สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4 / 2548 วันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวารินชําราบ
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายสวัสดิ์
ทองผา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
7 นายปริทัศน
เจริญชาง
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
8 นายหวาน
ศรีเรือนทอง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
10 น.ส.สุมนา
ศรีชลาชัย
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
11 นางรุงอรุณ
กระมุทกาญจน
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
12 นส.อมรรัตน
จงตระการสมบัติ แทนหัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
13 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
14 นส.ดรุณี
คชพรหม
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
15 นายดนุภพ
ศรศิลป
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
16 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
17 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
18 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
19 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
20 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
21 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
22 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
23 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
24 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ
25 นายประทีป
บุญธรรม
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
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นายสุรพงษ
นางคนึงนิตย
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นางทิพวรรณ
นางเพ็ญศรี
นส.พิมณฑิพา
นางฉัฐฉวี
นายจตุรพิธ
นายปยะมิตร
นส.วีระสุดา
นางสุชารัตน
นายปรีชา
นายเริงฤทธิ์
นส.จินตนา
นางธิดารัตน
นายระวี
นายนิทัศน
นายภูมนิ ทร
นายบรรหยัด
นส.ประภัสสร
นางสุรภี
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุทธินันท
นายสุวิทย
นส.เพชรรุง
นายภิรักษ
นายศิระ
นส.กิติยา

จารุแพทย
กาฬเนตร
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
โรจนศตพงค
สมชัย
มาลาหอม
ใจแกว
สมหอม
สมบูรณ
สวัสดี
ดวงแกว
ทองมูล
เริงนิรันดร
พรมลาย
บุญทรง
แววศรี
อินทรมุกต
ศรีทานันท
สุริพล
ศันสนะพิทยากร
มหิษานนท
บุญไทย
เจียรกุล
โคตะสิน
โรจนศักดิ์โสธร
ไพรพยอม
รุงพัฒนาชัยกุล
เมืองไทย
จันทรชม

หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉกุ เฉิน
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
แทนผูชว ยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเลขานุการกิจ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
TUC / ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
TUC / ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายบริหารทัว่ ไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
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นายปริญญา
นายเทวเจษฐา
นายพิทักษ
นายเจริญ
นายสยาม
นายพรเจริญ
นายพิสิษฐ
นส.ละอองศรี
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสุพจน
นายอดุลย
นายอลงกต
นายณรงค
นายวรวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายอิทธิราช
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายอุทัย
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายไชยา
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม

ชํานาญ
ภาเรือง
ทองทวน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี
เวชกามา
กลางถิ่น
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญทา
วรรณชาติ
ตังควานิช
แผลงศร
สอดศรี
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
วรสันต
พูลทอง
ศรไชย
เลียงหิรัญถาวร
ทองผา
ไชยานุกูล
พรหมเกษ
ผองแผว
สุพัฒน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลน้าํ ยืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
แทนสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
แทนสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
แทนสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
แทนสาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
แทนสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย

4
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

นายชวน
นายทวีศักดิ์
นางกาญนสิริ
นางปยอร
นางเพลินพิศ
นายปรีดา
นส.ดารณี
นางนิภาภัทร
นางอปสร
นางอัจฉริยาภรณ
นส.สุพรรณี
นส.แจมจันทร
นส.สุภาภรณ
นส.ปริยากร

จันทรเลื่อน
สิงหโห
เสรีรัตนากร
พั่วระยา
สายคําภา
สืบสิงห
ลัทธิมนต
เสรีรัตนากร
บุญชิต
แววดี
ภาพกลาง
ศิริโสม
ศรีวะรมย
ธิมา

สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
แทนสาธารณสุขกิ่งอําเภอน้าํ ขุน
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายชัยพร
พรหมสิงห
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
4 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
5 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
6 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
7 นายสรศักดิ์
บุญจันทร
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
8 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
9 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
10 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
11 นางหรรษา
ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12 นายคมกริช
ละคร
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
13 นส.วนิดา
ชัยเวชสกุล
หัวหนาสํานักงานบริการการแพทยฉุกเฉิน
14 นางสาววชิรา
เจริญศรี
หัวหนางานเลขานุการกิจ
15 นายกําแหง
สมสุข
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
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16
17
18
19
20
21

นายวัฒนะ
นางอภิญญา
นางเพ็ญศรี
นายธรรม
นายประสพ
นายสัมพันธ

ทองประเสริฐ
ชิณกธรรม
เริงนิรันดร
วิทัยวัฒน
สารสมัคร
กุลพร

ผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้
พิธีกอนการประชุม
- พิธีมอบธงอาหารปลอดภัยแกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงในจังหวัดอุบลราชธานี
และมอบนโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
- การกลาวตอนรับผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุม โดย นายแพทยเจริญ เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ และนําเสนอขอมูลการพัฒนาเครือขายโรงพยาบาลวารินชําราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบคุณ CUP วารินชําราบที่ไดใหความรวมมือในการจัดการประชุมในครั้งนี้
ขอขอบคุณทุกอําเภอที่ใหความรวมมือในการจัดงานวันผูสูงอายุและงานเปดถนนอาหาร
ปลอดภัย (โตรุงราชบุตร) ทีผ่ านมา
การอบรมวิทยากรครู ก. ในรูปแบบผสมผสานคาดวาจะมีการเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของ
รัฐบาล(รมต.ทานใหม) รวมทัง้ อาจมีการเปลี่ยนแผนฯระดับอําเภอใหมีความสอดคลองกับนโยบาย
ดวย
คําสั่งแตงตั้งผูบ ริหารใหม (สาธารณสุขอําเภอ) เพื่อเตรียมการรับการประเมินระดับ 8 จึงมีการ
โยกยายเปลีย่ นแปลงดังนี้ (ยกเวนสาธารณสุขอําเภอเขื่องในที่ยังคงเดิม)
- สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
- สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
- สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
- สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
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- สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
- สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
- สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
- สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
- สาธารณสุขอําเภอเมือง ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
- สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
- สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ ยายไปดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอเมือง
วันที่ 30 เมย. 2548 จะมีพธิ ีพระราชทานเพลิงศพ คุณพุม เจนเซนท ที่ กทม. ซึ่งไดมีหนังสือ
เชิญ ผูวา ฯ นพ.สสจ. และสมาชิก To Be Number One ไปรวมงานดังกลาว
กีฬาสาธารณสุข ไดมีการเริ่มการแขงขันแลวตั้งแตวันที่ 12 เมย. 2548 ในการประชุมครั้ง
ตอไปขอใหนําผลการแขงขันมาแจงใหที่ประชุมทราบดวย
คายอดบุหรี่ เปนนโยบายทีผ่ ูตรวจฯ ใหความสําคัญ ฝากใหทุกอําเภอเตรียมกลุมเปาหมายที่
จะเขาคาย ซึง่ ก็คือกลุมนักเรียน ควรจะเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมอําเภอละ 1 กอน โดยจะมีการอบรม
ครู ข. ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ รายละเอียดตองรอผลการประชุมกับทานผูตรวจฯ ในวันที่ 4 พค.
2548 ที่จะถึงนี้ ทาน รมต.จะมาเปนประธานในพิธีปด ดังนัน้ ขอใหพนื้ ที่ใกลเคียงเตรียมสถานที่และ
เตรียมการสําหรับใหทาน รมต. ตรวจเยี่ยมคายดวย
นโยบายของทาน รมต. ทานใหม ขอใหทกุ ทานติดตามดูรายละเอียดที่ Web Site ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ในสัปดาหนี้
ทางกลุม สถาบันแพทยศาสตรไดเดินทางมารับรองใหกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาจะสามารถตั้งคณะแพทยศาสตรไดหรือไม และไดมาตรวจรับรองชั้นคลินิกที่ รพศ.
คาดวานาจะผานการรับรอง ดังนั้น ในปการศึกษา 2549 คาดวาจะรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรไดโดยตองรอผานการรับรองจากแพทยสภาดวย
สวนนักศึกษาแพทยที่จะมาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนรุนแรก จะมาในป 2549 เปน นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ซึ่งทางโรงพยาบาลไดจัดเตรียม
สถานที่ไวแลวโดยไดเปดซองสรางศูนยแพทยศาสตร 10 ชั้น เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ป 2548 กลุมที่จบปริญญาตรีแลวไปสอบเรียนตอคณะแพทย ของจังหวัดอุบลราชธานีไมมี
ใครสอบได สวนป 2549 อยูในระหวางดําเนินการ และไดมอบหมายใหฝา ยสนับสนุนฯ ประสานกับ
ทาง วพบ.เพื่อคนหานักศึกษาพยาบาลที่มคี ะแนนดีมาเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาว
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2548 วันที่ 31 มีนาคม 2548
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.3132 ลงวันที่
19 เมษายน 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2548 เมื่อวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3 / 2548
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
1. เรื่องการยืนยันการเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง
โดยผูที่จะเขารับการศึกษาตอเนื่องนั้นจะตองมีหนังสือยินยอมจากผูบ ังคับบัญชามาสงใหกับ
ทางวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานียงั มีหนังสือดังกลาวไมครบ และอาจทําใหนักศึกษา
เสียสิทธิในการเขารับการศึกษาตอ ขอใหมกี ารดําเนินการเรงดวนภายในวันที่ 30 พค. 2548
2. การอบรม ผบก.
วันที่ 16-20 พค. 2548 ทางวิทยาลัยเปนตัวแทนจัดการอบรมผูบริหารสาธารณสุขระดับกลาง
รุนที่ 19 จะขอลงพืน้ ที่ของอําเภอพิบูลฯ อําเภอตาลสุม อําเภอเดชฯ อําเภอบุณฑริก อําเภอสิรินธร และ
อําเภอโขงเจียม โดยทางวิทยาลัยไดทาํ หนังสือแจงมายัง สสจ.อบ. เปนที่เรียบรอยแลว
3. หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ
จากการประชุมครั้งที่ 3 / 2548 ไดมอบหมายใหทางวิทยาลัยศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวช
ปฏิบัติสําหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน PCU นัน้ ทางวิทยาลัยยินดีใหความรวมมือจัดทําหลักสูตร
ดังกลาว โดยจะขอเชิญผูมสี วนเกี่ยวของมารวมวางแผนและวางหลักสูตรที่ตองการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ผูที่ตองการศึกษาตอจะตองยื่นใบขออนุญาตลาศึกษาตอกอนจึงจะอนุมัติใหไปสอบและ
สามารถเขารับการศึกษาตอได (แตทุกหนวยงานจะตองสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอระดับปริญญา
ตรี) กลุมที่ไปสอบเรียนปริญญาโทโดยไมไดขออนุญาต จะมาขออนุญาตไปเรียนหลังจากสอบไดแลว
นั้น ตามเกณฑจะตองมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร วาตองการบุคลากรปริญญาสาขาใดบาง แลว
ใหไปสอบเรียนตอตามสาขาทีห่ นวยงานนั้นตองการเทานัน้
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หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบตั ิสําหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน PCU นั้น ขอใหเปนการเรียนใน
วันหยุด(วันเสาร-วันอาทิตย) จะไดไมตองหยุดราชการ และไดวุฒิเพิม่ ขึ้นดวย
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ขอประสานเรือ่ ง ระบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่มปี ญหาทางกาย
มติที่ประชุม รับทราบ
มอบใหฝายประกันสุขภาพประสานงานกับคณะผูอํานวยการโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
พระศรีฯ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการดําเนินงาน
4.3 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
ตามที่ สนง.สสจ. รวมกับ ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 ดําเนินงานโครงการสงเสริมและปองกันปญหา
สุขภาพจิตครอบครัว ที่ผา นมานัน้ ผลจากการดําเนินงานพบวาประสบความสําเร็จตามเปาหมายทุก
ประการ พอแมผูปกครองและกลุมเปาหมายใหความสนใจและความรวมมือเปนอยางดียงิ่
มติที่ประชุม รับทราบ
ขณะนี้ ทาง CEO ไดอนุมัตงิ บประมาณสนับสนุนโครงการหองสมุดเด็กและครอบครัวมาเปนที่
เรียบรอยแลว

ระเบียบวาระที่ 5 ระบบขอมูล e-Healthy Thailand
แนวทางการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด Healthy Thailand ป 2548
1. ระดับการจัดเก็บขอมูล Healthy Thailand
ระดับ
จํานวนตัวชีว้ ดั
หมูบาน
9
ตําบล
3
อําเภอ
4
จังหวัด
1
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2. เกณฑการประเมิน หมูบ า น/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด Healthy ใชเกณฑการประเมินเดิมในป 2547
3. การเก็บขอมูล การตั้งเปาหมาย ใหเปนปงบประมาณ
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4. การรายงาน ใหรายงานขอมูลสถานการณปจจุบัน ตามปงบประมาณ เปนรายไตรมาศ (ทุก 3
เดือน)
5. ผูรับผิดชอบระบบขอมูล Healthy Thailand เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ณ
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2548 และจะดําเนินการประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของในจังหวัด
ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2548 รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหารทัว่ ไป
1. มีผูขอรับเงินเพิม่ พิเศษฯ จํานวน 4 ราย
1.1 นางสาวจรรยพร เจียมเจริญกุล ตําแหนง นายแพทย 4 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ ระยะเวลา 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2548
1.2 นางสาวสุวิมล ยายจันทร ตําแหนง นายแพทย 6 สถานที่ปฏิบตั ิงาน โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค ระยะเวลา 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2548
1.3 นางสาวศศิธร ธัญญรัตนศรีสกุล ตําแหนง นายแพทย 5 สถานทีป่ ฏิบัติงาน โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ระยะเวลา 1พฤษภาคม - 30 กันยายน 2548
1.4 นายกลยุทธ พรมศิริ ตําแหนง ทันตแพทย 4 สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนยมะเร็ง จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะเวลา 1พฤษภาคม - 30 กันยายน 2548
2. มีผูขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ จํานวน 3 ราย
2.1 นางสาวอภิรดี ศรีสวาง ตําแหนง เภสัชกร 3 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์ ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 48 เปนตนไป
2.2 นางสาวลัดดา เตชะรุง ไพศาล ตําแหนง ทันตแพทย 6 สถานทีป่ ฏิบัติงาน โรงพยาบาล
มวงสามสิบ ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 48 เปนตนไป
2.3 นางสาวรินดา ฉิมงาม ตําแหนง ทันตแพทย 6 สถานที่ปฏิบตั ิงาน โรงพยาบาลมวง
สามสิบ ระยะเวลา 1 เมษายน 48 เปนตนไป
การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ
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1. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศูนยมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
4. พิจารณาจากหนังสือขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
5. พิจารณาจากหนังสือขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ ของโรงพยาบาลมวงสามสิบ
3. การจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ 2547
ก.พ.ร.จังหวัดอุบลราชธานี แจงเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป 2547 ดังนี้
3.1. ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรฯ เพื่อจัดการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ซึ่งมี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมเปนกรรมการ
3.2. ไดแจงใหสวนราชการ จัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการและลูกจางประจํา ที่มีบญ
ั ชีถือจาย
เงินเดือน ณ 1 กย. 2547 สงใหสาํ นักงานจังหวัด ภายใน 4 พค.48 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล
สวนผลการจัดสรรเงินรางวัล ของขาราชการและลูกจางประจํา ในสังกัดสาธารณสุข จะไดรับ
จัดสรรเทาใด ฝายบริหารทัว่ ไป สนง. สสจ. อบ. จะแจงใหทราบตอไป
4. การขอกําหนดสํานักงานในพืน้ ทีพ่ ิเศษ ประจําป 2548
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดสงแบบคําขอกําหนดเปน สํานักงานพื้นที่พิเศษ
พรอมสงเอกสารประกอบ จํานวน 34 หนวยงาน ไปใหสํานักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ ทําหนาที่
เปนเลขานุการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อเสนอพิจารณาตอไป
5. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ป 2548
ใหอําเภอจัดสงขอมูลรายละเอียดของผูสมัครหลักสูตรตาง ๆ ใหจังหวัด ภายใน 5 พค. 2548
ตามหนังสือ แจง เลขที่ อบ 0027.001.01/ 3455 ลงวันที่ 28 เมษายน 2548 เพื่อจะไดรวบรวมสง สบช.
ตอไป
6. การจางผูสาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ประจําป 2548
1. ใหจางผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวเปนลูกจางชัว่ คราว โดยใหโรงพยาบาลแมขายเปน
ผูดําเนินการออกคําสั่งจางและจางตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2548 เปนตนไป
2. อัตราคาจางใหไดรับตามวุฒิที่สาํ เร็จการศึกษา
3. เมื่อดําเนินการจางเรียบรอยแลวใหสง สําเนาคําสั่งจางให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อดําเนินการตอไป
4. พิจารณาผูแ สดงความจํานงลาศึกษาตอภายในประเทศ ปการศึกษา 2548 เพิม่ เติม ระดับ
ปริญญาโท
5. สรุปขอมูลคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข(คาตอบแทนวิชาชีพ)
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ฝายฯไดดําเนินการสงขอมูลกําลังคนดานสาธารณสุข เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ
และกําหนดอัตราคาตอบแทนจากงบประมาณ 2,875 ลานบาท ไดสงใหสวนกลางไปแลว
6 . ขอมูลการสงงบทดรอง และ 0110 รง 5 ของหนวยบริการ(รพช.รพศ.) รอบ 5 เดือน และผล
การวิเคราะหสถานการการเงินการคลัง และปญหาและขอเสนอแนะ
- ตารางสรุปการจัดเก็บขอมูลประกอบการเบิกจายคาตอบแทนดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
- การวิเคราะหการเงินการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
- สรุปการสงรายงานทางการเงิน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับทราบ
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่จบใหม และมารายงานตัวใน
วันที่ 18 เมย. 2548 นั้น ไมสามารถรับเงินเพิ่มได แตหากเดือนพฤษภาคม ไมเปดคลินิกก็สามารถ
ขอรับเงินเพิม่ พิเศษนี้ได โดยขอใหแจงทางฝายบริหารฯโดยดวนดวย
การพิจารณาผูแสดงความจํานงลาศึกษาตอภายในประเทศ ปการศึกษา 2548 เพิ่มเติม ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 5 ราย (รพ.โขงเจียม, สสอ.สิรินธร, สสอ.โขงเจียม, รพ.ตาลสุม และรพร.เดชฯ แหง
ละ 1 ราย) ซึ่งเปนบุคลากรที่ไมไดขออนุญาตลาศึกษาตอไวกอนแตสอบได นั้นไมอนุมัติใหเขารับ
การศึกษา เวนแตผูที่ไมไดขออนุมัติในระดับปริญญาตรี แตสอบไดในสาขาที่ สสจ. ตองการหรือขาด
แคลน จะพิจารณาใหเขารับการศึกษาเปนรายๆไป
ในแตละป ขอใหมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและจะตองมีการขออนุญาต
ลาศึกษาตอในสาขาทีห่ นวยงานตองการกอน จึงจะอนุมัติใหเขารับการศึกษาตอได ขอใหถือระเบียบ
เปนหลัก กรณีที่ไมไดใชเวลาราชการไปศึกษาตอ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) อนุมัติใหเขารับการศึกษาได
แตขอใหแจงผูบังคับบัญชาทราบ โดยไมตอ งทําสัญญาลาศึกษาตอ
เนื่องจากกระทรวงจะพิจารณางบ CF จากรายงาน 0110 รง 5 ดังนั้นขอใหสง รายงานมายัง
ศูนยเฝาระวัง เพื่อตรวจคุณภาพกอนสงไปยังกระทรวง หนวยบริการจะตองลงขอมูลการบริการใหครบ
เพื่อการจัดสรรงบ UC และ PP สวนงบ PP Non-UC ทาง สปสช.จะจัดสรรใหเองโดยตรงตามรายงาน
0110 รง 5 ดังนัน้ อําเภอที่ยงั ไมสงรายงาน สปสช.จะพิจารณาจากขอมูล 6 เดือนแรกของป 2547 มา
จัดสรรแตจะจัดสรรเพียงรอยละ 80 ของรายงาน ดังนัน้ เพื่อใหไดงบประมาณมาสนับสนุนเต็มตาม
ความเปนจริง จึงขอใหรวบรวมรายงานทุกระดับของหนวยบริการใหครบ
การจัดสรรงบผูพิการ ป 2548 ทาง สปสช. จะกันงบสวนหนึง่ ไวทสี่ วนกลางเพื่อสนับสนุน
หนวยบริการทีม่ ีบริการฟน ฟูผูพิการ
ซึ่งโครงการดังกลาว
เปดโอกาสใหโรงพยาบาลจางนัก
กายภาพบําบัด และเปดคลินิกฟน ฟูสุขภาพผูพิการในโรงพยาบาล
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ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขหวัดนก จากรายงานลาสุดไมพบผูปวยในประเทศไทย แตมีขึ้นทะเบียนเปนผูปวย
สงสัย 1 ราย (จ.บุรีรัมย)
2 สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนเมษายน สถานการณในประเทศไทยพบผูปวย 5,422 ราย
เสียชีวิต 7 ราย (จ.ศรีสะเกษ 1 ราย) สวนสถานการณของจังหวัดอุบลราชธานี พบผูปวย 129 รายคิด
เปนอัตรา 7 ตอแสนประชากร อําเภอตระการฯมี ตําบลที่เปนปญหาการระบาดตอเนื่องคือตําบลไหล
ทุง และหวยฝายพัฒนา
3 สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน และขอใหรายงาน
ใหตรงตามกําหนดดวย
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
ในการดําเนินงานปองกันและควบคุมอําเภอจะตองเปนผูนําและเปนหลักในการกระตุนให
สถานีอนามัยดําเนินการ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การบูรณาการการฝกอบรมระดับโซน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดฝกอบรมวิทยากร เพื่อทีจ่ ะดําเนิน
การบูรณาการการฝกอบรมเจาหนาที่ระดับPCU ในวันที่ 25-27 เมษายน 2548 จากนัน้ วิทยากรระดับ
โซน จะตองดําเนินการจัดอบรมระดับโซน ตอไป โดยกําหนดหวงเวลาในการจัดอบรม ในเดือน
พฤษภาคม 2548 กลุมเปาหมายไดแก เจาหนาที่จาก PCU ทุกแหง
2. ติดตามการสงรายงาน 0110 รง.5 ของเครือขายสถานบริการ สรุป ณ วันที่ 15 เมษายน 2548
สรุปการสงรายงาน 0110 รง.5 ตรวจสอบวันที่ 15 เมษายน 2548
ลําดับ
เครือขาย
จํานวนเดือนทีร่ ายงาน จํานวนเดือนทีร่ ายงาน
หมายเหตุ
ของแมขาย
ของลูกขาย
การเงิน กิจกรรม การเงิน กิจกรรม
1 รพ.สปส.
5
5
5
6
จํานวนเดือน คือ
2 รพ.มวงสามสิบ
4
5
0
5
1= ต.ค.
3 รพ.เขื่องใน
6
5
0
5
2 = ต.ค.-พ.ย.
4 รพ.ดอนมดแดง
2
5
0
5
3 = ต.ค. - ธ.ค.
5 รพ.ตระการพืชผล
2
5
0
6
4 = ต.ค. - ม.ค.
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สรุปการสงรายงาน 0110 รง.5 ตรวจสอบวันที่ 15 เมษายน 2548
ลําดับ
เครือขาย
จํานวนเดือนทีร่ ายงาน จํานวนเดือนทีร่ ายงาน
หมายเหตุ
ของแมขาย
ของลูกขาย
การเงิน กิจกรรม การเงิน กิจกรรม
6 รพ.เขมราฐ
5
5
0
4
5 = ต.ค. - ก.พ.
7 รพ.กุดขาวปุน
5
5
0
5
6 = ต.ค. - มี.ค.
8 รพ.โพธิ์ไทร
5
5
5
6
7 = ต.ค. - เม.ย.
9 รพ.พิบูลมังสาหาร
5
5
0
5
8 = ต.ค. - พ.ค.
10 รพ.สิรินธร
5
5
5
6
9 = ต.ค. - มิ.ย.
11 รพ.โขงเจียม
2
4
4
4
10 = ต.ค. - ก.ค.
12 รพ.ตาลสุม
3
6
0
5
11 = ต.ค. - ส.ค.
13 รพ.ศรีเมืองใหม
6
5
0
5
12 = ต.ค. - ก.ย.
14 รพ.วารินชําราบ
5
6
0
5
0 = ยังไมมกี ารสงรายงาน
15 รพ.สําโรง
5
5
0
5
16 รพร.เดชอุดม
5
5
0
5
17 รพ.บุณฑริก
5
6
6
6
18 รพ.นาจะหลวย
5
5
0
5
19 รพ.น้าํ ยืน
5
4
4
4
20 รพ.ทุง ศรีอุดม
5
5
6
5
หมายเหตุ ตรวจสอบขอมูลที่ http://203.157.3.100/011048/ site visit at 15/04/2005; 11.00 am
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
1. นโยบายการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
สืบเนื่องจากงบประมาณบางสวนของนโยบายการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนของกระทรวง
สาธารณสุข งบประมาณ ป 2547(งวด 2) ซึ่งยังเหลือ สวนที่ยงั เปนโครงการรับผิดชอบของกรมพัฒน
คือโครงการอบรมนวด
และจางงานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
จํานวนเงินทั่วประเทศ
26,570,000 บาท ซึ่งไดแบงจัดสรรใหแกเขต 14 โดยมีจงั หวัดอุบลราชธานีเปนศูนยรบั ฝกอบรม
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การอบรมแบงเปนการนวดเทาเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง และ การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง กลุมเปาหมายเปนบุคคลที่ลงทะเบียนยากจนกับกระทรวงมหาดไทยไวกอนหนานี้ ทางงาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกขอความรวมมือจากทานในการสงรายชือ่ ผูเขารับการอบรม
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2548 สอบถามรายละเอียดไดที่ฝายการแพทยฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
โควตาจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 32 คน (จะตองเปนคนที่ลงทะเบียนคนยากจน) ใหชี้เปา
ตามจํานวนประชากรวาอําเภอใดควรจะสงกี่คน และสงรายชื่อภายในวันที่ 2 พค. 2548 กอเวลา
12.00 น.
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. การจัดตั้งมูลนิธิ อสม.
1.1 เรียนเชิญทานไพจิตร ปวะบุตร เปนประธาน
1.2 รวบรวมบันทึกคําใหการของบุคคล ผูจะเปนกรรมการมูลนิธิ 4 ชุด
1.3 เตรียมสงคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 4 ชุด
1.4 ทําหนังสือคํามั่นสัญญา 4 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่ / ชื่อตัว / ชื่อสกุล 4 ชุด
1.6 แผนที่สงั เขป มูลนิธิ 4 ชุด
2. การติดตามทุนบุตร อสม.
กท.ศธ.ไดดําเนินการโอนจายเงินทุนการศึกษาบุตรอสม.แลว งวดที่ 1 โอนเพียง 40 % งวด
ที่ 2 โอน 60 % ให สสอ.ทุกอําเภอตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเด็กทีไ่ ดรับทุน หากบัญชียังไม
ปรากฏการรับโอนเงินทุน / เลขที่บัญชีผิด / ชื่อผิด .. ขอใหสสอ. รวบรวมรายชื่อ
ดังกลาว แลวสงไปที่
ผูอํานวยการศูนยบริหารโครงการแกไขปญหาเด็กยากจนฯ…
ศูนยบริหารโครงการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารพัสดุชั้น 3
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรสาร 02-281-4406
( สอบถามรายละเอียดไดที่ อ.ประเสริฐ โทร.01-857-1526 ภายในเดือนเมษายน 2548 )
3. คูมือนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับทุน สนับสนุน ป 2547
ถา สสอ.ไหนไดรับไมเพียงพอใหประสานขอกับโรงพยาบาลชุมชน
4. มาตรฐานงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เปาหมายป 2548 ทุก CUP.ๆ ละ 3 PCU. ตองผานเกณฑมาตรฐานงานสุขศึกษา
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โซนละ 1 รพช. / รพศ. 1 แหง
ขั้นตอน
4.1 ประเมินตนเองตามแบบ มส.1
4.2 ทีมตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานสุขศึกษาจังหวัดตรวจประเมิน
4.3 องคกรภายนอกตรวจรับรอง
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ หลักสูตร " Human Resources Development
HRD. By three Sound Theory
เปาหมาย : 6 รุนๆละ 200 คน สถานที่ : ศอ.ข กลุมเปาหมาย : จนท.สธ. จาก สสอ. / รพช.
ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน 1 คืน
6. ขั้นตอนการกรอกรายงานประเมินมาตรฐาน PCU ป 2548 สง สสจ.อบ.
ทุกอําเภอสงแบบประเมิน
ตนเอง
ตามคําชี้แจงดังนี้
/
ทัง้ นี้จะจัดสงใหทาง
ubo.phoubon.in.th อีกครั้ง (หลังการอบรมบูรณาการ ที่ นครพนม.)
6.1 เปลี่ยนชื่อ จาก สอ…เปนชื่อ สอ.ทาน สํารวจทุก PCU ทั้ง รพ. เทศบาล สสอ.
6.2 ใสชื่อ สอ. อําเภอที่ตงั้ สังกัดใหเรียบรอย
6.3 ลงคะแนนในชองลงคะแนนเทานัน้ ใชคูมือการประเมิน PCU เปนแนวทาง ( File . Doc.)
6.4 PCU ประเมินตนเองทุกแหง สงภายในวันอังคารที่ 10 พค.48 ที่ ubo.phoubon.in.th
รับสงขอมูลสาธารณะ Email ที่ aum_2512@yahoo.com (ณัฐกฤตย เสงีย่ มศักดิ์ ฝายสนับสนุน
บริการสุขภาพ 045-261864)
6.5 QRT ประเมิน PCU ทุกแหง สงภายใน 27 พค. 48
6.6 แผนนิเทศ/ประเมิน PCU ระดับจังหวัด เดือน มิถุนายน เปนตนไป
ผลการประเมินรวมทุกแหงที่ sheet ผลการประเมิน แตกอนอื่นตองลงจํานวน PCU ที่ประเมิน
กอน
*หามลบ Sheet ใดๆทั้งสิ้นใน file และ Zip กอนสง จะดีที่สุด
*หามให สอ.สงตรงมาจังหวัดตองให อําเภอรวบรวมใหครบเปน File เดียวกันกอน
*เพื่อตอบสนอง KPI ทุกระดับ ไมควรใชกระดาษในระบบการรายงานนี้
* * * ทั้งนี้ วิธีการกรอกขอมูล และคูมอื การประเมินทั้งหมดจะชี้แจงในการอบรมบูรณาการ
และจัดสง Electronic File.(แบบประเมิน .xls., คูมือ .Doc.)ใหทุกอําเภอภายในวันที่ 28 เมย.2548
7. การประเมินความพึงพอใจ
ทางทีมงานของอําเภอพิบูลฯไดพัฒนาโปรแกรม Access สําหรับเปนมาตรฐานการประเมิน
ความพึงพอใจ และเปนที่ยอมรับจากที่ประชุมจังหวัดนครพนม โดยสามรถกรอกขอมูลและวิเคราะหได
ทันที ซึง่ ทางฝายไดมอบรายละเอียดใหทุกอําเภอเปนที่เรียบรอยแลว
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8. การอบรมเจาหนาที่ PCU แบบครบหลักสูตร
โดยเจาหนาทีจ่ าก สปสช. ไดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดเปนที่เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป
ตองรองบประมาณสนับสนุนการอบรมทุก PCU
9. การสงเสริมบุคลากรสอบเรียนตอแพทย
จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดในเรื่องการสนับสนุนใหเจาหนาที่อายุไมเกิน 30
ป สอบเรียนตอแพทยที่ ม.นเรศวร (ปนมี้ ีผูสมัคร 10 คน และจะไปสอบในวันที่ 7 พค. 2548) ซึ่ง
แนวทางการดําเนินงานในปหนาและปตอๆไป ทางจังหวัดจะจัดใหมกี ารติวใหผูสมัครเปนระยะ ไมใช
แคติวใหกอนสอบเทานั้น ดังนัน้ จึงใครขอความอนุเคราะหและความรวมมือจากผูบริหารทุกทานในการ
อนุญาตใหบุคลากรของทานเขามาติวตามกําหนดเวลาดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหผูบริหารทุกทานทําความเขาใจกับ อสม. เกี่ยวกับมูลนิธิ อสม. กองทุนของมูลนิธิใหแบง
ออกเปนอําเภอ แลวนําดอกผลมาใชบริหารจัดการ
ฝายประกันสุขภาพ
1. การจัดสรรเงินใหหนวยบริการ งบรักษางวดที่ 4 (เมย.-พค.48) จํานวน 90 % เปนเงิน 80,657,921
บาท
2. จัดสรรงบ Fix cost ให PCU และสสอ. งวดเดือนเมย.-พค.48 จํานวน 9,393,159 บาท
3. จัดสรรงบ PP ใหหนวยบริการตามผลงานใน 0110 รง.5 งวดที่ 1 จํานวน 2,820,204 บาท
4. จัดสรรงบ PP ใหหนวยบริการ เพื่อใหบริการเยี่ยมบาน ใหความรู คําปรึกษา (กิจกรรมที่ 7, 8, 9 ของ
corepackage) ตามหลังคาเรือน ๆละ 3.50 บาท ประจําเดือนต.ค.-มี.ค.48 เปนเงิน 7,316,820 บาท
5. การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเจรจาไกลเกลี่ยเบื้องตน” ใหแกผูรับผิดชอบงานรับเรื่องราวรองทุกข
ของ รพ. และสสอ. แหงละ 1 คน ใหวนั ที่ 24-26 พ.ค.48 ณ เขื่อนสิรนิ ธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ
6. สรุปผลงานการลงทะเบียนบัตรทอง รายละเอียดในตารางที่ 1-5 ตามเอกสารที่แจกในการประชุม
โดยทั้งจังหวัดมีความครอบคลุมเฉลี่ยรอยละ 93.56 อําเภอที่ครอบคลุมมากที่สุดคืออําเภอ ตาลสุม
รอยละ 99.67 อําเภอที่ต่ําที่สุดคืออําเภอเมือง ครอบคลุมรอยละ 88.91 สวนปญหาการแกไขสิทธิวา ง
ยังคงมีจํานวนมาก ขอใหทกุ อําเภอเรงดําเนินการดวย สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหดําเนินการแกไขปญหาสิทธิวาง ใหเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2548
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ฝายคุมครองผูบริโภค
1. รายงานผลการจัดสอบผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูป ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ป 2548
เขต 7 (อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร รอยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม) ภาคทฤษฎี เมื่อ
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2548 ทีว่ ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
1.1 วิชาเวชกรรมไทย ผูมีสทิ ธิสอบ 28 ราย เขาสอบ 23 ราย ขาดสอบ 5 ราย
1.2 วิชาเภสัชกรรมไทย ผูมสี ิทธิสอบ 252 ราย เขาสอบ 235 ราย ขาดสอบ 17 ราย
1.3 วิชาผดุงครรภไทย ผูมีสทิ ธิสอบ 2 ราย เขาสอบ 1 ราย ขาดสอบ 1 ราย
ผลการสอบคาดวาจะประกาศในเดือนพฤษภาคม ผูสอบผานภาคทฤษฎี จะตองสอบ
ภาคปฏิบัติในเดือนกรกฎาคม 2548 ( เขต 7 สอบที่จังหวัดขอนแกน )
2. งานสัปดาหวนั คุมครองผูบริโภคจังหวัดอุบลราชธานี
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบ ริโภคประจําจังหวัดอุบลราชธานี
กําหนดจัดงานสัปดาหวนั
คุมครองผูบริโภค ในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548 ณ หางบิ๊กซีซุปเปอรเซนตเตอร สาขาอุบลราชธานี
ชั้น 2 เวลา 09:00 – 12:00 น. โดยมีการแสดงดนตรี, รวมสนุกลุน รางวัลกับดี เจ ดัง, การเสวนาทาง
อากาศ เรื่อง ทําอยางไรผูบ ริโภคไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินคาและบริการ, และนิทรรศการ
จากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.
การประชุมพหุภาคีโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
จังหวัด
อุบลราชธานี (พหุภาคีจงั หวัด) วันศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2548 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ หองประชุม 1
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ขอเรียนเชิญผูแทนโซน 1 – 5 นําเสนอโครงรางงานวิจยั ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนของ
แตละโซน ใหพหุภาคีจงั หวัดรับทราบและใหการสนับสนุน (โซน 1 – มวงสามสิบ, โซน 2 – ตระการ
พืชผล, โซน 3 – พิบูลมังสาหาร, โซน 4 – วารินชําราบ และ โซน 5 – เดชอุดม)
4. โครงการอบรมเจาหนาที่ อบต. ของจังหวัดในเขต 14 เพื่อรองรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดจัดการอบรม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548
ที่โรงแรมพรหมพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยเชิญเจาหนาที่จากทุก อบต. ในเขต 14 อบต.
ละ 1 คน เขารับการอบรมดังกลาว ซึ่งจัดอยูในชวงงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเขต 14
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหวางแผนจัดการอบรมและจัดสอบผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยเปนระยะ เพื่อใหสามารถนําไปประกอบอาชีพสวนตัวได
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ฝายอนามัย
1. งาน พอ.สว.
วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานที่บา นนาหินโหงน
ตําบลพะลาน กิ่งอําเภอนาตาล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.ออกปฏิบัติงานที่บา นโนนหินแร
ตําบลหนองทันน้าํ อําเภอกุดขาวปุน
2. รายงานการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
2.1. รานจําหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย
รานอาหารทั้งหมด 1,055 ราน ผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถึงเดือนมีนาคม 2548 จํานวน 913
ราน ผลงานเมษายน 2548 จํานวน 73 ราน รวมผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถึงเมษายน 2548 986 ราน
คิดเปนรอยละ 93.46 (เดือนกุมภาพันธ 2548 รอยละ 67.20 , มีนาคม 2548 รอยละ 86.54)
สรุป มีรานอาหารผานเกณฑฯ รอยละ 100 จํานวน 23 อําเภอ มีผลงานดี (รอยละ 76-99) 1
อําเภอ คือ เขือ่ งใน และมีผลงานปานกลาง (รอยละ 50-75) 1 อําเภอ คือ วารินชําราบ (62.57)
ทั้งนี้ทกุ อําเภอมีผลงานผานเกณฑ KPI หลัก ( 40%) CEO ( 60%) แลว เหลือเพียงเปาหมาย
เรงรัดพิเศษของกระทรวงฯ (100%) คือ อําเภอเขื่องใน และวารินชําราบ
2.2. แผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย
แผงลอยจําหนายอาหารทัง้ หมด 901 แผง ผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถึงเดือนมีนาคม 2548
จํานวน 769 แผง ผลงานเดือนเมษายน 2548 จํานวน 95 แผง รวมผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถึงเดือน
เมษายน 2548 864 แผง คิดเปนรอยละ 95.89 (เดือนกุมภาพันธ 2548 รอยละ 72.36 เดือนมีนาคม
2548 รอยละ85.35)
สรุป แผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑฯ รอยละ100 จํานวน 19 อําเภอ มีผลงานดี (รอยละ
76-99 ) จํานวน 3 อําเภอ คือ มีผลงานปานกลาง (รอยละ 50-75) 1 อําเภอ คือ ศรีเมืองใหม และมี
ผลงานต่ํา 1 อําเภอ คือ สวางวีระวงค (25.00)ทัง้ นี้เหลือเพียงกิ่งอําเภอสวางวีระวงคที่มีผลงานไมผาน
เกณฑฯ KPI หลัก (40%) CEO(60%) สวนเปาหมายเรงรัดพิเศษของกระทรวงฯ (100%) มีอีก 4
อําเภอที่ตองเรงดําเนินการ คือ กิ่งสวางวีระวงค (25%) ศรีเมืองใหม (70%) เขื่องใน (83%) และ
ตระการพืชผล (95%) แตจากรายงานลาสุด กิ่งสวางฯดําเนินการครบ 100%
2.3. ตลาดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดสด นาซื้อ
ตลาดสดประเภทที่ 1 ทั้งหมด 34 แหง ผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถึงเดือนมีนาคม 2548
ผานกฎหมายเบื้องตน 13 ขอ จํานวน 28 แหง แยกเปนระดับดี 3 ดาว 20 แหง ระดับดีมาก 4 แหง
ที่เหลือ 4 แหง ผานเพียงเกณฑกฎหมายเบื้องตน 4 แหง สวนอีก 6 แหง ไมเกณฑกฎหมายเบื้องตน
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เดือนเมษายน 2548 ผานกฎหมายเบื้องตน 13 ขอ จํานวน 33 แหง (97.06) แยกเปนระดับดี 3 ดาว
จํานวน 19 แหง (55.88) ผานเกณฑระดับดีมาก 4 ดาว จํานวน 6 แหง (17.69) ทีเ่ หลืออีก 9 แหง ผาน
กฎหมายเบื้องตนฯ 8 แหง และ 1 แหง ไมผานเกณฑกฎหมายเบื้องตน ฯ คือ ตลาดเทศบาลเมืองวาริน
ชําราบ 1
สรุป ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑ CEO (60 %) ในระดับดี/ดีมาก แลว คือเปาหมาย
21 แหง ผลงานผานเกณฑฯ 25 แหง แตมีอีก 1 แหง คือตลาดสดเทศบาลวารินชําราบ 1 ตองพัฒนา
ปรับปรุงใหผานเกณฑ กฎหมายเบื้องตน 13 ขอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 เนื่องจากเปน
ขอบังคับเด็ดขาดที่ใหตลาดประเภทที่ 1 ตองพัฒนาใหผานเกณฑนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบแลว
2.4. ถนนอาหารปลอดภัย
ใหพัฒนาปรับปรุงรานจําหนายอาหาร / แผงลอยจําหนายอาหาร เปนถนนอาหารปลอดภัย
(Food Safety Street) อําเภอ/กิ่งอําเภอละ 1 แหง โดยมีงบประมาณสนับสนุน 60,000 บาท/แหง ซึ่ง
จังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือแจง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ใหเบิกจายงบประมาณ ไดตั้งแต 1
พฤษภาคม 2548 โดยจัดสรรให 25 แหงๆ ละ 60,000 บาท เปนเงิน 1,500,000 บาท เปาหมายการ
ดําเนินงาน 2 ระยะ คือ
1) เดือนพฤษภาคม 2548 มีถนนอาหารปลอดภัย ตนแบบอยางนอย 1 แหง / โซน
จํานวน5 แหง โดยใหอําเภอแมโซนทุกโซน ดําเนินการเปนตนแบบ
2) เดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2548 มีถนนอาหารปลอดภัยอีก 20 แหง
พิธีเปด ฯ ใหเชิญนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หรือรอง นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด,หรือ สสจ.โซนเปนประธาน และเชิญ นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบพื้นที่ถนนอาหารปลอดภัยรวมเปน
เกียรติ
3. ผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0148 ณ วันที่ 28 เมษายน 2548
ฟุตบอลชาย เฉพาะที่ 1 ของสาย สาย ก. ไกฟา แขง 2 ชนะ 2 มี 6 คะแนน สาย ข.
กุดขาวปุน แขง 2 ชนะ 2 มี 6 คะแนน สาย ค. มาเหล็ก แขง 2 ชนะ 2 มี 6 คะแนน และสาย ง.
สามเหลี่ยมมรกต แขง 2 ชนะ 2 มี 6 คะแนนวอลเลยบอลหญิง เฉพาะที่ 1 สาย ก. ที่ 1 รวม บัวชมพู
และมวงซันซายด แขง 2 ชนะ2 มี 6 คะแนน สาย ข. อัศวินลุมน้ําโขง แขง 3 ชนะ 3 มี 9 คะแนน สาย
ค. เอราวัณ แขง 3 ชนะ 3 มี 9 คะแนน และสาย ง. สามเหลีย่ มมรกต แขง 2 ชนะ 2 มี 6 คะแนน ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
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4. งาน “สมตําไกยางจากครัวไทยสูครัวโลก”
สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน
“สมตําไกยางจากครัวไทยสูค รัวโลก” ระหวาง 7-9 พฤษภาคม 2548 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษมีพธิ เี ปดงานโดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 เวลา
17.00 น. ขอความรวมมือ และเชิญหัวหนาสวนราชการสาธารณสุขระดับอําเภอ และผูเกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ รวมเปนเกียรติ ในพิธเี ปดงานดังกลาว (รวมทัง้ สิ้น 140 คนX
1) สาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอําเภอ ทุกคน (1 x 25 – 25 คน)
2) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอ หรือผูแ ทน ทุกแหง (1x19 = 19 คน)
3) ประธานชมรมผูประกอบการจําหนายอาหารของอําเภอ / กิ่งอําเภอ และสมาชิกชมรม
ผูประกอบการ อําเภอ/กิ่งอําเภอละ 3 คน ( 3 x 25 = 75 คน)
4) หัวหนากลุมงาน / หัวหนาฝาย / หัวหนางาน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 21 คน
5. ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ CUP เขื่องในที่สนับสนุนการจัดการอบรมโครงการสรางแรงจูงใจในการดื่ม
น้ําประปา ซึง่ จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดนํารองของกระทรวง พื้นที่ตนแบบคือ บานจานเคือง
อําเภอเขื่องใน
มติที่ประชุม รับทราบ
วันที่ 7 พค. 2548 ทานผูชว ย รมต. จะมาเปดงาน “สมตําไกยางจากครัวไทยสูครัวโลก” ที่
จังหวัดศรีสะเกษ ผูเกี่ยวของระดับจังหวัดจะตองไปรวมงานดวย
ขอใหมีการกระตุนใหประชาชนมีสว นรวมในการดําเนินงานตลาดสดนาซื้อ เชน ใหมกี าร
รองเรียนหากพบวาตลาดสดไมสะอาดและปลอดภัย เปนตน
อําเภอไหนที่ไมสามรถดําเนินการถนนอาหารปลอดภัยไดเนื่องจากไมมีเปาหมาย
หรือ
เปาหมายดูแลวไมสามารถดําเนินการใหผา นเกณฑได (ถนนนัน้ จะตองไดรับการอนุญาตใหขายของได
จากทองถิน่ ) ขอใหโอนงบประมาณใหอาํ เภออื่นแทน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
เนื่องจาก ทานนิพนธ มานะสถิตพงศ ตําแหนง ผชช.ส. เดินทางไปเรียนหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง และนายแพทยชัยพร พรหมสิงห ตําแหนง ผชช.ว. เดินทางไปเปนวิทยากรในการเรียนการ
สอนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง เปนเวลา 3 เดือน ดังนัน้ จึงขอแตงตั้ง นายประเสริฐ บันเทิง รักษาการ
แทนในตําแหนง ผชช.ว. และนายบุญธรรม ไชยยศ รักษาการในตําแหนง ผชช.ส. สวน สสจ.โซน 3
นายบัญฑิต ประชุมรักษ จะเปนผูดูแล และโซน 5 นพ.สสจ. จะเปนผูด ูแล
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จากการโยกยายสาธารณสุขอําเภอครั้งนี้ ทําใหตองมีการปรับตําแหนงหัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ
จึงขอใหฝายบริหารจัดทําคําสั่งแกไขตามคําสั่งยายดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

