สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10 / 2547 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายชัยพร
พรหมสิงห
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นางสวัสดิ์
ทองผา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายบุญเติม
บุญลน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
8 นส.พรรณทิพา แกวมาตย
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
9 นส.ดรุณี
คชพรหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
10 นายวรสิทธิ์
ไหลหลั่ง
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
11 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
12 นายคมชาย
สุขยิ่ง
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
13 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
14 นางชลชืน่
แสนใจกลา
สํานักงานสาธารณสุขเขต 14
15 นางสุรางค
ประสระบาล
แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอมเทศบาลนครฯ
16 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
17 นางนวลใย
พิศชาติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
18 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
19 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
20 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
21 นางสุภาภรณ
อุตมัง
แทนหัวหนาฝายอนามัย
22 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
23 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
24 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานประชาสัมพันธ
25 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
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26
27
28
29
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
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49
50
51
52
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54
55
56

นางนภาพร
นายสุรพงศ
นางพรนภัส
นางหรรษา
นายสุรพงษ
นส.วชิรา
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นายกําแหง
นางสาววนิดา
นางเพ็ญศรี
นางวลีรัตน
นส.พิมณฑิพา
นายจตุรพิศ
นายวิโรจน
นายสุวชัย
นส.ประภัสสร
นางณัฐชยา
นายภูมนิ ทร
นายธวัติ
นายดนัย
นางพัฒนวดี
นายสุวิทย
นส.เพชรรุง
นายวรพงศ
นายศิระ
นายพัฒนา
นายปริญญา
นายเทวเจษฐา
นายเดนชัย

จันทนบ
จารุแพทย
ประเสริฐไทยเจริญ
ชื่นชูผล
จารุแพทย
เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
สมสุข
ชัยเวชสกุล
สมชัย
อภัยบัณฑิตกุล
มาลาหอม
สมหอม
เซมรัมย
กุมปรุ
ศันสนะพิทยากร
จําปาแพง
ศรีทานันท
บุญไทย
เจียรกุล
สักกุณา
โรจนศักดิ์โสธร
ไพรพยอม
หงษทอง
เมืองไทย
ตันสกุล
ชํานาญ
ภาเรือง
ตั้งมโนกุล

หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนางานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายบริหารทัว่ ไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
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79
80
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นายวิลพงษ
นายเจริญ
นายสยาม
นายพรเจริญ
นายพิสิษฐ
นายธีรยุทธ
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายประวิทย
นายอดุลย
นายสุพจน
นายณรงค
นายทนงศักดิ์
นายลําพูน
นายมนตรี
นางศิวาภรณ
นายสัมพันธ
นายไพรัช
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายประสบ
นายธนายุทธ
นายอุทัย
นายยุรวัฒ
นายสมพงษ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย

พรหมนอย
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี
เวชกามา
สมหวัง
คําศรีสุข
จันทรแดง
พันธจูม
วรรณชาติ
บุญทา
แผลงศร
หลักเขต
ฉวีรักษ
ออนเนตร
เงินราง
กุลพร
จันทพันธ
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
สารสมัคร
ศรไชย
เลียงหิรัญถาวร
ทองผา
พงษชีวนิ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
แทนสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
แทนสาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นางน้าํ เพชร
ตั้งยิ่งยง
รักษาการรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายพัสกร
ชิณวงศ
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
5 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
6 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
7 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
8 นายประทีป
บุญธรรม
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
9 นางอัญชลา
พรมสีใหม
หัวหนาศูนยสขุ ภาพชุมชนสุปฎนาราม
10 นางทิพวรรณ
โรจนศตพงค
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
11 นางอภิญญา
ชิณกธรรม
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
12 นายทองอินทร ชัยธานี
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
13 นายสุทนิ
กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
14 นายวานิช
สายยืน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี
1.1.1 ขาราชการโยกยายของจังหวัดอุบลราชธานี
1. นายอํานาจ สงเสริม
ยายมาดํารงตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
2. พล.ต.ต.อํานวย มหาผล
ยายมาดํารงตําแหนง ผูบังคับการตํารวจภูธร จ.อุบลราชธานี
3. นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
4. นายประจวบ กันธิยะ
ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอดอนมดแดง
5. นายสมหมาย จิระวัชร
ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอเขื่องใน
6.นายสาธิต รัชตเสรีกุล
ยายมาดํารงตําแหนง ผอก.ศูนยวิจัยขาว จ.อุบลราชธานี
7. นายบุญเลิศ แกวจันทร
ยายมาดํารงตําแหนง รก.ผอก.สถานพินิจและคุมครองเด็ก
8. นายณรงค เชาวนลิลิตกุล ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอตาลสุม
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9. นายเชฎฐชวาล บุญงอก
ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอมวงสามสิบ
10. นายประพจน สิงหพนั ธ
ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอเดชอุดม
11. นายวิรุจ วิชัยบุญ
ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอสําโรง
12. นายวุฒชิ ยั ชัยจิตย
ยายมาดํารงตําแหนง ผอก.ศูนยกีฬาแหงประเทศไทย จ.อุบลฯ
13. นายสุพล ลีมางกูร
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
14. นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอทุง หัวชาง จังหวัดลําพูน
15. นายพิชยั ปรีชาพรประเสริฐ ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ
16. นายสุรชัย สรอยเพชร
ยายไปดํารงตําแหนง ผอก.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จ.อํานาจฯ
1.1.2 กําหนดงานสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2547
- วันอาทิตยที่ 14 งานทอดถวายผาพระกฐินพระราชทานสวนพระองค สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ
สยามมงกฎราชกุมาร ณ ธรรมสถานโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
- วันจันทรที่ 15 ฯพณฯ นายยารัฐมนตรี พรอมดวยคณะรัฐมนตรี และคูสมรสเดินทางถึงจังหวัด
อุบลราชธานี ประมาณเวลา 15.00 น. และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีกําหนดตรวจเยี่ยมพื้นที่จงั หวัด
อุบลราชธานีจาํ นวน หนึ่งแหง เสร็จแลวคณะรัฐมนตรีมกี ําหนดพักคางคืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
- วันอังคารที่ 16 การประชุมคณะรับมนตรี ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 18 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี เสด็จฯ จังหวัด
อุบลราชธานีเปนการสวนพระองค เพื่อทรงปรกอบพระกรณียกิจเกีย่ วกับโครงการ To Be Number
One โดยจะเสด็จฯ ทรงเยีย่ มราษฎร ณ ชุมชนลับแล เทศบาลเมืองวารินชําราบ และทรวงรวมแสดง
คอนเสิรต ณ ทุงศรีเมือง
- วันศุกรที่ 19 การทอดถวายผาพระกฐินพระราชทาน ทีว่ ัดมหาวนาราม โดยผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี
- วันอังคารที่ 23 การทอดถวายผาพระกฐินพระราชทาน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ณ วัด
บานยางนอย ตําบลกอแอ อําเภอเขื่องใน
1.1.3 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็คทรอนิกส (GFMIS) และการยก
ยอดขอมูลในระบบ GFMIS และการแลกธนบัตร
1.2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ทางรพศ.จะดําเนินการโครงการสรางรอยยิ้ม โดยการผาตัดใหกับผูปว ยปากแหวงเพดาโหว ใน
วันที่ 4 พ.ย. 2547 โดยผูวา ราชการจังหวัดเปนประธาน ขอเชิญทุกทานรวมงานดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.8507 ลงวันที่
20 ตุลาคม 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 และ Upload
ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ขอแนะนําผูอาํ นวยการคนใหมของวิทยาลัย คือ นางสาวพรรณทิพา แกวมาตย ยายมาจาก
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1. สัปดาหสุขภาพจิต ในวันที่ 1-7 พ.ย. 2547 ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการ และมีการสัมมนา โดยทาน
สว.ระเบียบรัตน พงศพานิช ในวันที่ 4 พ.ย. 2547 ณ หองประชุม 50 ป OPD ชั้น 4
2. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับรพ.พระศรีฯ และรพ.จิตเวชขอนแกน จะเปด
การเรียนการสอนหลักสูตร PG 8 สาขา โดยในสวนที่เกี่ยวของกับ รพ.พระศรีฯ คือ หลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึง่ จะรับสมัครในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2547 ลงทะเบียน
คนละ 17,000 บาท สวนพยาบาลที่จบการศึกษาปริญญาตรีแลวจะเขาศึกษาตอในหลักสูตร 4 เดือน
เวลาเรียนจะไดรับหนวยกิจสะสม 50 คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 7
สถานการณไขหวัดนก ในเขต 7 ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 2547 ไดรับรายงานผูสงสัย
จํานวน 54 ราย แตถูกจําหนายออกเนื่องจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไมพบสารพันธุกรรมของ
ไขหวัดนก จํานวน 52 ราย และอยูในระหวางติดตามสอบสวนโรคจํานวน 2 ราย ซึง่ อยูในรอยเอ็ดและ
ศรีสะเกษ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากทางวิทยาลัยไดสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานทีอ่ ําเภอเขื่องใน และอําเภอเดชอุดม จึง
ใครขอความรวมมือในการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อคุณภาพทีด่ ีของ
เจาหนาที่สาธารณสุขในอนาคตดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
เนื่องจากทางศูนยฯอยูในระหวางปรับปรุงและกอสรางเพิ่มเติม จึงตองขออภัยในความไม
สะดวกและขอความรวมมือในการจอดรถ โดยงดจดรถบริเวณถนนหนาตึกอํานวยการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
ในวันที่ 3-4 พ.ย. 2547 จะจัดสัมมนา To Be Number One Friend Corner สําหรับ
ปงบประมาณ 2548 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป
2547
สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายยุทธศาสตร
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายควบคุมโรค
1. งานควบคุมโรคอุบัติใหม
สถานการณโรคไขหวัดนกในคน และการปองกันควบคุมโรค
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
2. งานควบคุมโรคไขเลือดออก
2.1
รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค

ดูรายละเอียดไดที่

ดูรายละเอียดไดที่
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2.2 สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนตุลาคม ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
3. งานระบาดวิทยา
สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนตุลาคม ดูรายละเอียด
ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
ในป 2548 นีย้ ังคงจะมีการรณรงควัคซีนโปลิโอเชนเดิม โดยจะเริ่มรณรงคครั้งที่ 1 ในวันที่ 21
ธ.ค. 2547 และครั้งที่ 2 ในวันที1่ 8 ม.ค. 2548
ฝายอนามัย
1. แจงกําหนดการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือน พย.47
- 19 พย.47 ม.9 บานนาหินโหงน ต.พะลาน กิง่ อ.นาตาล
2. การเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในงานทันตสาธารณสุข, งานสงเสริม
สุขภาพ และงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2548
- ใหอําเภอ จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานที่เกีย่ วของ และจัดทําแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ เชิง
พื้นที่ในป 2548 เพื่อแกไขปญหา เพื่อสงเสริมพัฒนางานดานทันตสาธารณสุข, งานสงเสริมสุขภาพ,
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ทัง้ นี้เพื่อพรอมในการเทียบเคียงกับยุทธศาสตร, KPIระดับ
กระทรวง, KPIจังหวัด อันที่จะทําใหการดําเนินงานเชิงกลยุทธไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และครอบคลุมพื้นที่
และสภาพปญหาตามสถานการณจริง
3. การอบรมการพัฒนา PCU ในฝน เดือน พฤศจิกายน 2547
ฝายอนามัยเปนเจาภาพในการจัดอบรมพัฒนา PCU ในฝน จังหวัดในสาธารณสุขเขต 14 ณ
ศอข. อ.โขงเจียม สวนรายละเอียด คณะวิทยากรจะแจงใหทราบอีกครั้ง
4. การรวมพลคนเสื้อเหลืองทัว่ ฟาไทย ในวันที่ 20 พ.ย. 2547 ณ ลานเทียนทุง ศรีเมือง อุบลราชธานี
โดยขอใหผูมารวมงานสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีฟา หากไมมีใหสวมสีอื่นได
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
1. การประเมินผูม ีประสบการณดานการแพทยพนื้ บานไทยเพื่อรับใบประกอบโรคศิลป โดยสวน
ราชการ ปจจุบันกฎหมายไดเปดโอกาสใหหมอพื้นบานหรือผูมีความรูความสามารถดานแพทยแผน
ไทยสามารถขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะดานแพทยแผนไทยได 2 ประเภท
ไดแก
1) ผูมีประสบการณดานการแพทยพื้นบานไทย
2) ผูมีประสบการณดานการนวดไทย
สนใจติดตอขอรายละเอียดและรับเอกสารการขอเสนอชื่อและแสดงประวัติ
ฯไดที่งาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ทั้งนี้ขอความรวมมือจากทานในการประชาสัมพันธไปยัง
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ประชาชนในพืน้ ที่เพื่อขยายโอกาสแกหมอพื้นบานที่มีความเชี่ยวชาญดานแพทยแผนไทยและเปนที่
ยอมรับของชุมชนใหไดมีโอกาสไดรับใบประกอบโรคศิลป (โดยไมตองเรียนและสอบคัดเลือก แตเปน
การรับรองโดยหนวยงานราชการ )
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดอบรมหลักสูตรนวดไทย 60 ชั่วโมง และหลักสูตร 372
ชั่วโมง ในป 2548
• หลักสูตรนวดไทย 60 ชั่วโมง คาลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท มีทงั้ หมด 3 รุน เริม่ รุนแรก 3
-10 มีนาคม 2548
• หลักสูตร 372 ชั่วโมง คาลงทะเบียนคนละ 8,500 บาท มีทงั้ หมด 3 รุน เริ่มรุนแรก 21
มกราคม -18 กุมภาพันธ 2548
สนใจติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สสจ.
3. การเสด็จเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ของทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ณ ชุมชนลับแล เขตเทศบาลวาริน
ชําราบ และบริเวณทุงศรีเมือง ระหวางเวลา 17.00 น-20.00 น โดยการเสด็จเยี่ยมชุมชนและทรงคอน
เสริตรวมกับ แกรมมี่ ณ บริเวณทุงศรีเมือง
3.1 ขอเชิญ หัวหนาสวนสาธารณสุขระดับจังหวัด และ ระดับอําเภอ รวมเขาเฝาและรับเสด็จ
พรอมรวมทูลเกลาถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยขั้นต่ํา จํานวนเงิน
5,000 บาท สวน 50,000 บาท ขึ้นไปจะไดรับพระราชทานเข็มทองคํา
3.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดระดับอําเภอ รวมรับเสด็จ และรับผิดชอบการจัด
นิทรรศการ โดยการนําผลงานการดําเนินงานดานยาเสพติดในดับอําเภอ เพื่อนําเสนอในนิทรรศการใน
วันเสด็จเยี่ยมโครงการ
ฝายประกันสุขภาพ
รายละเอียดการไดรับจัดสรรงบประมาณ จาก สปสช.ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ขอใหทุกอําเภอดําเนินการตรวจสอบเปาหมายการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับศูนยสขุ ภาพ
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2548 ที่ www.phoubon.in.th หากมีการเปลี่ยนพืน้ ที่ ขอใหแจงที่ศนู ย IT
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547
2. ขอใหทุกอําเภอ เรงรัดสงขอมูล Healthy Thailand ทุกเดือน โดยตัดยอดขอมูลวันที่ 25 พ.ย. 2547
2.1 ระดับหมูบาน/ตําบล (10 ตัวชี้วัด) รายงานขอมูลภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยเรียก
โปรแกรมที่ www.phoubon.in.th
2.2 ระดับอําเภอ (6 ตัวชี้วัด) สงขอมูลตามแบบฟอรมใหฝายยุทธศาสตร หรือ ศูนย IT ระดับ
อําเภอ มี 1 อําเภอที่สงขอมูล คืออําเภอดอนมดแดง
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มติที่ประชุม รับทราบ
-ขอใหทุกหนวยและทุกอําเภอ เรงรณรงคปอ งกันและควบคุมโรคไขเลือดออก รวมทัง้ โรค
ระบาดอื่นๆดวย
-การรวมพลคนเสื้อเหลืองทั่วฟาไทย ฝากใหผูรับผิดชอบวางแผนการนับจํานวนผูที่มารวมงาน
เพื่อใหไดเปาตามที่ตองการ โดยเฉพาะการนับจํานวนเด็กนักเรียนที่รวมออกกําลังกาย
-วันที่ 1 เม.ย. 2548 รานอาหารทุกรานที่ขึ้นทะเบียนจะตองไดผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ซึ่งอาจมีการกระตุนโดยการประชาสัมพันธใหรับประทานอาหารเฉพาะรานที่ผานเกณฑ
-ขอใหฝายที่รักผิดชอบแจงเปาหมาย ในการทูลเกลาถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE
NUMBER ONE ไปยังหัวหนาสวนสาธารณสุขระดับจังหวัด และ ระดับอําเภอ
-ขอใหทุกอําเภอแจงเปาหมายการดําเนินงานการพัฒนาดาน IT ในป 2547 ใหเรียบรอยกอน
จะดําเนินการในสวนของ ป 2548

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ฝายยุทธศาสตร
1. การปรับปรุงฐานขอมูล อสม. ขอใหทุกอําเภอตรวจสอบขอมูล อสม. ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 พ.ย.
2547 เพื่อใหทนั กับการพิมพบัตรประจําตัว อสม. หากตรวจสอบเสร็จสิ้นแลวใหประสานไปยังคุณ
อมรรัตน ทวีกุล ผูประสานสวนกลาง ที่หมายเลขโทรศัพท 01-4218609 หรือ 02-5901543 สําหรับ
ขอมูลคูสมรสและบุตร ขอใหปรับปรุงแกไขใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 พ.ย .2547
2. การคัดเลือก อสม. ดีเดน จากที่จังหวัดไดใหทุกตําบลดําเนินการคัดเลือกตําบลละ 1 คน ใหแลว
เสร็จ ภายในวันที่ 29 ต.ค. 2547 ระดับอําเภอจะตองคัด อสม. ดีเดนทัง้ 10 สาขาๆละ 1 คน และนํามา
พิจารณาคัดเลือกในระดับโซน โดยจะขอขอมูลภายในวันที่ 10 พ.ย. 2547 เพื่อจะไดนํามาคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดตอไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
1. สรุปผลตามมาตรการ 3 ซึ่งทางรัฐบาลใหดําเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2547 ทางจังหวัดมีรายชื่อ
ผูเขารวมมาตรการ จํานวน 21 คน ไมประสงคออกตามมาตรการ จํานวน 5 คน ขณะนี้ยุติโครงการ
แลวแตมีแนวทางทําเปนโครงการพัฒนาตอไป สวนการประเมินรอบที่ 2 ไดยกเลิกไปเปนที่เรียบรอย
แลว นอกจากนี้ยังมีผูยนื ขอลาออกตามมาตรการ จํานวน 12 คน ในเหตุเจ็บปวย จํานวน 1 คน และ
ยืนเพื่อใหรับบํานาญ จํานวน 3 คน รวม 16 คนที่ออกตามโครงการ
2. เรื่องกําหนดตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. ที่ สนง.สสอ. ทาง สป. ไดกําหนดตําแหนงของ
จังหวัดอุบลราชธานีไว 7 ตําแหนง (เดชอุดม มวงสามสิบ ตระการพืชผล วารินชําราบ ศรีเมืองใหม
เมือง และเขื่องใน) ซึ่งจังหวัดไดรับมอบหมายใหพิจารณาผูมีความสามารถเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
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โดยมีเงื่อนไขตาม ว.16 คือตองดํารงตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารสาธารณสุขครบ 8 ป และมีวฒ
ุ ิปริญญา
ตรีดวย รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง
3. ขอความรวมมือวางตูบริจาค เพื่อสบทบกองทุนสรางโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
4.ขอเชิญทุกทานรวมทําบุญในกฐินพระราชทานมูลนิธิ 50 พรรษา ในวันที่ 14 พ.ย. 2547 โดยจะมี
การฉลององคกฐินในวันที่ 13 พ.ย. 2547 ณ ลานทุง ศรีเมือง
โรงพยาบาลตระการพืชผล
ขอเพิ่มรายชื่อแพทย ทันตแพทย เพื่อเบิกจายเงินพิเศษ ในป 2548 คือ นายวิสิฐ นายแพทย 5
พ. โรงพยาบาลตระการพืชผล
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
สํานักงานระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน (ศูนยนเรศธร) จะจัดประชุมเรื่องการดําเนินงาน
การแพทยฉุกเฉิน เขต 14 ในวันที่ 5 พ.ย. 2547 ณ หองประชุมชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษา จึงใครขอเชิญ
ทุกหนวยงานเขารวมการประชุมดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
-ขอใหทุกหนวยเรงดําเนินการดานงาน อสม. โดยดวน และทันกําหนด
-ขอเสนอแนะใหแตละฝายนําเรื่องที่ตองแจงและสําคัญนําเขาระเบียบวาระการประชุมที่ 7
เพื่อใหทุกหนวยสามารถนําไปขยายและปฏิบัติตอได สวนระเบียบวาระที่ 8 เปนเรื่องแจงที่มี
ความสําคัญนอย
-ขอใหฝายบริหารทัว่ ไปนํารายละเอียดเกีย่ วกับการพิจารณา ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
8 ว. มาแจกใหทกุ หนวยงานทราบและพิจารณาโดยดวน
-จากการสรุปผลงานระดับจังหวัดที่ผา นมาขอใหทกุ อําเภอไดกลับไปพัฒนา และสรุปผลงาน
สง สสจ.โซน เพื่อติดตามและรวบรวม อีกทั้งนํามากําหนดทิศทางการดําเนินงานในป 2548
-ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการรับเสด็จฯ พระบรมศานุวงศ หลายพระองคดวยกัน จึงใคร
ขอใหทุกอําเภอที่มีโครงการในพระราชดําริไดเตรียมการสรุปผลงานและเตรียมการรับเสด็จ ฯ
-โรงพยาบาล 50 พรรษา มีโครงการจะเปดใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2548 ดังนัน้ ในเดือน
เมษายน จะมีการวางแผนการจัดการดานบุคลากร ซึ่งสวนใหญจะมาจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค
-ในวันที่ 15-16 พ.ย. 2547 จะมีการประชุม ครม.สัญจร จึงขอใหมีการเตรียมการเกี่ยวกับ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดบานดู ควรมีการพัฒนาใหเปนตลาดสดนาซือ้

ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
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(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานประชาสัมพันธ

