รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10 / 2549 วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายสุวทิ ย
โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
5 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
8 นายพรเจริญ
เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
9 น.ส.กรองทอง
นามวิเศษ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
10 นางจินตวีส
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
11 น.ส.อัจฉราวดี
ดอกจันรี
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
12 นางครองสุข
แกวชิน
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
13 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
14 นายถนอมศักดิ์ บุญสู
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
15 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธานี
16 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่
(อุบลราชธานี)
17 นางอัมพร
แกงเรือง
แทนผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
18 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพศ. สปส.
19 น.ส.ไกรวัลย
มัฐผา
ศูนยอนามัยที่ 7
20 นายศิริชัย
ผันผาง
กองอนามัยสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
21 นายสุทธิพงษ
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
22 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
23 น.ส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
24 นางรําไพ
สุวนาม
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ

2
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

นายประทีป
นางพรนภัส
นางนภาพร
นายวิโรจน
นายสุรพงษ
นางหรรษา
นายสมบูรณ
นางลําดวน
น.ส.อลิษา
นางพัชราภรณ
นายกําแหง
นางวลีรัตน
นางเรียมรัตน
น.ส.พิมณฑิพา
นางเพ็ญศรี
น.ส.วีระสุดา
นางธิดารัตน
นายปยะมิตร
นางดารณี
นางจิราวัฒน
นายสุวชัย
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุทธินนั ท
นายสุรศักดิ์
นายชนะลิต
นายภิรักษ
นายณัฐวุฒิ
นายพัฒนา
นายวรายุทธ
นายณรงศักดิ์

บุญธรรม
ประเสริฐไทยเจริญ
จันทนบ
เซมรัมย
จารุแพทย
ชื่นชูผล
เพ็ญพิมพ
ศรีขาว
สุพรรณ
กิ่งแกว
สมสุข
อภัยบัณฑิตกุล
รักเสมอวงศ
มาลาหอม
เริงนิรันดร
สวัสดี
บุญทรง
สมบูรณ
เผาผา
สุสิงห
กุมปรุ
บุญไทย
เจียรกุล
โคตะสิน
เกษมศิริ
ศรีภักดี
รุงพัฒนาชัยกุล
มณีขัติย
ตันสกุล
เลิศแลว
เข็มเพชร

หัวหนาฝายอนามัย
หัวหนาฝายควบคุมโรค
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหนางานกิจการพิเศษ
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉกุ เฉิน
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค
ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค
ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉิน
ฝายอนามัย
ฝายประกันสุขภาพ
ฝายบริหารทัว่ ไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
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56
57
58
59
60
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา
นางไพรสุรีย
น.ส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายธานินทร
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายสุพจน
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายลําพูน
นายมนตรี
นายณรงค
นายไพรัช
นายทองอินทร
นายประจักษ
นายประสพ
นายยุรวัฒ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายประกอบ
นายชัยณรงค
นายสุพจน
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม

จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
บุญหอ
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
ไชยานุกูล
วรรณชาติ
หลักเขต
แสงสวาง
พันธจูม
เงินราง
ฉวีรักษ
ออนเนตร
แผลงศร
จันทพันธ
ชัยธานี
ทองงาม
สารสมัคร
ทองผา
กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
ศรศิริ
สุวรรณกูฏ
บุญทา
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
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

4
87 นายชวน
88 นายชูวทิ ย
89 นายประจักษ

จันทรเลื่อน
ธานี
สุพรหม

สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
2 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
3 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
4 นางสุระภี
มหิษานนท
หัวหนางานเลขานุการกิจ
5 นายพรประเสริฐ อุนคํา
ผูชวยหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
6 นางพิศมัย
วรรณชาติ
ผูชวยหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
7 นายวัฒนะ
ทองประเสริฐ
ผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
8 นางสุภาภรณ
อุตมัง
ผูชวยหัวหนาฝายอนามัย
9 นายคมกริช
ละคร
ผูชวยหัวหนาฝายอนามัย
10 นางฉัฐฉวี
ใจแกว
ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค
11 นายจตุรพิศ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
12 น.ส.อาทิตยา
เครื่องพาที
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม

พิธีการกอนการประชุม
- พิธีมอบปายสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน จํานวน 60 แหง

เริ่มการประชุมเวลา 13.40 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

5

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ในปงบประมาณ 2550 ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร โดยไดแบงพื้นที่ออกเปน 3
โซน ดังนี้
ดูแลอําเภอเมือง, เขื่องใน, มวงสามสิบ,
นพ.สุวทิ ย โรจนศักดิ์โธร เปน สสจ.โซน
เหลาเสือโกก, ดอนมดแดง, ตระการพืชผล,
นางปริญญา ผกานนท เปน ผช.
โซน 1
กุดขาวปุน , โพธิ์ไทร, เขมราฐ และกิ่งอําเภอ
สสจ.โซน
นาตาล
ดูแลอําเภอวารินชําราบ, ตาลสุม, สิรนิ ธร,
นายนิพนธ มานะสิถิตพงษ เปน สสจ.โซน พิบูลมังสาหาร, สําโรง, โขงเจียม, กิง่ อําเภอ
โซน 2
นาเยีย, ศรีเมืองใหม และกิง่ อําเภอสวาง น.ส.ไพรัช บุญจรัส เปน ผช.สสจ.โซน
วีระวงศ
นายสมพงษ พงษชีวนิ เปน สสจ. ดูแลอําเภอเดชอุดม, บุณฑริก, นาจะหลวย,
โซน
น้ํายืน, ทุงศรีอดุ ม, และกิง่ อําเภอน้ําขุน
โซน 3
นายบุญธรรม ไชยยศ เปน ผช.สสจ.โซน
นอกจากนี้ในแตละโซนจะมีตัวแทนฝายทุกฝายใน สนง.สสจ. เขารวมเปนคณะกรรมการดวย
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพื้นที่ (คปสพ.) ตัวแทนฝายจะนําเรื่องแจงเพื่อทราบตางๆ
และการติดตามงานเขาในวาระการประชุม สวนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลใน
ภาคบายนัน้ จะเปนการนําเรื่องที่ตองการใหพิจารณามีมติอนุมตั ิหรือไมเทานัน้ หรือเปนเรื่องเพื่อ
พิจารณาวางแผนงานรวมกัน และเพื่อใหศูนยวชิ าการนําเรื่องตางๆ ที่ตอ งการประสานงานมาแจง
จากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในวันที่ 29 ตุลาคม 2549 มีเรื่องสําคัญดังนี้
- พล.ต.ต.สมพิศ ชนะมี ยายมาจากตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร มาดํารงตําแหนง
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
- ในวันที่ 7-9 พ.ย. 2549 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จมาปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจ ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนัน้ ในทุกเสนทางเสด็จ ขอใหหนวย EMS เตรียมความ
พรอมรายละเอียดจะแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบภายหลัง
ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือในการเปด EMS ในวันที่ 6 ต.ค. 2549 และรวม
ทําบุญในงานกฐินพระราชทาน ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ในวันที่ 26 ต.ค. 2549 ซึ่งงานไดประสบ
ความสําเร็จและมียอดเงินบริจาดทั้งสิน้ ประมาณ 1,500,000 บาท นอกจากนี้ยงั ไดนําเงินสวนหนึง่ ที่
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ทุกหนวยงานรวมทําบุญ ซือ้ ชุดรับแขกถวายวัดสุปฏนารามจํานวน 2 ชุด สวนงานกฐินที่อําเภอ
ตระการพืชผลนั้น ก็ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคเชนกัน
ผลการเลือกตัง้ กรรมการสหกรณออมทรัพย ในวันที่ 28 ต.ค. 2549 ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการไดแก คุณศิวาภรณ เงินราง คุณสมัย พูนทอง คุณสมพงษ พงษชีวนิ คุณมงกุฎการ เจริญรอย
คุณกัลยาณี แสงสุกวาว คุณสุทธิพงษ ภาคทอง คุณอภิชาติ ศุภสุข และคุณกิตติยาพร จันทรชม
สวนผูท ี่ไดรับเลือกเปนผูตรวจสอบกิจการไดแก คุณนภดล ศุภโกศล คุณลําดวน ศรีขาว และคุณ
นิทัศน อินทรมุก และไดเปนโอกาสใหลูกจางชัง่ คราวเปนสมาชิกสมทบได
หลังจาก ครม.แถลงนโยบาย แลวคงจะสามารถกําหนดกรอบแนวคิด แนวทางการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2550 คาดวาทิศทางจะไมแตกตางจากเดิม จึงขอใหทุกหนวยดําเนินการไปตามแผน
เดิมกอน สวนงบ UC ป 2550 สวนกลางจะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการใหม แตยังใช
หลักเกณฑเดิม แตจังหวัดจะขอใหนาํ เงินที่ไดจากรายงานตางๆ มารวมไวที่จังหวัดกอนจึงจะจัดสรร
เหมือนกับป 2549 ขอใหมีการบริหารจัดการระดับอําเภอในรูปCUP Board รพ.และสสอ. บริหาร
รวมกัน
ขอใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับ งานเมืองไทยแข็งแรง งาน HA และHealth Check
มติที่ประชุม รับทราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
แพทยสภาอนุมัติใหโรงพยาบาล รับนักศึกษาแพทย รวมทั้งสิน้ 50 คน ซึง่ ในอนาคตสามารถ
ขยายไดตามความสามารถในการรองรับของโรงพยาบาล ที่จะเปนโรงเรียนแพทย ทัง้ นี้ในป 25492552 รพศ.จะรับนักศึกษาได จํานวน 16 คน อีกจํานวน 34 คน จะตองไปเรียนที่จังหวัดเชียงราย
อนาคตคาดวาจังหวัดอุบลราชธานีจะมีแพทยมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2549 วันที่ 30 ก.ย. 2549
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.8350 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2549 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทปี่ ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่
สอบถามไดที่ งานกิจการพิเศษ
มติที่ประชุม รับรอง

www.phoubon.in.th

หรือ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2549
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เนื่องในวันที่ 1-7 พ.ย. 2549 เปนสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติ โดยปนี้กาํ หนดหัวขอเปน
“ตามลาหาความสุข” ทางโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิร์ วมกับศูนยสขุ ภาพจิตที่ 7 ไดรวมกันจัด
นิทรรศการ ประชุมวิชาการ กิจกรรมอบรม EQ, IQ ตรวจเยี่ยมหนวยตางๆ และเผยแพรความรูท างสื่อ
TV และวิทยุ จึงใครขอเชิญหนวยงานที่สนใจเขารวมกิจกรรมในวันดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
สํานักงานสาธารณสุข เขต 14
ตามทีก่ ระทรวงไดทําสัญญากับทาง สปสช. ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค 12 โครงการ และไดมอบหมายใหสํานักตรวจออกมาติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว โดยมีกําหนดจะมาที่จงั หวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 พ.ย. 2549
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สรุปผลการประชุม คปสพ. โดยนายแพทยสวุ ิทย โรจนศักดิโ์ สธร
ไดมีการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบลงทุนป 2550 แนวทางการจัดหนวยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ และแนวทางการบริหารของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขเขตพื้นที่ ซึง่ จะเนนการ
ทํางานเปนทีมใหมากที่สุด นอกจากนี้ยงั ไดวางแผนการนิเทศและตรวจเยี่ยม PCU ใหครบทุกแหง สวน
เรื่องแจงทีม่ ีการแจงในที่ประชุมคือ เรื่องคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน PCU ป 2549 จํานวน 9 บาท
ตอบัตร
CFO ไดมีการติดตามการรายงาน โดยหนวยงานทีส่ งแผนการเงินการคลังป 2550 ไดแก
ตาลสุม ,๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ,นาจะหลวย ,บุณฑริก ,โขงเจียม,ตระการพืชผล ,มวงสามสิบ ,
สรรพสิทธิประสงค ,โพธิ์ไทร ,น้ํายืน ,ดอนมดแดง ,เขื่องใน และวารินชําราบ หนวยงานที่ยงั ไมสง
แผนการเงินการคลังป 2550 ไดแก สิรินธร, เดชอุดม, เขมราฐ, กุดขาวปุน , พิบูลมังสาหาร, ทุงศรี
อุดม, ศรีเมืองใหม และสําโรง
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ไดมีการมอบหมายใหมกี ารแตงตั้ง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขเขตพื้นที่ ในทุก
ระดับ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายประกันสุขภาพ
1. แจงโอนเงิน
1.1 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แจงเรื่อง (เหมาจายรายหัว) งบสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค(PP)
งบบริการผูปวยนอก (OP) และงบบริการผูปวยใน (IP) งวด
ที่ 7 ปงบประมาณ 2549 (ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับโอน
จํานวน 55,794,349.43 บาท
- จัดสรร/ปดงบ PP สิ้นเดือนตุลาคม 2549
- จัดสรร/ปดงบ OP/IP สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2549
1.2 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แจงเรื่อง การโอนเงินเหมาจายรายหัว
(คาบริการทางการแพทย)สําหรับหนวยบริการภาครัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลวงหนา งวดที่ 1 ปงบประมาณ 2550
- แจงจํานวนเงินที่โอนโดยตรงใหกับหนวยบริการ และการโอนเงินกันไวที่สาํ นักงานสาขา
จังหวัด ลวงหนางวดที่ 1 ปงบประมาณ 2550 โดยโอนลวงหนาในอัตรารอยละ 30 ของยอดเงิน
ประมาณการลวงหนาทัง้ ป ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย
ประกันสุขภาพ
2. งบ PP
- การจัดสรรเงิน/ปดงบสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามชุดสิทธิประโยชนหลัก (PP)
ป 2549
- แนวทางการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (PP) ป 2550 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
3. งานหนวยบริการ
สรุปผลการสงขอมูลผูปวยในของหนวยบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบ 2549 โดย
โรงพยาบาลทีส่ งขอมูลไดถูกตองมากที่สุดคือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จะมีการทํางานประสานกับสถานอนามัยเจาของพื้นที่ งบประมาณที่
ใชจะเปนงบประมาณคาดําเนินงานจากป 2549 ขอใหผูบริหารชี้แจงเจาหนาที่ในสังกัดทราบถึง
บทบาทหนาทีด่ วย
สํานักงานพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
สรุปการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดเริ่มจัดบริการ EMS เมื่อวันที่ 30 มี.ค.
2547 โดยมีหนวยเขารวม คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลชุมชน 20 แหงสถานีอนามัย
ที่มีความพรอม จํานวน 46 แหงหนวยกูช ีพระดับตําบล 39 หนวย และมูลนิธิกภู ัยในเขตเทศบาล 5
หนวย
จากการดําเนินการในระยะแรก
ซึง่ ครอบคลุมเฉพาะในเขตเทศบาลและและชุมชน
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงไดประสานความรวมมือองคการปกครองสวนทองถิน่ ไดจัดตั้งหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉินขึ้น ในนาม “หนวยกูชีพ เฉลิมราชย 60 ป “ โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จัดหารถพยาบาลจํานวน 42 คัน และจัด
อบรมบุคลากรประจําหนวย ทีผ่ านการอบรม หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(EMT-B) หลักสูตร
110 ชั่วโมง เพื่อดูแลและใหบริการประชาชน ประมาณ 40,000 คนและพรอมทีจ่ ะใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง เริ่มเปดบริการ ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เปนตนมา
เหตุฉุกเฉินที่ใหการชวยเหลือ
อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉินหอบรุนแรง เชน ชักหรือช็อก หมดสติหยุดหายใจ บาดเจ็บกระดูก
สันหลัง คลอด การเจ็บปวยจากการถูกทํารายรางกาย เปนตน
วิธีการแจงเหตุ ขอความชวยเหลือ ทางหมายเลข 1669
1. แจงเหตุที่เกิด
2. สถานที่เกิดเหตุ สถานที่ใกลเคียง
3. อาการผูปวย ผูบาดเจ็บ จํานวนผูปว ย ผูบาดเจ็บ
4. การชวยเหลือเบื้องตน
5. เสนทางที่หนวยบริการไปถึงสะดวกที่สดุ
6. หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอกลับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยกูช ีพเมือ่ ไดรับการแจงเหตุ
1. ผูประสบเหตุ/ผูปวยแจงเหตุ ทาง 1669
2. ศูนยสั่งการ (EMS) สั่งหนวยออกปฏิบัตกิ าร
3. หนวยกูชพี ออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ หรือขอความชวยเหลือ
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4. หนวยกูชพี ประสานงานกับโรงพยาบาลระหวางนําสง
5. นําสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
ป 2550 เนนการบริการในเชิงรุก ประชาสัมพันธใหประชาชนทุกคนทราบ และรูจกั การบริการ
ของ EMS และควรเพิ่มการใหบริการอื่นๆ ที่เปนการชวยเหลือประชาชนใหมากขึน้ สวนการเพิม่ หนวย
บริการนัน้ จะตองเรงดําเนินการ เพื่อจะไดจดั การอบรมรวมกัน นอกจากนี้อําเภอควรจัดใหมีการจัดการ
อบรม อสม.เรือ่ งระบบบริการการแพทยฉุกเฉินดวย
ขอใหหนวย EMS นําแบบประเมินไปให รพช. ที่สง ตอผูป วยไปนัน้ ประเมินผลดวย เพื่อเปน
การประเมินศักยภาพในการทํางานของหนวย EMS และขอใหเพิ่มขั้นตอนการประสานกับ รพ. ที่จะรับ
การสงตอผูปวย วาจะมีผปู วยประเภทใดและจะมาถึง รพ.เมื่อไร
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
การอบรมโครงการเทคนิคการนําเสนอดวยโสตทัศนอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานสาธารณสุข เขต 14 (จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีษะเกษ,อํานาจเจริญ และจังหวัด
ยโสธร ) จะจัดการอบรม ตามโครงการเทคนิคการนําเสนอ ดวยโสตทัศนอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู
และเทคนิคการนําเสนองานวิชาการดวยโสตทัศนอยางมี
ประสิทธิภาพ ,ความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับกลองดิจิตอล , SOFTWARE ที่ใชกับกลอง , เทคนิคการ
ถายภาพดวยกลองดิจิตอล จึงขอใหหนวยงานสาธารณสุขในสังกัด สงขาราชการเขารับการอบรมตาม
โครงการดังกลาว รายละเอียดดังนี้
1. ขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แหงละ 2 คน
2. ขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลชุมชน
แหงละ 2 คน
ซึ่งขาราชการบุคคลดังกลาวควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถใชกลองดิจิตอล/กลองวีดีโอในการบันทึกภาพได
2. มีความรูและสามารถใชคอมพิวเตอรไดดี
โดยกําหนดจัดอบรมขึ้นในวันที่ 2 พ.ย. 2549 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี (โดยคาใชจายเดินทางใหเบิกจากตนสังกัด) และขอใหแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูเขา
รับการอบรมตามโครงการ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2549 ที่ฝายสนับสนุนฯ สนง.สสจ.อุบลราชธานี
โทรศัพท/โทรสาร 045-261864
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายอนามัย
งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธประจําป 2549
คณะกรรมการฯ ไดมีมติจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธประจําป 2549 กําหนดจัดในวันที่ 23
ธ.ค. 2549 ทีส่ นามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการแขงขันกีฬาหลายประเภทดวยกัน สวน
กีฬาที่ตองมีการแขงขันใหเสร็จสิ้นกอนวันงานนั้น คือ กอลฟ เปตอง เทเบิลเทนนิส ปาเปา ปงปอง
เทนนิส หมากรุก หมากฮอส และแบดมินตั้น และไดมีการแบงสีแตละโซนออกเปน 6 สี ไดแก โซน 1 สี
แดง โซน 2 สีเหลือง โซน 3 สีน้ําเงิน โซน 4 สีมวง โซน 5 สีชมพู และโซน 6 สีฟา ซึง่ เจาภาพในการจัด
งาน Sport Day คือ ฝายอนามัย และ Sport Night คือ กลุมสาธารณสุขอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายควบคุมโรค
1. การรณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กอายุ ต่ํากวา 5 ป
ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดพิจารณาขอมูลสถานการณและความเสี่ยงของประเทศไทยตอ
การไดรับเชื้อโปลิโอที่อาจนําเขาจากนอกประเทศ และเห็นวายังมีความจําเปนตองดําเนินการรณรงค
ใหวัคซีนโปลิโอในป 2549 ตอไป เพื่อปองกันการระบาดที่อาจเกิดขึน้ จึงไดกําหนดการรณรงคใหวัคซีน
โปลิโอแกเด็กอายุ ต่ํากวา 5 ป พรอมกันทั่วประเทศ ดังนี้
- รอบที่ 1 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2549
- รอบที่ 2 วันพุธที่ 17 มกราคม 2550
ขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมความพรอมโดยการสํารวจกลุม เปาหมาย
พรอมประชาสัมพันธและประสานความรวมมือจากหนวยงาน/องคกรตางๆ เพื่อใหการรณรงคมคี วาม
ครอบคลุมสูงสุด ทั้งนี้ ขอใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมอื่นๆ ในชวงวันรณรงค
2. สถานการณโรคไขเลือดออก
การรายงานขอมูลจะรายงานตามแบบ รง.506 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
3. สถานการณโรคไขหวัดนก
มีการคนพบสายพันธใหม
ที่เมืองฟูเจียน
ประเทศจีน
ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
4. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนตุลาคม
เนื่องจากมีประชาชนใหความสนใจและสงสัยเกี่ยวกับโรค IPD โดยสอบถามไปยังหนวยงาน
ในสังกัดเปนจํานวนมาก ทางกระทรวงจึงขอใหชวยประชาสัมพันธใหประชาชนในพืน้ ที่ทราบและ
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เขาใจเกี่ยวกับโรคที่ถูกตองดวย โดยฝายจะมีเอกสารทางวิชาการสนับสนุน ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. การตออายุใบอนุญาต ประกอบธุรกิจรานยา และสถานพยาบาล ป 2549
วันที่ /เวลา
เปาหมาย
สถานทีใ่ หบริการ
เวนวันหยุดราชการ
15-16 พ.ย. 2549
เฉพาะผูป ฏิบัติงานใน รพ.สรรพสิทธิ
หองประชุม 50 พรรษา ชั้น 5 อาคาร
เวลา 13.30-15.30 น. ประสงค และ วพบ.สรรพสิทธประสงค ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพศ.
17 พ.ย. 2549
เฉพาะผูป ฏิบัติงานใน รพ.คายสรรพ
หองประชุมจึงจิตรักษ อาคารฉุกเฉิน
เวลา 13.30-15.00 น. สิทธิประสงค
รพ.คายสรรพสิทธิประสงค
20-24 พ.ย. 2549
เดชอุดม, บุณฑริก,น้ํายืน, นาจะหลวย,
กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ
เวลา 09.00-15.00 น. ทุงศรีอุดม, น้าํ ขุน, และนาเยีย
25 พ.ย. 2549
เดชอุดม, บุณฑริก,น้ํายืน, นาจะหลวย,
สนง.สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
เวลา 09.00-12.00 น. ทุงศรีอุดม, น้าํ ขุน, และนาเยีย
27พ.ย.-1 ธ.ค. 2549 วารินชําราบ, สําโรง, นาเยีย, และสวาง
กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ
เวลา 09.00-15.00 น. วีระวงศ
4-8 ธ.ค. 2549
พิบูลมังสาหาร, ตาลสุม, โขงเจียม, ศรี
กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ
เวลา 09.00-15.00 น. เมืองใหม และสิรินธร
12-15 ธ.ค. 2549
ตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, เขมราฐ, กุด
กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ
เวลา 09.00-15.00 น. ขาวปุน และนาตาล
18-29 ธ.ค. 2549
เมือง, มวงสามสิบ, เขื่องใน, ดอนมด
กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ
เวลา 09.00-15.00 น. แดง และเหลาเสือโกก
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายคุมครองผูบริโภคฯ
2. การตออายุปายทอง โดย Mobile Unite เขต 14
วันที่

สถานที่

อําเภอที่ตองสงตัวอยางตรวจ

7 พ.ย. 2549

ตลาดเทศบาลเขมราฐ

ตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, เขมราฐ, กุดขาวปุน
และนาตาล
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วันที่
8 พ.ย. 2549
9 พ.ย. 2549
14 พ.ย. 2549
15 พ.ย. 2549

สถานที่

อําเภอที่ตองสงตัวอยางตรวจ

เมือง, มวงสามสิบ, เขื่องใน, ดอนมดแดง และ
เหลาเสือโกก
พิบูลมังสาหาร, ตาลสุม, โขงเจียม, ศรีเมือง
ตลาดสดเทศบาลพิบูลมังสาหาร
ใหม และสิรนิ ธร
ตลาดวารินเจริญศรี
วารินชําราบ, สําโรง, นาเยีย, และสวางวีระ
อําเภอวารินชําราบ
วงศ
เดชอุดม, บุณฑริก,น้ํายืน, นาจะหลวย, ทุงศรี
ตลาดสดอําเภอบุณฑริก
อุดม และน้าํ ขุน
ตลาดนอย (ตลาดเทศบาล 2)

ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายคุมครองผูบริโภคฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทย
ตามที่มพี ระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม(กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11
มกราคม 2549
โดยทีก่ วาวเครือเปนสมุนไพรทีม่ ีคา ตอการศึกษาหรือวิจยั
มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และอาจจะสูญพันธุ เพื่อประโยชนในการคุมครองและสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน
มีระบบการจัดเก็บขอมูล และมีการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต จึงใครขอความอนุเคราะหเผยแพรประชาสัมพันธ ประกาศ
ดังกลาว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหนวยงานของทาน และรายงานขอมูลการครอบครอง, การขนยาย,
การวิจยั ไดที่ฝายการแพทยและสุขภาพจิต สนง.สสจ.อุบลราชธานี ดูรายละเอียดประกาศกระทรวง
เรื่องสมุนไพรควบคุม(กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 และแนวทางขั้นตอนตามประกาศฯ ไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายบริหาร
เงินโบนัสและเงิน พตส.
ขณะนี้จังหวัดไดโอนเงินใหทกุ หนวยแลว สวนหนวยงานใดที่ ฏีกา 350และ ขอมูล พตส. ไม
เรียบรอย ขอใหรีบเรงดําเนินการและสงกลับมายังฝายบริหารโดยดวน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

เลิกการประชุมเวลา 16.02 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 6
ผูบันทึกการประชุม

