สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2550
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------------------------------------------วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
-ไมมี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2550 วันที่ 30 ตุลาคม 2550
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แลว
วาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
อาจารยนิพนธ สอบถามเรือ่ งการอบรมเวชปฏิบัติ มีผูใดยังไมผานการอบรม
ประธานแจง รอบที่ 3 ทําการอบรมตอ คงเหลือประมาณ 50-60 คน
-รพศ. ขณะนี้ ทาง รพศ. กําลังจะดําเนินการตามโครงการลดความแออัดของ OPD สปส.
ในระดับจังหวัด ตองขอความรวมมือจาก รพช.ใหญ มี รพร.เดชอุดม พิบูลมังสาหาร วารินชําราบ
50 พรรษา ตระการพืชผล จะตั้งคณะกรรมการฝากแจงลวงหนาและจะเชิญประชุมผูเกี่ยวของประชุมอีก
ครั้งหนึง่
-เรื่องคาตอบแทนศัลยแพทย เชิญศัลยแพทยที่เขารวมประชุมไดชี้แจง
น.ส. พรสวรรค แสงชาติ ไดชี้แจงวา การผาตัดตออวัยวะเชน แขนขาด นิ้วขาด เปนตน มีศัลยแพทย
นอย แตจํานวนคนไขมีมากโดยเฉพาะจากตางจังหวัด ยโสธร อํานาจ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และใชเวลาใน
กาผาตัดเปนเวลาหลายชั่วโมง เชน ผาตัดตอนิ้ว ใชเวลาอยางนอยไมตา่ํ กวา 6 ชั่วโมง ประกอบดวย
อาจารยศัลยกรรมดานนี้มีอายุคอนขางมาก(เนื่องจากการผาตัดตองใชกลองไมโคร) ศัลยแพทยนอยลง
เนื่องจากลาออก ถาจะใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหพิจารณาเพิ่ม
คาตอบแทน/case จาก 1,200 บาท เปน 2,400 บาท
หัวหนาฝายบริหารชี้แจง รอผลการประชุมและอนุมัติของรพศ. แลวสงให สสจ.ดําเนินการ
ตามระเบียบ เพิ่มไมเกิน 1 เทา สามารถดําเนินการได
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
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วาระที่ 5 เรื่องจาก รพช. สสอ.
-อาจารยนิพนธสอบถามเรื่อง เจาพนักงานรังสี ที่เปนพนักงานของรัฐไมไดรับการบรรจุ ไดดูแล
หรือไม
หัวหนาฝายบริหารชี้แจงวา กําลังทําเรื่องขอบรรจุอยู ใชตําแหนงของเรา ขออนุมัติ ผวจ.แลว รอ
เรียกบรรจุตามตําแหนงที่กระทรวงอนุมัติ
-ผอ.รพ.ตาลสุม สอบถาม เรือ่ งพนักงานของรัฐ 5-6 ตําแหนงไมไดรับการบรรจุ
หัวหนาฝายบริหารชี้แจงวา ไดตรวจสอบแลวไมใชนักเรียนทุน ตองทยอยบรรจุนักเรียนทุนกอนสวน
ผูที่ไมใชนักเรียนทุนคงตองเปนอีกชัน้ หนึ่ง หลังจากบรรจุนักเรียนทุนแลว
อัตราคาจาง นักวิชาการสาธารณสุขที่ไมใชนักเรียนทุน ใหจางในอัตรานักเรียนทุน บาง รพ.จาง
นว.สส. จากราชภัฏ ระดับ ป.ตรี ไมมีโอกาสบรรจุเปนขาราชการและทุกวันนี้จาง 8,000 บาท สูงกวา
นักเรียนทุน
หัวหนาฝายบริหารชี้แจงวา ที่ประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2550 เปนการประชุมเรื่องพิจารณาคาจาง
ลูกจางชั่วคราว ประเด็นทีน่ าํ เสนอไดเสนอ สสจ. สสจ.ใหนาํ เสนอในภาพรวม ประเด็นพิจารณาไดแก
ตําแหนง นว.สส.
นักเรียนทุนและไมทุน กําหนดขั้นต่ํา 10,030 บาท ไมมี พตส. และเงินพืน้ ทีพ่ ิเศษ แตกอนถือวาให
จางอัตรานักเรียนทุน สายใชวุฒิ ป.ตรี ไมใหเกินนักเรียนทุน ถาสายขาดแคลนก็ใหถอื ปฏิบัติเชนเดิม
นพ.ปญญา กรณีจบราชภัฏ ป.ตรี จาง 10,030 บาทมากเกินไปหรือไม มีมติที่ประชุมวาใหจาง
เทากัน
ประธานใหกลุม ผอ.รพ.ทบทวน
อาจารยนิพนธ เสนอใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลากร ถาจะพิจารณาในที่ประชุม
นี้ตองมีขอมูลมากกวานี้
ประธาน ใหผอ.ทบทวนดูและนําเสนอคณะกรรมการบริหารบุคลากรจังหวัดพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องจากฝายตาง ๆ
ฝายยุทธศาสตร
1. การเตรียมการถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรทองถิน่ ขณะนี้อยูในระยะที่ 2 จะตองเปนการ
โอนโดยสมัครใจ รายละเอียดตามคูมือ ตองมีการประเมินทัง้ สถานีอนามัยที่จะโอนและหนวยทีจ่ ะรับ
ขณะนี้จังหวัดอยูในระหวางจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
2.การประชุมวิจัย 4 ธันวาคม 2550 สํานักนโยบายและแผน ทําโครงการศึกษาวิจัยโครงการ
พัฒนาเพื่อประเมินผลระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอุบลฯ เปน 1 ใน 4 ของพืน้ ที่ตวั อยาง
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3.ยุทธศาสตรสาธารณสุขป 51 จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดเปนรายโซน ลงลึกถึง
จนท. สอ. เพื่อรับฟงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและจะได
ดําเนินการเหมือนกัน
ฝายควบคุมโรค
สถานการณโรค เอดส และผลการดําเนินการควบคุมวัณโรค ตามเอกสาร
สถานการณการควบคุมอหิวาหตกโรค
-ระดับประเทศ 1 ม.ค.-26 พ.ย. 2550 มีผูปวย 46 จังหวัด 855 ราย เสียชีวิต 7 ราย
จังหวัดทีพ่ บผูป วยมากที่สุด จังหวัดขอนแกน ตาก ระนอง ตามลําดับ
สถานการณจงั หวัดอุบลฯ 1 ม.ค.-30 พ.ย. 50 มีผูปวย 4 ราย ในพืน้ ที่ อ.พิบูลฯ มวงสามสิบ
ฝายไดดําเนินการควบคุมโรคและเฝาระวัง ยังไมมีรายงานผูปวยเพิม่
-การรณรงควคั ซีนโปลิโอ ต่าํ กวา 5 ป ครั้งที่ 1 พุธที่ 26 ธ.ค. 2550 ครั้งที่ 2 พุธที่ 23 ม.ค. 2551 ขอ
ความรวมมือประชาสัมพันธดวย
คุมครองผูบริโภค
-สัปดาหที่ผา นมาไดมีการออกสัญจร รพ.สปส. รพ.คาย สปส. เสารที่ 8 ธ.ค. จะออกสัญจรที่ สสอ.
เดชอุดม โซน 3 ชวยประชาสัมพันธดวย
ฝายอนามัย
-เลื่อนการแขงขันกีฬารอบคัดเลือก จาก 8-6 ธ.ค. เปน 15-28 ธ.ค. 2550
เสร็จจากการประชุมขอเชิญรวมออกกําลังกายรณรงครวมพลังสรางสุขภาพทุง ศรีเมือง
-อาจารยนิพนธ เพิม่ เติมเรื่องกีฬา ขอใหนาํ จนท.มารวมงานใหมาก ๆ เทาที่ผานมาจะมาเฉพาะ
รพ.ปนจี้ ะมีถว ยแฟรเพล ใหกรรมการผูตัดสินเปนผูใหคะแนน ไมเนนการชนะ เนนเรือ่ งการมีน้ําใจเปน
นักกีฬาของขวัญอยากจะใหเปนประเภทเดียวกันแตจํานวนมาก ๆ
ประธาน เงินสนับสนุนจากสหกรณฯ ใหโซนเบิก 50บาท/หัว อีก 50 บาท จัดเปนภาพรวม
ภาคกลางวันฝายอนามัย สปอรทไนท โซน 2 เปนเจาภาพ
EMS
-ผลการดําเนินการเดือน พ.ย. 2550 ตามเอกสาร
-การนํารถเขารับการเปลี่ยนยาง น้าํ มันเครื่อง หลักการมีรถที่จุดบริการ 24 ช.ม. จังหวัดมีสํารอง 1
คัน พนักงานทีน่ ํารถเขามาจะเปนเวรออฟ
-การคัดเลือกหนวยประกวดจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง มีเวลาเตรียม 3 เดือน
ประธานฝากการรณรงคประชาธิปไตย
ปดประชุม
--------------------------------------------------

