รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7 / 2548 วันที่ 2 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายสวัสดิ์
ทองผา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นางพูนพร
ศรีสะอาด
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
6 นส.ธีราภา
ธานี
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
7 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
8 นางวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
9 นางอารี
จึงเจริญนรสุข
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
10 นายจรัล
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
11 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
12 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
13 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
14 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
15 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
16 นส.ทิฆัมพร
พันธุพ นิ ิจ
แทนหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
17 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
18 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
19 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
20 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ
21 นางนิภากรณ
ธานี
แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
22 นางหรรษา
ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
23 นายคมกริช
ละคร
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
24 นายสุรพงษ
จารุแพทย
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
25 นางรุงทิพย
เจริญศรี
แทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน

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

น.ส.วชิรา
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นายกําแหง
นายอรุณ
นางเพ็ญศรี
นางอภิญญา
นส.พิมณฑิพา
นายปยะมิตร
นส.วีระสุดา
นางสุชารัตน
นายปรีชา
นายเริงฤทธิ์
นส.จินตนา
นางธิดารัตน
นางเรียมรัตน
นายสุวชัย
นายรวี
นายนิทัศน
นายภูมนิ ทร
นายบรรหยัด
นายสิทธิชยั
นางสิริพร
นส.มธุรดา
นส.ไอลดา
นส.ดวงนภา
นางเบญจพร
นส.ประภัสสร
นางพิชชญา
นางกรรณิการ

เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
สมสุข
บุญสราง
สมชัย
ชิณกธรรม
มาลาหอม
สมบูรณ
สวัสดี
ดวงแกว
ทองมูล
เริงนิรันดร
พรมลาย
บุญทรง
รักเสมอวงศ
กุมปรุ
แววศรี
อินทรมุกต
ศรีทานันท
สุริพล
วิทิตถิรานันท
แกวมหาวงศ
ภูสงา
จูมลี
บัวสุทธิกุล
โคตะสิน
ศันสนะพิทยากร
บุรัสการ
งามเสนห

หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
งานเลขานุการกิจ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายควบคุมโรค
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายควบคุมโรค
ฝายควบคุมโรค
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายอนามัย
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ฝายคุมครองผูบ ริโภค
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
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57
58
59
60
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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84
85
86
87

นางภัทรา
นายธวัติ
นายดนัย
นายอานันท
นายสุวิทย
นายศิริวุฒิ
นายภิรักษ
นายณัฐวุฒิ
นายอดิศักดิ์
นส.อาทิตยา
นายกฤษฎา
นายณรงคศักดิ์
นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายพรเจริญ
นายพิสิษฐ
นส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสุพจน
นายสุพจน
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ

ทานุชิต
บุญไทย
เจียรกุล
สิงคิบุตร
โรจนศักดิ์โสธร
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
มณีขัติย
พาเรือง
เครื่องพาที
พูลเพิ่ม
เข็มเพชร
จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี
เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญทา
แสงสวาง
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ

ฝายควบคุมโรค
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
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88
89
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92
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98
99
100
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102
103

นายประจักษ
นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายสมบัติ
นายนิยมศักดิ์

ทองงาม
สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
มูลศรี
สุวรรณกูฎ

สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
4 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
5 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
6 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
7 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
8 นางชลชืน่
แสนใจกลา
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
9 นายสรศักดิ์
บุญจันทร
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
10 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
11 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
12 นส.วนิดา
ชัยเวชสกุล
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
13 นางทิพวรรณ
โรจนศตพงค
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ

5
14 นางวลีรัตน
15 นายจตุรพิศ
16 นางเพ็ญศรี

อภัยบัณฑิตกุล
สมหอม
เริงนิรันดร

ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ

พิธีการกอนการประชุม
- พิธมี อบรางวัล Herbal Product ระดับภาคและระดับประเทศในป 2547 สําหรับโรงพยาบาล
ตระการพืชผล
- พิธีมอบใบประกาศรับรองศูนยเด็กเล็กนาอยูตนแบบระดับอําเภอ จํานวน 20 แหง
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติของหมอพืน้ บานผูทที่ ําประโยชนแกทองถิ่นมาเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มการประชุมเวลา 13.39 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขออภัยที่เลื่อนการประชุมมาเปนวันนี้และมาจัดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เนือ่ งจากกรม
ตางๆ ไดเชิญเขารวมการประชุมและรับการการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสรางสุขภาพแนวใหม
ตามที่ สปสช. ไดกําหนดทิศทางขึ้นมาใหม ในการประชุมประจําเดือนสิงหาคมจะไปประชุมที่ อ.
พิบูลมังสาหารตามกําหนดเดิม แลวเดือนกันยายนจะมาประชุมที่ สสจ.อีกครั้ง
ในการประชุมครั้งตอไปจะมีระเบียบวาระกอนการประชุม โดยไดมอบหมายให อ.นิพนธ นํา
ความรูที่ไดจากการอบรม นบส. มาเผยแพรใหเจาหนาที่ทกุ คน
งานสรางสุขภาพของ สปสช. ที่ประกาศในวันที่ 15 ก.ค. 2548 คือ โครงการ 30 บาทชวยคน
ไทยหางไกลโรค ซึ่งมีแนวทางและการดําเนินงานเพิ่มเติมขึ้นมาใหม แตรายละเอียดนั้น ยังไมมกี าร
ชี้แจงชัดเจน ดังนัน้ ขอใหทกุ หนวยงานดําเนินงานตามปกติจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงจากกระทรวง
(ทางฝายที่รับผิดชอบจะแจงใหทราบภายหลัง) การตรวจสุขภาพประจําป จะตองมีการดําเนินงาน
ตอไป ซึ่งถือวาเปนสิง่ สําคัญและตองชี้แจงใหประชาชนทราบถึงประโยชนที่จะไดรบั (รพ.บุณฑริก มี
การดําเนินงานทีน่ าสนใจและศึกษา)
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ผลจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในสวนที่เกีย่ วของ
1. ขาราชการโยกยายตําแหนงในพืน้ ที่
- ขาราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ ที่
(1) นายพิชัย ปรีชาพระประเสริฐ นายอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ยายมาจาก นายอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ
(2) นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ยายมาจาก นายอําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
- ขาราชการที่ยายไปดํารงตําแหนงใหมนอกพืน้ ที่
(1) นายประพจน สิงหพนั ธ นายอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ
(2) นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
2. งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินนี าจ
เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในวโรกาส 12 สิงหา พระบรมราชินนี าจ จังหวัดอุบลจะไดจัดกิจกรรม
เดิน-วิ่ง ธง รวมพลังสรางสันติสุข ของขาราชการ พอคาและประชาชน โดยไดมอบให สสจ. เปนผู
ประสานการจัดงาน ซึง่ ไดมอบใหฝายอนามัยประสานการเดินจาก 4 มุมเมืองเขามายังบริเวณทุงศรี
เมืองในเวลา 07.00 น. และมารวมทําพิธี ทั้งนี้ตองขอความรวมมือจากเจาหนาอําเภอเมือง และอําเภอ
วารินชําราบในการจัดงานดวย สวนอําเภออื่นๆ คงจะมีกิจกรรมในอําเภอตนเอง (จะมีการประชุม
เตรียมการอีกครั้ง) นอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีกิจกรรมรณรงคปลูกตนไม 1 คน 1 ตน 1 ฝน และมี
การแสดงพลังไปยังเหตุการณที่ผูอํานวยการโรงเรียนถูกฆาในจังหวัดภาคใต โดยการใหนักเรียนและ
สวนราชการ รวมกันเขียนจดหมายใหกาํ ลังใจไปยังอาจารยโรงเรียนบานตือกอ ตําบลจะแนะ อําเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ภายในเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งทางจังหวัดจะรวบรวมนําสงตอไป
(รายละเอียดจะแจงไปแตละอําเภออีกครั้ง)
3. งานสมโภชพระบรมสารีรกิ ธาตุ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2548 ทางจังหวัดจะจัดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติ ณ
บริเวณศาลาจัตุรมุข จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมงาน
4. สมเด็จพระบรมฯ จะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระบรมฯ จะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทางจังหวัดไดขอความรวมมือทุกหนวยงาน ในการอํานวยความ
สะดวกและดูแลผูที่มารวมงาน ระหวางวันที่ 22-26 ส.ค. 2548 (กีฬามดแดงเกมส วันที่ 15-22 ส.ค.
2548)
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5. จังหวัดขอความรวมมือชวยเหลือเกษตรกร
ในวันที่ 4 ส.ค. 2548 จะมีการจัดตลาดสําหรับเกษตรกรผูปลูกลําไย จึงขอความรวมมือ และ
เชิญชวนทุกทานรวมอุดหนุนลําไยจากทางภาคเหนือ ไดที่ทงุ ศรีเมือง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2548 วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.5959 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 6 / 2548 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และ
Upload ไวที่ http://www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทปี่ ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว Click เพื่อดูรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2548
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
ขอเชิญทุกทานที่สนใจเขารวมประชุมวิชาการฟน ฟูวิชาการกึ่งศตวรรษแหงการจัดการความรูสู
สังคมไทย ซึง่ จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 ส.ค. 2548 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด โดยคืนวันที่ 9 ส.ค. 2548
จะมีการจัดงานวันคืนสูเหยา และวันที่ 10 ส.ค. 2548 จะมีงานทอดผาปาการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
ทางจังหวัดไดจัดสรรโควตาจํานวนผูท ี่จะเขารวมการประชุมใหแตละอําเภอ หากมีผูสนใจ
มากกวาจํานวนทีก่ ําหนดก็สามารถเขารวมการประชุมไดโดยจายคาลงทะเบียนเอง ซึง่ ทานผูตรวจฯ ได
มอบหมายใหแตละจังหวัดจัดสรรเจาหนาที่เขารวมการประชุมดังกลาวดวย ทั้งนี้ขอใหแตละอําเภอ
แจงรายชื่อมายังฝายอนามัยหรือที่ วพบ. โดยดวนดวย (สสจ.จะจายคาลงทะเบียนตามโควตาที่จดั สรร
ให โดยโอนไปใหที่ CUP)
4.2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณตนเดือนกันยายน 2548 ทางวิทยาลัยจะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง เทคนิกใหการ
รักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเอื้ออาทรแนวใหม กลุมเปาหมายคือ อาจารยพี่

8
เลี้ยงที่รับนักศึกษาฝกงาน จาก รพช. สสอ. และ PCU ในเขตจังหวัดอุบล โดยไมคิดคาใชจายใดๆ และ
ทางวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ขอหารือเกี่ยวกับการแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบใหม ซึง่ สวนหนึ่งตองไปอยูในความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ที่จะจัดตั้งเปน CUP ใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
รพ. 50 พรรษาฯ จะเปดบริการในเดือนตุลาคมนี้ ในชวงนี้จะเปดใหบริการแบบ PCU ไปกอน
ใหบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกับ CUP นาเยีย คือมีพนื้ ที่ใหรับผิดชอบสวนหนึง่ และสามารถพัฒนา
ขยายออกไปไดอีก ซึง่ ตองมีการวางแผนสําหรับการบริหารจัดการในอนาคตดวย แตในชวงแรกนี้ตอง
แบงพื้นที่จากตําบลใกลเคียงของอําเภอเมือง อําเภอดอนมดแดง และกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก แลวจึง
ขยายออกไปในอนาคต นอกจากนี้ยงั ตองมีการวางแผนการบริหารจัดการบุคลากรอีก รายละเอียดจะ
ไดเชิญมาประชุมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม
อาจตองเชิญมาประชุมวางแผนการปรับโครงสรางใหม ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รวมทัง้
แนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรที่มีอยูท ํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นายแพทยภริ ักษ รุง พัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
1. ปญหาเกี่ยวกับการสงตอผูปวยไปยัง รพศ. ที่ไมสามารถรองรับการบริการไดและมีความลา
ชา เนื่องจาก รพศ. มีแพทยเฉพาะทางสาขานอยมาก บางสาขามีเพียง 1 คน ทําใหผูปวยที่สง ไปรับ
การรักษาไมไดรับการรักษาในวันที่ไป หรือตองรอเขารับการรักษายาวนานมาก
2. การสงขาวสารทางวิทยุจะมีปญหาดานความชัดเจน จึงขอเสนอใหสงทาง Internet ที่
สามารถ พริน้ ขอมูลที่มีความถูกตองนํามาเสนอผูบริหารไดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของทาง รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จะจัดเปนคลินกิ ผูปว ยนอก และ
นัดผูปวยมาทุกสัปดาห ยกเวนรายทีม่ ีอาการทางจิตจะ Admit เขาไปรักษาใน รพ.
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นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
ขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานเครือขายบําบัดยาเสพติด ที่ไดการสนับสนุนงบประมาณจาก
CEO ในซึ่งพบปญหาการสงตอผูติดยาไปยัง รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งผูติดยาที่สงไปไมไดรับการ
บําบัดรักษาจาก รพ.พระศรีฯ ดังนัน้ จึงขอทราบแนวทางปฏิบัติทถี่ ูกตองในการสงผูติดยาไปรับการ
บําบัดดวย
เนื่องจากมีการเชิญเขาหนาที่ระดับอําเภอเขามาประชุมบอยและหลายงานซอนกัน ทําใหไมมี
เจาหนาที่เหลือปฏิบัติงานในพืน้
หรือมีเหลือนอย จึงขอเสนอใหแตละฝายพิจารณาลดการเรียก
เจาหนาที่อําเภอเขามาประชุมในจังหวัด โดยขอใหพิจารณาวาเรื่องใดที่ตองการการตัดสินใจใหแจงใน
ที่ประชุมประจําเดือนใหฝายบริหารรับทราบ เรื่องใดเปนการสัง่ การขอใหสงทางโทรสาร วิทยุ Internet
หรือแจงเปนหนังสือ โดยไมตองเรียกเจาหนาที่เขามาประชุม หากจําเปนตองเฃิญมาประชุมจริงๆ
ขอใหนําเรื่องของแตละฝายมารวมกันอยางนอย 3 ฝายมาแจงในวันเดียวกัน สวนการประชุมของศูนย
วิชาการฯ จะอนุมัติใหเจาหนาที่เขารวมประชุมไดก็ตอเมื่อ ไดรับอนุมตั ิจากทาง สสจ. แลวเทานัน้ จึง
จะสงเจาหนาที่เขารวมการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหแตละฝายพยายามบูรณาการงานเขาดวยกัน จะไดเชิญเจาหนาที่มาประชุมนอยวันลง
หรือในอนาคตอาจจะสงรายละเอียดไปทาง Internet ใหพิจารณาเขารวมการประชุมเทาที่จําเปน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. เรื่อง การพิจารณาเบิกจายเงินเพิม่ พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ไมทาํ เวชปฏิบัติสวนตัว
- มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 4 ราย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
ระยะเวลา
1 นส.ไพจิตตรี ลีลา
เภสัชกร 5
รพ. มวงสามสิบ
1 ส.ค. 48 - 30 ก.ย. 48
2 นายตรี หาญประเสริฐพงษ
นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 ส.ค. 48 - 30 ก.ย. 48
3 นส.วชิราภรณ จําปศรี
ทันตแพทย 7 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 ส.ค. 48 - 30 ก.ย. 48
4 นส.อุมาพร โอภาสนวคุณ
นายแพทย 4 รพ.พระศรีมหาโพธิ์
1 ส.ค. 48 - 30 ก.ย. 48
- มีผูขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 2 ราย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1 นางนุชกานดา ศรีวงศ
เภสัชกร 6
2 นส.วรรธนพร สาหรายทอง
ทันตแพทย 4

หนวยงาน
รพ.เขมราฐ
วสส.สิรินธรอุบลฯ

ระยะเวลา
1 พ.ค. 2548 เปนตนไป
1 ก.ย. 2548 เปนตนไป

10
2. รับยาย/โอน ขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงครับยาย/โอน ขาราชการ ไปดํารงตําแหนง
เปนจํานวนมาก ตามหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาคและสวนกลาง ดังนี้
- ตําแหนง จพ.ธุรการ 2 – 4 หรือ 5
- ตําแหนง จพ.การเงินและบัญชี 2 – 4 หรือ 5
- ตําแหนง จพ.พัสดุ 2 – 4 หรือ 5
- ตําแหนง จ.บันทึกขอมูล 1- 3 หรือ 4 หรือ5
โดยขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ ฝายบริหาร สสจ.อบ หรือwww.moph.go.th หรือที่
http:// 203.157.19.94/person/indexhome.htm
3. การประเมินเอกสารทางวิชาการ (อวช.)
ผูที่สงแบบขอประเมินเอกสารทางวิชาการ (อวช.) เพื่อใหงานการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบความ
ถูกตองนั้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดหลังจากยื่นเอกสารแลวประมาณ 1 สัปดาห ที่
http://ubo.phoubon.in.th:81/weblink/ssj/ssj01/html/pramern.htm และขอรับเอกสารคืน เพื่อ
ดําเนินการแกไข,เพิ่มเติม ตอไป
4. การเฝาระวังสถานการณดานการเงินการคลัง
สรุปสถานการณดานการเงินการคลังของเครือขายบริการ เดือน มิถุนายน 2548
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การสงรายงาน 0110 รง 5 ณ 27 กรกฎาคม 2548 เวลา 12.00 น. ดูรายละเอียดไดที่
http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายบริหารทั่วไป
1) ดานการเงิน แมขาย สงครบ 9 เดือน (ถึงเดือนมิถนุ ายน 2548 ) ทุก เครือขาย
แมขายที่สง ภายใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2548 ประกอบดวย บุณฑริก เขื่องใน นาจะหลวย โพธิ์ไทร เดช
อุดม วารินชําราบ สิรินธร รวม 7 แหง
ลูกขายที่ ยังไมสงขอมูล จํานวน 2 เครือขาย คือ เขมราฐ
ลูกขายที่สงครบ 9 เดือน จํานวน 4 เครือขาย คือ มวงสามสิบ กุดขาวปุน โพธไทร ตาลสุม
สําโรง
ลูกขายที่สงเขาWeb มีขอมูลรายไดอยางเดียว 6 เดือน คือ ลูกขายวารินฯ (สวางฯแหงเดียว ไม
มีวารินฯ นาเยีย)
2) ดานกิจกรรม แมขายสงไมครบ 9 เดือน จํานวน 6 เครือขาย คือ มวงสามสิบ ตระการฯ โพธิ์
ไทร พิบูลมังสาหารโขงเจียม เดชอุดม
ลูกขาย สงไมครบ 9 เดือน จํานวน 6 เครือขาย คือ เขื่องใน เขมราฐ โขงเจียม ตาลสุม บุณฑริก
น้ํายืน
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3) การสงงบทดลอง ของแมขาย ลูกขาย และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2548 งบทดลองสงยังไมครบ หลายแหงดังนี้.
- แมขาย สงครบ 5 แหง ขาด 15 แหง
- ลูกขาย สงครบ 6 อําเภอ ขาด 19 อําเภอ
- สสอ. ไมสง รายงาน คือ นาจะหลวย
5. โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต
ตามที่ สสจ.ไดแจงใหหนวยงานไดทราบเกี่ยวกับ โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนตแก
ขาราชการ พนักงานของรัฐและลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวนั้น จึง
ขอใหหนวยงานที่มีผปู ระสงคจะเขารวมโครงการดังกลาว ไดโปรดแจงให สสจ. ทราบ ภายในวันที่ 3
สิงหาคม 2548ดวย
6. คุณลักษณะครุภัณฑ ตามรายการงบลงทุน ป 2548
ตามที่ สสจ.ไดแจงให โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ไดกาํ หนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ
ตามรายการงบลงทุน ป 2548 ที่ไดรับจัดสรรนั้น ขอใหดําเนินการและจัดสงให งานกอสรางและพัสดุ
ฝายบริหาร ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2548ดวย
7. การประชุมเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดการประชุมเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป (หัวหนา
ฝายบริหารทัว่ ไป รพ.) ของโรงพยาบาลศูนย /โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลชุมชน และสวนกลาง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป ในวันที่ 13 –
16 กันยายน 2548 ณ โรงแรมเนวาดา แกรนด อําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี จึงขอใหแจงผูเกีย่ วของ
รับทราบและเขารวมประชุมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
งบประมาณทีโ่ อนมาเปนเงินลวงหนาถึงเดือนกันยายน ซึ่งจะรวมงบลงทุนเขาไปดวย ขอให
CFO แยกงบลงทุนออกมาตางหาก เพื่อใหเห็นสถานการณการเงินที่ชัดเจนยิง่ ขึน้ นอกจากนี้งบ
ชวยเหลือที่สว นกลางจะโอนไปยังหนวยบริการโดยตรงไมผาน สสจ. ขอใหนํามาพิจารณาวาควรไดรับ
การชวยเหลือเทาไร แลวนํามาหักลบจากงบที่จงั หวัดไดชวยเหลือไปลวงหนา เพื่อจะไดนํางบที่เหลือไป
ชวยเหลือหนวยบริการอื่นไดอีก งบ PP ที่เหลือในปนี้จะตองนํามาพิจารณาใชใหงาน PP มีความ
เขมแข็งมากขึน้
ขอเสนอในการพัฒนาและแกไขปญหาการเงินของโรพงพยาบาล คือ ตองลดรายจาย และเพิ่ม
รายรับ เชน ลูกหนีท้ ุกประเภทของโรงพยาบาลจะตองมีการขึ้นทะเบียน มีใบยอมรับสภาพหนี้ มี
จดหมายตาม ซึ่งพบวา ลูกหนี้ตามาจายรอยละ 80 ทําใหรายรับเพิ่มมากขึ้น อีกแนวทางคือการ
จัดระบบ One Stop Service เหมือนกับแผนกทันตกรรม ที่ลดปญหาผูปวยมาทําฟนเสร็จแลวไมยอม
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จายคาทันตกรรม สวนการลดรายจาย เชน มาตรการประหยัดพลังงาน การใชวัสดุที่คุมคาคุมทุน การ
ปรับระบบ OT เปนตน
การรายงานสถานการณการเงิน ณ สิ้นปกันยายน พบวา ระบบรายงานที่แตละ รพ. ใชอยู เปน
คนละรูปแบบกับของทางกระทรวง ทําใหตองมาลงรายงานใหมเพื่อสงเขากระทรวง ดังนัน้ จึงใครขอให
มีการปรับระบบรายงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน จะไดไมทํางานซ้าํ ซอน
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก
สถานการณโรคไขเลือดออก จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 พบวา เขต 14 มีอัตราปวย 34
ตอแสนประชากร สวนของจังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราปวย 24 ตอแสนประชากร อันดับ 3 ของเขต
อําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ อําเภอตระการพืชผล อําเภอเมือง อําเภอนาจะหลวย และอําเภอน้ํายืน
รองลงมาตามลําดับ ดูรายละเอียด คา HI CI ไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝาย
ควบคุมโรค
วันที่ 6-7 ส.ค. 2548 จะมีการจัดการอบรม อสม. เกี่ยวกับการรณรงคไขเลือดออก ซึง่ ทางฝาย
ไดทําหนังสือแจงรายละเอียดไปยังพืน้ ที่เปนที่เรียบรอยแลว
ผลการประกวดโรงเรียนดีเดนดานการควบคุมไขเลือดออก ในระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนบานหนองยาว อ.เดชอุดม รองอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนบานปลาดุก อ.เมือง รองอันดับ 2
ไดแก โรงเรียนบานโนนโหนน อ.วารินฯ ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศไดแก โรงเรียนโดมประดิษฐ อ.น้ํา
ยืน รองอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนบัวฮี อ.พิบลู ฯ รองอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนหวยขะยุง อ.วารินฯ
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา
ขณะนี้มีการระบาดของโรคมือเทาปาก ที่ กทม. สวนจังหวัดอุบลราชธานีกม็ ีรายงานเขามาแต
ไมมีการแพรระบาด แตกข็ อใหทุกพื้นที่เฝาระวังไวดวย สวนสถานการณโรคไขหวัดนก ยังพบใน
ประเทศจีน ญีป่ ุน และอินโดนีเซีย สวนประเทศไทยยังพบในบางพืน้ ทีอ่ ยู และมีการพบโรคระบาดใหม
ที่ประเทศจีนทีเ่ กิดจากเชื้อแบคทีเรียสแตปฟโลคอกคัส มีการระบาดในเลาหมูและติดตอมายังคน ทํา
ใหมีผูเสียชีวิต 42 ราย ซึง่ ขอใหติดตามเฝาระวังดวย ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th
หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุมโรค
3. การสงรายงาน 506 ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุม
โรค
มติที่ประชุม รับทราบ
พื้นที่ทเี่ ปนจุดจัดการอบรม อสม. เกี่ยวกับการรณรงคไขเลือดออก ขอใหจัดเตรียมสถานที่ให
พรอม รวมทั้งการจัดพิธกี ารมอบของใหดูเหมาะสม นอกจากนี้ขอใหเนนการดําเนินงานเรื่องมูลนิธิ
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อสม. มีการชีแ้ จงรายละเอียดของมูลนิธิ ใหประธาน อสม. เขาใจ เพื่อการดําเนินงานในอนาคตและ
การขอสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. คาราวานแกจน และ อบจ. เคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2548
- วันที่ 4 สิงหาคม 2548 คาราวานแกจนที่ อ.ตาลสุม และ อบจ.เคลื่อนที่ ไปที่ อ.สําโรง
- วันที่ 10 สิงหาคม 2548 คาราวานแกจนที่ อ.สําโรง
- วันที่ 11 สิงหาคม 2548 อบจ.เคลื่อนที่ ไปที่ กิ่ง อ. นาตาล
- วันที่ 18 สิงหาคม 2548 คาราวานแกจนที่ กิ่ง อ.เหลาเสือโกก และ อบจ.เคลือ่ นที่ ไปที่
อ.สิรินธร
- วันที่ 24 สิงหาคม 2548 คาราวานแกจนที่ อ.ดอนมดแดง
- วันที่ 25 สิงหาคม 2548 อบจ.เคลื่อนที่ ไปที่ กิ่ง อ. นาเยีย
2. กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ 2
สํานักตรวจประเมินผล กําหนดการตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 35 สิงหาคม 2548 มีกําหนดการดังนี้
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548
13.30 – 14.30 น.
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยเทีย่ วบินที่ TG022 ถึงทาอากาศ
ยานอุบลราชธานี เดินทางตอไปยังอําเภอโขงเจียม พักคางคืนที่
โรงแรมทอแสงโขงเจียม
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2548
08.30 – 16.30 น.
การตรวจเยีย่ มพื้นที่ ชายแดนไทย-ลาว อ.โขงเจียม-เขมราฐ
วันที่ 4 สิงหาคม 2548
09.00-12.00 น.
การตรวจเยีย่ มพื้นที่ คปสอ.โขงเจียม ตรวจเยี่ยม PCU เวินบึก ต.โขง
เจียม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
การตรวจเยีย่ มนิเทศ ติดตามผล แผนงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค
19.00 น.
พักคางคืนที่ โรงแรมอุบลบุรีรีสอรต
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วันที่ 5 สิงหาคม 2548
09.00 - 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.30 – 16.30 น.
19.30 น.

สรุปผลการตรวจราชการ หองประชุม รพ.สรรพสิทธิประสงค
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุม คปสข. 14 ณ หองประชุม รพ.สรรพสิทธิประสงค
เดินทางกลับกรุงเทพโดยเที่ยวบิน ทีจี 030 ถึงทาอากาศยานดอน
เมืองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมประชุมรับฟงการบรรยายสรุปในวันที่ 5 สิงหาคม 2548
3. นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2548
จังหวัดกําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 2 / 2548 ระหวางวันที่ 15 – 22
สิงหาคม 2548 ดังนี้
โซน
1

2

3

วัน/เดือน/ป
15 ส.ค.48
16 ส.ค.48
18 ส.ค.48
19 ส.ค.48
22 ส.ค.48
16 ส.ค.48
17 ส.ค.48
18 ส.ค.48
19 ส.ค.48
22 ส.ค.48
15 ส.ค.48
17 ส.ค.48
18 ส.ค.48
19 ส.ค.48
22 ส.ค.48

อําเภอ
มวงสามสิบ
เมือง
เหลาเสือโกก
เขื่องใน
ดอนมดแดง
ตระการพืชผล
นาตาล
กุดขาวปุน
โพธิ์ไทร
เขมราฐ
พิบูลมังสาหาร
ศรีเมืองใหม
ตาลสุม
สิรินธร
โขงเจียม
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โซน
4

5

วัน/เดือน/ป
15 ส.ค.48
16 ส.ค.48
17 ส.ค.48
19 ส.ค.48
15 ส.ค.48
16 ส.ค.48
17 ส.ค.48
18 ส.ค.48
19 ส.ค.48
22 ส.ค.48

อําเภอ
นาเยีย
วารินชําราบ
สวางวีรวงศ
สําโรง
เดชอุดม
น้ํายืน
น้ําขุน
นาจะหลวย
ทุงศรีอุดม
บุณฑริก

4. งบลงทุน UC ป 48
ตามที่สนง.สสจ.อบ ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน UC รายการกอสราง สถานี
อนามัยทดแทน บานพักขาราชการ นัน้ บัดนี้ กสธ.ไดพจิ ารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว
แลว ซึ่งจะมีโรงพยาบาลชุมชนที่ตองโอนเงินกลับใหกระทรวงเพื่อทําการโอนใหกบั โรงพยาบาลชุมชน
อื่นตอไป ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการโอนเงินกลับใหเงินคืนใหกับ กลุมคลังและพัสดุ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข บัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ชื่อบัญชี
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บัญชีเลขที่ 058-2-120120 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 เมื่อดําเนินการดังกลาวแลวขอใหแจงใหฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ทราบพรอมแนบสําเนาใบ payin หรือหนังสือแจงโอน เพือ่ เปนหลักฐานยืนยันการโอนเงินคืน
รายละเอียดดังนี้
สถานพยาบาล
จํานวนเงินทีต่ อง
จํานวนเงินที่ สป.จะโอนให
หมายเหตุ
คูสัญญาหลัก
โอนกลับ
สถานพยาบาลคูสัญญาหลัก
รพ.กุดขาวปุน
434,000
0
รพ.น้าํ ยืน
434,000
94,621
รพ.ไดโอนเงินแลว
รพ.เขื่องใน
211,621
0
รพ.เขมราฐ
256,700
0
รพ.ทุง ศรีอุดม
434,000
0
รพ.ศรีเมืองใหม
256,700
0
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สถานพยาบาล
คูสัญญาหลัก
รพร.เดชอุดม
รพ.วารินชําราบ
รพ.นาจะหลวย
รพ.ตระการพืชผล
รพ.บุณฑริก
รพ.ตาลสุม
รพ.พิบูลมังสาหาร
รพ.สิรินธร
รวม

จํานวนเงินทีต่ อง
โอนกลับ
0
0
0
0
0
0
0
0
2,027,021

จํานวนเงินที่ สป.จะโอนให
สถานพยาบาลคูสัญญาหลัก
310,100
310,100
310,100
310,100
310,100
177,300
177,300
27,300
2,027,021

หมายเหตุ

5. การจัดทําแผนการพัฒนาดานโครงสราง
ดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดําเนินการวางแผนการพัฒนาดาน
โครงสราง และครุภัณฑของหนวยบริการทุกแหงภายใตสังกัด เพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาสถาน
บริการ ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ
ในการนี้ ขอใหทา นดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนา ดานโครงสรางหนวยงาน แยกรายสถาน
บริการ โดยสามารถ Down lode แบบฟอรม จาก Intranet ในสวน รับสงขอมูล..งานยุทธศาสตร และ
สงใหฝา ยยุทธศาสตร สาธารณสุข ภายใน 25 สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายอนามัย
1. ศูนยเด็กเล็กนาอยู
1.1 รายงานสถานการณการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กนาอยู ระยะที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนสิงหาคม 2548
กิจกรรมที่ดําเนินการ เดือน กรกฎาคม 2548
1) คณะกรรมการประเมินศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับอําเภอ ออกประเมิน การพัฒนาศูนยเด็ก
เล็กนาอยูรอบที่ 2 (ระดับพื้นฐาน / ดี / ดีมาก)
2) อําเภอแจงผลการประเมิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรอบที่ 2 ใหจงั หวัดตามแบบรายงานที่
กําหนด
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3) อําเภอทีย่ งั ไมสงขอมูลทะเบียนศูนยเด็กเล็กระดับอําเภอ / ผลการดําเนินงาน ใหนําสง
ภายในวันที่ 25 ก.ค.2548
4) อําเภอสงรายชื่อศูนยเด็กเล็กตนแบบ(ระดับดีมาก)ระดับอําเภอภายในวันที่ 25 ก.ค.2548
5) ตัวแทนศูนยรับใบประกาศรับรองศูนยตนแบบ ในวันประชุมหน.สวนราชการระดับอําเภอ
รพ.พิบูลมังสาหาร
กิจกรรมที่จะดําเนินการ เดือน สิงหาคม 2548
1) จังหวัดจัดสรุปผลการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู ป 2548 (วัน เวลา สถานที่
จะแจงใหทราบอีกครั้ง)
2) จังหวัดจะออกสุมประเมิน ศ.เด็กเล็กทุกระดับ(ไมผา น/ พื้นฐาน/ ดี/ ดีมาก) กําหนดการ
จะแจงใหทราบอีกครั้ง
1.2 ความกาวหนาในการพัฒนาปรับปรุงศูนยเด็กเล็กนาอยู ระดับดีมาก ขั้นตนกําหนดวา ภายใน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2548 ใหมีศูนยเด็กเล็กนาอยูมาตรฐาน ระดับดีมาก เปนตนแบบของโซน
ๆ ละ 1 แหง ผลการดําเนินการปรากฏวา มีศูนยเด็กเล็กฯ ตนแบบ ดังนี้
โซน 1 ศูนยเด็กเล็กฯ อบต.มวงสามสิบ
โซน 2 ศูนยเด็กเล็กฯ เทศบาลตําบลเขมราฐ
โซน 3 ศูนยเด็กเล็กฯ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
โซน 4 ศูนยเด็กเล็กฯ อบต.ทาลาด อําเภอวารินชําราบ
โซน 5 ศูนยเด็กเล็ก อบต.ยาง อําเภอน้ํายืน
จากนั้น ใหขยายผลมีศนู ยเด็กเล็กนาอยูม าตรฐานระดับดีมาก ตนแบบอําเภอละ 1 แหง
ภายในเดือนสิงหาคม 2548 ซึ่งขณะนี้มกี ารขยายผลไดตามนโยบาย ดังนี้
1. โซน 1 ไดแก อําเภอเมือง (4 แหง) ,ดอนมดแดง, เหลาเสือโกก (4 แหง) (เหลือเขื่องใน)
2. โซน 2 ไดแก ตระการพืชผล, กุดขาวปุน , โพธิ์ไทร (เหลือนาตาล)
3. โซน 3 ไดแก ตาลสุม , สิรินธร, ศรีเมืองใหม (เหลือโขงเจียม)
4. โซน 4 ไดแก นาเยีย (เหลือสําโรง)
5. โซน 5 ไดแก นาจะหลวย, บุณฑริก , เดชอุดม (เหลือทุงศรีอุดม และน้ําขุน )
1.3 ศูนยเด็กเล็กของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และศูนยเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลมวง
สามสิบ ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี สงเขาประกวดระดับเขต จึงให คป.สอ.
พิบูลมังสาหาร และคป.สอ.มวงสามสิบ ประสานขอความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของกับเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร และองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหศูนยเด็กเล็กทัง้ สอง
แหง รอรับการตรวจประเมินจากกรมอนามัยในเดือน
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2. งานเมืองนาอยูและโครงการสนับสนุนงานเมืองนาอยู กิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2548
1)
จังหวัดมีหนังสือแจงใหอําเภอสรุปผลการดําเนินงานเมืองนาอยูดา นสุขภาพในพื้นที่
เทศบาล ในวันที่ 25 กค.2548 ผลการปฏิบัติ ยังไมมีอําเภอรายงานจังหวัด(ขอมูล ณ วันที่ 26 กค.
2548)
2)
จังหวัดขอใหอําเภอสํารวจการกําจัดสิ่งปฏิกูลในพืน้ ทีเ่ ทศบาล(เฉพาะอําเภอที่มีพนื้ ที่
เทศบาล)
ผลการปฏิบัติ อําเภอที่ยงั ไมสงรายงานดังกลาวขอใหกาํ ชับ จนท.ผูรับผิดชอบนําแบบสํารวจ
สงคืนจังหวัด ภายในวันที่ 5 สค.2548
3. งานอนามัยแมและเด็ก
1 ส.ค. 2548 ประชุมพัฒนาวิชาการเพื่อแกปญหามารดาตาย ณ หองพิมานทิพย ชัน้ 7
ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กลุมเปาหมาย แพทยพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน/ศูนยสุขภาพชุมชน
4 ส.ค. 2548 ออกประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัย โรงพยาบาลเขื่องใน
17 ส.ค. 2548 ออกประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัย รพร.เดชอุดม
ทางจังหวัดไดสงหนังสือจํานวน 3 เลมตอหนวยบริการ เพื่อใหนําไปไวที่หนวยบริการและให
หญิงตั้งครรภยืมไปอาน ขอใหแตละอําเภอตรวจรับและแจงกลับมายังฝายอนามัยดวย
ทาง สปสช. ไดโอนเงินสําหรับการตรวจคัดกรองโรคธารัสซีเมียมาแลวจํานวน 300,000 บาท
ขอใหโรงพยาบาลที่มกี ารดําเนินงานขอใหมาเบิกงบประมาณได โดยสามารถเบิกยอนหลังไดถึงเดือน
ตุลาคม 2547 รายละเอียดไดแจงใหแตละอําเภอทราบแลว
4. งาน พอ.สว.
5 ส.ค. 2548 ออกปฏิบัติงานที่บา นหนองตาบุญ หมูที่ 9 ตําบลยาง อําเภอน้ํายืน
5. โครงการอาหารปลอดภัย
เรงรัดเบิกจายงบประมาณโครงการอาหารปลอดภัย งบ CEO ป 2548 มีอําเภอ/กิ่งอําเภอ ที่
ยังไมดําเนินการเบิกจาย หรือยืมเงินทดรองจาย ดังนี้
ก. โครงการถนนอาหารปลอดภัย สนับสนุนโครงการละ 60,000 บาท
1) อ. เมือง 11 โครงการ
เปนเงิน 660,000
บาท
2) อ. ตระการพืชผล 2 โครงการ เปนเงิน 120,000
บาท
3) อ. เขื่องใน 2 โครงการ
เปนเงิน 120,000
บาท
4) อ. พิบูลมังสาหาร 1 โครงการ เปนเงิน 60,000
บาท
รวมทัง้ สิน้
เปนเงิน 960,000
บาท
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หมายเหตุ อําเภอ/กิง่ อําเภอที่ขอยืมเงินทดรองจายแลว คือ วารินชําราบ , มวงสามสิบ,
บุณฑริก ,เขมราฐ และเหลาเสือโกก (รวมเงินยืมของ 5 อําเภอ เปนเงิน 540,000 บาท)
ข. โครงการเรงรัดตลาดสด นาซื้อ
1) อ. กุดขาวปุน 1 โครงการ
เปนเงิน 84,500
บาท
2) อ. พิบูลมังสาหาร 1 โครงการ เปนเงิน 84,500
บาท
3) อ. สิรินธร 1 โครงการ
เปนเงิน 84,500
บาท
4) อ. โพธิ์ไทร 1 โครงการ
เปนเงิน 84,500
บาท
5) อ. ตระการพืชผล 2 โครงการ เปนเงิน 303,500
บาท
6) กิ่ง อ. นาเยีย 1 โครงการ
เปนเงิน 84,500
บาท
7) อ. น้ํายืน 1 โครงการ
เปนเงิน 164,500
บาท
8) อ. ศรีเมืองใหม 1 โครงการ เปนเงิน 164,500
บาท
9) อ. โขงเจียม 1 โครงการ
เปนเงิน 164,500
บาท
10) อ. นาจะหลวย 1 โครงการ เปนเงิน 164,500
บาท
11) อ. เขื่องใน 1 โครงการ
เปนเงิน 219,000
บาท
รวมทั้งสิน้
เปนเงิน 1,603,000
บาท
หมายเหตุ อําเภอ/กิ่งอําเภอ ที่ขอยืมเงินทดรองจายแลว คือ เดชอุดม , วารินชําราบ, บุณฑริก,
เขมราฐ และมวงสามสิบ (รวมเงินยืมของ 5 อําเภอ เปนเงิน 1,538,500 บาท)
ดังนัน้ อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทีย่ งั ไมดําเนินการเบิกจาย หรือยืมเงินทดรองจาย ตองดําเนินการให
แลวเสร็จกอน 10 สิงหาคม 2548 หากมีปญ
 หาอุปสรรค หรือไมอาจดําเนินการไดตามกําหนดดังกลาว
ใหรายงานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทราบโดยดวน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นได
ทันทวงที
8. ผลการแขงขันกีฬา
8.1 ผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0148 ฟุตบอลชาย และวอลเลยบอล
หญิงมีทีมที่จะเขาไปทําการแขงขันรอบกอนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีม) ดังนี้
ฟุตบอลชาย
สาย ก. หอไตร 2005 และไกฟา หรือเขื่องในสตอรม
สาย ข. กุดขาวปุน และบานเคียงน้าํ
สาย ค. มาเหล็ก และมังกรน้ํา
สาย ง. สามเหลี่ยมมรกต และเดอะสตาร
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วอลเลยบอลหญิง
สาย ก. มวงซันชายด และบัวชมพู
สาย ข. อัศวินลุมน้ําโขง และเรดเดวิล
สาย ค. เอราวัณ และเมืองเสาธง
สาย ง. สามเหลี่ยมมรกต และแดนปูขน
กําหนดแขงขันน็อคเอาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 แลวแขงขันรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีม)
ในวันที่ 8 กันยายน 2548 และรองชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 กันยายน 2548
8.2 ผลการแขงขันฟุตบอลหนวยงานในจังหวัดอุบลราชธานี “ดอกบัวซอกเกอรลีค” ครั้งที่ 7
จากทีมที่สง เขาแขงขัน 19 ทีม เหลือทีมทีเ่ ขาไปทําการแขงขันรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีม) ในวันที่ 7
สิงหาคม 2548 ณ สนามฟุตบอลกองบิน 21 ดังนี้
คูที่ 1 กองบิน 21 (กระทรวงกลาโหม) กับ ส.พ.ท. (กระทรวงศึกษาธิการ) เวลา 14.30 น.
คูที่ 2 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (กระทรวงสาธารณสุข) กับ ตํารวจ (สน.ตํารวจ
แหงชาติ) เวลา 16.00 น.
10. โครงการสถานทีท่ ํางาน นาอยู นาทํางาน
ผลการประเมินสถานที่ทาํ งานนาอยู นาทํางาน สําหรับสถานประกอบกิจการ / สถานที่ทาํ งาน
ที่สมัครเขารวมโครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2548 จํานวน 12 แหง ผานการประเมินตามเกณฑ ใน
ระดับดี (ระดับเงิน) จํานวน 5 แหง ดังนี้
1. สถานประกอบกิจการ / สถานทีท่ ํางาน ที่มีจํานวนบุคลากรไมนอยกวา 10 คน จํานวน 1
แหง คือ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังน้าํ มันอุบลราชธานี
2. สถานประกอบกิจการ / สถานที่ทาํ งาน ทีม่ ีจํานวนบุคลากรนอยกวา 10 คน จํานวน
4 แหง คือ
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
- ศสช. สารภี อําเภอโพธิ์ไทร
- ศสช.บานพะไล อําเภอโพธิไ์ ทร
- ศสช.สองคอน อําเภอโพธิ์ไทร
11. การเดิน-วิง่ ธงเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
ตามที่ฝา ยอนามัยไดรับมอบหมายใหดูแลการเดิน-วิ่งธง เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม
2548 นี้ ทางฝายบริหารจะจัดธงใหแตละอําเภอ ทั้ง 20 อําเภอ สวน อ.เมือง และ อ.วารินฯ จะมี
หนังสือแจงแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. PCU.ในฝน
- งบประมาณ PCU.ในฝน 11 แหง คงเหลือ ทุง บอน (วารินฯ) และ นาโพธิ์ (บุณฑริก ; ขอสง
หลักฐานเบิกจายครั้งเดียว) หากดําเนินโครงการแลวใหสงหลักฐานเบิกจายเพื่อเบิกเงินดวนภายใน
วันที่ 5 สค.48
- การนําเสนอผลการดําเนินงาน PCU.ในฝน กับคณะตรวจราชการ จังหวัดละ 5 แหง ให
เตรียมนําเสนอไว
- การรายงานผลการดําเนินงาน PCU.ในฝน ; ระดับตําบล คงเหลือ PCU.รพร.เดชอุดมแหงที่
1 ระดับจังหวัด รวบรวมและรายงานทัง้ หมดไปที่ สปสช.แลว
- จังหวัดจะออกติดตามการดําเนินงานโครงการ PCU.ในฝนโดยฝาย สบส.จะทําแผนออก
ติดตามในเดือนสิงหาคม 2548 ( 11 แหง) (แจงแผนใหทราบอีกครั้ง)
- ใหทุก PCU.ดําเนินการ ประเมินมาตรฐาน(ตามเกณฑชี้วัดของกระทรวง 3 หมวด 26 เกณฑ
ชี้วัด) ครั้งที่ 2 / 2548 และการประเมินความพึงพอใจผูม ารับบริการ ตาม Electronic File ที่จา ยใหใน
การอบรมบูรณาการระดับโซน และใหอาํ เภอรวบรวมนําสง ภายในวันที่ 5 ส.ค.48 เพื่อเตรียมเขาสู
HCA. (โดยการประเมินระดับโซน / จว.และเขตตอไป)
- PCU ตนแบบที่ผานการอบรมที่วทิ ยาลัยพยาบาล ทั้ง 14 แหง ขณะนี้ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนมา PCU ละ 15,000 บาท ขอใหรีบเบิกจายงบประมาณโดยดวนดวย สอบถามรายละเอียด
ไดที่ฝายสนับสนุนฯ
2. การเบิกจายคาตอบแทน อสม.
ติดตามการสงหลักฐานการเบิกจายคาตอบแทน
อสม.โครงการสํารวจขอมูลสําหรับ
การควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามได
ที่ฝายสนับสนุนฯ
3. HA.
- ขอเชิญชวน รพช.สมัครเขารวมกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือขาย (HNQA)
Hospital Network Quality Audit ตามหนังสือที่สง ถึงทุกอําเภอ
- รพ.ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ ประจําป 2548
(HA) จากกท.สธ. ใหทาํ โครงการเบิกเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548
- สรุปสถานการณ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจําป 2548 ดูรายละเอียดไดที่
http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายสนับสนุน
- วันที่ 10 ส.ค. 2548 ทางฝายไดเชิญอาจารยจาก พรพ. มาบรรยาย จึงขอเชิญทีมงานจาก
รพช รพ.ละ 5 คน มารับฟงการบรรยายพิเศษ ที่ หองประชุม สสจ. และขอความรวมมือใหรพ.ที่ผา น
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การประเมิน HA ไดแก รพ.สรรพสิทธิประสงค รพร.เดชฯ รพ.พิบูลฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานในชวงบาย ทางฝายจะประสานรายละเอียดอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
การอบรมวิทยากรระดับเขตจะมีการประชุมในวันที่ 9 ส.ค. 2548 เพื่อวางแผนการจัดการ
อบรมตอ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือขาย (HNQA) เปนกระบวนการพัฒนาที่สอดคลองกับ
HA แตจะแยกรายละเอียดออกไปใหชัดเจน
ฝายประกันสุขภาพ
1. สรุปผลงาน CoverageUC เดือนมิถนุ ายน 2548 ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th
หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ พบวาทั้งจังหวัดมีความครอบคลุมรอยละ 95.33 โดยอําเภอที่มี
ผลงานต่ํากวา 95%
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

อําเภอ
เมือง
เขมราฐ
พิบูลมังสาหาร
ก.นาตาล
บุณฑริก
วารินชําราบ

รอยละความครอบคลุม
90.138
92.988
93.228
93.841
94.273
94.812

- เงินเพิ่มหรือลบในเดือน โดยอําเภอทีม่ ีความครอบคลุมนอยกวารอยละ 95 ซึ่งมีเพียง 6
อําเภอจะเปนอําเภอที่ตองจายเงิน ใหแกอําเภอที่มีความครอบคลุมมากกวารอยละ 95 ดูรายละเอียด
ไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝา ยประกันสุขภาพ
- ผลงานแกไขสิทธิวา งในเดือนมิถนุ ายน 2548 (การแกไขสิทธิวางสะสม ,การเพิม่ หรือลบของ
Coverage UC ระหวาง มิย.-พค..48, แนวโนมสิทธิวา งตําบล) ดูรายละเอียดไดที่
http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ
2. เงินชวยหลือจากกระทรวง
ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทํางานวิเคราะหขอมูลไดพิจารณาเงินชวยเหลือมาให โดย
ใชขอมูลสํารวจทางการเงินการคลังเปรียบเทียบกับรายงาน 11 รง. 5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มา
พิจารณา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีโรงพยาบาลที่ไดรับเงินชวยเหลือทัง้ หมด 8 แหง และไดมอบให
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คณะกรรมการ CFO จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง ดังนั้นขอใหทุกอําเภอตรวจสอบขอมูลรายงาน 11 รง. 5
กับระบบบัญชี ที่ไดรับการรับรองจากศูนยเฝาระวังดวย
3. การพัฒนาระบบบริการสําหรับผูพกิ าร
ตามที่ สปสช. ไดกันเงินไว 4 บาทตอบัตร เพื่อใชสําหรับฟนฟูสมรรถภาพสภาพผูพ ิการ จึง
ขอใหจางนักกายภาพบําบัดที่มาสมัครงานไวเพื่อมาพัฒนาระบบบริการสําหรับผูพิการ ซึ่งทาง สปสช.
ไดตั้งงบสนับสนุนหนวยงานที่มกี ารพัฒนาระบบบริการนี้ หนวยงานละ 100,000 บาท จํานวน 100
แหง รพ.ใดทีม่ ผี ลงานใหสง รายงานไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดที่ สปสช.
4. ผลการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการฯ
ตามที่คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับจังหวัด
ไดออกตรวจเยีย่ มหนวย
บริการตางๆในระดับอําเภอ พบวา มี รพ. บางแหงทีพ่ ยาบาลไมแตชุดฟอรมพยาบาลขึ้นปฏิบัติงาน ซึง่
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากผูม ารับบริการไมสามารถแยกออกไดวาใคร
คือพยาบาล และใครคือพนักงานผูชว ยพยาบาล จึงไดสอบถามไปยังสมาคมพยาบาลถึงระเบียบที่
ถูกตอง ซึ่งไดคําตอบวา พยาบาลจะตองใสชุดฟอรมและสวมหมวกทุกครั้งที่ขึ้นปฏิบัติงาน ดังนั้นจึง
ใครขอใหแจงไปยังทุก รพ. และถือปฏิบัติตามระเบียบดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT
ตามที่ศนู ยฯ ไดศึกษาขอมูลของพนักงานบันทึกขอมูลในหนวยบริการของจังหวัดอุบลราชธานี
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 74% จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46% ที่สําคัญคือ มี
ผูใชคอมพิวเตอรไมเปน 1% และ 1% นี้ก็ไมประสงคเขารับการอบรมดวย
ดังนัน้ จึงขอเชิญพนักงานบันทึกขอมูล ในทุก PCU รวมทัง้ ลูกจางใน สสอ. เขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT สําหรับงานขอมูลขาวสารสาธารณสุข (เนนการนําเขา) ดังนี้
รุนที่
1

วันที่
15 ส.ค.48

อําเภอ
กิ่ง อ.น้าํ ขุน
ทุงศรีอุดม
น้ํายืน
กิ่ง อ.นาเยีย
รวม

จํานวน (คน)
7
8
15
6
36

26
รุนที่
2

วันที่
16 ส.ค.48

3

17 ส.ค.48

4

18 ส.ค.48

5

19 ส.ค.48

6

30 ส.ค.48
(เดิม 5 ก.ย.48)

7

31 ส.ค .48
(เดิม 6 ก.ย.48)

8

1 ก.ย.48
(เดิม 7 ก.ย.48)

อําเภอ
นาจะหลวย
บุณฑริก
ดอนมดแดง
รวม
เดชอุดม
กิ่ง อ.สวางวีรวงศ
รวม
วารินชําราบ
สําโรง
รวม
ตาลสุม
สิรินธร
ศรีเมืองใหม
รวม
พิบูลมังสาหาร
โขงเจียม
รวม
กิ่ง อ.นาตาล
เขมราฐ
โพธิ์ไทร
รวม
กิ่ง อ.เหลาเสือโกก
กุดขาวปุน
เมือง
รวม

จํานวน (คน)
11
18
6
35
29
7
36
20
14
34
9
9
18
36
21
12
33
7
12
12
31
7
10
16
33

9

2 ก.ย.48
(เดิม 8 ก.ย.48)

มวงสามสิบ

25

รุนที่

วันที่

อําเภอ

จํานวน (คน)

27
10
11

5 ก.ย.48
(เดิม 9 ก.ย.48)
6 ก.ย.48
(เดิม 12 ก.ย.48)
รวมทั้งสิ้น

เขื่องใน

32

ตระการพืชผล

30
361

2. การอบรมหลักสูตร "แนวคิดเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept)"
สมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai Medical Informatics Association : TMI) รวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดอบรมหลักสูตร "แนวคิดเชิงวัตถุ (Object Oriented
Concept)" เพื่อเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดเชิงวัตถุ และสามารถนําแนวคิดนี้
ไปประยุกตใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร ในระหวางวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2548
ณ ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผูสนใจ สมัครเขารับการอบรม
ดังกลาว โดยเสียคาลงทะเบียน สําหรับบุคคลทั่วไป ทานละ 5,243 บาท สมาชิก TMI ทานละ
4,815 บาท (สามารถเบิกคาลงทะเบียนได) ทานสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรไดที่
http://www.phoubon.in.th
3. สรุปการสงขอมูล 18 แฟมของ PCU ณ 31 กรกฎาคม 2548
โซน

อําเภอ

PCU ที่สงขอมูล 18 แฟม
ทั้งหมด สงขอมูล รอยละ

ความถูกตอง
ถูกตอง

รอยละ

ผิด

รอยละ

1 มวงสามสิบ

24

24

100

0

0

24

100

2 บุณฑริก

17

17

100

17

100

0

0

3 น้ําขุน

6

6

100

6

100

0

0

4 สําโรง

13

12

92.31

11

91.67

1

8.33

5 โพธิ์ไทร

11

10

90.91

10

100

0

0

6 นาจะหลวย

10

9

90.00

9

100

0

0

7 เดชอุดม

28

25

89.29

25

100

0

0

8 กุดขาวปุน

9

8

88.89

8

100

0

0

9 สิรินธร

8

7

87.50

1

14.29

6

85.71

28
โซน

อําเภอ

PCU ที่สงขอมูล 18 แฟม
ทั้งหมด สงขอมูล รอยละ

ความถูกตอง
ถูกตอง

รอยละ

ผิด

รอยละ

10 พิบูลมังสาหาร

21

18

85.71

18

100

0

0

11 ศรีเมืองใหม

17

14

82.35

14

100

0

0

12 เมือง

20

16

80.00

15

93.75

1

6.25

13 ดอนมดแดล

5

4

80.00

4

100

0

0

14 น้ํายืน

13

10

76.92

8

80

2

20

15 เขื่องใน

31

18

58.06

18

100

0

0

16 ทุงศรีอุดม

7

3

42.86

0

0

3

100

17 เขมราฐ

11

4

36.36

1

25

3

75

18 ตระการพืชผล

29

0

0

0

0

0

0

19 ตาลสุม

8

0

0

0

0

0

0

20 โขงเจียม

11

0

0

0

0

0

0

21 วารินชําราบ

19

0

0

0

0

0

0

22 นาเยีย

5

0

0

0

0

0

0

23 นาตาล

6

0

0

0

0

0

0

24 เหลาเสือโกก

6

0

0

0

0

0

0

25 สวางวีระวงศ

6

0

0

0

0

0

0

341

205

60.12

165

80.49

40

19.51

รวม

4. การเปด Web site เพื่อดูสรุปการประชุมประจําเดือน
ทางศูนยฯ จะนําสรุปผลการประชุมขึ้นที่ http://www.phoubon.in.th ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน ทุกทานสามารถเขาไป Down lode ไดเลย
5. ติดตามโครงการ SMART CAMP ครั้งที่ 2
ยังมีบางอําเภอที่ยังไมสง ขอมูล จึงใครขอใหสงขอมูลภายในวันที่ 3 ส.ค. 2548
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหแตละอําเภอตรวจสอบพนักงานบันทึกขอมูล ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดอยางมีคุณภาพ
ตรงตามวัตถุประสงคของการจางงาน จังหวัดจะมีการตรวจสอบเปนระยะ
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ฝายคุมครองผูบริโภค
วันที่ 4-5 ส.ค. 2548 สวนกลางจะมาจัดประชุมการซือ้ ยารวมเขต ที่โรงแรมเนวาดาแกรนด
หนังสือทางฝายไดจัดสงใหเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอเชิญผูเกี่ยวของเขารวมประชุมดวย
วันที่ 5 ส.ค. 2548 จะมีการประชุมพหุภาคี OTOP จังหวัดสุรินทร และจังหวัดอุบลราชธานี ที่
หองประชุม 1 สนง.สสจ.
วันที่ 10 ส.ค. 2548 จะมีการประกวด อย. นอย ของจังหวัดในเขต 14 ที่ โรงแรมทอแสงจังหวัด
อุบลราชธานี จึงขอเชิญผูเกีย่ วของเขารวมประชุมดวย
เดือนสิงหาคมนี้ เปนเดือนทีจ่ ะมีการรณรงคการวัด ตรวจคา สาร โพลา ในน้ํามันทอดซ้ํา การ
หาสารอัลฟาทอกซิน ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง โดยจะเริ่มในวันที่ 4 ส.ค. 2548 ที่ Food Street ของจังหวัด
อุบลราชธานี สัปดาหถัดไปจึงจะไปที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ แลวจึงจะลงไปตรวจที่
โรงเรียนแตละจังหวัดตามลําดับ
วันที่ 29 ส.ค. 2548 จะมีการอบรมการใชชุดทดสอบอยางงาย Test Kite ใหผูปฏิบัติงานใน
ระดับอําเภอของจังหวัดในเขต 14 ที่โรงแรมลายทอง โดย อย.เปนผูสนับสนุนงบประมาณ และศูนย
วิทยฯ เปนวิทยากร
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
โครงการ 30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค ซึ่งจะมีการรณรงคตรวจประเมินความพิการ เพื่อ
การฟน ฟูสมรรถภาพและจดทะเบียนผูพกิ าร โดยจังหวัดรวมกับ พมจ. จะไดจัดหนวยเคลื่อนที่ออก
ตรวจไปยังแตละอําเภอ ตั้งแต 15 ส.ค. 2548 ถึงวันที่ 2 ก.ย. 2548 จึงใครขอใหทุกทานประชาสัมพันธ
ใหผูพิการมาจดทะเบียน
และตรวจรับรองความพิการ
ออกเอกสารและตรวจสอบสิทธิ
ฯ
กลุมเปาหมาย 3 กลุม คือผูพิการที่เปนสิทธิวา ง ผูพ ิการที่มีบัตรทองแลวไมระบุประเภทคนพิการ ท. 74
และผูพิการทีม่ ีบัตรทองที่ระบุสิทธิคนพิการแลว แตไมไดจดทะเบียนผูพิการตาม พรบ.ฟน ฟูผูพกิ ารกับ
พมจ. รายละเอียดทางฝายไดชี้แจงในหนังสือที่มอบใหไปแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
วันที่ 25 ส.ค. 2548 เปลี่ยนเปน อําเภอโพธิ์ไทร และขอใหฝายการแพทยฯ และฝายประกัน
ปรึกษาวางแนวทางปฏิบัติรวมกัน กอนแจงไปยังอําเภอดําเนินงาน
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ในวันที่ 22-26 ส.ค. 2548 จะมีพธิ ีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนัน้ จะมีถนนหลายสายใน
จังหวัดอุบลราชธานีจะมีรถมากจนอาจทําใหการจราจรติดขัด จึงขอใหทกุ ทานที่มาติดตองานราชการ
ในจังหวัด ศึกษาและตรวจสอบเสนทางเดินรถไวลวงหนาดวย
ตามที่จะมีการรณรงคปลูกตนไม 1 คน 1 ตน 1 ฝน นั้น ทางจังหวัดไดขอสนับสนุนตนไมจาก
สวนวนารมย เปนตนคูณจํานวน 700 ตน ซึ่งจะจัดสรรใหสถานบริการละ 2 ตน ขอใหไปติดตอขอรับได
ที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 16.41 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

