สรุปรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9 / 2546
วันที่ 30 กันยายน 2546 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………..
ผูมาประชุม
1.นายวุฒิไกร
2.นายชัยพร
3.นายนิพนธ
4.นางศรีสุมาลัย
5.นางเจริญศรี
6.นางลัดดาวัลย
7.นายพงศธร
8.นายดนัย
9.นายวัฒนะ
10.นายภคิน
11.นางพรพิศ
12.นางอัมพร
13.นายจรัญ
14.นายประเสริฐ
15.นางสิรพิ ร
16.นางนภาพร
17.นางอรศรี
18.น.ส.ไพรัช
19.นายบุญธรรม
20.นางปริญญา
21.นางพรนภัส
22.นายพรประเสริฐ

มุงหมาย
พรหมสิงห
มานะสถิตพงศ
นิ่มขุนทด
โควินท
คุณวุฒิ
ศุภอรรถกร
ธีวันดา
หาคํา
ไชยชวย
มุงหมาย
เฟองจันทร
ทองทับ
บันเทิง
วงศตรี
จันทนบ
เสงี่ยมศักดิ์
บุญจรัส
ไชยยศ
ผกานนท
ประเสริฐไทยเจริญ
อุนคํา

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
นายแพทย 9 (ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.อบ.
นักวิชาการสาธารณสุข 9(ดานสงเสริมพัฒนา)สสจ.อบ.
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
แทนสํานักงานสาธารณสุขเขต 7
แทนผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนางานแผนงานและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
หัวหนางานวิจยั และประเมินผล
หัวหนางานพัฒนาบุคลากร
หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนางานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
หัวหนางานโรคไมติดตอ
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
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23.นายประทีป
24.นส.กาญจนา
25.นางฉวีวรรณ
26.นางบุญเรือง
27.นางอภิญญา
28.นายสุรพงษ
29.นางอัญชลา
30.นางวลีรัตน
31.นางมาลินี
32.นส.เบญจมาภรณ
33.นางหรรษา
34.นางสุปรีดา
35.นายวิโรจน
36.นายดนัย
37.นายสุวิทย
38.นายสุเมธ
39.นายพัฒนา
40.นายเจริญ
41.นายศรัณย
42.นายสยาม
43.นายเจษฎา
44.นายพิทกั ษ
45.นายธีรยุทธ
46.นายสมเกียรติ
47.นายภิรักษ
48.นายปริญญา
49.นายธวัติ
50.นายเชาวฤทธิ์
51.นายเดนชัย

บุญธรรม
มหาพล
แกวมณี
ชัยสิทธิ์
ชิณกธรรม
จารุแพทย
พรมสีใหม
อภัยบัณฑิตกุล
มนัสธรรมกุล
วงศประเสริฐ
อยางสวย
บุญทาว
เซมรัมย
เจียรกุล
โรจนศักดิ์โสธร
นิยกิจ
ตันสกุล
เสรีรัตนาคร
ตันติ์ทวิสทุ ธิ์
ประสานพิมพ
คําศรีสุข
ทองทวน
สมหวัง
ปาละสมิทธิ์
รุงพัฒนาชัยกุล
ชํานาญ
บุญไทย
พจมานเมธี
ตั้งมโนกุล

หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบ ริโภค
หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
หัวหนา PCU วัดสุปฎ
ผูชวยงานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิต
แทนหัวหนางานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
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52.นายวิลพงษ
53.นายพรเจริญ
54.นายประยูร
55.นายณรงค
56.นายลําพูน
57.นายประจักษ
58.นายนันทพร
59.นายบัณฑิต
60.นายประจวบ
61.นายเฉลิมชัย
62.นายวิทิต
63.นายประสพ
64.นายปญญา
65.นายอดุลย
66.นายณัฏฐพงศ
67.นายสัมพันธ
68.นายยุรวัฒน
69.นายสมพงษ
70.นายสุพจน
71.นายสมัย
72.นายประวิทย
73.นายธานินทร
74.นายชวน
75.นายประกอบ
76.นายทองอินทร
77.นายพัสกร
78.นายสุทิน
79.นายมัธยม

พรมนอย
เจียมบุญศรี
พันธศิริ
แผลงศร
ฉวีรักษ
ทองงาม
ศุภสร
ประชุมรักษ
แกวทอง
บุญคลาย
ชินาภาษ
สารสมัคร
แสนโสม
วรรณชาติ
ผองแผว
กุลพร
ทองผา
พงษชีวนิ
บุญทา
พูลทอง
พันธจูม
ไชยานุกูล
จันทรเลื่อน
ศรศิริ
ชัยธานี
ชิณวงศ
กมลฤกษ
สุพัฒน

แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลทุง ศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
แทนสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมือง
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ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1.นายกวี
ไชยศิริ
2. นายอัครเดช
สารสมัคร
3. นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
4. นายครรชิต
เกยไชย
5. นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
6. นายเสกสรร
สลับศรี
7.นายหมุน
ภาคทอง
8.นางรําไพ
สุวนาม
9.นางลําดวน
ศรีขาว
10.นางวิลาวรรณ
ทาโพธิ์
11.นายชัยสิทธิ์
สุนทรา
12.นางมาลินี
มมนัสธรรมกุล
13.นายสุทธินนั ท
โคตะสิน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 8 สสจ.อบ.
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1
หัวหนางานบริหาร
หัวหนางานจัดสรรทรัพยากร
ผูชวยหัวหนางานบริหาร
ผูชวยหัวหนางานพัฒนาบุคลากร
ผูชวยหัวหนางานคุมครองผูบ ริโภคฯ
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง

พิธีมอบรางวัลอําเภอดีเดนดานการปองกันไขเลือดออก
รางวัลที่ 1
อําเภอเมือง ไดรับโลรางวัล พรอมเงินสด 5,500 บาท
รางวัลที่ 2
อําเภอตระการพืชผล ไดรับโลรางวัล พรอมเงินสด 4,500 บาท
รางวัลที่ 3
อําเภอเหลาเสือโกก ไดรับโลรางวัล พรอมเงินสด 4,000 บาท
เริ่มเปดประชุมเวลา 14.00 น.
นายแพทยวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการประชุม
และดําเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. แสดงความยินดีกับนพ.ชัยพร พรหมสิงห ไดรับตําแหนงนายแพทย 9 (ดานเวชกรรมปองกัน)
2. เรื่องจากทีป่ ระชุมหัวหนาสวนราชการ
- วันที่ 2 ธันวาคม 2546 งานเฉลิมฉลองความสําเร็จการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
- วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการปราบปรามยาเสพติด
ระยะสุดทาย
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3. โครงสรางการบริหารงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ฝายบริหารงานทัว่ ไป
ฝายคุมครองผูบ ริโภค
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายอนามัย
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายควบคุมโรค
4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ฝายบริหารงานทัว่ ไป
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุขและประกันสุขภาพ
ฝายคุมครองผูบ ริโภค
ฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
5. โรงพยาบาลชุมชน
ฝายบริหารงานทัว่ ไป
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุขและประกันสุขภาพ
ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
6. สถานีอนามัย
งานบริหารงาน
งานบริการ
งานวิชาการ
งานในชุมชน
7. คําสั่งแตงตั้งสาธารณสุขอําเภอ/ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
- นายบัณฑิต ประชุมรักษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม ดํารงตําแหนง ผช.สาธารณสุขจังหวัด
- นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
- นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
- นายมัธยม สุพัฒน ดํารงตําแหนง สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย
- นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน ดํารงตําแหนง ผช.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
- นายณัฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
- นายทองอินทร ชัยธานี สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอ
ศรีเมืองใหม
- นายลําพูน ฉวีรักษ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
- นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
- นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหารดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
- นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอสิรินธร ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอพิบูลฯ
- นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขกิ่งอําเภอ ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
- นายพัสกร ชิณวงศ สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษานายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด
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- นายมนตรี ออนเนตร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
- นายณรงค แผลงศร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล ดํารงตําแหนง สาธารณสุขกิ่งอําเภอ
เหลาเสือโกก
- นายยุรวัฒน ทองผา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมือง ดํารงตําแหนง สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวาง
วีระวงศ
- นางศิวาภรณ เงินราง ผูชว ยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
- นายทนงศักดิห์ ลักเขต ดํารงตําแหนง สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน
- นายสุทนิ กมลฤกษ สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน ดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอจากสวนราชการตางๆ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการตางๆ ที่ไดสงทีมเปตองเขารวมแขงขัน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ในป 2547 โครงการนํารอง Community Lab ที่จังหวัดอุบลราชธานี, ยโสธร เนนใหชุมชนมี
การดูแลผูปวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 โครงการเนนหนักตามนโยบาย 4 ดาน
โครงการเนนหนักที่ 1 ดานประกันสุขภาพถวนหนา
งานประกันสุขภาพ
1. แนวทางการจัดสรรเงิน UC ในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1. งบ UC หักเงินเดือนระดับประเทศ
2. SF 5 %
2.1 คาใชจายดานบุคลากร (คาจางนักเรียนทุน 2 ป, คาตอบแทน, เบี้ยเลีย้ งเหมาจาย
2.2 โครงการตามนโยบายที่เกี่ยวกับ UC ที่ตองทําในภาพรวมของจังหวัด
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2.3 ชวยเหลือเครือขายที่มีปญหาดานงบดําเนินการ
งบ SF
รักษา
83.36 %

สรางเสริมสุขภาพ
16.64 %

นอกเครือขาย
2.5 %

Fix cost PCU
50 %

Fix cost PCU 50 % + OT สอ.

จัดซื้อวัสดุ PP

IPD
34.55%

OPD
65.45%

รร.สงเสริมสุขภาพ
3.32 บาท/บัตร

DRG
With global budget

หาสัดสวนตอบัตร
จายให CUP/Cap

หาสัดสวนตอบัตรจายให CUP/Cap

2. ในปงบประมาณ 2547 โรงพยาบาลชุมชนควรเปน CUP รพ.ทุงศรีอุดม แยกจาก รพ.สมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม รพ.ดอนมดแดง แยกจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค ดําเนินการตั้งจัดตั้ง สสก.นาเยีย
เปน CUP ซึ่งดําเนินการทดลองวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ในระยะแรกนี้อนุโลมประชาชนไปใชบริการที่รพ.
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมไดโดยไมตอง Refer ภายในระยะเวลา 3 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
โครงการเนนหนักที่ 3 ดานสรางเสริมสุขภาพ
1. งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
สภาการพยาบาล ขอเชิญหนวยงานทางการพยาบาลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เนือ่ งในวันพยาบาลแหงชาติประจําป 2546 โดยมีการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ
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และใหบริการตรวจสุขภาพแกประชาชน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2546 ณ หนวยบริการพยาบาลทั้งประเทศ
และในวันที่ 11 ตุลาคม 2546 ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ขอเชิญรวมกิจกรรมเดิน
เทิดพระเกียรติและประชุมวิชาการเรื่อง ความรูรวมสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่สถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน จ.นนทบุรี
2. งานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
1.1 งานบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)
ขอความรวมมืออําเภอเตรียมรับสถานการณน้ําทวม ในการดูแลงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ขอใหแต
ละอําเภอเตรียมการ ดังนี้
1. สํารวจเคมีภณ
ั ฑที่เกี่ยวของ พรอมจัดงบประมาณรองรับการดําเนินงาน
2. จัดเตรียมบุคลากร แผนปฏิบตั ิการดานงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมระดับตําบล อําเภอ
3. งานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ
3.1 งานทันตสาธารณสุข
โครงการรณรงคแมลูกพันดี 102 ป สมเด็จยา
ในเดือนตุลาคม 2546 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนเดือนแหงการรณรงคทันตสุขภาพของสถาน
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปาหมาย แมลกู ฟนดี กิจกรรมการรณรงคประกอบดวย
1. การจับฉลากหญิงตั้งครรภผูโชคดี ซึ่งไดลงทะเบียนเขารวมโครงการไวตั้งแตตุลาคม 2545 –
กันยายน 2546
2. การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชองปากตั้งครรภและเด็ก 0 – 3 ป ดําเนินการโดยสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. รายงานผลการตรวจสุขภาพชองปากเฉพาะเด็กอายุ 18 เดือน ที่ตรวจในชวงเดือนตุลาคม 2546
สิ่งสนับสนุน
แปรงสีฟนเด็ก/ผูใหญ
ยาสีฟน
คูมือ 102 คําตอบ
เม็ดสียอมฟน
แนวทางการดําเนินงาน
แผนพับ/โปสเตอร
3.2 วันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 21 ตุลาคม
การจัดใหบริการทางทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข โดยไมคิดมูลคา เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลถวายแด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
3.3 งาน พอสว.
21 ตุลาคม 2546 ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ทีบ่ านคําสะอาด ม. 5 ต.ยางใหญ อ.น้ํายืน
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- เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 เปดน้ําประปาดื่มได การประปาพิบูลมังสาหารตําบลพิบูลมังสาหาร
โดยที่ปรึกษากรมอนามัย มาเปนประธานในพิธีรวมกับผูวาการประปาภูมิภาค
- ในปงบประมาณ 2546 รานอาหารทุกรานตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดดาน
สุขาภิบาลอาหารพื้นฐาน 5 ขอ ใหครอบคลุม 100 % ขอความรวมมือสรุปรายงานสงภายใน 28 สิงหาคม
2546
มติที่ประชุม รับทราบ
โครงการเนนหนักที่ 4 ดานควบคุมโรคติดตอ
1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก
- สถานการณไขเลือดออก ประเทศไทยมีผูปวยทั้งสิ้น 47,443 ราย อัตราปวย 75.54 ตอ
ประชากรแสนคน มีผูปวยเสียชีวิต 56 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.12 (ขอมูล ณ 1 มค.- 13 กย.46)
- เขต 7 จํานวนผูปวยทั้งสิ้น 7,871 ราย อัตราปวย 120.01 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 14
ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.18 จังหวัดที่มีรายงานผูเสียชีวิต มีดังนี้ จังหวัดนครพนม,ยโสธร แหงละ 3 ราย
จังหวัดอุบลราชธานี, รอยเอ็ด, ศรีสะเกษ จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดมุกดาหาร 1 ราย อัตราปวยและอัตรา
ปวยตาย (ขอมูล ณ. 1 มค. – 13 กย. 46)
- จังหวัดอุบลราชธานี มีผูปวยรายงานทั้งสิ้น 2,995 ราย อัตราปวย 167.06 ตอประชากรแสนคน
มีผูเสียชีวิต 3 ราย ที่อําเภอตาลสุม 1 ราย อําเภอตระการพืชฟล 1 ราย อัตราปวยรายรอยละ 0.1
2. สถานการณโรคเลปโตสไปโรซีส
สถานการณโรคเลปโตสไปโรซิสในประเทศไทยป 2546 พบวา จํานวนผูปวยทั้งหมด 2,194 ราย
จํานวนตาย 25 ราย จังหวัดอุบลราชธานีพบผูปวยรายงานทั้งหมด 105 ราย ไมมีรายงานผูเสียชีวิต มี
รายงานผูปวยสูงสุดที่อําเภอพิบูลมังสาหาร จํานวน 52 ราย พื้นที่เกิดโรคกระจายใน 4 อําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
โครงการเนนหนักที่ 5 ดานการพัฒนาคุณภาพ
1. งานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ (พรพ.) ไดรับงบประมาณจาก สปสช. จัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพสําหรับโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพในขั้นที่ 1 และ 2 จํานวน 300 แหงทั่วประเทศ โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อเปนการกระตุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
และมีกําหนดการเยี่ยมในจังหวัด
อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2546 มีโรงพยาบาลเขารวมนําเสนอ จํานวน 4 แหง ดังนี้
1. โรงพยาบาลตนแบบ: โรงพยาบาลตระการพืชผล
2. โรงพยาบาลเรียนรู: โรงพยาบาลวารินชําราบ,โรงพยาบาลสําโรง,โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจงจากฝาย
1. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
- วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2546 การประชุมการจัดทําแผนกลยุทธและการประเมินผลโดยเทคนิค
Balance Scorecard ที่ หองประชุม สํานักวิทยบริการ มสธ.อุบลราชธานี
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 กําหนดการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร (สาธารณสุขอําเภอและสาธารณสุขกิ่งอําเภอ)
ณ ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอร สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 13 ตุลาคม 2546 หลักสูตรการใช Internet
- วันที่ 14 –16 ตุลาคม 2546 หลักสูตรการใช MS.Powerpoin
2.2 กําหนดการอบรมการพัฒนาโปรแกรมโดยใชMS.Accessระหวางวันที3่ –5 พฤศจิกายน 2546
โดยทีมวิทยากรจากศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข
- กลุมเปาหมาย อําเภอละ 1 คน ที่มหี นาที่รับผิดชอบการดูแลโปรแกรม HCIS ในระดับอําเภอ
- วัตถุประสงค เพื่อใหกลุม เปาหมาย สามารถดูแล/ แกปญหาที่เกิดจากการใชโปรแกรม HCIS ใน
เบื้องตนได
- รายละเอียดการอบรม จะประชาสัมพันธใหทราบทางหนังสือราชการภายหลัง ทาง Web site:
www.phoubon.in.th

2.3 กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบระบบเครือขายเฉพาะบริเวณสําหรับโรงพยาบาล
ชุมชน วันศุกรที่ 24 ตุลาคม 2546 โดยในชวงเชา เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ Internet ใน
องคกร ขอเชิญทานที่สนใจ เขารวมรับฟงไดที่ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอร
2.4 ขอใหทุกอําเภอ จัดทําแผน 5 ป เกี่ยวกับการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับศูนยสุขภาพ
ชุมชนและสถานีอนามัย โดยจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่แตละอําเภอจะไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ
2547 ขอใหสงแผนดังกลาวใหศูนย ICT ในวันที่ 8 ตุลาคม 2546
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปดใหบริการหองฝกอบรมคอมพิวเตอร รวมทั้งรับจัด
อบรมคอมพิวเตอร รวมทัง้ รับจัดอบรมคอมพิวเตอร โดยทีมวิทยากรผูมีความชํานาญ หนวยงานใดสนใจ
กรุณาติดตอสอบถามไดที่ศนู ย ICT หมายเลขโทรศัพท 0-4526-2692 ตอ 1240, 1201 หรือที่
vrangsua@yahoo.com, webmaster@phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวกมลรัตน ครองยุทธ)
พยาบาลวิชาชีพ 5

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

