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รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี 4/2550  วันท่ี 30 เมษายน 2550  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 ชั้น 3 สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

........................................... 

ผูมารวมประชุม 
1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
3 นางปริญญา   ผกานนท   ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
4 นางวนิชนันท พุมสถิตย แทน  ผูอํานวยการโรงเพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
5 นายพรเจริญ เจียมบุญศร ี ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
6 ผูแทน  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
7 นางลัดดาวณัย คุณวุฒ ิ แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
8 น.ส.อัจฉราวด ี ดอกจันทร แทน ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
9 นางศรีสมพร ทรวงแกว ผูอํานวยการวทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี 
10 นายรัชรี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
11 นางสุวรรณเกศี คําวัน แทน  ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 
12 นายวัฒนะ หาคํา แทน  ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
13 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
14 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
15 นายอุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
16 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
17 นางสุดาพรรณ ประคองพันธ แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
18 นายธีรวัฒน บุดดาวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
19 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
20 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
21 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
22 นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธ ี แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
23 นายวรายุธ เลิศแลว แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
24 นางอุไร สอนอาจ แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
25 นายณรงคชัย วรรณโคตร แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
26 นายปญญา อินธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
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27 นางไพรสุรีย บุญหอ แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
28 น.ส.วิมลรัตน ประทีปเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
29 นายประวีร คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
30 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
31 นายอดุลย วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
32 นายทนงศกัดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
33 นายสุพจน แสงสวาง สาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสอืโกก 
34 นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
35 นายลําพูน ฉวีรักษ สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
36 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
37 นายธีระวัฒน วีระพนัธ แทน  สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
38  นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
39 นายสรพงศ ขลุยเงิน แทน  สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล 
40 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
41 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
42 นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
43 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
44 นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
45 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
46 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
47 นายเกรียงไกร พื้นทอง แทน  สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
48 นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย 
49 นายสุพจน บุญทา สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
50 นายสุทิน กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
51 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
52 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
53 นายชวน จันทรเล่ือน สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
54 นายเจริญศกัดิ ์ ศรีธัญรัตน แทน  สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน 
55 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนาฝายควบคุมโรค 
56 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
57 นายประทีป บุญธรรม หัวหนาฝายอนามัย 
58 ผูแทน  หวัหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
59 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
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60 นายพิทกัษ มูลประทับ แทน  หวัหนาฝายบริหารทั่วไป 
61 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาประกนัสุขภาพ 
62 นายพรประเสริฐ อุนคํา ผูชวยหวัหนาฝายการแพทยและสุขภาพจติ 
63 นางสุภาภรณ อุตมัง ผูชวยหวัหนาฝายอนามัย 
64 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหวัหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 
65 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหวัหนาฝายบริหารทั่วไป 
66 นางพิศมัย วรรณชาต ิ ผูชวยหวัหนาฝายการแพทยและสุขภาพจติ 
67 นางพัชราภรณ กิ่งแกว ผูชวยหวัหนาฝายประกันสขุภาพ 
68 นางเรียนรัตน รักเสมอวงศ ผูชวยหวัหนาฝายควบคุมโรค 
69 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหวัหนาฝายคุมครองผูบริโภค 

 
ผูไมมารวมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  

1 นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2 นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3 นายสมพงษ  พงษชีวนิ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
4 น.ส.ไพรัส  บุญจรัส  ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
5 ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 
6 ผูอํานวยการศูนยวศิวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี 
7 ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
8 ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธานี) 
9 รก.ผูอํานวยการกองอนามัยส่ิงแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี 
10 ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
11 ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
12 หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ 
13 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทยวุฒไิกร  มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการประชมุ
และดําเนินการตามระเบียบวาระการดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

  1.1.1.  ขอขอบคุณทุกอําเภอที่ไดชวยกัน "รณรงคลดอุบัติเหตุอุบัตภิยัในชวงเทศกาลสงกรานต" ที่ผานมา 
จังหวดัอุบลราชธานีอยูในเกณฑเปาหมายที่กําหนด คือ เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุไมเกิน 9 ราย สําหรับป 2550 
ในชวงเทศกาลสงกรานตมีผูเสียชีวิต 7 ราย  โดยเฉพาะหนวยฉุกเฉนิ EMS ไดมีสวนรวมในการชวยเหลือใน
ระบบฉุกเฉินของจังหวดั 

  1.1.2. To Be number One  จังหวดัอุบลราชธานี ขอนแกน และยโสธรไดรับคัดเลือกเปนตวัแทนจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเขาไปรวมการแขงขัน โดยเฉพาะในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ทางสวนกลางจะไดออกมา
ตรวจเยี่ยมและใหคะแนนอกีครั้งหนึ่ง  สําหรับการประกวดกจิกรรม "To Be number One" ป 2550  
ระดับประเทศ กําหนดการจดังานที่เมืองทองธานี   

  1.1.3 ขอขอบคุณทุกอําเภอ และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดงาน "วันผูสงูอายุ" ในวันที่ 23 เมษายน 2550 
ที่ชวยการดําเนินงานใหทุกอยางเรียบรอยเปนตามวัตถุประสงค 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550  
 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2550 โดยได Upload ไวที่ 
www.phoubon.in.th เพื่อผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 
มติท่ีประชุม   รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2550 

-ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 

-ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

-ไมม-ี 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากฝายตาง ๆ  
ฝายควบคุมโรค 
1. สรุปผลการนิเทศติดตามงานควบคุมวัณโรค รอบ 1/2550 จังหวัดอุบลราชธาน ีดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค  
2. สถานการณโรคไขเลือดออก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 
3. สถานการณโรคไขหวัดนก 
4. สรุปสถานการณโรคตดิตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน 2550  ดูรายละเอยีดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสุขภาพ 
1. National Coverage เดือน เมษายน 2550 ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝาย
ประกันสุขภาพ 
2. แจงโอนเงนิ  เดือน เมษายน  2550 

2.1  งบดําเนินการหนวย  EMS ลวงหนา เดือน เมษายน 2550   (42 หนวย) จํานวน 2,100,000 บาท 
2.2  Bonus PCU   
        2.2.1  งวด 2  คร้ังที่  6                     จํานวน  198,157.33  บาท 
        2.2.2  งวด 2  คร้ังที่  7                     จํานวน  104,522.40  บาท 
        2.2.3  Man  Day  คร้ังที่  1  จํานวน  417,728.00  บาท 

3. การจัดสรรงบ PP ตามผลงาน เดือน ต.ค. 2549 - มี.ค. 2550 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ฝายประกันสขุภาพ 
4. แจงผลการพิจารณาอนุมตัิงบประมาณเพื่อใชในการสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค จํานวน  15  ลานบาท จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ สาขาเขตพื้นที่ อุบลราชธานี ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสขุภาพ 
5. แจงผลการจัดสรรงบเหมาจายรายหัวภาครัฐในสังกัด จ.อุบลราชธานี งวดที่ 3 (20%)  ป 2550  
     - สปสช.โอนให สสจ.อุบลฯ ในสวนที่กันไวจังหวดั จํานวน 16,801,040  บาท 
     - สปสช.โอนใหหนวยบริการ  จํานวน   346,263,326.11  บาท 
6. แจงการจดัสรรเงินชดเชยการยกเลิกการเก็บเงินรวมจายคาบริการ  30 บาทตอคร้ังการใชบริการ 
ตามที่  สปสช.  ไดจัดสรรเงนิชดเชยการยกเลิกการเก็บเงินรวมจายคาบริการ  30  บาทใหแกหนวยบริการใน

ป  2550  เดิมในการจัดสรรใหหนวยบรกิารจะคํานวณจากขอมูลการใชบริการตามรายงาน  0110 รง.5  ในเดือน 
ต.ค.48 - ก.ย.49  เนื่องจากขอมูลไมสมบูรณ  จึงใชวิธีการคํานวณในการจัดสรรครั้งนี้ จํานวนเงินทีห่นวย
บริการจังหวดัอุบลราชธานีไดรับจัดสรรจํานวน  34,598,885.10  บาท  ซ่ึงไดรวมการจัดสรรสําหรับการใช
บริการของเครือขายหนวยบรกิาร(PCU) ดวยแลว  และ สปสช.ไดโอนเงินใหหนวยบริการ
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โดยตรง  รายละเอียดตามหนงัสือที่ สปสช. 04/ว.0222  ลงวันที ่ 28  กุมภาพันธ  2550  เร่ือง  การจัดสรรเงิน
ชดเชยการยกเลิกการเก็บเงนิรวมจายคาบรกิาร  30 บาทตอคร้ังการใชบริการ 
                เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดสรรเงินใหเครือขายหนวยบริการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั
อุบลราชธานี  จึงขอใหหนวยบริการที่ไดรับโอนเงินจาก สปสช. ชะลอการจัดสรรใหกับเครือขายหนวย
บริการ  โดยจงัหวัดจะมีคณะกรรมการพิจารณาเกณฑการจัดสรรเงินดงักลาว และจะแจงเปนแนวทางใหหนวย
บริการจัดสรรและโอนใหเครือขายตอไป 
7. แจงเกณฑการจัดสรรงบประมาณตามคณุภาพบรกิาร  ป 2550 
สปสช.กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 2550  ในสวนคณุภาพ

บริการ (20 บาทตอประชากร) โดยจดัสรรใหรายหนวยบริการ  ตามเกณฑการประเมนิคุณภาพ  ภายใต
งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรเปนลักษณะ Global  Budget  ตามจํานวนประชากรรายเขต   โดย สปสช.เขต
พื้นที่(อุบลราชธานี)   หนวยบริการในสังกัดสาธารณสุขจะไดรับจัดสรร จํานวน  64,445,772 บาท  ดังนี ้

7.1 ผลการประเมินตามเกณฑขึ้นทะเบยีนหนวยบริการประจําเนนเรื่องการบริหารจดัการดานบรกิาร
(Service  Management)   คิด  4  บาทตอประชากร 

7.2 ผลการพัฒนา/ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ   คิด  4  บาทตอประชากร 
7.3 ผลการสงขอมูลการใหบริการ   คิด  4  บาทตอประชากร 
7.4 ผลการสงขอมูลพื้นฐานหนวยบริการ( Hospital  Profile)   คิด  2  บาทตอประชากร 
7.5 เครื่องชี้วัดคุณภาพบรกิาร(Quality  Indicators)  คิด  6  บาทตอประชากร 

ใหหนวยบริการ  ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูลในสวนของ  Hospital Profile ใหถูกตองเปนปจจุบันสง 
สปสช. สาขาเขตพื้นที ่ ภายในวนัที ่ 15  พฤษภาคม  2550  โดยจังหวัดจะเชิญผูรับผิดชอบขอมูลประชุมเพื่อ
ปรับปรุงขอมูล  ในวันที ่1 พฤษภาคม 2550 
8. แจงผลการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข 
ตามที่  สปสช. แจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  ไดดาํเนินการคัดเลือก ผูบริหารองคปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูประกอบวิชาชีพหรือผูประกอบโรคศิลปะ เพื่อคัดเลือกเปนกรรมการ ในคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข  เนื่องจาก
คณะกรรมการไดหมดวาระในวันที ่ 6  พฤษภาคม  2550  นั้น  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี      
ไดประชุมคัดเลือกเมื่อวันที ่ 24  เมษายน  2550 ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 
1. การประกวดสถานบริการสาธารณสุข  โดยชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยรวมกับกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  เพื่อคัดเลือกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสถานีอนามัยดีเดน  ประจําป 2550  โดยมอบรางวัลแก
หนวยงานที่ชนะการประกวดในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 
ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1 ใหอําเภอดาํเนินการประกวด/คดัเลือก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยดีเดนสงจงัหวัด ใน
ภาพรวมโซน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  2550  

1.2 ดําเนินการประกวดคัดเลอืกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานอีนามัยดีเดน ระดับจังหวดั  ภายใน
วันที ่ 30  พฤษภาคม  2550   
เกณฑการประกวด  ใน Web:http.//ubo.phoubon.in.th/ รับ/สงขอมูลฝายยุทธศาสตร  ช่ือ File:รางเกณฑการ
ประกวดสสอ. และสอ.แกไขครั้งที่ 3.Zip 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายอนามัย 
1. งาน พอ.สว.  
    แผนปฏิบัติงาน พอ.สว. จงัหวัดอุบลราชธานี   เดือนพฤษภาคม  2550 

1. วันที ่ 4   พฤษภาคม   2550    บานโนนสูง   ตําบลเกาขาม  อําเภอน้ํายืน 
2. วันที ่ 18 พฤษภาคม    2550  ม. 3 บานโนนคูณ   ตําบลโนนกาหลง อําเภอพิบูลฯ 
3. วันที ่ 25 พฤษภาคม  2550  ม.4 บานปากาว ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอนาจะหลวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน : การกําหนดการประชุมในแนวทางพัฒนา "ระบบการบริการการแพทยฉกุเฉิน" (EMS) โดยเรียน
เชิญทานผูวาราชการจังหวัดเปนประธานการประชุม กําหนดการประชุมกลางเดือนพฤษภาคม 2550 จังหวดัจะ
ไดแจงใหทราบอีกครั้งนี้  ขอใหทุกหนวยไดประเมนิผลตนเอง ถาพบปญหาใหเสนอแนวทางแกไขปญหาเพื่อ
เสนอที่ประชมุดวย  
 

สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี : ไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสํารวจขอมูลการรับบริการเหตุฉิกเฉิกที่หอง ER 
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี ในระหวางวันที่   6 - 27 เมษายน 2550 เพื่อศึกษาขอมูลผูที่มา
รับบริการเอง และผูมารับบริการที่รูจัก "ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน" (EMS) ผลการสํารวจพบวา รอย
ละ 72 รูจักระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน สวนอีกรอยละ 28 ไมทราบระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ได
สอบถามเพิ่มสําหรับคนที่รูจักระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ทําไมไมใชบริการระบบการบริการการแพทย
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ฉุกเฉิน เหตุผล คือ สะดวกในการใชรถยนตสวนตัวมากกวา , อยูใกลโรงพยาบาล และอาการไมหนักมาก
สามารถมาเองได สรุปคือ ประชาชนสวนใหญรูจัดระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 

ประธาน : หนวยบริการอําเภอเมือง มีหนวยใหบริการ 5 หนวย ถาสามารถลดไดประมาณ 3 หนวยจะทําใหการ
บริการจัดการไดสะดวกและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ส้ินเดือนเมษายน 2550 งบประมาณที่จังหวัดจะ
สนับสนุนใหหมดแลว ขอใหอําเภอแตละอําเภอจะตองประสานขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อบต. หรือ เทศบาล) 
 

หัวหนาฝายควบคุมโรค : ขอความรวมมือจากผูบริหารในแตละอําเภอ เนื่องจากสถานการณโรคไขเลือดออก ป 
2550 มีแนวโนนสถานการณการระบาดจะรุนแรง  สําหรับสถานการณปจจุบัน(เดือนเมษายน 2550) มีการ
ระบาดมากที่สุด คือ อําเภอเดชอุดม จํานวน 30 ราย  รองลงมาไดแก อําเภอนาจะหลวย 13 ราย  โดยเฉพาะ
อําเภอเดชอุดม มีการกระจายไปทุกตําบล และมีการระบาดที่ตอเนื่องดวย และดูขอมูลผูปวยของอําเภอเดชอุดม
เมื่อเดือนมีนาคม 2550 พบผูปวยจํานวน 19 ราย สําหรับอําเภออื่น ๆ พบผูปวยบางแตก็ยังไมนาเปนหวงเทาไร 
สุดทาย ขอความรวมมือทุกอําเภอไดดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตามแนวทางที่เราเคย
ปฏิบัติมาทุกป 
 

ประธาน : ขอความรวมมือจากทุกทานในการที่จะมี คณะกรรมการธิการรับฟงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญลง
ไปในพื้นที่ โดยขอความอนุเคราะหใชหองประชุมของโรงพยาบาลอําเภอตาง ๆ จึงขอเชิญชวนทุกทานไดรวม
รับฟงและแสดงความคิดเห็นตอการรางรัฐธรรมนูญตามกําหนดที่ฝายกิจการพิเศษจะไดประสานงานอีกครั้ง
หนึ่ง 
 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ :  ราง พรบ. คุมครองผูประสบความเสียหายจากการ
ใหบริการดานสาธารณสุข  อยูในชวงการประชาพิจารณ  ปจจุบันมีมาตรา 41 ชดเชยตาง ๆ ไดไมเกิน 200,000 
บาท ราง พรบ.ใหมนี้ จะมีการชดเชยมากกวา 200,000 บาท โดยท่ีไมจําเปนที่จะตองสืบหาความผิดจากแพทย 
พยาบาล หรือ เจาหนาที่สาธารณสุข สําหรับรายละเอียดใหผูรวมประชุมไดศึกษาและติดตาม ราง พรบ. นี้อยาง
ใกลชิดดวย 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
          สุรพงษ  จารุแพทย 
      (นายสุรพงษ  จารุแพทย) 
 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 
          ผูบันทึกการประชุม 

 
  


