รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10 / 2548 วันที่ 31 ตุลาคม 2548 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
โรจนศักดิ์โสธร
2 นายสุวิทย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายสวัสดิ์
ทองผา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
8 นายพรเจริญ
9 นส.พรรณทิพา แกวมาตย
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
10 นางจินตวีส
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
11 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
12 นางชลิยา
วามะลุน
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
13 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
14 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
15 นายคมชาย
สุขยิ่ง
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
16 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
17 นางศุภวรรณ
เกตุรินทร
แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7
18 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
19 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
20 นส.สวางทิพย
ชาภูคํา
ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
21 นส.ศิริวรรณ
ชุมนุม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
22 นางสุจิรภรณ
เศลารักษ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
23 นายมานิต
เหลาคงธรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
24 นายดนุภพ
ศรศิลป
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
25 นางสรัสวดี
ธานี
ศูนยอนามัยที่ 7

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

นายหมุน
นางสิริพร
นส.กาญจนา
นางบุญเรือง
น.ส.ไพรัช
นางปริญญา
นางฉวีวรรณ
นายวิโรจน
นางสุปรีดา
นายพรประเสริฐ
นางอุบลรัตน
นางพรนภัส
นายประทีป
นางหรรษา
นส.ขนิษฐา
นายสมบูรณ
นางสาววชิรา
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นส.วนิดา
นายกําแหง
นายอรุณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นางภัทรา
นายจตุรพิศ
นายปยะมิตร
นส.วีระสุดา
นางสุชารัตน
นายปรีชา

ภาคทอง
วงศตรี
มหาพล
ชัยสิทธิ์
บุญจรัส
ผกานนท
แกวมณี
เซมรัมย
บุญทาว
อุนคํา
บุญทา
ประเสริฐไทยเจริญ
บุญธรรม
ชื่นชูผล
ดาโรจน
เพ็ญพิมพ
เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
ชัยเวชสกุล
สมสุข
บุญสราง
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
ทานุชิต
สมหอม
สมบูรณ
สวัสดี
ดวงแกว
ทองมูล

หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายอนามัย
หัวหนาฝายควบคุมโรค
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหนางานกิจการพิเศษ
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
แทนหัวหนางานการแพทย
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉกุ เฉิน
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
แทนผูชว ยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
งานเลขานุการกิจ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข

3
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
87

นายเริงฤทธิ์
นางธิดารัตน
นางเรียมรัตน
นายสุวชัย
นายรวี
นางมณีวรรณ
นายสัญชัย
นายภูมนิ ทร
นายณัฐกฤตย
นางรัชนีพร
นส.ฑิฆัมพร
นางพิสมัย
นส.ประภัสสร
นางจิรวัฒน
นางพัชราภรณ
นางฉัฐฉวี
นางภูริดา
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุทธินันท
นายศิริวุฒิ
นายภิรักษ
นายณัฐวุฒิ
นายพัฒนา
นส.อาทิตยา
นายกฤษฎา
นายณรงคศักดิ์
นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา

เริงนิรันดร
บุญทรง
รักเสมอวงศ
กุมปรุ
แววศรี
โคนถอน
บุญมาเสน
ศรีทานันท
เสงี่ยมศักดิ์
สิมาฉายา
พันธุพ นิ ิจ
วรรณชาติ
ศันสนะพิทยากร
สุสิงห
ถิ่นแกว
ใจแกว
พลศักดิ์
บุญไทย
เจียรกุล
โคตะสิน
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
มณีขัติย
ตันสกุล
เครื่องพาที
พูลเพิ่ม
เข็มเพชร
จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ

ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายควบคุมโรค
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายควบคุมโรค
ฝายควบคุมโรค
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

4
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

นายพิสิษฐ
นส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายปรีดา
นายเชาวฤทธิ์
นายพิทักษ
นางสุดาพรรณ
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม

เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
สืบสิงห
พจมานเมธี
ทองทรง
ประคองพันธ
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลกุดขาวปุน
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย

5
119 นายชวน
120 นายชูวทิ ย
121 นส.สุภาภรณ

จันทรเลื่อน
ธานี
พุฒผา

สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายสรศักดิ์
บุญจันทร
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
3 นายสุรพงษ
จารุแพทย
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
4 นางทิพวรรณ
โรจนศตพงค
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
5 นายคมกริช
ละคร
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
6 นางเพ็ญศรี
เริงนิรันดร
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ

พิธีการกอนการประชุม
1. พิธกี ารตอนรับและรับมอบนโยบายจาก นายธานี ปลูกเจริญ รองผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี
2. พิธีแสดงความยินดีในการเลื่อนตําแหนง
- นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ เลื่อนตําแหนงเปน นักวิชาการ
สาธารณสุข 8 ว.
- นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม เลื่อนตําแหนงเปน นักวิชาการ
สาธารณสุข 8 ว.
- นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ เลื่อนตําแหนงเปน นักวิชาการ
สาธารณสุข 8 ว.
- และเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6 เลื่อนตําแหนงเปน เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 7 จํานวน
7 คน

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดที่ยายมาใหมคือ
- นายสุธี มากบุญ ผูวา ราชการจังหวัด ยายมาจากจังหวัดยโสธร
- นายธานี ปลูกเจริญ รองผูวาราชการจังหวัด ยายมาจากจังหวัดสตูล
- นายวันชัย สุทนิ รองผูว าราชการจังหวัด ยายมาจากจังหวัดยโสธร
จากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมีงานนโยบายของจังหวัด ซึ่งไดมอบหมาย
ใหฝายยุทธศาสตรฯ คัดกรองรายละเอียดที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขกอน จึงจะนําไปชี้แจงให
แตละหนวยงานทราบอีกครั้ง
วันที่ 16 พย. 2548 จะมีการทอดกฐินของหลวงปูมา ซึง่ จะมาทอดทีว่ ดั คูขาด อ.เขื่องใน
ฐานขอมูล CEO ของจังหวัดยังมีการดําเนินงานไมเรียบรอย ทางจังหวัดจะไดแตงตั้ง
คณะกรรมการมาดูแลกํากับอีกครั้ง ดังนัน้ ขอใหแตละอําเภอดูแลขอมูลของหนวยงานตนเองใหถูกตอง
รวดเร็วดวย
วิสัยทัศน ของจังหวัด ตองการใหทาํ งานรวมกัน เหมือนเปนกรมอุบลราชธานี นอกจากจะเปน
งานเฉพาะดานขอทํางานเต็มที่ไปในทิศทางเดียวกัน
ทางจังหวัดไดขอใหมีการดําเนินงานดานการควบคุมเสียงดังในสถานบริการ สถานบันเทิง
ขอใหมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในรูปแบบบูรณาการไปพรอมๆกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2548 วันที่ 3 ก.ย. 2548
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.8584 ลงวันที่
13 ตุลาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2548 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และ Upload
ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ งานกิจการ
พิเศษ
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2548
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ในระบบ GF MIS นั้น ในสวนที่ยงั คงเหลือขอใหทาง สสจ. จัดทําโครงการไป
เบิกจายงบในสวนที่เหลือนี้ไดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ศูนยอนามัยที่ 7
การดําเนินงานในป 2549 นี้ ทางศูนยฯ จะไมมงี บประมาณสนับสนุนจังหวัด เนือ่ งจากทาง
กรมไดจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนงานตามนโยบาย ใหแตละจังหวัดดําเนินการโดย สป. แลว
ดังนัน้ จึงไมมโี ครงการใดที่จงั หวัดจะทํามาของบประมาณจากศูนยฯ รายละเอียดไดแจงแกผูรับผิดชอบ
ไปแลว
นอกจากนี้ ทางศูนยฯ ยังเนนการประสานดูแลแตละงานอยางใกลชดิ ของจังหวัดทั้ง ในเขต
11 และเขต 14 โดยจะจัดผูร ับผิดชอบในแตละงานทัง้ ระบบกับแตละจังหวัด และผูประสานงานระดับ
เขต 14 คือ นางครองสุข แกวชิน
วันที่ 11 พ.ย. 2548 เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางกรมอนามัยไดเชิญ รมช.วาการกระทรวง
สาธารณสุข มาทีโ่ รงแรมเนวาดาแกรนด เพื่อมอบรางวัลแกหนวยงานสาธารณสุขในเขต 11 และเขต
14 ที่มีดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายในภาระตางๆของกรมอนามัย จึงใครขอเชิญผูบริหารทุกทาน
เขารวมเปนเกียรติดวย รายละเอียดจะมีหนังสือเชิญอีกครั้ง
มาตรฐานสวมแตละประเภท และรายละเอียดงานตางทาง ทางศูนยจะใหผูประสานงาน
จัดเตรียมเอกสารมอบใหผูรบั ผิดชอบของแตละจังหวัดในวันที่ 11 พ.ย. 2548 และจังหวัดอุบลราชธานี
จะเปนจังหวัดตนแบบการดําเนินงานสวมสาธารณะที่มมี าตรฐาน รายละเอียดจะประสานอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหมีการปลุกกระแสการลางมือที่ถกู ตองดวย
4.3 สํานักงานสาธารณสุข เขต 14
เนื่องจาก สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 ไดยายที่ทาํ การมายังบริเวณชัน้ 2 ของอาคาร 1 สนง.
สสจ. อุบลราชธานี โดยมีคุณรัชวี ดําบรรพ เปนผูประสานงาน ขอแจงหมายเลขโทรศัพทของ
สํานักงานเขต คือ หมายเลขโทรศัพทสายตรงคือ 045-243389 หมายเลขโทรสาร 045-261865 และ
หมายเลขภายในใหตอ 2220
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นายลําพูน ฉวีรักษ สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
คณะกรรมการกลุมสาธารณสุขอําเภอไดหมดวาระลง จึงไดมีการเลือกตัวแทนใหมขึ้นมาเปน
คณะกรรมการแทน คือ
นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม เปนประธานคณะกรรมการ
นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง เปนรองประธานฝายบริหารงานบุคคล
นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ เปนรองประธานฝายวิชาการ
นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน เปนรองประธานฝายกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทยพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอาํ นวยการโรงพยาบาล 50 พรรษาวชิราลงกรณ
ทางโรงพยาบาลไดเปดใหบริการตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ถึงปจจุบัน โดยมียอดผูมารับ
บริการเฉลี่ยวันละ 27 คน ซึ่งคาดวาในอนาคตจะมีปริมาณมากขึ้น ตามหลักการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลจะดูแลพระภิกษุสงฆ 19 จังหวัดเปนหลัก และมีพื้นที่ในความดูแลคือ กิ่งอําเภอเหลาเสือ
โกก และบางตําบลของอําเภอเมือง (ต.ไรนอย, ต.กุดลาด, ต.กระโสบ) ดานบุคลากรคาดวาจะมีความ
พรอมมากขึ้นในเดือนเมษายน 2549 ทางโรงพยาบาลจะเริ่มรับผูปวยในในวันที่ 1 พ.ย. 2548 ทาง
โรงพยาบาลจะนําผลการดําเนินงานมานําเสนอใหทราบเปนระยะตอไป
ในวันที่ 16 พ.ย. 2548 ทางโรงพยาบาลจะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูป 2 องค
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานมา นอกจากนี้ในตอนบายยังมีพิธที อดผาพระกฐิน
พระราชทาน ในชวงเย็นจะมีการปฏิบัติธรรม 5 วัน 5 คืน ดวย จึงใครขอเชิญผูบริหารทุกทาน และผูที่
สนใจปฏิบัติธรรมเขารวมเปนเกียรติดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทยพฒ
ั นา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ขอสอบถามเรือ่ ง อัตราคาจางลูกจางนักเรียนทุน ที่มวี ฒ
ุ ิปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี
ในปงบประมาณ 2549 เพื่อใหถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหกลุมผูอาํ นวยการโรงพยาบาลรวมกันพิจารณา ซึ่งจะขึ้นกับสถานะเงินบํารุงของ
โรงพยาบาล
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นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จากการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขพื้นที่ ทุกโซนรวมกัน มีขอสรุปวา จะมี
การแตงตั้งปรับปรุงคณะกรรมการใหม โดยใหเจาหนาที่จากฝายยุทธศาสตรฯของ รพช. และ สสอ.
มารวมเปนคณะกรรมการดวย และเพิม่ บทบาทหนาทีข่ ึ้นดวย คือ มีการติดตามการดําเนินงาน Focal
Point ของแตละอําเภอทัง้ 6 เรื่อง (เมืองไทยแข็งแรง, การประกันสุขภาพ, ตลาดสดนาซื้อ, อาหาร
ปลอดภัย, สุขภาพจิตและแพทยแผนไทย, การควบคุมและปองกันโรค และสถานะการเงินและการ
คลัง) นอกจากนี้ยงั ตองติดตามผลการดําเนินงานเรื่องสิทธิวา ง การตรวจสุขภาพประจําปของกลุม อายุ
25 ปขึ้นไป และการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ไขหวัดนก และเพิ่มโรคเบาหวานดวย สวนงาน
ดานสุขภาพจิตใหติดตามรายงานปญหาการฆาตัวตายดวยเชนกัน รายละเอียดฝายยุทธศาตรฯจะได
แจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. การลดปริมาณการใชไฟฟา และน้าํ มันเชื้อเพลิง
ปงบประมาณ 2549 กพร. แจงคณะรัฐมนตรี มีมติใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน โดยเนนการลดปริมาณการใชไฟฟา และน้ํามันเชื้อเพลิง รอยละ 10-15
ของปริมาณการใชในปงบประมาณ 2546 และกําหนดใหผลการดําเนินการประหยัดพลังงาน เปน
ตัวชี้วัดผลงาน(KPI) ของทุกหนวยงาน และใชในการประกอบการพิจารณา จัดสรรเงินรางวัลประจําป
(Bonus) โดยเริ่มตนปงบประมาณ 2549 เปนตนไป จึงขอใหหนวยงานทุกแหง (รพศ.,รพช.,สสอ.,และ
สอ.) ดําเนินการตามมาตรการที่กาํ หนดและรายงานผลการดําเนินงานทาง เว็บไซด www.ereport.energy.go.th รายละเอียดในการดําเนินการฝายบริหาร สสจ.จะจัดทําคูมือและชีแ้ จงการ
รายงาน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
2. พิธีอัญเชิญ ”พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ” และพิธีถวายผาพระ
กฐินพระราชทาน
แจงกําหนดการพิธีอัญเชิญ ”พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ”
โดยพระบรมราชานุญาตฯ และพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร ณ ธรรมสถานโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คือ
วันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2548
เริ่มพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ที่วดั ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ประธานพิธีฝายบรรพชิต พระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคมและประธาน
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มูลนิธิโรงพยาบาล50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ประธานพิธีฝายคฤหัสถ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยปลอยขบวนจักรยานและรถอัญเชิญฯ
ผานจังหวัดตางๆมุงหนาสู จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2548
เวลา 14.30 น จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีตอนรับขบวน ณ บริเวณทุงศรีเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยประธานพิธี ผูวา ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548
เวลา 07.00 น อัญเชิญ พระบรมสารีรกิ ธาตุฯ จาก บริเวณทุงศรีเมือง ไปโรงพยาบาล 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประธานพิธี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม และพล.ต.อ.ชิดชัย
วรรณสถิตย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เวลา 13.30 น พิธถี วายผาพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
ในพิธี จึงขอเชิญ หัวหนาสวนราชการทุกทาน รวมตอนรับและรวมเปนเกียรติในพิธีดวย
3. เงินเพิ่มพิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร
การพิจารณาการเบิกจายเงินเพิม่ พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบตั ิสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน
- มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 2 ราย
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
สถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
ตั้งแต
1. นางสาวปริณดา ผลวิสทุ ธิ์ นายแพทย 6 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 พ.ย. 2548 เปนตนไป
2. นายวิเชียร เชาวศรีกุล
นายแพทย 6 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 พ.ย. 2548 เปนตนไป
- ไมมีผูขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ
การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสม ผูท ี่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอพิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิม่ พิเศษฯ ของ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
4. ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงินการคลัง
4.1 การสงรายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2548 ประกอบดวย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
- งบแสดงผลการดําเนินงาน (งบกําไรขาดทุน)
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบ
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- กระดาษทําการ ณ 30 กันยายน 2548
1) แมขายบริการ สงกระดาษทําการ แตยังไมสงงบการเงินประจําป มี รพ.มวงสามสิบ สง
ครบ
2) ลูกขายบริการ มีเพียงกระดาษทําการ แตยังไมสงงบการเงินประจําป
3) สสอ. สง 3 แหง สสอ. เมือง สสอ.เดชอุดม สสอ.สิรินธร
ดูรายละเอียดการสงรายงานการเงินไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายบริหาร
4.2 การสงรายงาน 0110 รง 5
1) แมขายบริการ สงครบทุกแหง ทัง้ สวนการเงินและกิจกรรม
2) ลูกขายบริการ สงครบในสวนกิจกรรม และในสวนการเงินสงครบเพียง 9 แหง
4.3 รายงานสถานการณ การเงินการคลังประจําเดือน กันยายน 2548 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
เนื่องจากเดือนกันยายน เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ และฝายบัญชีของหนวยบริการ
จําเปนที่จะตองปรับปรุงรายการใหถกู ตองมีความผิดพลาดนอยที่สุด จําเปนทีผ่ ูบริหารควรใหความ
ชวยเหลือในการรวบรวมขอมูล ใหครบถวน ซึ่งงานบัญชีไมสามารถจัดการไดดวยตนเอง ไดแก
- เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจําป เพื่อใหไดยอดวัสดุคงคลังที่ถกู ตอง
- การนําสินทรัพยถาวรมาคํานวณคาเสื่อมราคา (อาคาร ครุภัณฑ อุปกรณ)โดยงานพัสดุ จาก
ทะเบียนครุภัณฑ
- ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง คางชําระขามปงบประมาณ(ตั้งแต ป 2546) รวมทั้งลูกหนี้เงินยืมมี
การยืมซ้าํ ซอน ยังไมชดใช ใหเจาหนาที่บญ
ั ชีมีหนาที่การรายงาน แกผูบังคับบัญชา เพื่อสัง่ การตาม
ระเบียบวาดวยการยืมเงินราชการ(สัง่ หักเงิน ณ ที่จาย)
- ลูกหนี้คารักษาพยาบาล(งานประกันหรือศูนยเรียกเก็บ ของ รพช.เปนผูใหขอมูล) พรบ.รถ ,
ขาราชการ, ผูปวย UC นอก CUP
- เจาหนีก้ ารคา ยา เวชภัณฑมิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุทั่วไป
ดังนัน้ การรายงานสถานการณการเงินการคลังของเดือนกันยายนนี้ ยังไมสมบูรณ เนื่องจาก
ยังขาดการจัดการขอมูลดังกลาว แตแนวโนมของสถานการณทางการเงิน จะแตกตางจากที่รายงานไม
มากนัก ทานผูบ ริหารจึงควรเฝาระวัง ภาวะขาดสถาพคลองในอนาคตขางหนาตอไปดวย และอยางไรก็
ตาม จังหวัดจําเปนที่จะตองรวมงบการเงินภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานีสง กระทรวง ภายในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2548 และขอใหทา นเรงรัดผูรับผิดชอบของหนวยบริการ(อําเภอ) สงรายงานใหจงั หวัดไม
เกิน 2 พฤศจิกายน 2548
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4.4 รายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน ดานการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลชุมชน พบวา
1) โรงพยาบาลที่ภาวะวิกฤตทางการเงิน มีผลเนื่องมาจากการขาดวินัยในดานการเงินการ
คลัง ไดแก การจายคาตอบแทน (OT) ที่มีจํานวนสูง จากสาเหตุการจายคาตอบแทนในอัตราทีส่ ูงตาง
จากหนวยงานอื่น การจัดเวรซ้ําซอนขึน้ ปฏิบัติงาน หลายคนเกินความจําเปน (สําหรับหนวยบริการที่มี
ผูปวยนอยมาก)หรือจัดเวรเลี่ยงเวรบายดึกเพื่อใหไดคาตอบแทนเพิม่ ขึ้น(เวร OT เชา) บางแหงเบิก
คาใชจาย คาตอบแทน ในอัตรา ขาราชการทั้งที่ผปู ฏิบัติเปนลูกจางชัว่ คราว
2.) การซื้อวัสดุเกินความจําเปนมา Stock เปนจํานวนมาก โดยอางเหตุผลซื้อจํานวนมาก
ราคาถูก แตไมไดนําหลักฐานการจัดซื้อจัดจาง และไมไดนํามาบันทึก แจงหนีก้ ารคา และหัวหนาหนวย
บริการ ควรตรวจสอบการสัง่ ซื้อที่ไมมกี ารขออนุมัติ จากการตรวจสอบของศูนยฯ พบวา ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล หลายแหงยายจากโรงพยาบาลนัน้ ๆ ไปแลว แตใบสงของยังคาง Stock ไมไดมีการเซ็น
อนุมัติจัดซื้อ จัดจาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลคนใหมไป ก็ไมอยากเซ็นอนุมัติยอนหลัง ทําให
ตรวจสอบใบสําคัญคูจายพบวาบางชุด(ผูอาํ นวยการไมลงลายมือชื่ออนุมัติ)
3) การใชเงินผิดประเภท โรงพยาบาลบางแหง ไมจา ยหนี้คายา อยางสม่ําเสมอแตนําเงิน
ไปซื้อครุภัณฑที่ไมจําเปน เพือ่ ใหโรงพยาบาลผาน HA เชน ซื้อเครื่องปรับอากาศ/ ปรับปรุงหองประชุม
ใหมโดยการทุบตึก ทะลุหอง ตอเติมและซอมแซม เพิ่มครุภัณฑ ขึ้นใหมโดยใชเงินบํารุงทีม่ ีจํานวนนอย
นั้น ซึ่งไมไดจากเงินโครงการ UC (งบลงทุน) เอาเงินชําระหนี้คายา ไปใช จึงทําให โรงพยาบาลขาด
สภาพคลอง มีหนี้สนิ คางชําระคายา จํานวนมาก
4) การมียอดหนี้เงินยืมบํารุง คางชําระนาน ตัง้ แตปงบประมาณ 2547 ซึ่งบัดนี้ ก็สิ้นสุด
ปงบประมาณ 2548 แลว การวิเคราะหสถานะการทางบัญชี นาจะเปนคาใชจา ยไปแลว กลับกลายมา
เปนสินทรัพยอยู รายไดจึงสูงกวาคาใชจา ยเมื่อปดงบปลายป
5) การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการบันทึกบัญชี ตั้งแตผูปวยมารับบริการเกิดรายไดคา
รักษาพยาบาลตามจุดตางๆ ไดแก ผูปวยนอก(รวมหอง ER) ผูปวยใน ทันตกรรม นวดแผนไทย งานเวช
ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบแตละงานตองรวบรวมมูลคาการรักษา สงงานบัญชีเพื่อบันทึกขอมูล และการเรียก
เก็บคาบริการผูปวย พรบ.รถ, ประกันสังคม ,สิทธิขาราชการ , รวมทั้งคารักษาผูป วย UC ที่อยูนอก
CUP ,คาใชจายสูง/กรณีฉกุ เฉินแลวแตกรณี ใหผูรับผิดชอบสงขอมูลใหฝายบัญชีบันทึกรายการให
ครบถวน เนือ่ งจากปงบประมาณ2548 ที่ผานมา ขอมูลขาดหายไปหรือบางแหงขอมูลคูณสอง ไม
นาเชื่อถือ
6) การตรวจนับ คลังพัสดุ รวมทั้งมูลคาคงคลังของวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก เวชภัณฑยา
เวชภัณฑมิใชยา วัสดุทวั่ ไป ในทุกสิน้ เดือน จะตองสงรายงานมูลคาคงคลังใหแกเจาหนาที่บัญชี ซึ่งที่
ผานมาสงเพียง คลังฝายบริหาร และฝายเภสัชเทานั้น เปนการไมถูกตอง ทุกสถานที่ที่มกี าร STOCK
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วัสดุ ตองรายงานวัสดุคงคลังไดแก งานรักษาพยาบาล ทันตกรรม ชันสูตร เวชปฏิบัติ ฝายเภสัชกรม
(รวมคลังเล็ก คลังใหญ) ฝายบริหารทั่วไปใหสงรายงานประจําเดือน
ขอเสนอแนะ
1) เรื่องความสําคัญของ มาตรการการควบคุมภายใน ของหนวยงาน ผูบริหารควรให
ความสําคัญระบบการควบคุมภายใน เพื่อไมใหเกิดกรณี
1.1 การจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับพัสดุยอนหลัง
1.2 การตรวจรับพัสดุ วามีของจริงรับเขามา แลวใชในราชการตนเอง หรือไม หรือมี
การยักยายไปนอกหนวยบริการหรือไม
1.3 วัสดุมีการสูญหาย หลังการตรวจรับวัสดุแลว แตกอนเก็บเขาคลัง
2) การจัดซื้อจัดจางเปนหนาที่ เจาหนาทีพ่ ัสดุ ที่โรงพยาบาลแตงตั้งใหดําเนินการ ในการ
ขอความคิดเห็นในการขออนุมัติจัดซื้อ โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนผูอนุมัติ เมื่อตองการให
เจาหนาที่การเงิน จายเงินใหแกเจาหนี้ หรือใหฝายบัญชี บันทึกรายการหนี้สิน เจาหนาที่พัสดุตอ งนํา
เอกสาร ที่ผานการอนุมัติจากผูอํานวยการฯ แลวเทานัน้ จึงจะนํามาจายเงินและบันทึกบัญชีได มิใชมี
เพียงใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวแลวไปขอเงินเจาหนาที่การเงิน
3) ขอความรวมมือในเรื่องวินัยการเงินการคลัง ใหมีการวางแผนการใชจายงบประมาณ ซึ่ง
มีอยางจํากัดใหใชประโยชนไดอยางสูงสุด
โดยเฉพาะการจายชําระหนี้คาเวชภัณฑควรทําอยาง
สม่ําเสมอ ใชเงินตามแผนทีก่ ําหนดไวแตตนป จะทําใหการดําเนินงานของหนวยบริการมีประสิทธิภาพ
5. งานอืน่ ๆ
5.1 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบถาม รพช.ขนาด 30 เตียงขึ้นไป ที่
ประสงคจะรับ นิสิตฝกงานในป การศึกษา 2549 เพิ่มเติมจากเดิม 4 แหง คือ รพ.พิบูลมังสาหาร,รพ.
ตระการพืชผล,รพ.เขื่องใน,รพร.เดชอุดม แจงฝายบริหารภายใน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
5.2 ขอใหหนวยงาน โรงพยาบาลชุมชน, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง สงรายชื่อ
ขาราชการเพือ่ แตงตั้ง เปนเจาหนาที่พัสดุ ประจําปงบประมาณ 2549 ใหฝายบริหารทั่วไป ภายในวันที่
4 พฤศจิกายน 2548 และขอใหดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป 2548 ภายในหนวยงาน ,
หนวยงานในสังกัดพรอมสงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ใหฝายบริหารดวย รายละเอียดไดแจงให
ทราบเรียบรอยแลว
5.3 ประกาศสํานักงานกําหนดพืน้ ทีพ่ ิเศษ ปงบประมาณ 2548 ใหเปดดูรายละเอียดสํานักงาน
ที่ไดรับการประกาศฯ ไดที่เว็ปไซตกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
5.4 ตามหนังสือที่ อบ 0027..301(1).02/4564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ขอแจงรายชื่อแพทย
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม จํานวน 1 ราย (แพทยหญิงอาทิตยา เครื่อง
พาที ตําแหนงนายแพทย 4) ขอเพิ่มคาตอบแทนปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ (On call) เฉลี่ย 5,000
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บาทตอเดือน ดังนัน้ จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯระดับจังหวัด พิจารณาออกประกาศ
เพิ่มเติมรายชือ่ เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป
5.5 ขอให โรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง สงรายชื่อเจาหนาที่ เพื่อแตงตั้งเปน คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2549 ใหฝายบริหารภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เพื่อ
จะไดรวบรวมและจัดทําคําสั่งแตงตั้ง ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายควบคุมโรค
1. ไขหวัดนก
สถานการณโรคไขหวัดนกและการเตรียมความพรอมรับสถานการณการระบาด ดูรายละเอียด
ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
2. ไขเลือดออก
สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนตุลาคม 48 มีอัตราการเกิด 43 ตอแสนประชากร
อัตราปวยมากที่สุดที่ อําเภอน้ํายืน อําเภอนาจะหลวย อําเภอเมือง และ อําเภอศรีเมืองใหม ตามลําดับ
ดูรายละเอียดคา HI, CI เดือนกันยายน ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
3. โรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา
สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนตุลาคม 2548 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
แผนปายรณรงค ไขหวัดนก ขอใหแตละหนวยเรงดําเนินการเอง ไมตองรอการสนับสนุนจาก
สวนกลาง และตองชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงโรค การรักษา และการปองกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
มั่นใจการกระบวนการตางๆของหนวยงานสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. สรุปการจัดสรรงบลงทุนตามแผนงบประมาณ และ Mega Project ป 2549
กระทรวงสาธารณสุข แจงผลการพิจารณางบลงทุน ตามแผนงบประมาณ และ โครงการ
Mega Project ป 2549 แลว ดังรายการตอไปนี้
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ลําดับ
รายการ
จํานวน
งบประมาณ
1 งบประมาณจาก สป.ภายใตแผนงบประมาณ ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรฯ
1) สิ่งกอสราง
1
17,600,000
2) ครุภัณฑ
6
5,947,100
รวม
7
23,547,100
2 งบลงทุนตามโครงการ Mega Project ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรฯ
1) สิ่งกอสรางหนวยบริการ
41
232,520,100
2) ครุภัณฑหนวยบริการ
52
32,131,000
3) งบลงทุนหนวยบริหาร
136
6,988,500
รวม
229
271,639,600
รวมทั้งสิ้น
236
295,186,600

หมายเหตุ
งบประมาณ ไดรับการแจง
จัดสรรเรียบรอยแลว
ใหดําเนินการทําสัญญา
ใหแลวเสร็จภายใน ธ.ค.48
การดําเนินงาน ใหอยูใน
ขั้นตอนการประมูล ภายใน
31 ธ.ค.48 ลงนามสัญญา
ได เมื่อไดรับการโอนเงิน
จาก สป.

มติที่ประชุม รับทราบ
ในปงบประมาณหนา
ขอใหแตละหนวยจัดทําแผนการพัฒนาสถานบริการในแตละปไว
ลวงหนาดวย แตตองมีการวางแผนรวมกันตาม GIS และพิจารณาทบทวนกอนสงจังหวัดใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนธันวาคมนี้
ฝายอนามัย
1. โครงการจัดทอดผาปามหากุศล สมทบกองทุน “ฟนเทียมพระราชทาน”
จะมีการทอดผาปามหากุศล สมทบกองทุน “ฟนเทียมพระราชทาน” จํานวน 80,000 กอง กอง
ละ 4,000 บาท ในวันที่ 28 พ.ย. 2548 โดยจะใหแตละหมูบา นรวมถวายหมูบานละ 1 กอง จังหวัด
อุบลราชธานีมี 2,627 หมูบาน ทางฝายไดจัดสรรสมุดรวมลงนามถวายเงินสบทบกองทุนใหแตละ
หนวยแตตั้งคณะกรรมการฯ ดําเนินงานและรวบรวมสงใหฝายอนามัยภายในวันที่ 4 พ.ย. 2548
รายละเอียดทางฝายไดมีหนังสือแจงเปนทีเ่ รียบรอยแลว
2. หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จะออกปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2548
วันที่ 11 พ.ย. 2548 ออกปฏิบัติงานที่บา นหนองบัว หมูที่ 8 ต.คอแลน อ.บุณฑริก
วันที่ 25 พ.ย. 2548 ออกปฏิบัติงานที่บา นโนนโฮม หมูท ี่ 5 ต.ตาเกา กิง่ อ.น้าํ ขุน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ทุกกองผาปาจะตองมีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ดูแล ใหโปรงใส มีหนังสือชี้แจงชัดเจน เพื่อ
ปองกันการแอบอางตั้งกองทุนผาปาอื่นๆ มีตัวแทนในหมูบานรวมเปนคณะกรรมการ เชน ผูใหญบาน
และ อสม. ฯ ทั้งนี้เนนความรวมมือจากชาวบานทุกหมูบ า น ไมเนนทีจ่ ะตองสมทบถึงหมูบา นละกอง
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. การแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มใิ ชยา จังหวัดอุบลราชธานี ป 2549
คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 3591 / 2548 และ 3592 / 2548 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มใิ ชยา จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ2549 ประชุม
คณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 และแตงตั้งคณะทํางานตามนโยบาย
ดังนี้
1) คณะทํางานจัดทํากรอบรายการเวชภัณฑโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ป 2549
2) คณะทํางานจัดทํากรอบรายการเวชภัณฑศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ป 2549
3) คณะทํางานจัดซื้อยารวม ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2549
4) คณะทํางานจัดซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาวัสดุการแพทยรวม ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
ปงบประมาณ 2549
5) คณะทํางานจัดซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาวัสดุทันตกรรมรวม ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
ปงบประมาณ 2549
6) คณะทํางานจัดซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยรวม ระดับจังหวัด จังหวัด
อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2549
คณะทํางานที่ 1 และ 2 ประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 เพื่อพิจารณากรอบ
คณะทํางานที่ 3 ประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548
2. ขอเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มิใชยา จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ
2549 เพื่อ ติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 13.30 –16.30
น.หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. เวชภัณฑ ยาตําราหลวง สําหรับชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุนเวชภัณฑ ยาตําราหลวง สําหรับชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้าํ ทวม จํานวน 1,000 ชุด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการจัดสรร
ใหกับอําเภอทีป่ ระสบภัย จําแนกตามรายงานจากขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ มท 0610.อบ/ว093
ลว.4 ตุลาคม 2548 รายละเอียดดังนี้
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อําเภอ/กิ่ง
โพธิ์ไทร
โขงเจียม
เขมราฐ
บุณฑริก
เมือง
นาตาล
วารินชําราบ
กุดขาวปุน
มวงสามสิบ
นาจะหลวย
นาเยีย
สําโรง
ดอนมดแดง
พิบูลมังสาหาร
รวม

ราษฎรเดือดรอน
คน
ครัวเรือน
300
187
315
67
655
261
3,410
812
12
157
116
23
315
71
10,832
2,756
15,943
4,343

จัดสรร(ชุด)
100
100
100
100
50
50
50
50
50
150
50
50
50
50
1,000

หมายเหตุ
1 ลัง บรรจุ 50 ชุด 1 ชุด ประกอบดวย
1) พาราเซตามอล 10 เม็ด
1 แผง
2) ยาเม็ดแกแพ 10 เม็ด
1 แผง
3) ผงน้าํ ตาลเกลือแร (6.975 กรัม)
1 ซอง
4) ยาธาตุน้ําแดง (180 มิลลิลิตร)
1 ขวด
5) โพลิโดน ไอโอดีน (15 มิลลิลิตร)
1 ขวด
6) พลาสเตอรยา
2 ชิ้น
7) สําลี (5 กรัม)
1 หอ
4. Food safety
ปายทองอาหารปลอดภัย ( ขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2548 ) จํานวนรานจําหนายอาหารสด
ทั้งหมด 2,790 แหง จํานวนรานจําหนายอาหารสดทีผ่ านเกณฑ food safety จนไดปายทอง 2,423
แหง คิดเปนรอยละ 86.85
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ดังนัน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2548 กลุมงานคุมครองผูบ ริโภครวมกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่
เพื่อความปลอดภัยดานอาหารเขต 14 มีแผนออกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตออายุปายทอง
อาหารปลอดภัย และใหจาํ นวนรานที่ไดรับปายทอง มีความครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ดังนี้
1. วันที่ 1 พ.ย.48
โซน 3 ที่อําเภอพิบูลมังสาหาร
2. วันที่ 4-5 พ.ย.48
หางบิ๊กซี อุบลราชธานี
3. วันที่ 7 พ.ย. 48
โซน 4 ที่ตลาดอําเภอวารินชําราบ
4. วันที่ 11 พ.ย. 48
โซน 5 ที่สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
5. วันที่ 15 พ.ย. 48
โซน 2 ที่ตลาดอําเภอตระการพืชผล
6. วันที่ 18 พ.ย. 48
เทศกาลอาหารที่โรบินสันยิ่งยง อุบลราชธานี
7. วันที่ 28 พ.ย. 48
ตลาดกลางเจริญศรี
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายประกันสุขภาพ
1. สรุปผลงาน Coverage UC เดือนกันยายน 2548
1.1 เงินเพิม่ หรือลบในเดือน
1.2 ผลงานแกไขสิทธิวา งในเดือนกันยายน 2548
- สิทธิวางมาจากไหน
- สิทธิวางเปลีย่ นไปไหน
- ผลงานแกไขสิทธิวา งของ PCU
1.3 ผลงานแกไขสิทธิวางสะสม
1.4 การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC ระหวาง ก.ค. - กย..48
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
2. โครงการยิม้ สวยเสียงใส
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สปสช. และสภากาชาดไทย จะทําโครงการยิม้
สวยเสียงใส โดยใหคนหาและลงทะเบียนเด็กปากแหวงเพดานโหวทเี่ กิดตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2547 ถึง 30
ก.ย. 2551 ทุกราย เพื่อเขาคิวทําการผาตัดรักษาโดยสภากาชาด รายละเอียดสอบถามไดที่ ฝาย
ประกันสุขภาพ
3. แนวทางบริหารงบ UC ป 2549 จังหวัดอุบลราชธานี
จะมีการตัดเงินเดือนระดับ CUP เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทราบถึงตนทุน
การบริการที่แทจริง และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ แตยังคงมีระบบการชวยเหลือเกื้อกูล และ
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ยกเลิกระบบกองกลางของระดับจังหวัด แตจะมีเกณฑกลางที่อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ CUP
Board ของแตละ CUP รายละเอียดสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
งบ UC ของเขตยังไมไดขอสรุป คาดวาจะไดรับจัดสรรไมนอยกวาเดิม ขอใหพิจารณางานใหมี
ประสิทธิภาพตามงบประมาณที่ไดรับ เดือนพฤศจิกายนนี้ขอใหพิจารณางบ PP ใหเรียบรอย รวมทัง้
แผนงานโครงการตางๆ ดวย
ขอใหแตละหนวยตรวจสอบ รายงานสถานการณการเงินการคลังในเดือนกันยายน และการใช
งบประมาณของเครือขาย เพื่อฝายจะรวบรวมนําเสนอแกผูตรวจราชการฯ ตอไป
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการสรางหลักประกันสุขภาพที่ยงั่ ยืนในชุมชน ป 2548
1.1 เปาหมาย ; อสม.หมูบา นละ 1 คน รวม 2,627 คน
1.2 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ( อบรมในเดือน พ.ย.2548 ) หัวขอวิชาการในการจัดอบรม รอ
ประสานงานกับฝายอื่นๆ เพือ่ บูรณาการ จึงจะแจงใหทราบอีกครั้ง
1.3 งบประมาณ 313,750 บาท ( จาก สปสช. )
1.4 วิทยากร 10 คน ประกอบดวย
1.4.1 ผูรับผิดชอบงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนและงานประกันสุขภาพ สนง.
สสจ. จํานวน 3 คน
1.4.2 ผูแทนสาธารณสุขอําเภอ ทุกอําเภอ จํานวน 3 คน
1.4.3 ผูแทนจากชมรม อสม. จํานวน 2 คน
1.4.4 ผูแทน อบต. จํานวน 2 คน
1.5 รูปแบบการอบรม ใชวธิ ีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อความรูความเขาใจ
และรวมกันวางแผนปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา (อสม./แกนนําชุมชน) ในพืน้ ที่ จํานวน 1 วัน
ดูรายละเอียดงบประมาณและจํานวน อสม. ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่
ฝายสนับสนุนฯ
2. การประเมินพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCU
การสงผลการประเมินพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCU กระทรวงสาธารณสุข 26 ตัวชีว้ ัด / 42
เกณฑประเมินและการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในPCU ขอใหดําเนินการภายในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2548 นี้ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายสนับสนุนฯ
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งานพัฒนาคุณภาพ PCU ไดรวมออกประเมินหนวยบริการจังหวัดอุบลราชธานี ตามเกณฑ
ประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการของ สปสช. ซึ่งจะไดแจงแนวทางและนิยามPCU ที่ชัดเจนให
ทราบเมื่อสรุปการประเมินเสร็จสิ้น
Model การใหคะแนนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 26 ตัวชี้วัด ของป 2549 ได
นําสงฝาย ยุทธศาสตร ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายสนับสนุนฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2548

อําเภอ

PCU ทั้งหมด

สิงหาคม

กันยายน

สิรินธร

8

100

เดชอุดม

28

ตาลสุม

ตุลาคม
จํานวน

รอยละ

0

8

100

92.86

57.14

26

92.86

8

87.50

0

7

87.5

น้ํายืน

13

53.85

92.31

10

76.92

บุณฑริก

17

94.12

0

13

76.47

ดอนมดแดง

5

100

100

3

60

โขงเจียม

11

36.36

63.64

4

36.36

สําโรง

13

92.31

100

4

30.77

เหลาเสือโกก

6

100

100

1

16.67

นาจะหลวย

10

0

90

1

10

เมือง

20

75

5

0

0

ศรีเมืองใหม

17

88.24

82.35

0

0

เขื่องใน

31

0

25.81

0

0

เขมราฐ

11

45.45

0

0

0
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อําเภอ

PCU ทั้งหมด

สิงหาคม

กันยายน

ตระการพืชผล

29

96.55

กุดขาวปุน

9

มวงสามสิบ

ตุลาคม
จํานวน

รอยละ

10.34

0

0

88.89

66.67

0

0

24

4.17

100

0

0

วารินชําราบ

19

94.74

0

0

0

พิบูลมังสาหาร

21

0

4.76

0

0

โพธิ์ไทร

11

100

90.91

0

0

ทุงศรีอุดม

7

57.14

0

0

0

นาเยีย

5

100

60

0

0

นาตาล

6

100

100

0

0

สวางวีรวงศ

6

100

0

0

0

น้ําขุน

6

100

100

0

0

341

64.22

43.99

77

22.58

รวม

2. การอบรมการใชงานระบบขอมูล 18 แฟม
ขอเชิญสาธารณสุขอําเภอ/กิง่ อําเภอ เขารับการอบรมการใชงานระบบขอมูล 18 แฟม ในวัน
จันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2548
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
วันที่ 5 พ.ย. 2548 อดีตเลขาธิการ อย. และเภสัชพานิชสมาคม จะนําผาหมกันหนาว จํานวน
1,000 ผืน มาแจกใหกับผูยากไร ขอเชิญผูเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมดวย รายละเอียดทางฝายไดแจงไป
ยังอําเภอเปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
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นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยชุดใหม ที่ไดรับการเลือกตั้งในวันที่ 29 ตุลาคม 2548
1. ประธานกรรมการ
คือ นายแพทยวุฒิไกร มุง หมาย
2. รองประธานกรรมการ
คือ นายลําพูน ฉวีรักษ
3. รองประธานกรรมการ
คือ นายนิทัศน อินทรมกุ ข
4. กรรมการและเหรัญญิก
คือ นายประทีป บุญธรรม
5. กรรมการและเลขานุการ
คือ นายวิโรจน เซมรัมย
6. ประธานคณะกรรมการเงินกู
คือ นายมงกุฎการ เจริญรอย
7. กรรมการเงินกู
คือ นายคําปน จันทรชนะ
8. กรรมการเงินกู
คือ นายชูวิทย ธานี
9. กรรมการเงินกู
คือ นายอภิชาต วรรณสุด
10. กรรมการและเลขานุการเงินกู
คือ นางกัลยาณี แสงสุกวาว
11. ประธานกรรมการการศึกษา
คือ นายประจักษ ทองงาม
12. กรรมการการศึกษา
คือ นายบุญชู ใจภักดี
13. กรรมการการศึกษา
คือ นายแสวง ขันที
14. กรรมการการศึกษา
คือ นายทวี ศรีออน
15. กรรมการและเลขานุการการศึกษา คือ นายณรงค แผลงศร
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 16.51 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

