ทุกแหงไดรับจัดสรร 39,500 บาท (สายทีม่ ี 5 ทีม) และไดรับจัดสรร 45,000 บาท (สายทีม่ ี 6 ทีม) และ
ไดรับจัดสรรมากกวา 39,500 – 45,000 บาท เนื่องจากเปนกรณีเรงรัดดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
โดยมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิง่ ขึ้นใหทีมที่เขาแขงขันสงรายชื่อนักกีฬาตามกลุมอายุทกี่ ําหนด ตําแหนง
ในระบบราชการ ชื่อทีม สัญลักษณ และชุดกีฬา ผูรบั ผิดชอบจัดการแขงขัน และสนามแขงขันกีฬา

22

ฟุตบอลชาย และวอลเลยบอลหญิงโดยสงขอมูลภายในวันที่ 10 มี.ค. 2548 (เปนการทวงขอมูลครั้งที่
1)กําหนดเดิมใหสงภายในวันที่ 20 กพ.48
กําหนดหลักเกณฑแขงขันเพิ่มเติมกีฬาทัง้ 2 ประเภทดังกลาว จากเดิมใหเฉพาะที่ 1 ของ
สายแตละสาย แขงตัดเชือกหาผูเ ขาชิงชนะเลิศและชิงที่ 3 แกไขใหมเปน ใหที่ 1 และที่ 2 ของแตละ
สาย แขงรอบ 8 ทีมสุดทาย ระบบเหยา-เยือน ใหเหลือ 4 ทีม และแขงระบบเหยา-เยือน หาผูเขาชิง
ชนะเลิศและชิงที่ 3
ที่ 1 สาย ก. แขงกับที่ 2 สาย ข.ผูชนะพบกับผูชนะของคูแขงขันที่ 1 สาย ค.ที่แขงกับที่ 2 สาย ง.
ที่ 2 สาย ก. แขงกับที่ 1 สาย ข.ผูชนะพบกับผูชนะของคูแขงขันที่ 2 สาย ค.ที่แขงกับที่ 1 สาย ง.
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหทุกอําเภอทบทวนการรายงานผลเรื่องตลาดและแผงลอย ขอใหพิจารณาตามหลักความ
เปนจริง และขอใหมีการประสานงานที่ชัดเจน
ระหวางรอปายทอง Clean Food good Taste ทําใบรับรองใหกับตลาดและรานอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานดวย
ในการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย ขอใหประสานงานกับเทศบาลและอําเภอดวย เพราะ
เปนยุทธศาสตรหนึ่งของจังหวัด CEO
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. งบประมาณและโครงการ 2548 ขอใหทกุ อําเภอวางฏีกาเบิกโดยดวนดวย รายละเอียดสอบถามที่
ฝายคุมครองฯ
2. FOOD SAFETY ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝา ยคุมครองฯ
3. กรอบรายการเวชภัณฑสําหรับโรงพยาบาลชุมชน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทฝี่ ายคุมครองฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
งบประมาณทีส่ นับสนุนโครงการ อย. นอยจะมาเมื่อไรนัน้ ขอใหแจงใหทราบกอนเด็กปดเทอม
ดวย
บัญชียาหลักของแตละ CUP ใหอิงของจังหวัด สามรถเพิ่มเติมไดโดยพิจารณาจากศักยภาพ
ของแพทยใน CUP
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ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA.
การจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหนวยบริการ ป งบประมาณ 2548 งบดําเนินงาน
ที่ไดรับทั้งป จํานวน 1,135,600 บาท เงินงวดที่ 1= 442,000 บาท /งวดที่ 2 =693,000 บาท สําหรับ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) สนับสนุนโรงพยาบาลตระการพืชผลและเครือขายบริการ 200,000
บาท
2) สนับสนุนโรงพยาบาลนาจะหลวย
150,000
บาท
3) สนับสนุนโรงพยาบาลน้ํายืน
50,000
บาท
4) สนับสนุนโรงพยาบาลเดชอุดม
200,000
บาท
5) สนับสนุนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
100,000
บาท
6) สนับสนุนโรงพยาบาลศรีเมืองใหมและเครือขายบริการ
150,000
บาท
7) โรงพยาบาลสิรินธร
200,000
บาท
8) โรงพยาบาลเขมราฐ
49,000
บาท
9) สนับสนุนโรงพยาบาลดอนมดแดง
36,600
บาท
2. สรุปสถานการณการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทฝี่ ายสนับสนุนฯ
3. การดําเนินงาน อสม. ป 2548
- วางหลักสูตรการอบรม อสม. ( วิทยากรอําเภอ )
- ดําเนินการอบรมโดยงบประมาณ 7,500 บาท ตอหมูบา น
- วัน อสม. แหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเชิดชูเกียรติ วันที่ 26 มีนาคม 2548
4. วัน อสม. แหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเชิดชูเกียรติ วันที่ 26 มีนาคม 2548
5. สรุปโครงการ PCU.ในฝน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการคัดเลือก
- จํานวน PCU.ที่สมัคร 11 แหง
- สงเอกสารครบ 11 แหง
- ไดรับการคัดเลือก 11 แหง
PCU. ที่ไดรับการคัดเลือก จําแนกตามประเภทของหนวยบริการ
- รพช. 3 แหง
- สถานีอนามัย 8 แหง
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- PCU ในฝน 531,400 บาท
- สํานักงานสาขา (พี่เลี้ยงจังหวัด) 64,000 บาท
กําหนดการประชุมการพัฒนาโครงการ PCU/ สอ.ในโครงการ PCUในฝน
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
วันที่ 1-2 มีนาคม 2548 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1 มีนาคม 2548
09.00 - 09.30 น.
- ชี้แจงแนวทางการปรับโครงการ
09.30 - 10 .30 น.
- นําเสนอโครงการ ( จังหวัดอํานาจเจริญ )
10.30 - 12.00 น.
- นําเสนอโครงการ ( จังหวัดยโสธร )
12.00 - 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
- นําเสนอโครงการ ( จังหวัดศรีสะเกษ )
14.30 - 16.00 น.
- นําเสนอโครงการ ( จังหวัดอุบลราชธานี )
หมายเหตุ เวลาในการนําเสนอ 10 นาที / PCU
วันที่ 2 มีนาคม 2548
09.00 - 12.00 น.
- แบงกลุมยอยเพื่อปรับโครงการ
12.00 - 13.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.
- นําเสนอโครงการที่ปรับแก
- วิพากษและเสนอแนะโดยคณะวิทยากร
หมายเหตุ เวลาในการนําเสนอ 10 นาที / PCU
หมายเหตุ เวลา 10.30 - 10.45น. และ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
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รายชื่อหนวยบริการปฐมภูมิที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ PCU ในฝน
จังหวัดอุบลราชธานี ป 2548
ลําดับ
ชื่อ PCU
งบประมาณ ที่ไดรับสนับสนุน
1 PCU.รพร.เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
70,700
2 PCU ดามพรา ต.ขามใหญ อ.เมือง
70,700
3 PCU นาหวา ต.หนองสิม อ.เขมราฐ
50,000
4 PCU.รพ.เขื่องใน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน
50,000
5 PCU ทุงบอน ต.บุงหวาย อ.วารินชําราบ
50,000
6 PCU หนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ
50,000
7 PCU คํานกเปลา ต.สวางวีระวงศ กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
50,000
8 PCU สวาง ต.สวางวีระวงศ กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
50,000
9 PCU บานแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
30,000
10 PCU รพ.บุณฑริก ต.โพนงาม อ.บุณฑริก
30,000
11 PCU อางศิลา ต.อางศิลา อ.พิบูลมังสาหาร
30,000
รวม
531,400
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายสนับสนุนฯ
6. ผังควบคุมกํากับการดําเนินงานพัฒนา PCU จังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนา PCU ในปงบประมาณ 2548 จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายสนับสนุนฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงทีม่ ีการพัฒนาดาน HA แลวยังไมผา นบันไดขั้นที่ 1 ขอใหเรง
ดําเนินการโดยดวนดวย รวมไปถึงการดําเนินงานดาน PSO
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การใหบริการออกเลขทีห่ นังสือผานเครือขาย INTERNET
ทุกอําเภอสามารถเรียกใชงานได โดยเรียกที่ www.phoubon.in.th หัวขอ ออกเลขที่หนังสือ
และสามารถเรียกดูคูมือไดบน web ใช User Name เดียวกันกับการ login เขา Healthy Thailand
2. การสงฐานขอมูล 18 แฟมมาตรฐาน
ขอใหทุกอําเภอ ติดตามใหทกุ PCU จัดสงฐานขอมูล 18 แฟมมาตรฐาน ให สนง.สสจ.อุบลฯ ทุก
เดือน โดยใหตดั ยอดขอมูลทุกวันที่ 25 และสงให สนง.สสจ.ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ผาน
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ชองทาง http://ubo.phoubon.in.th หัวขอ รับ-สงขอมูล 18 แฟม เพื่อนําฐานขอมูลมาประมวลผล
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณตอไป
สําหรับ PCU ที่ยังไมสามารถสงฐานขอมูล 18 แฟมออกจากโปรแกรม HCIS ได ขอใหติดตอที่ศูนย IT
เพื่อการแกปญ
 หาดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2548 สถาบันธัญรักษ จะมาติดตามศูนยบาํ บัดฯ ที่
กระทรวงยุติธรรมสรางไวที่แขวงจําปาสัก ประเทศลาว โดยจะเชิญบุคลกรทางการแพทยของประเทศ
ลาวมาอบรม เรื่องการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด หลักสูตร 21 วัน
วันที่ 6 มีนาคม 2548 จะมีการเปดหองสมุดเด็กและครอบครัวที่วัดปากหวยวังนอง ซึ่งเปน
หองสมุดเด็กสาธิตนํารองในชุมชน เพื่อสงเสริมสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ จึงใครขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติดวย
งบประมาณยาเสพติด ขณะนี้ไดจัดสรรใหอําเภอ จํานวน 7 โครงการ รายละเอียดไดแจงให
ผูรับผิดชอบระดับอําเภอทราบแลว จึงขอใหดําเนินการตั้งเบิกจายงบประมาณเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
การดําเนินงานคายอดบุหรี่ของจังหวัด ขอใหมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการ และรายงานผลใหคณะนิเทศจากระทรวงทราบถึงความกาวหนา
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.43 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม
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(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

