สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10 / 2546 วันที่ 28 ตุลาคม 2546 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
2 นายชัยพร
3 นายนิพนธ
4 นายอัครเดช
5 นายบัณฑิต
6 นายประยูร
7 นายประเสริฐ
8 นายพัสกร
9 นายบุญเติม
10 นางศรีสุมาลัย
11 นางเจริญศรี
12 นส.ดรุณี
13 นายเมธี
14 นายดนัย
15 นส.พิรุษหลกั ษณ
16 นางศิริ
17 นางชลชืน่
18 นางพรพิศ
19 นางรัชนีวรรณ
20 นางสิริพร
21 นส.กาญจนา
22 นางบุญเรือง
23 นายบุญธรรม
24 นางปริญญา

มุงหมาย
พรหมสิงห
มานะสถิตพงศ
สารสมัคร
ประชุมรักษ
พันธศิริ
บรรเทิง
ชิณวงศ
บุญลน
นิ่มขุนทด
โควินท
คชพรหม
วงศเสนา
ธีวันดา
สุวรรณกูฎ
วัฒนธีรางกูร
แสนใจกลา
มุงหมาย
ไชยรักษ
วงศตรี
มหาพล
ชัยสิทธิ์
ไชยยศ
ผกานนท

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
สํานักงานสาธารณสุขเขต 7
สํานักงานสาธารณสุขเขต 7
นักวิชาการสาธารณสุข 6
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายอนามัย
หัวหนาฝายควบคุมโรค
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25
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

นางฉวีวรรณ
นางสุปรีดา
นายพรประเสริฐ
นางกมลชนก
น.ส.ไพรัช
นางน้าํ เพชร
นางพรนภัส
นางนิภากรณ
นางหรรษา
นางอัญชลา
นายปยะมิตร
นางลําดวน
นางรําไพ
นางมาลินี
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นายวิโรจน
นส.วนิดา
นายสวัสดิ์
นายชูวทิ ย
นายสุพจน
นายณรงค
นายประวิทย
นายลําพูน
นายทองอินทร
นายสัมพันธ
นางศิวาภรณ
นายอดุลย
นายมนตรี
นายสมัย
นายประจักษ

แกวมณี
บุญทาว
อุนคํา
ภาคทอง
บุญจรัส
ตั้งยิ่งยง
ประเสริฐไทยเจริญ
ธานี
อยางสวย
พรมสีใหม
สมบูรณ
ศรีขาว
สุวนาม
มนัสธรรมกุล
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
เซมรัมย
ชัยเวชสกุล
ทองผา
ธานี
บุญทา
แผลงศร
พันธจูม
ฉวีรักษ
ชัยธานี
กุลพร
เงินราง
วรรณชาติ
ออนเนตร
พูลทอง
ทองงาม

หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
แทนหัวหนางานการแพทย
หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานโรคติดตอ
แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาศูนยสขุ ภาพชุมชนสุปฎนาราม
แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
ฝายประกันสุขภาพ
สาธารณสุขอําเภอเมือง
แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นายธานินทร
นายประกอบ
นายนันทพร
นายยุรวัฒน
นายประจวบ
นายมัธยม
นายสมพงษ
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายปญญา
นายชวน
นายทนงศักดิ์
นายสากล
นายดนัย
นายสุวทิ ย
นายสุเมธ
นายพัฒนา
นายเจริญ
นายศรัณย
นายสยาม
นายปญญา
นายกฤตพล
นายธีรยุทธ
นส.ไพรี
นายภิรักษ
นายปริญญา
นายธวัติ
นายสหชาติ
นายเดนชัย
นายวิลพงษ
นายสุทธินนั ท

ไชยานุกูล
ศรศิริ
ศุภสร
ทองผา
แกวทอง
สุพัฒน
พงษชีวนิ
กมลฤกษ
ผองแผว
แสนโสม
จันทรเลื่อน
หลักเขต
สีทากุล
เจียรกุล
โรจนศักดิ์โสธร
นิยกิจ
ตันสกุล
เสรีรัตนาคร
ตันติ์ทวิสทุ ธิ์
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
คงเกษม
สมหวัง
เต็มดวง
รุงพัฒนาชัยกุล
ชํานาญ
บุญไทย
อธิโชติสกุล
ตั้งมโนกุล
พรมนอย
โคตะสิน

สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
นักวิชาการสาธารณสุข 4 สสอ.ทุง ศรีอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
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87 นางสุดาพรรณ
88 นส.สุภาภรณ

ประคองพันธ
พุฒผา

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
2 นายครรชิต
เกยไชย
3 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
4 นายเสกสรร
สลับศรี
5 นายประเทือง
แกวหยอง
6 นายจรัญ
ทองทับ
7 นายหมุน
ภาคทอง
8 นส.อลิษา
สุพรรณ
9 นายชัยสิทธิ์
สุนทรา
10 นางกษมา
มักการุณ
11 นายสุรพงษ
จารุแพทย
12 นางทิพวรรณ
โรจนศตพงค
13 นางเพ็ญทิพย
คุปวานิชพงศ
14 นส.พิมณฑิพา มาลาหอม
15 นายจตุรพิศ
สมหอม

แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทุง ศรีอุดม
โรงพยาบาลตระการพืชผล

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เริ่มการประชุมเวลา 13.40 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการ
ประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้
พิธีมอบรางวัลการประกวดชมรม To Be Number One ที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด โดย
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณพรอมรางวัล ดังนี้
- ชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวิจิตราพิทยาคม
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนนาตาลเหนือ อําเภอเขมราฐ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสาธารณสุขอําเภอ ป 2547
คุณลําพูน ฉวีรักษ
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
ประธาน
คุณสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
รองประธาน
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คุณสมพงษ พงษชีวนิ
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
คุณสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
คุณธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม

รองประธาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ไดแตงตั้งผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก
นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายประยูร
พันธศิริ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายประเสริฐ บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายพัสกร
ชิณวงศ
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีบทบาทหนาที่เปนผูประสานงานระหวางฝายตางๆ กับหนวยงานในพืน้ ที่ สนับสนุนการ
บริหารงาน ตรวจสอบดูแลเรื่องราวรองทุกขตางๆ ปฏบัติราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขในการไป
ประชุมในงานที่ไดรับมอบหมาย และมอบหมายใหมกี ารดูแลเขตพื้นทีส่ าธารณสุข( โซน ) ดังนี้
เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 1 มีอําเภอเมืองเปนแมขาย รับผิดชอบโดย นายประยูร พันธศิริ
ประกอบดวย อําเภอมวงสามสิบ อําเภอเขือ่ งใน อําเภอดอนมดแดง และกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก
เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 2 มีอําเภอตระการพืชผลเปนแมขาย รับผิดชอบโดย นายประเสริฐ บันเทิง
ประกอบดวย อําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอกุดขาวปุน และกิ่งอําเภอนาตาล
เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 3มีอําเภอพิบูลมังสาหารเปนแมขายรับผิดชอบโดยนายบัณฑิต ประชุมรักษ
ประกอบดวยอําเภอโขงเจียม อําเภอสิรินธร อําเภอตาลสุม และอําเภอศรีเมืองใหม
เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 4 มีอําเภอวารินชําราบเปนแมขาย รับผิดชอบโดย นพ.ชัยพร พรหมสิงห
ประกอบดวย อําเภอสําโรง กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ และกิ่งอําเภอนาเยีย
เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 5 มีอําเภอเดชอุดมเปนแมขาย รับผิดชอบโดย นายนิพนธ มานะสถิตพงศ
ประกอบดวย อําเภอน้ํายืน อําเภอนาจะหลวย อําเภอบุณฑริก อําเภอทุงศรีอุดม และกิ่งอําเภอน้ําขุน
1.2 ผลจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในวันที่ 27 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
1.2.1 เรื่องกําหนดการเสด็จฯ
หมายกําหนดการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถและพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งจะแปรพระราชฐานประมาณวันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 ณ
พระตําหนักภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร ขอใหอําเภอและกิ่งอําเภอทีม่ ีการดําเนินงานโครงการ
พระราชดําริทงั้ 8 โครงการไดประสานงานติดตามผลการดําเนินงานความกาวหนาตามวัตถุประสงค
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- หมายกําหนดการเสด็จของสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงเรียนบานหนองผือใหญ หมูที่ 4 ตําบลนา
โพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม โดยจะมีหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานตามปกติขอใหฝายที่
รับผิดชอบติดตามตรวจสอบบุคลากรใหแนนอนที่จะออกปฏิบัติงานดวย
1.2.2 แนะนําขาราชการที่ยา ยมาดํารงตําแหนงในพื้นทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานี
- นายสุพล ลีมางกูร นายอําเภอเขื่องใน ยายมาจากนายอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
- นายสุวัจชัย สังคะพัฒน นายอําเภอนาจะหลวย ยายมาจากหัวหนากลุมงานปกครอง
จังหวัดชัยภูมิ
- นายวัฒนา วุฒิชาติ หัวหนากลุม งานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจาก
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
- นายไพรัตน จังวัฒนกุล ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอสวางวีระวงศ ยายมา
จาก ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง อําเภอตาลสุม
- นายมหรรณพ กาญจนวิจติ ร ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอนาตาล ยายมา
จาก ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครองอําเภอตาลสุม
- นายชุมพล ตาลชัย หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจากหัวหนา
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
- นายอําพล ทาแกว ผูอาํ นวยการฟน ฟูอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส ยายมาจาก
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พงึ่ สันมหาพน จังหวัดเชียงใหม
1.3 กฎหมายปฏิรูประราชการมีประเด็นที่นาสนใจและติดตาม เชน
- การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- การบริหารเพือ่ ประโยชนสุขของประชาชน
- การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของภาระกิจของรัฐ
- การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพคุมคาเชิงภาระกิจของรัฐ
- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การปรับปรุงภาระกิจของสวนราชการ
- การอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการของประชาชน
- การประเมินการปฏิบัติงาน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารจังหวัดบูรณาการ
จังหวัดมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแบบบูรณาการ โดยมี ทาน สันทัด จตุชัย รองผูว า
ราชการเปนประธาน งบประมาณป 2547 จะมีการบูรณาการเงินเดือนทัง้ จังหวัด โดยแตละจังหวัดสามารถ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหสําหรับขาราชการต่ํากวาระดับ 8 ถาสูงกวาระดับ 8 สวนกลางเปนผูพ ิจารณา
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1.4 การสรุปผลงานและแผนยุทธศาสตรของจังหวัด
กําหนดใหมีการนําเสนอในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนยฝก อบรมและพัฒนาโขง
เจียม ซึ่งจะเปนการนําเนอแผนสวนใหญ นอกจากนี้ยงั เปนแผนนอกเหนือจากนโยบายหลักเพื่อใหมีแผน
ครอบคลุมปญหาสาธารณสุขทุกๆดาน
1.5 เรื่องอื่นๆ
ประมาณเดือน พฤศจิกายน คาดวาจะสามารถชื้อ Computer สําหรับหัวหนาฝาย และผูบริหารใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได หากอําเภอหรือหัวหนาศูนยวิชาการอื่นๆ สนใจก็สามารถสั่ง
ชื้อ Computer ไดในราคาเดียวกัน
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด วางแผนจะทําบุญเลี้ยงพระ กอน
ประชุมประจําเดือน ซึง่ อาจมีการทําผาปารวมดวย
การประชุมประจําเดือนในวาระที่ 5
หัวขอที่ 1 – 6 ผูรับผิดชอบในการติดตามงานคือ นายแพทย ชัยพร พรหมสิงห
หัวขอที่ 7 – 15 ผูรับผิดชอบในการติดตามงานคือ อ. นิพนธ มานะสถิตพงศ
หัวขอที่ 16 – 17 ผูรับผิดชอบในการติดตามงานคือ อ. อัครเดช สารสมัคร
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้งเศษเงินที่เหลือจะพิจารณาใหกับหนวยงานระดับ
สถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนที่มีผลงานดีเดนของแตละอําเภอกอน
จึงจะพิจารณาอําเภอที่มี
ผลงานดานการแกไขปญหายาเสพติดและไขเลือดออกดีเดนโดยจะใหโควตากับสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอและโรงพยาบาล แหงละ 2 คน
ทุกสัปดาหที่ 3 ของเดือนกระทรวงไดจัดใหมีการประชุมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายเนนหนักของรัฐบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.002 / ว.7730 ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2546 ไดสรุปรายงานการประชุมและ Up load ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผเู ขาประชุม
ตรวจสอบ จํานวน 11 หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
สรุปวาระการประชุมในครั้งที่ผานมา หากตองการเปลี่ยนแปลง แกไขใหแจงที่งานประชาสัมพันธ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม เปนระเบียบวาระการติดตามผลความกาวหนาการดําเนินงานจากการประชุมครั้งกอน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ตามทีว่ ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ไดแจงหลักสูตรการฝกอบรมมาแลวนัน้
หากมีทา นผูไดสนใจ หลักสูตรอื่น ๆ นอกจากหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยกําหนด สามารถแจงเพิ่มเติมได ทาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจะไดพิจารณา เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ สามารถขอแตมสะสมจากสภาการ
พยาบาลได
หลักสูตรเวชกิจ ( EMS ) จะมีการพัฒนาจาก 2 ปเปน 4 ป และเขาระบบ Entrance ดังนัน้ จึงควร
มีการพิจารณาคุณสมบัติผูเขาเรียน ใหเหมาะสมมีความคลองตัวสูง สามารถทํางานไดเต็มที่ ในอนาคต
อาจมีผูทมี่ ีความสามารถสูง และผานการเรียนไปฝกและศึกษาเพิม่ เติมที่ประเทศญี่ปุน และขอใหมีการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในโรงพยาบาลมีความรูความสามารถดาน EMS เพื่อรองรับและเปนสถานที่การ
ฝกงานของนักศึกษาและพัฒนาระบบ EMS ของจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2546 จะมีการจัดสัมมนาผูบริหารสามัญศึกษาและสาธารณสุข ในจังหวัด
พื้นที่ศึกษา 5 เขต ( 7ภาคเรียน ) เกี่ยวกับไตรคมบําบัด ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2546 จะมีการประชุมเรือ่ งระบบการดูแลจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน
เปาหมายไดแก ครู และเจาหนาที่สาธารณสุขในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 5 เขต
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2546 ทางวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ไดจัดการอบรมการวิจัยในชัน้
เรียนใหกับอาจารย ผูสนใจสามารถเขารวมการอบรมได
แผนพัฒนาคน( ฝกอบรม ) มีหลักสูตรดังนี้
1. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูบริหารระดับตางๆ ( ตามบันไดความกาวหนา) มี 6 โครงการ
2. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาดานวิชาชีพ มี 4หลักสูตร
3. การพัฒนาดานวิชาการ มี 5 หลักสูตร
4. การพัฒนาดานทัศนคติตอการทํางาน 3 หลักสูตร
5. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาดานจัดการ มี 6 หลักสูตร
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 ศูนยอนามัยที่ 7
ศูนยอนามัยที่ 7 มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางรางกายสําหรับทุกโรงพยาบาลเปนโปรแกรม
เดียวกับที่ศูนยฯใชในปจจุบนั ซึ่งสามารถวิเคราะหและแปลผลเพื่อใหคําแนะนํา
ในการดูแลสุขภาพแก
ประชาชนที่มาทดสอบได สวนรายละเอียด ทางศูนยอนามัยที่ 7 จะไดประสานฝายอนามัย คาดวาจะเสร็จ
สิ้นภายในเดือน พฤศจิกายนนี้
แผนการดําเนินงานของศูนยอนามัยที่ 7 ในป 2547 จะไมมีแผนการจัดอบรม แตจะเปนหนวย
สนับสนุน การดําเนินงานของแตละจังหวัดตามแผนบูรณาการของจังหวัดที่จัดทําขึ้น
เนื่องดวยผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 ไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด จึงใครขอใหสมาชิกทุกคนตระหนักถึงสิทธิหนาที่และประโยชนของ
ตน ไปใชสิทธิ์ และขอใหมีการเลือกตั้งอยางโปรงใส ยุติธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
จะมีการออกหนวยพระราชทานผลิตเครื่องกายอุปกรณ ขาเทียม
ในโครงการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในระหวางวันที่
23 – 26 พฤศจิกายน 2546 ณ วิทยาลัยพระบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 สาธารณสุขอําเภอ
ขอใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯไปใชสิทธิกันอยางพรอมเพรียง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 ซึ่ง
จะเปนการประชุมใหญสามัญและการเลือกตั้ง ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ในการเลือกตั้งแมวาจะมี
ผูสมัครรับการเลือกตั้งเพียง 1 คน ผูส มัครจะตองไดรับคะแนนเสียง 20 % ของสมาชิกที่มาใชสทิ ธิ
ลงทะเบียน จึงจะถือวาไดรับการเลือกตั้งอยางเปนเอกฉันท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 2547
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ (ฝายประกันสุขภาพ)
5.1.1 แผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพป 47 อางถึงหนังสือ สธ.0209.02/ว.94 ลงวันที่ 16
ตุลาคม 2546
- รูปแบบการจัดสรรเงิน แนวทางการดําเนินงานคือ Exclusive
- งบOPD และ PP แนวทางการดําเนินงานคือ กันเงิน SF 5 % สําหรับจายเบี้ยกันดาร คาจาง
นักเรียนทุน 2 ป ชวยเหลือเครือขายที่มีปญหางบดําเนินการ , จาย Fixcost + OT ใหแกสอ.และ PCU
- การจัดสรรให PCU หรือ สอ. แนวทางการดําเนินงานคือ คาจาง 7,100 บาท/เดือน (PP+OPD),
คาสาธารณูปโภค 1,000 บาท/เดือนและโอที 2,200 บาท/เดือน หรือ 7,600 บาท/เดือน
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- งบ IPD แนวทาง สธ. คือ กันไวตามจาย2.5% , ที่เหลือจัดสรรตาม DRG with global budget,
ผูปวยในที่มีคา DRG นอยกวา 0.5 ใหหนวยบริการเจาของผูปวยจายและคา RW ของ รพช.10-30 เตียง
เทากับ 5000บาท รพช.มากกวา 30 เตียงเทากับ 6,000บาท รพช.นอยกวา 300 เตียงเทากับ 7,000 บาท
รพศ.เทากับ 10,000 บาท
- การตามจาย OPD แนวทางการดําเนินงานคือ
ภายในจังหวัด
สอ.
30 บาท/ครั้ง
รพช.
120 บาท/ครั้ง
รพ.คาย
200 บาท/ครั้ง
รพศ.
250 บาท/ครั้ง
ภายนอกจังหวัด หักเงิน CUP 2.5 % และจายตามคาใชจายจริงแตไมเกิน 700 บาท
กรณีตรวจพิเศษใชแนวทาง ดังนี้ CT จาย 2,000 บาท/ราย สลายนิ่ว จาย 900 บาท/รายโดยใชงบ
SF 9,000
ขอให
CUPและPCUกําหนดแผนการพัฒนาและแผนการใชงบประมาณของหนวยบริการเพือ่
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ โดยแผนดังกลาวผูตรวจราชการฯจะ
เปนผูพจิ ารณาควบคุมกํากับดูแลตอไป
จากการดําเนินงานตามชุด สิทธิประโยชนหลังป 2546 พิจารณางบประมาณคาดําเนินการทัง้ หมด
โดยหักเงินเดือน 55% พบวาติดลบ 5 แสนบาทแตถาหากวามีการรวมกันชื้อวัสดุ จะประหยัดงบประมาณ
ไดประมาณ 16 ลานบาท ดังนัน้ ในปงบประมาณ 2547 ในการจัดชื้อวัสดุในงานสรางเสริมมอบให
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจารณา
แนวทางในการดูแลประชากร ป 47 ใหดูแลประชากรทัง้ UC และ NON-UC โดยบริการฟรีในเด็ก
0 – 12 ป, นักเรียน, หญิงตั้งครรภ, ผูปวยมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก (ฝายควบคุมโรค)
สถานการณไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี (1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2546) มีผูปวยรายงาน
ทั้งสิน้ 2,998 ราย อัตราปวย 167.23 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 3 ราย ที่อาํ เภอตาลสุม 1 ราย
อําเภอกุดขาวปุน 1 ราย และอําเภอ ตระการพืชผล 1 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.1
อําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ มีดงั นี้
1. อําเภอศรีเมืองใหม อัตราปวย
333.67 ตอแสนประชากร
2. อําเภอตระการพืชผล อัตราปวย
254.25 ตอแสนประชากร
3. อําเภอกุดขาวปุน
อัตราปวย
254.02 ตอแสนประชากร
4. อําเภอเดชอุดม
อัตราปวย
243.89 ตอแสนประชากร
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5. อําเภอโพธิ์ไทร
อัตราปวย
206.40 ตอแสนประชากร
การกระจายของโรคตามเวลาในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พบวา การเกิดโรคมีแนวโนมลดลงต่ํา
กวาคา Median ( ป 2541-2545 ) แตอยางไรก็ตามควรมีการเตรียมพรอมทุกดานในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกในพืน้ ที่อยางตอเนือ่ ง
เนือ่ งจากยังมีรายงานผูปว ยในหลายพืน้ ที่ของจังหวัด
อุบลราชธานี
ฝายควบคุมโรคไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงในการรณรงค
โดยฝายไดจัดซือ้
น้ํายาและทรายอะเบท เพื่อใชในการณรงคชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2546 พรอมกันทั่วประเทศ จึงใคร
ขอใหอําเภอติดตอรับสิ่งสนับสนุนดังกลาวไดที่ฝายตัง้ แตวันนีเ้ ปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ (ฝายควบคุมโรค)
ไดกําหนดตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตรในการรณรงคควบคุมลดอัตราการตายในโรคไมติดตอ ไดแก
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การควบคุมโรคเอดส (ฝายควบคุมโรค)
ไมมี
มติที่ประชุม ควรมีการรายงานสถานการณโรคเอดสทุกๆเดือน
5.5 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ (ฝายควบคุมโรค)
ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 จะไดมีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติที่กําหนดให โรงเรียน
โรงพยาบาล รานอาหารติดแอร สถานที่ราชการ ศูนยการคา และสวนสุขภาพเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ และ
การณรงคงดจําหนายสุราใหกับเด็กทีม่ ีอายุต่ํากวา 18 ป เปาหมายตําบลละ 4 ราน
มติที่ประชุม รับทราบ ควรติดตามจากตัวชี้วัดที่กําหนด
5.6 การพัฒนาดานขวัญกําลังใจและสิทธิประโยชนของ อสม. (ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข)
อยูระหวางการดําเนินงานคัดเลือก อสม. ป 2547 หลังจากนัน้ จะจัดใหมีการอบรมฟนฟูความรู
ใหกับ อสม. ทั้งเกาและใหม วางแผนการจัดงานเฉลิมฉลองวัน อสม.แหงชาติ(20 มีนาคม 2547)และ
ประกวด อสม.ดีเดน เชิดชูเกียรติแก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 25 ป การเพิ่มสวัสดิการใหแก อสม. โดยใหใช
หองพิเศษในสถานบริการของรัฐ
มติที่ประชุม รับทราบและขอทราบรายงานผลการดําเนินงานมูลนิธิ อสม.ทุกๆเดือน (งบประมาณใชจาย
อยางไรคงเหลือเทาใด)
5.7 การออกกําลังกาย (ฝายอนามัย)
การดําเนินงานชมรมสรางสุขภาพ ทุกอําเภอจะตองสงสรุปรายงานความกาวหนาทุกเดือนในการ
ดําเนินงานชมรมสรางสุขภาพ
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การจัดงานมหกรรมรวมพลคนเสื้อเหลืองพรอมกันกับสวนกลางครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน
2546 ณ บริเวณทุง ศรีเมือง เวลา 09.00-17.00 น. โดยมีกิจกรรมการประกวดออกกําลังกายแบบแอโร
บิกสากล /แอโรบิกอีสาน/ บริการทดสอบสมรรถภาพรางกาย/ นิทรรศการการออกกําลังกาย และในเวลา
17.00 น. รวมพลังมวลชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ออกกําลังกายแบบแอโรบิกพรอมกัน (สีเสื้อสีใดก็ได)
การถายทอดสดทางโทรทัศนจะมีเฉพาะทีจ่ ังหวัดขอนแกนเทานั้น
การดําเนินกิจกรรมรวมพลคนเสื้อเหลือง ขอใหดําเนินการทุกพื้นที่ โดยเฉพาะระดับ อบต. ที่มี
ชมรมออกกําลังกาย/ ชมรมสรางสุขภาพ และสงรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ ใหCUP เขียนงบประมาณในแผนปฏิบัติที่จะใชในการดําเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้
ดวย ควรปรับเวลาจาก 17.00 น. ใหเร็วขึ้น
5.8 อาหารปลอดภัย (ฝายคุมครองผูบริโภค)
ในสวนกลางมีการตั้งศูนยปฏิบัติการดานความปลอดภัยอาหารอยูที่ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ทุกวันที่ 28 ของเดือนจังหวัดจะตองสงขอมูล E-Inspection เนื่องจากรัฐบาลประกาศวา อาหารประเทศ
ไทยจะตองปลอดภัยใน 1 มกราคม 2547 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการนี้มี 28 ตัวชี้วัด จะเกีย่ วของกับ
ระดับจังหวัด 16 ตัวชี้วัด จากรายงานสถานการณดานอาหารในประเทศพบวา อุบลราชธานีมีสารปนเปอน
ในอาหารมากที่สุด ควรมีการเรงรัดการแกไขปญหา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2546 เลขาธิการ อย.ไดมาตรวจ
เยี่ยมที่ตลาดอุบลเจริญศรี ไดมีการเก็บตัวอยางผักมาตรวจหาปริมาณยาฆาแมลงที่ไมปลอดภัยพบเพียง 2
ตัวอยางจาก 248 ตัวอยาง ซึ่งเปนพริกจากบานหัวเรือ สวนสารเรงเนือ้ แดงในจังหวัดไมพบ
มติที่ประชุม รับทราบ อําเภอที่มีปญหาใหกําหนดเปนตัวชี้วัดดวย ขอความรวมมือใหอําเภอสงรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานทั้งในรานอาหารและตลาดทุกๆเดือน
5.9 ยาเสพติด (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต)
เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เปนชวงการนับถอยหลังการดําเนินงานยาเสพติด ภาระกิจ
ของสาธารณสุขคือการบําบัดและติดตามผูติดยาเสพติด
ขอใหแตละอําเภอสงรายงาน บสต 1-5 ของผูเสพและผูติด ภายในเดือนตุลาคมเพื่อนํารายชื่อสง
เขากระทรวงรวมประกาศในวันที่ 5 ธันวาคมที่จะถึงนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10 โครงการ To Be Number One (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต)
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 จะมีการประเมินชมรม To Be Number One ระดับเขต โดยจะมา
ประเมินชมรมที่โรงเรียนวิจิตราพิทยาคม และบานชาด ตําบลทรายมูล อําเภอพิบลู มังสาหาร
การกระจายเข็ม To Be Number One ใหกระจายตามรายชื่อสมาชิกของแตละอําเภอ ที่ฝาย
บันทึกลงแผน Disk ขอใหแตละอําเภอไปติดตอรับดวย
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กรมสุขภาพจิตขอรายชื่อสมาชิก To Be Number One เพื่อทูลเกลาถวายในหลวงในวันที่ 5
ธันวาคม เปนกรณีพิเศษ มีแบบฟอรม 2 แบบ สงเพิม่ หมูบา นละ 200 คน โดยสงเขากรมโดยตรง ทั้งนี้ให
เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
มติที่ประชุม รับทราบ
5.11 การพัฒนาเด็กดาน IQ และ EQ (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต)
จากการคัดกรองเบื้องตนเมือ่ 2 เดือนที่ผานมา พบผลการตรวจ Positive 30 ราย จาก 5,300 ราย
คิดเปน รอยละ 5 พบสูงสุดที่อําเภอตาลสุม 10 ราย โดยเด็กเหลานีจ้ ะตองผานการตรวจเพื่อยืนยันผลซ้าํ
อีกครั้ง เริ่มในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ทีอ่ ําเภอตาลสุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.12 การลดปญหาความเครียดและพัฒนาสุขภาพจิต (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต)
ไดมีการกําหนดลงเปนแผนบูรณาการในระดับจังหวัดเปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.13 โครงการเฉลิมพระเกรียติ72พรรษามหาราชิน(ี แกวตาดวงใจ)(ฝายการแพทยและสุขภาพจิต)
- การผาตัดตอกระจกมีเปาหมาย 1,300 ราย ในผูสูงอายุ(60ปขั้นไป) อยูในระหวางการคัดกรอง
เมื่ออําเภอคัดกรองแลวโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคจะตรวจคัดกรองซ้ํา กอนนัดผูปวยเขารับการรักษา
- การผาตัดหัวใจ มีเปาหมายและรายชื่อผูที่เขาโครงการเรียบรอยแลว และอยูในระหวาง
ดําเนินการ และจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป 2547
ขอเสนอจากทีป่ ระชุม ระยะเวลาในการคัดกรองนอยเกินไป ไมสามารถทําไดครอบคลุมทั้งอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ ขอใหทุกอําเภอใหความสําคัญ ควรมีการจัดระบบสงตอการรักษา ใหมีรายงาน
ทุกเดือนวาดําเนินงานไปถึงระยะใด มีการสํารวจไปกี่ราย ไดรับการรักษาไปแลวกี่ราย ขอใหอําเภอคัดกรอง
ผูปวยใหมทงั้ อําเภอสงรายงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 อาจมีการแบงสัดสวนอัตราเปาหมาย
ของแตละอําเภอตามจํานวนประชากร
5.14 Medical Hub (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต)
นโยบายของรัฐบาลพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชียใน 3 ดาน
- สนับสนุนธุรกิจการรักษาพยาบาล ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
- สงเสริมธุรกิจสปาและการนวดไทย ภาคใต พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
- สงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรไทยในธุรกิจสุขภาพและการสงออก
อยูในระหวางดําเนินการใหเปนรูปธรรม สวนดานการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพร มีหนวยงานที่มี
การผลิตไดแก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาล
ตระการพืชผล และโรงพยาบาลนาจะหลวย สวนโรงพยาบาลอื่นๆ อยูระหวางกําลังพัฒนา
มติที่ประชุม รับทราบ ติดตามเฉพาะในสวนที่เกีย่ วของกับจังหวัด
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5.15 การนวดไทยและสมุนไพรไทย (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต)
อยูในระหวางกําลังพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมในขั้นพื้นฐาน สวนการอบรมใหไดตามมาตรฐานของ
กระทรวง 300 ชั่วโมง ไดจัดทําแผนการพัฒนาในป 2547
มติที่ประชุม รับทราบ
5.16 การผลิต การกระจาย และการพัฒนากําลังคน (ฝายบริหารทั่วไป)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดโครงสรางใหมและผังการสัง่ การ ทั้งระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
และระดับสถานีอนามัย
หรือศูนยสขุ ภาพชุมชน ไดมีหนังสือแจงถึงอําเภอ จึงขอใหทุกอําเภอมีการ
ดําเนินการปรับโครงสรางตามหนังสือสั่งการตอ
และสงรายละเอียดกลับมายังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อความสะดวกในการประสานงานและการสัง่ การ
ขอเสนอจากทีป่ ระชุม กลุมเทคนิคบริการขาดหายไป ขอใหตรวจสอบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ สวนของจังหวัดเกี่ยวของเรื่องการกระจายคน เรื่อง GIS อาจนํามาเสนอเปนครั้ง
คราว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงกลับอําเภออีกครั้งหนึ่งสําหรับกรอบบางสวนที่ขาดหายไป
5.17 บูรณาการแผนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ (ฝายบริหารทั่วไป)
งานประชาสัมพันธไดจัดทําแผนแมบทการประชาสัมพันธทงั้ หมดของป
โดยมีการบูรณาการ
นโยบายเนนหนักทั้งหมดใหสัมพันธกนั และไดกําหนดกลยุทธในแผนยุทธศาสตรโดยใหมีการสงเสริมใหมี
การประชาสัมพันธดา นสาธารณสุขในทุกรูปแบบแบบบูรณาการ และทางอําเภอจะไดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับ ตัวชี้วดั มี 2 ขอคือ การรับรูขาวสารทางดานสาธารณสุขของประชาชน รอยละ 80 และ ตัวชี้วัดรวม
ของยุทธศาสตรที่ 3 คือ ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑดานสุขภาพถูกตอง รอยละ 65
มติที่ประชุม รับทราบ อาจมีการนําเสนอกิจกรรมประชาสัมพันธที่จัดเพิ่มเติมจากเดิม เชน การสราง
เครือขายในระดับอําเภอ การประชาสัมพันธกิจกรรมระดับอําเภอสูระดับจังหวัด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 ฝายอนามัย
7.1.1 งานออกกําลังกาย
การจัดงานแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธประจําป 2546
- กําหนดจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธระดับจังหวัด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2546 ณ สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการประชุมเตรียมการจัดงานในวันที่ 29 ตุลาคม 2546 ณ
หองประชุม 1
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- การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธโซน โซนตางๆไดมีการดําเนินแขงขันภายในแตละโซนแลว
สวนในโซน 5 กําหนดใหมีการแขงขันและจัดงาน Sport night ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ณ สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
7.1.2 งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร จะเสด็จเยี่ยมหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎร พรอมทั้งประทานของที่ระลึกแก
กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครพอ.สว. ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบานหนองผือ ต.นา
โพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จึงขอใหอําเภอ/กิ่งอําเภอทุกแหงไดดําเนินการประชาสัมพันธใหขาราชการ พอคา
และประชาชนรวมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อนําทูลเกลาฯถวายสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. โดย
- ผูทูลเกลาฯ ถวายเงินตั้งแต 10,000 บาท ขึ้นไป ไดเขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายรายบุคคล และไดรับ
เหรียญทอง
- ผูทูลเกลาฯ ถวายเงินตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป ไดรับพระรูปหลอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี
- ผูทูลเกลาฯ ถวายเงินตั้งแต 1,000 บาท ขึ้นไป ไดรับเหรียญเงิน
อาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานีไดรับพระราชทานของที่ระลึกดังนี้
1. เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. จํานวน 59 คน
2. เข็มพระนามาภิไธยยอ พอ.สว. จํานวน 30 คน
3. โล จํานวน 16 คน
4. เหรียญที่ระลึกรูปใบโพธิ์ เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 มูลนิธิ พอ.สว. และหนังสือธรรมะ
จํานวน 409 คน (ตามหนังสือ สสจ.อบ ที่ 0027.003/7780 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546)
อาสาสมัครที่มีรายชื่อเขารับประทานเข็มใหแจงยืนยันการเขารับเสด็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน
2546 และขอใหทุกทานซอมรองเพลงประจําจังหวัดเพื่อรวมรองเพลงถวายรวมกันดวย
ขอหนวยปฐมพยาบาลเพิ่มจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
มติที่ประชุม รับทราบ ขอเสนอเปาหมายในการทูลเกลาถวายเงินประมาณ 200,000 บาท โดยไดขอ
ความรวมมือจากทุกอําเภอรวมกันบริจาค รวมทัง้ หนวยงานอืน่ ๆที่เกีย่ วของ กําหนดใหสมาชิกทีม่ ารวมงาน
ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยตองใหมกี ารซอมรองเพลงเพื่อความพรอมเพรียงกัน และการ
จัดตําแหนงในการถายรูป หนวยแพทยที่จะไปรวมปฏิบัติงานตองเพียงพอสําหรับใหบริการประชาชน
7.1.3 โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
- สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑการประเมินระดับดีมาก (ระดับทอง) จํานวน 15 แหง
- สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี (ระดับเงิน) จํานวน 6 แหง
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- สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑการประเมินระดับพื้นฐาน (ระดับทองแดง) จํานวน 9 แหง
ภาคเอกชน(โรงงานน้ําปลาไทย) ไดสนับสนุนกิจกรรมเรือ่ งอาหารปลอดภัย โดยจัดมหกรรมอาหาร
และประกวดอาหาร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 การประกวดมี 2 ประเภท คือประเภทรานคาและ
ประเภทบุคคล มีรางวัลทัง้ หมด 16 รางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
7.2 ฝายควบคุมโรค
7.2.1 งานรณรงควัคซีนโปลิโอ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหสํานักงานสาธารสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการรณรงคใหวัคซีน
โปลิโอแกเด็กพรอมกันทัว่ ประเทศเปนปที่ 10 โดยการใหวัคซีนโปลิโอ 2 ครั้ง ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ปทุกคน
ครั้งที่ 1
ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม
2546
ครั้งที่ 2
ในวันอังคารที่ 13 มกราคม
2547
จึงขอใหทกุ พืน้ ที่ดําเนินการดังนี้
- ประสานเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของใหทราบและเตรียมการวางแผนการรณรงคฯ
- ตรวจเด็กทีม่ ีอายุต่ํากวา 5 ป โดยจําแนกเปนเด็กเปาหมายปกติและเด็กเปาหมายพิเศษ สง
จังหวัดภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 (ตามแบบ รง. FP 2)
- โปรดหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมอื่นๆในชวงสัปดาหของการรณรงคดวย
7.2.2 สถานการณโรคเลปโตสไปโรซีสในจังหวัดอุบลราชธานี ( 1 ม.ค.-27 ต.ค. 2546 )
พบผูปวยรายงานทัง้ หมด 109 ราย ไมมีรายงานผูเ สียชีวิต มีรายงานผูปวยสูงสุดที่ อําเภอพิบูลมัง
สาหาร จํานวน 53 ราย พืน้ ที่เกิดโรคกระจายใน 15 อําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
7.3 ฝายคุมครองผูบริโภค
7.3.1 งานบริหารเวชภัณฑ
♥ การจัดซื้อรวมเวชภัณฑประจําปงบประมาณ 2547
-ประชุมคณะทํางานจัดซื้อรวม ในเดือนพฤศจิกายน 2546
♥ การจัดกรอบรายการเวชภัณฑสถานีอนามัยป 2547
-ประชุมคณะทํางานพิจารณากรอบรายการเวชภัณฑในสถานีอนามัย ในเดือนพฤศจิกายน 2546
ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง สงแบบสํารวจรายการเวชภัณฑภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546
ที่กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารสุขจังหวัดทุกจังหวัดอุบลราชธานี
♥ การจัดกรอบรายการเวชภัณฑ โรงพยาบาลชุมชน ป 2547
-ประชุมคณะทํางานพิจารณากรอบรายการเวชภัณฑใน รพ.ชุมชน ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ให
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง สงแบบสํารวจรายการเวชภัณฑภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ที่กลุมงาน
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เภสัชกรรม โรงพยาบาลมวงสามสิบ
มติที่ประชุม รับทราบ
7.4 ฝายบริหารทั่วไป
7.4.1ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจงการใชประโยชนจากระบบ Internet และการเชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขาย ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนะนํา Home Page สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1. เครือขาย internet address - www.phoubon.in.th
2. เครือขาย Intranet address – www.ubo.moph.go.th
กอนเขาสูระบบทานจําเปนตอง Login ตาม User Name และ Password ที่กําหนดให มิฉะนัน้
ระบบจะไมใหทานเรียกดูขอมูลบางสวน ( ทานสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข Password ไดดวยตัวทานเอง )
ทุกแหงมี password เหมือนกันคือ 123456 ทานสามารถเปลี่ยน password ไดดวยตัวเอง และ
ควรแจงเจาหนาที่ในหนวยงานที่ตองการเขาระบบทราบดวย
e-mall address ของหนวยงาน คือ username@ubo.moph.go.th เชน sso01@ubo.moph.go.th
การเขาสูเครือขาย Intranet ทานตองหมุนโทรศัพทเขาสูระบบทีส่ ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีสรางไว เพื่อรองรับการเชื่อมโยงออกสูเครือขาย Intranet ของหนวยงานสาธารณสุขในจังหวัด
อุบลราชธานี โดย
หมายเลข 0-4524-0666 ( 25 คูสาย )
User Name ตามชื่อสมาชิกผูใชในงาน www.ubo.moph.go.th
Password ตามที่กาํ หนดไวหรือตามทีท่ า นเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทานใชบริการ ISP อื่นๆ ทานจะไมสามารถเรียก Web Site www.ubo.moph.go.th ได
เนื่องจาก Server ที่ใหบริการฝากพืน้ ที่ในเครือขาย Intranet ไมรองรับฐานขอมูล MySQL ทานตองเรียกที่
www.phoubon.in.th แทน ซึ่งจะมีขอมูลบางสวนที่เหมือนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
7.4.2 งานบริหารทัว่ ไป
♥ การจางทีป่ รึกษา ตามนโยบายกระทรวงการคลังใหหนวยงานทุกหนวย ปรับเปลี่ยนระบบ
บัญชีหนวยงานจากเกณฑเงินสด เปนเกณฑคงคางโดยเริ่มดําเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2546 นั้น เพื่อให
การจัดทําระบบบัญชีใหม ถูกตอง เรียบรอย จังหวัดไดจางที่ปรึกษา เพื่อออกแบบระบบบัญชีเกณฑคงคาง
ทั้งจังหวัด และ จัดทํางบการเงินรวมทั้งจังหวัด โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ
ตรวจสอบประเมินงานใหเสร็จสิ้นภายใน มกราคม 2547 คณะกรรมการจังหวัดจึงไดคัดเลือกบริษัทที่
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ปรึกษา คือ บริษัท PK แอดวานซ กรุฟจํากัด โดยไดผูกพันสัญญาจางแลว มีระยะเวลาการจางระหวาง
วันที่ 2 ตุลาคม 2546 – 30 มกราคม 2547 แบงหนวยงานและระยะเวลาทํางานดังนี้
Phase1. สํารวจวิเคราะห ระยะดําเนินการ ตุลาคม 2546
Phase2. ประชุมรวมกับคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดรูปแบบการไหลเวียนของ
ขอมูล เอกสารดานการเงิน ระยะดําเนินการ ตุลาคม 2546
Phase3.- การทําบัญชีระบบเกณฑคงคาง ระยะดําเนินการ ตุลาคม 2546
-วิธีการจัดทําระบบบัญชีตามเกณฑคงคาง ระยะดําเนินการ พฤศจิกายน 2546
- การจัดทํารายงานทางการเงิน ระยะดําเนินการ ธันวาคม 2546
- การจัดทํางบการเงินทัง้ จังหวัด และขอเสนอแนะเพื่อการแกไขขอผิดพลาด ระยะ
ดําเนินการ มกราคม 2547
Phase 4. การติดตามและปรับปรุงแกไข ระยะดําเนินการ มกราคม 2547
♥ เปาหมาย ผลผลิต ดังนี้
สถานีอนามัย
309
แหง
ศูนยสุขภาพชุมชน
5
แหง
โรงพยาบาลชุมชน
19
แหง
โรงพยาบาลทัว่ ไป
1
แหง
สาธารณสุขอําเภอ
20
แหง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอ
5
แหง
สาธารณสุขจังหวัด
1
แหง
รวม 360
แหง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ จึงขอความรวมมือจากทุกหนวย ไดเตรียมเจาหนาที่และ
เอกสารตาง ๆที่เกี่ยวของ ใหพรอม และ จังหวัดจะไดแจงแผนการปฏิบตั ิงานของที่ปรึกษาเปนระยะๆ ตอไป
รายละเอียดสัญญาจางที่ปรึกษา ขอบขายงานระยะเวลาทํางาน จังหวัดไดจัดสงให แลวตาม
หนังสือที่ อบ. 0027.001/ 7784 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ขอเสนอจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ควรมีการสรางกระแสการดูแลรักษาความสะอาดของจังหวัดโดยใชโอกาสในชวงสัปดาห
สาธารณสุขทีจ่ ะถึง เพื่อเปนตัวอยางและแสดงถึงพลังการรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ใน
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อดีตจะมีหนังสือจากกระทรวงแจงใหทุกหนวยมีการรณรงค 2 – 3 ปหลัง โครงการตาวิเศษ มีหนังสือแจง
ใหทุกหนวยรณรงคและรายงานเขากระทรวง ตลอดมา
ควรมีการวางแผนการทําบุญประจําปรวมกัน ตลอดทั้งปเปนการวางแผนลวงหนา
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดการประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ

ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานประชาสัมพันธ

