รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7 / 2549 วันที่ 3 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
4 นายพรเจริญ
5 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. สปส.
6 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
7 นางดวงกมล
หนอแกว
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
8 นางจินตรีย
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9 นายเชิดชัย
อาจวิชยั
แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
10 นายบุญหยาด หมั่นอุตสาห
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
11 นางสรัสวดี
ธานี
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
12 น.ส.ดวงเดือน
จันทะโชติ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
13 นางรําไพ
สุวนาม
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
14 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
15 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
16 นายสุวชัย
กุมปรุ
แทนหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
17 นายอรุณ
บุญสราง
แทนหัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
18 นางสาวอลิษา
สุพรรณ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข (แทนหัวหนา)
19 นายกําแหง
สมสุข
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค (แทนหัวหนา)
20 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
21 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
22 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
23 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ
24 นางขนิษฐา
แกวเสนา
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
25 นายสุรพงษ
จารุแพทย
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ

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

นายสมบูรณ
น.ส.วชิรา
นายจตุรพิศ
นางสาวปณิตา
นางลําดวน
นางสุภาภรณ
นายคมกริช
นางวลีรัตน
นายณัฐกฤตย
นางจิรวัฒน
น.ส.วีระสุดา
นายปรีชา
นายสุรศักดิ์
นายณัฐวุฒิ
นายพัฒนา
นายณรงศักดิ์
นายเจริญ
นายสยาม
นายพิสิษฐ
น.ส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นางมยุรี
นายธีรบูลย
นางอรทัย
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นายมนตรี

เพ็ญพิมพ
เจริญศรี
สมหอม
ครองยุทธ
ศรีขาว
อุตมัง
ละคร
อภัยบัณฑิตกุล
เสงี่ยมศักดิ์
สุสิงห
สวัสดี
ทองมูล
เกษมศิริ
มณีขัติย
ตันสกุล
เข็มเพชร
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญศักดิ์
นิ่มอนุสรณกุล
มุสิต
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
ออนเนตร

หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉกุ เฉิน
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (แทนหัวหนา)
แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
แทนผูชว ยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
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57
58
59
60
61
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายวสุนทรา
นายสุรทิน

ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
ศรศิริ
กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
ปวะบุตร
หมื่นอินทร

สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
แทนสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
แทนสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
1 นายสุวิทย
2 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
6 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
7 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
8 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธานี
เจนวิทยา
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ สาขาพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
9 นายธีรพล
10 นางสุรางค
ปรัชกาล
รก.ผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี

4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นางฉวีวรรณ
นางอภิญญา
น.ส.พิมณฑิพา
น.ส.วนิดา
นางเพ็ญศรี
นายธวัติ
นายสุทธินันท
นายภิรักษ
น.ส.อาทิตยา
นายกฤษฎา
นายตะวัน

แกวมณี
ชิณกธรรม
มาลาหอม
ชัยเวชสกุล
เริงนิรันดร
บุญไทย
โคตะสิน
รุงพัฒนาชัยกุล
เครื่องพาที
พูลเพิ่ม
จึงสมาน

หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร

พิธีการกอนการประชุม
- พิธีประดับยศขาราชการทีไ่ ดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 7
- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดกิจกรรมสงเสริม
ทันตสุขภาพ ป 2549
- พิธีมอบโลหรางวัล โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 14 รวมจังหวัดมุกดาหาร ป 2548
- พิธีมอบปายสถานที่ทาํ งานนาอยูน าทํางานใหกับหนวยงานที่ผา นเกณฑสถานทีท่ ํางานนา
อยูนาทํางาน

เริ่มการประชุมเวลา 14.20 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับทุกทานและทุกหนวยงานที่ไดรับรางวัลและไดรับการเลื่อนตําแหนงใน
วันนี้ ขอใหพฒ
ั นางานใหมปี ระสิทธิภาพตอไป
วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ทานผูตรวจราชการจะมานิเทศติดตามงานไขหวัดนก ขอใหทุกหนวย
และฝายทีเ่ กี่ยวของเตรียมขอมูลใหพรอม

5
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ ไดรบั งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. เชิญอาจารยจาก
ราชวิทยาลัยมาตรวจให พบวา มีผูเขามารับการตรวจจํานวนมากกวาเปาหมายที่กาํ หนดไว ซึ่ง
งบประมาณทีต่ ั้งไวอาจไมเพียงพอ อาจตองใชงบ UC มาชวยเปนคาอานผลการตรวจ กรณีมีผูปว ยที่
ตองการพบแพทยเฉพาะทาง ขออนุญาตใหเขียนใบสงตัวมายัง รพศ.โดยตรงเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประมาณเดือนสิงหาคม 2549 องคการบริหารสวนจังหวัดจะสนับสนุนรถ EMS มาทั้งหมด 42
คัน หากทุกอยางพรอมจะทําพิธีเปดโครงการกอน 24 ส.ค. 2549 ทัง้ นี้ รพช. ยังมีหนวย ALS ใหบริการ
อยูประจํา
ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดประจําเดือนกรกฎาคม (นพ.สุวิทย)
1. แนะนําขาราชการยายมาดํารงตําแหนง
- นายวิบูลยศักดิ์ พงษพานิช ตําแหนงผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาค
- นายศรณรงค ศุภชวลิต
ตําแหนงผอก.ศูนยวิจยั และถายทอดเทคโนโลยี
อุบลราชธานี
- นายอาธร จันทรพิลา
ตําแหนงนายสถานีวทิ ยุแหงประเทศไทยเพื่อ
การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
2. เรื่องจากผูวาราชการ
- โรคไขหวัดนก ขอความรวมมือ
& ใหทกุ ฝายถือเปนหนาที่ ดูแลปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัด
นก โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน 10 อําเภอ
& เรื่องไกชน ใหระมัดระวัง การอนุญาตเรื่องการตีไก ใหเฝาระมัดระวัง มิใหเกิด
เหตุ
& ถามีสตั วปกตายผิดสังเกต ทุกฝายทุกพื้นที่ตองรีบรายงาน ทุกพื้นทีท่ ี่มีสงิ่ บอก
เหตุตองลงไปดําเนินการโดยฉับพลัน
- โรคไขเลือดออก, ฉีห่ นู
ขณะนี้โอกาสที่จะเกิดสูง แมวา ยังไมมีการเสียชีวิต แตตองลงไปดูแลเฝาระวัง
อยางใกลชิด
- โรคปากเทาเปอย ปศุสัตวตองไปดูแล (พบผูปวยเสียชีวิตที่ จ.นครราชสีมา)
- การปองกันอุทกภัย
& ใหจัดตั้งศูนยทุกพื้นที่ ทุกอําเภอ ตองเรงรัดดูแล มี 19 หมูบา นที่ตองเฝาระวัง
ดูแลเรื่องโคลนถลม ตองลงไปดูและพิจารณาเฝาระวังและการเตือนภัย ใหเตรียมความพรอมในทุก
เรื่อง
& เรื่องน้าํ ชวงนี้ตองเตรียมความพรอม และเตรียมการชวยเหลือใหพรอม
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& กรณีที่ฝนตก ตองเชื่อมทุกภาคสวน เรื่องปริมาณน้าํ ที่จะไหลมาที่จงั หวัด
อุบลราชธานี
- งานแหเทียนพรรษา
ขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนในจังหวัดที่ใหความรวมมือเปนอยางดียงิ่
3. ติดตามตัวชี้วัดในสวนที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
- ตัวชีวัดเรื่อง รพ. ที่ผาน HA เปาหมาย 4 แหง ผาน 1 แหง คะแนนที่ได 2 คะแนน
- ตัวชี้วัดเรื่อง อาหารสด ตลาดสด รานอาหาร แผงลอยผานมาตรฐานดาน
สาธารณสุข ผานหมด
- ตัวชี้วัดที่คา คะแนนเทากับหรือตํากวา 3 คะแนน ในสวนของสาธารณสุขคือ
Healthy Thailand (รอประเมิน)
4. เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ใหทุกสวนราชการจัดโตะหมูพ ระบรมสาทิสลักษณพรอมสมุดลงนามถวายพระพร
โดยประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและรวมลงนามถวายพระพร ทัง้ นี้จะตองรายงานจํานวนผูม าลง
นามถวายพระพรใหสํานักงานจังหวัดทราบทุกวันศุกรของเดือนสิงหาคม 2549 กรณีที่ไมไดจัดใหมีการ
ลงนามถวายพระพร ใหเชิญชวนประชาชนไปรวมลงนามไดที่ศาลากลางจังหวัด
5. เรื่องอืน่ ๆ
- สหกรณจังหวัด ไดแจงถึงโครงการการะจายลําไยป 2549 โดยขอใหทุกหนวยชวยสั่งซือ้
ลําไย ครั้งแรกจะมาประมาณวันที่ 3 ส.ค. 2549 จํานวน 2 ตัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
1. โครงการหลักสูตรพนักงานผูชว ยการพยาบาล
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ มีการจํากัดบุคลากร ทําใหหนวยงานราชการ
เกิดปญหาขาดแคลนอัตรากําลัง โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล ซึง่ ปจจุบนั พบวา ประชาชนให
ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทําใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดไมทั่วถึง รพศ.
จึงรวมมือกับ สนง.สสจ. จัดทําโครงการหลักสูตรพนักงานผูชว ยการพยาบาล ขึ้น เปนหลักสูตรอบรม 1
ป (ต.ค. 2549 – ก.ย. 2550) จํานวนที่รับ 80 คน เปดรับสมัครประมาณ 1 ก.ย. 2549
2. ขอประชาสัมพันธ
- ในวันที่ 3 ก.ย. 2549 รพศ. รวมกับศูนยสุขภาพจิต ที่ 7 และศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 7 จัด
เสวนาเรื่อง การเลี้ยงดูเด็กและวัยรุน ณ หองประชุมชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เวลา
08.30-16.30 น.
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- รพศ.จะจัดคอนเสิรตการกุศลเพื่อหารายไดเขากองทุนเด็กปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรัง โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท เปนประธานและรวมแสดงคอนเสิรตดวย
กําหนดจัดวันที่ 24 ก.ย. 2549 เวลา 20.00 น. ณ หองประชุมชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ บัตรราคา 2,000, 1,500, 1,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
โครงการหลักสูตรพนักงานผูชวยการพยาบาล จะตองเชิญคณะกรรมการมาประชุมพิจารณา
รายละเอียดคุณสมบัติ และสิทธิของผูเขารับการอบรมอีกครั้ง โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจน และอาจ
ตองพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรตอไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2549 วันที่ 30 มิ.ย. 2549
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.5823 ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผเู ขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทปี่ ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทั่วไป
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2549
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
ศูนยอนามัยที่ 7
1. งานอนามัยแมและเด็ก
ขอประชาสัมพันธการจัดงานสัปดาหรณรงคนมแม ระหวางวันที่ 1-15 ส.ค. 2549 โดยจะมีการ
เผยแพรทางสือ่ วิทยุ และในวันที่ 9 ส.ค. 2549 เวลา 16.00-16.30 น. จะมีการเผยแพรทาง
สถานีโทรทัศนชอง 11 ในรายการประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแม
นอกจากนี้ยงั มีการจัด
นิทรรศการการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทีห่ างสรรพสินคาบิ๊กซี ในวันที่ 12 ส.ค. 2549
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2. งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ขอให สนง.สสจ. แจงรายชื่อโรงเรียนที่ตองการสมัครเขารวมโครงการเด็กไทยทําได ใน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพทาง www.dekthai.anamai.moph.go.th ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
ตามที่สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดกําหนดแนวปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในระบบจายตรงคารักษาพยาบาล บัดนี้ สสจ. ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวามี
ขาราชการและลูกจางประจํา บางรายทีย่ ังไมเรียบรอยไมสามารถยืนยันสิทธิ์ได จึงขอใหดําเนินการ
จัดสงเอกสารเพิ่มเติมใหฝายบริหาร โดยดวน (กําหนดสง 28 ก.ค. 49 ) ตามรายละเอียดในหนังสือที่
อบ 0027.001/ ว 5990 ลว 21 ก.ค. 49 โดยแยกกลุมและ ระบุชื่อเจาของสิทธิ์ในแผนแรกของเอกสาร
ดังนี้
- กลุมสงเอกสารเพิ่มเติม
- กลุมที่ยังไมเคยสงเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์
หากไมสง ตามกําหนด จะถือวาไมประสงคที่จะขอรับการยืนยันสิทธิสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล
2. การรายงานขอมูลดานประหยัดพลังงาน
1) ขอมูลปงบประมาณ 2546
- ขอมูลไฟฟาไมครบถวน รพ.ดอนมดแดง
- ขอมูลน้ํามันไมครบถวน รพ.ดอนมดแดง, รพ.โพธิ์ไทร, รพ.สิรินธร
2) ขอมูลปงบประมาณ 2549
จากเดือน ตุลาคม 48- มิถุนายน 49 ( 9 เดือน)
ขอมูลไฟฟา
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รายงานครบทุกแหง
-โรงพยาบาลชุมชน ที่รายงานไมครบ รพ.ตาลสุม, รพ.พิบูลมังสาหาร, รพ.สิรินธร
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ขอมูลน้ํามัน
-สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รายงานครบทุกแหง
-โรงพยาบาลชุมชน ที่รายงานไมครบ รพ.ตาลสุม, รพ.พิบูลมังสาหาร, รพ.สิรินธร,รพ.บุณฑริก
ดูรายละเอียดผลการประหยัดพลังงานไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย
บริหารทัว่ ไป
3. การเฝาระวังสถานการณทางการเงิน
การสงขอมูลการสงงบทดลอง และรายงาน 0110 รง 5 พบวา มี 11 แหง ที่สงรายงานครบและ
ทันเวลา สวน อ.ตระการพืชผล, อ.เขมราฐ, กิ่งอ. นาตาล, อ.กุดขาวปุน, อ. พิบูลมังสารหาร อ.โขงเจียม
, อ.ตาลสุม, อ.ศรีเมืองใหม, อ.เดชอุดม และ อ.บุณฑริก มีการสงรายงานทั้งแมขายและลูกขายแตไม
ทันเวลา อําเภอน้ํายืนและกิ่งอ.น้ําขุน สงไมทันเวลา ดูรายละเอียดการเฝาระวังสถานการณทางการเงิน
ไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
มติที่ประชุม รับทราบ
การดําเนินงานเรื่องการประหยัดพลังงาน ขอใหตรวจสอบขอมูล และดําเนินงานใกลชิด
เนื่องจากมีผลตอผลงานในภาพรวมของจังหวัด
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก
จังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราปวย 19 ตอแสนประชากร โดยอําเภอที่มอี ัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ
ไดแก อ.ศรีเมืองใหม, อ.ตระการพืชผล, อ.เมือง, อ.นาจะหลวย และ อ.สิรินธร พื้นที่ที่มีผปู วยตอเนื่อง
ในสัปดาหสุดทายของเดือนคือ ในชุมชนวัดมณีวนาราม เทศบาลนครฯ
ดูรายละเอียดและดูคา HI , CI ไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายควบคุม
โรค
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกรกฎาคม
โรคไขหวัดนก ป 2549 มีผูปว ยเสียชีวิต 1 ราย ที่จงั หวัดพิจิตร นอกจากนี้ยงั มีรายงานพบเชื้อที่
จังหวัด นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งนโยบายของทานรัฐมนตรีไดเนนย้ําใหเฝาระวังอยางเขมงวด
โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน และแมวายังไมมีรายงานวามีการระบาดจากคนสูคน ก็ขอใหเฝาระวังใน
ผูปวยปอดบวม และไขหวัดใหญ โดยใหซกั ประวัติการสัมผัสสัตวปกทุกราย และเตรียมความพรอมใน
ทุกๆดานดวย
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายอนามัย
1. โครงการโรงเรียนเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ดําเนินการโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีเปาหมายดําเนินการใน
โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เขตพื้นทีก่ ารศึกษาละ 20 โรงเรียน รวมทัง้ สิ้น
100 โรงเรียน ( จาก 5 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ) เพื่อนํารองในปงบประมาณ 2549 ซึ่งจังหวัดไดดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไปแลวนัน้ ในการนี้ ขอใหทุกอําเภอดําเนินการประเมินโรงเรียน
นํารองดังกลาว โดยใชเกณฑประเมินเด็กไทยทําได 3 กิจกรรม คือ
Ì อาหารสะอาดปลอดภัย
Ì สุขานาใช
Ì เด็กไทยฟนดี
ซึ่งสิ่งสนับสนุนจังหวัดไดดําเนินการจัดสรรใหแลว
และใหทุกอําเภอดําเนินการสงผลการ
ประเมินโรงเรียนเด็กไทยทําได พรอมกับผลการคัดเลือกโรงเรียน ทีม่ ีการดําเนินงานชมรมเด็กไทยทําได
ดีเดน ระดับเขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียนใหฝา ยอนามัย ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เพื่อจังหวัดจะได
ดําเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดตอไป
2. งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ . สว .
วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหนองคูณ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ
3. งานกฎหมายสาธารณสุข
ขอใหอําเภอรายงานความกาวหนาการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล / เทศ
บัญญัติเพื่อสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัย ( ตลาดสด , รานจําหนายอาหาร / แผงลอยจําหนาย
อาหาร ) พรอมรายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2549 โดยใหกาเครื่องหมายถูกในชองที่
ตรงกับความเปนจริงมากทีส่ ุด ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝาย
อนามัย
4. พรบ . การสาธารณสุข
ขอใหอําเภอสํารวจเจาหนาที่สาธารณสุขผูปฏิบัติหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ .
การสาธารณสุขในปจจุบัน พรอมรายงานใหจังหวัดทราบภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2549 และหาก
เจาหนาที่สาธารณสุขผูปฏิบัติหนาที่ จพ . สาธารณสุข ตาม พรบ . ฯ รายใดที่ยงั ไมมบี ัตรประจําตัว จพ
. สาธารณสุข ดังกลาว ขอใหกรอกใบคําขอมีบัตรประจําตัวพรอมสงหลักฐานประกอบคําขอดังนี้
1. ใบคําขอ จํานวน 1 ชุด (Download ใบคําขอไดที่ www.phoubon.in.th )
2. รูปถาย จํานวน 3 แผน
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ใหอําเภอรวบรวมและนําสงฝายอนามัย สสจ . อบ . ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายอนามัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. การตรวจสถานพยาบาลและรานขายยา
1.1 ขอใหอําเภอทุกแหงเรงตรวจสถานพยาบาลและรานขายยาทีอ่ ยูในพืน้ ที่รับผิดชอบของ
ทานและ รายงานผลการตรวจดวย
• ถา สถานพยาบาล แหงใดขออนุญาตมีวัตถุออกฤทธิ์ไวในครอบครองตองตรวจสถานที่
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิเ์ พิ่มดวย
• ถา รานขายยา แหงใดขออนุญาตขายยาเสพติดและ / หรือวัตถุออกฤทธิ์ ตองตรวจสถานที่
เกี่ยวกับยาเสพติดและ / หรือวัตถุออกฤทธิ์ดวย
ดูรายละเอียด สรุปการตรวจคลินิกและรานขายยารายอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2549
(ขอมูล ณ 26 กรกฎาคม 2549) ไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายคุมครอง
ผูบริโภค
1.2 กรณีที่ตรวจแลวพบวาสถานประกอบการนัน้ ไมมแี ลวหรือ มีแตไมเปดดําเนินการหรือ ผูรับ
อนุญาตตองการจะเลิกกิจการ ขอความกรุณาใหเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบติดตามผูรับอนุญาตดังกลาวให
มาติดตอที่กลุม งานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีดวย
1.3 อําเภอทุกแหงสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับ
- ขอมูลสถานพยาบาลและรานยาทุกแหงที่ไดรับอนุญาตแลวและตองตรวจประจําป
- แบบฟอรมทีใ่ ชในการตรวจสถานพยาบาลและรานยาทั้งหมด
- สรุปการตรวจคลินิกและรานยาแยกรายอําเภอป 2549
ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th/ หัวขอรับ - สงขอมูลกลุมงานเภสัชฯ หรือสามารถติดตอ
สอบถามขอมูลไดที่ กลุมงานคุมครองผูบ ริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทร . 04526-2699 ในวันและเวลาราชการ
2. ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ ผูเกี่ยวของทุกทาน ในอําเภอสิรินธร , อําเภอศรีเมืองใหมและอําเภอโขง
เจียม ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการแกไขปญหา
หนอไมปบ แบบบูรณาการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา ณ หองประชุมศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
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3. การขอปายทอง
ขอความรวมมือ เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ งานคุมครองผูบริโภคในแตละอําเภอ กรณีการขอปาย
ทองรายใหม ขอใหระบุจํานวนครั้งที่ตรวจใหชัดเจนดวย วาเปนการตรวจครั้งที่ 1, 2 , 3 เพื่อความ
สะดวกถูกตองในการดําเนินการตอไป
4. งานตรวจสารปนเปอน
ขอความรวมมือสงรายงาน ตรวจสารปนเปอนประจําเดือนของแตละอําเภอ ขอใหสง
สม่ําเสมอดวย
5. งาน อย . นอย
การประกวด อย . นอย ระดับเขตตรวจราชการ เขต 14 ( ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญและ
อุบลราชธานี ) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2549 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ผลปรากฏวา
โรงเรียนชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนบานสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งผูชนะเลิศจะไดรับการประเมินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9 ส.ค. 2549
6. งานบริหารเวชภัณฑ
องคการเภสัชกรรมแจงหนี้คา งชําระเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายคุมครองผูบริโภค
องคการเภสัชกรรมขอใหแตละโรงพยาบาลเพิ่มยอดสัง่ ซือ้ ในปตอไปดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายสุขภาพจิตและยาเสพติด
1. การประเมินมาตรฐานยาเสพติด
สถาบันธัญญารักษ มีกาํ หนดการประเมินมาตรฐานคลินิกยาเสพติด ระหวางวันที่ 10 – 11
สิงหาคม 2549 ขอให รพช . ของทานไดเตรียมการเพื่อรอรับการประเมิน ตามวัน เวลา ดังนี้
วัน เดือน ป
ลําดับ
เชา
บาย
10 ส.ค.49
1
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
รพ.เขื่องใน
3

รพ.โขงเจียม

รพ.พิบูลมังสาหาร
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วัน เดือน ป
11 ส.ค.49

ลําดับ
1

เชา
รพ.กุดขาวปุน

2

รพ.ทุง ศรีอุดม

3

รพ.บุณฑริก

4

รพ.นาจะหลวย

บาย

2. งานบําบัดยาเสพติด
การจัดประชุมผูใหการบําบัดสารเสพติดใน โรงพยาบาล ระหวางวันที่ 17–18 ส.ค. 2549
กลุมเปาหมาย คือ ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดที่ยงั ไมผานการบําบัดโรงพยาบาลชุมชน 1 คน และ
สาธารณสุขอําเภอ 1 คน
3. งานรณรงคเลิกสูบบุหรี่
การประชุมสัมมนา “ การเสริมสรางแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ ของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ” ในวันที่ 8 ส.ค. 2549 ผูเขารับการอบรม จํานวน 200 คน ซึ่ง
บุคลากรทางสาธารณสุข ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดดวยตนเอง หรือดวยการบําบัดในคลินิก
4. โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กฯ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัดอุบลราชธานี รวมกับ ภาคีเครือขาย
สหวิชาชีพ ดําเนินโครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อสรางความตระหนัก ใหแกสังคมไดรับรูและ
ตื่นตัวตอความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีพื้นที่ดําเนินการ 7 อําเภอ เดือน สิงหาคม
2549 ดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย ดังนี้
วันที่ 10 สิงหาคม 2549 โรงเรียน กุดกระเสียน อําเภอเขื่องใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2549 โรงเรียน คําขวาง
อําเภอวารินชําราบ
วันที่ 28 สิงหาคม 2549 โรงเรียนบานแขมเจริญ อําเภอเดชอุดม
ขอความรวมมือให เจาหนาที่ ในพืน้ ที่ ดังกลาวจัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมสรางเสริม
พัฒนาการ IQ , EQ เด็ก เขารวมกิจกรรมโครงการฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายประกันสุขภาพ
1. Coverage UC_KPI_CUP และ Coverage UC_KPI_PCU
ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของผูมีสิทธิในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ปจจุบนั ครอบคลุม
รอยละ 98.68 มีสทิ ธิวางรอยละ 1.32 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่
ฝายประกันสุขภาพ
2. การจัดสรร PP (ต.ค.48-มิ.ย.49)
งบประมาณไดโอนลวงหนาไปใหแลว ซึง่ เมื่อเทียบกับผลงานแลวพบวา ยังติดลบเปนสวน
ใหญ ขอใหทานไดเรงรัดติดตามงานดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามได
ที่ ฝายประกันสุขภาพ
3. งบประมาณ UC
แจงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและแกไขปญหา การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ป 2549
(เพิ่มเติม) สําหรับกลุมเปาหมาย UC จํานวน 5,000,000 บาท สปสช.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ
สวนนี้ใหกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาจังหวัด(สสอ./รพศ./รพท./รพช./สอ.) เปนผู
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหา การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค ซึ่ง สปสช. สาขาเขตพืน้ ที่ เปนผูพ ิจารณาอนุมัติและติดตาม/กํากับการดําเนินงาน
กําหนดสงโครงการฯ ให สปสช.เขตพื้นที่ (อุบลฯ) ภายใน 30 สค.49
4. การตรวจประเมินหนวยบริการ ป 2550
เพื่อใหหนวยบริการมีคุณภาพและไดมาตรฐาน จึงกําหนดการตรวจประเมินขึน้ ทะเบียนหนวย
บริการ ป 2550 ในระหวางวันที่ 23-30 ส.ค. 2549
5. การอบรมหลักสูตรกูชีพพืน้ ฐาน
ในระหวางวันที่ 9-11 และ 16-18 สิงหาคม 2549 จะมีการอบรมหลักสูตรกูชีพพืน้ ฐาน (PBLS)
ที่หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงใครขอใหแจงผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมใหตรง
ตามกําหนดการดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
การจัดอบรมครู ก. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหประสานวิทยากรกับโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค
งบประมาณทีจ่ ะไดรับสนับสนุนมาอีก จะพิจารณาใหเปนโบนัสของผูปฏิบตั ิงาน โดยจะ
พิจารณาจายตามผลงานทีผ่ านมา
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพขาราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายรอยละ 50 ของ
ขาราชการทั้งหมด) ขอใหดําเนินการกับขาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกอน เพื่อนเปน
แบบอยาง และจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสีย่ ง
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด
ระหวางวันที่ 8-18 ส.ค. 2549 กําหนดใหมีการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด
รอบที่ 2 / 2549 โดยไดกําหนดรายละเอียดในการนิเทศดังนี้ (ดูรายละเอียดกําหนดการนิเทศไดที่
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรฯ)
1.1 แนวทางการนิเทศ
1) เนื้อหาการนิเทศงาน
• ผลการดําเนินงาน รอบ 10 เดือน
• ผลงานตามยุทธศาสตร 6 ดาน ตามเครือ่ งชี้วัด (KPIs) (ต.ค.-.กค. 2549)
• ผลความกาวหนาโครงการเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand )
• ผลการประชุม CUP Board, คปสอ. , ผลการนิเทศงานของอําเภอ
• ขอมูลทางการเงินของเครือขาย (ต.ค.-มิ.ย. 2549)
• ขอมูล 18 แฟม (คุณภาพ) และ 0110 รง.5
• การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามระบบ Health Check
• สรุปปญหาสาธารณสุขทีส่ ําคัญในพืน้ ทีท่ ี่จะเรงรัดดําเนินการในปงบประมาณ
2550 อยางนอย 3-5 อันดับ
2) การพัฒนาสถานทีท่ ํางานนาอยูน าทํางาน
3) สรุปการประหยัดพลังงาน
1.2 รูปแบบการนิเทศงาน
1) ระดับ สอ. คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยีย่ ม สอ. 1 แหง โดยอําเภอคัดเลือก สอ. 25% ที่
เหลือจากรอบที่ 1 (จะแจงเปาหมายลวงหนากอนนิเทศ 3 วัน)
• สอ.นําเสนอผลงาน
• ฝายสุม ตรวจ Family Folder
• ฝายตรวจเยี่ยมหมูบานในเขตรับผิดชอบของ PCU 1 หมูบาน
• ตรวจสุขภาพ (ฝาย คร.)
• การเยี่ยมบาน (ฝายอนามัย, คร.)
• ไขเลือดออก, ไขหวัดนก (ฝาย คร.)
• การตรวจมะเร็งเตานม (ฝายการแพทย)
• อาหารปลอดภัย (ฝาย คบส., อนามัย)
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2) ระดับอําเภอ
• คณะนิเทศฯ ตรวจสอบขอมูลตามแนวทางการนิเทศ
• อําเภอนําเสนอผลงาน
• สรุปผลการนิเทศ
2. สรุปการรายงาน 0110 รง.5 เดือนกรกฎาคม 2549
2.1 การสงรายงาน
สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5 กิจกรรมสําคัญ ( Download 31 ก.ค. 49 เวลา 14.00 น.) มี
เครือขายที่สงรายงานครบ 9 เดือนทัง้ แมขายและลูกขาย 19 เครือขาย(รอยละ 90.48) เครือขายที่สงไม
ครบ 9 เดือนมีดังนี้
- เครือขาย รพ.น้าํ ยืน ลูกขาย สง 8 เดือน
- เครือขาย รพร.เดชอุดม แมขายสง 8 เดือน
2.2 สรุปผลงานตามกิจกรรมที่สําคัญ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรฯ
• งานอนามัยแมและเด็ก การดูแลหลังคลอดครั้งแรก ในภาพรวมครอบคลุมรอยละ 90.17
โดยประเมินจากการคลอดที่โรงพยาบาล 15,079 ราย มีการดูแลหลังคลอด 13,596 ราย
• การตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ ไป (15 ปขึ้นไป) ครอบคลุมรอยละ 62.43 ผลงานครอบคลุม
มากที่สุดคือ เครือขายสําโรง (รอยละ 92.37) ครอบคลุมต่ําสุดคือ เครือขายน้ํายืน (รอยละ 28.66)
• การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในภาพรวมครอบคลุมรอยละ 80.38 (ประเมินทุกกลุมอายุ)
เครือขายที่มีผลงานต่ํากวารอยละ 80 ทัง้ หมด 11 เครือขาย เครือขายที่มีความครอบคลุมต่ําสุดคือ
บุณฑริก (รอยละ 48.01)
• การเยี่ยมบาน มีเปาหมายทั้งหมด 432,923 ครัวเรือน การเยีย่ มบานครอบคลุมรอยละ
62.76 เครือขายทีม่ ีผลงานต่ําสุดคือ เครือขาย รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (รอยละ 24.12)
3. ผลการประกวดพืน้ ที่ตาํ บล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง
ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี สงอําเภอเดชอุดมเปนตัวแทนเขาประกวดพื้นที่ตําบล อําเภอดีเดน
กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง นัน้ ขณะนี้ ผลการประกวด อําเภอเดชอุดม ชนะเลิศระดับเขต และ ระดับ
ภาค ซึ่งจะเขาประกวดระดับประเทศ
ในวันเสารที่ 19 ส.ค. 2549 นี้ ขอเรียนเชิญผูบริหารระดับอําเภอรวมตอนรับคณะกรรมการ
ระดับประเทศ ณ หองประชุม สนง.สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
4. การสรุปผลงาน
ในเดือนกันยายน จะจัดใหมกี ารสรุปผลงาน และจัดทําแผนยุทธศาสตร
มติที่ประชุม รับทราบ
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน
จํานวนรายงานการตรวจสุขภาพ 400,772 คน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
หรือ สอบถามไดที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสงขอมูลการตรวจสุขภาพแยกรายอําเภอ
อําเภอ

PCU ทั้งหมด

PCU ที่สง ขอมูล

%

จํานวนราย

เมือง

22

0

0

0

ศรีเมืองใหม

17

17

100

24,054

โขงเจียม

11

0

0

0

เขื่องใน

31

1

3.23

2,426

เขมราฐ

11

2

18.18

3,151

เดชอุดม

28

28

100

76,430

นาจะหลวย

10

0

0

0

น้ํายืน

14

0

0

0

บุณฑริก

17

17

100

33,303

ตระการพืชผล

29

0

0

0

กุดขาวปุน

9

2

22.22

450

มวงสามสิบ

24

23

95.83

43,206

วารินชําราบ

19

17

89.47

50,508

พิบูลมังสาหาร

21

20

95.24

52,783

ตาลสุม

8

0

0

0

โพธิ์ไทร

11

11

100

6,511

สําโรง

13

13

100

30,903

ดอนมดแดง

5

5

100

14,495

สิรินธร

8

8

100

25,191

ทุงศรีอุดม

7

0

0

0
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อําเภอ

PCU ทั้งหมด

PCU ที่สง ขอมูล

%

จํานวนราย

นาเยีย

5

3

60

4,244

นาตาล

6

4

66.67

2,022

เหลาเสือโกก

6

6

100

12,969

สวางวีรวงศ

6

6

100

6,094

น้ําขุน

6

4

66.67

1,672

344

187

54.36

384,385

รวม
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ขอเสนอใหอําเภอที่ชนะเลิศการประกวดในระดับตางๆ จัดทําในประกาศเกียรติคุณมอบใหกับ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
และขอใหทุกหนวยงานใหการสนับสนุนในทุกๆดาน โดยเฉพาะงบประมาณ แกหนวยงานที่
เปนตัวแทนของจังหวัดในการประกวดตางๆ ดวย
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ควรจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห
สภาพปญหาแตละกลุม และวางแผนหารูปแบบที่เหมาะสมกับแตละกลุมปญหา
มติที่ประชุม รับทราบ
ใหใชงบประมาณ 5% ของโซน และ สสจ.โซน ในการสนับสนุนตัวแทนระดับจังหวัดในการ
ประกวด
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความรวมมือในการคนหาผูปวยปากแหวงเพดานโหว ใน
โครงการยิ้มสวยเสียงใส ซึ่งเปนโครงการเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยใหทกุ อําเภอ
คนหา หากพบผูปวยใหกรอกขอมูลลงใน Web Site
ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือในการจัดงาน วัน อสม. ในวันที่ 28 ก.ค. 2549 ซึ่ง
งานประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคทุกประการ
ขอใหสงขอมูลการสํารวจเครือขายผูสรางชมรมฯ ของงานสุขศึกษาใหสงขอมูล หมูบ านละ 1
ชมรม ที่ฝายดวย
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วันที่ 17-18 ส.ค. 2549 ชมรมหมออนามัยจะจัดการประชุมวิชาการหมออนามัยครั้งที่ 1 ณ
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน จึงขอเรียนเชิญผูสนใจเขารวมประชุม คาลงทะเบียน 1,800 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทยพฒ
ั นา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ขอใหเปลี่ยนแปลงและรับรองสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 6 / 2549 วันที่ 30 มิถุนายน 2549
วาระการประชุมพิจารณาการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร โดยขอใหเพิ่มชื่อ
แพทยหญิงพรพิศ มาตชัยเคน นายแพทย 5 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และขอรับเงินตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2549 เปนตนไป เนื่องจากแพทยหญิงพรพิศ มาตชัยเคน ไดมารายงานตัวที่ สสจ. ตั้งแต
เดือนมิถนุ ายน 2549 และปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอพิจารณาอนุมัติใหตามการปฏิบัติงานจริง ดําเนินการตามที่สามารถทําได เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจตอไป
นายแพทยพสิ ิฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ขอเสนอแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน จากการดําเนินงานการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนที่ผา นมา พบปญหาดานการรายงานขอมูล ซึง่ CUP ไดดําเนินการแกไขปญหาโดย กอนการ
นิเทศจะมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงค และประโยชนของการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ
ภาพตัวอยางรถฉุกเฉินที่ไดรับการสนับสนุนจาก อบจ.
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ภาพตัวอยางปายประชาสัมพันธหนวยกูชีพฉุกเฉิน เฉลิมราชย ๖๐ ป
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ปดประชุมเวลา 17.23 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 6
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

