รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12 / 2548 วันที่ 30 ธันวาคม 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 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
5 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
เจียมบุญศรี
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
6 นางพรทิพย
7 นส.พรรณทิพา แกวมาตย
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
8 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
9 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
10 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
11 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
12 นางอดับตรี
วงษสายตา
แทนผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
13 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
14 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
15 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
16 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
17 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
18 นางสิริพร
แกวมหาวงศ
แทนหัวหนาฝายอนามัย
19 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
20 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
21 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
22 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
23 นางวราภรณ
วิตตะ
แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
24 นส.ฑิฆัมพร
พันธพนิ ิจ
แทนหัวหนางานการแพทย
25 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ
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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

นายประทีป
นางหรรษา
นางดารณี
นายสุรพงษ
นายสมบูรณ
นางสาววชิรา
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นส.วนิดา
นายกําแหง
นายวัฒนะ
นางทิพวรรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นางนิภากรณ
นายปยะมิตร
นส.วีระสุดา
นายปรีชา
นายสุวชัย
นายอรุณ
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุรศักดิ์
นายศิริวุฒิ
นายภิรักษ
นางสุมาลี
นายพัฒนา
นส.อาทิตยา
นายกฤษฎา
นายณรงคศักดิ์

บุญธรรม
ชื่นชูผล
เผาผา
จารุแพทย
เพ็ญพิมพ
เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
ชัยเวชสกุล
สมสุข
ทองประเสริฐ
โรจนศตพงค
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
ธานี
สมบูรณ
สวัสดี
ทองมูล
กุมปรุ
บุญสราง
บุญไทย
เจียรกุล
เกษมศิริ
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
โพธาราม
ตันสกุล
เครื่องพาที
พูลเพิ่ม
เข็มเพชร

หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทนหัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉกุ เฉิน
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
แทนผูชว ยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
งานเลขานุการกิจ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

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

นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา
นายพิสิษฐ
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน

จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
เวชกามา
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
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
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
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88 นายชูวทิ ย

ธานี

สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
4 นายธรณินทร
กองสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
5 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
6 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
7 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
8 นายคมกริช
ละคร
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
9 นายจตุรพิธ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
10 นางเพ็ญศรี
เริงนิรันดร
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
11 นายสุทธินนั ท
โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
12 นส.วิมลรัตน
ประทีปะเสน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน

เริ่มการประชุมเวลา 13.40 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1. สรุปผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในวันที่ 29 ธ.ค. 2549 ณ หองประชุมศูนย
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ ที่
- นายธานี ธัญญาโรจน ยายมาดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
- นายชาตรี ดิเรกศรี ยายมาดํารงตําแหนง นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงใหมนอกพืน้ ที่
- นายบรรยงค วงศกนิษฐ ยายไปดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
- นายวิจิตร เชื้อสาย ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ
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- นายธนิตย เอกวิทย ยายไปดํารงตําแหนง ผอก.สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4
จังหวัดขอนแกน
1.3 ผูวาราชการจังหวัดแสดงความขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียงิ่ ใน
การเตรียมการและรับเสด็จพระบรมสานุวงศทุกพระองค ที่เสด็จมายังจังหวัดอุบลราชธานี
1.4 จังหวัดไดกําหนด ตัวชีว้ ดั จังหวัด CEO ออกมาเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
และสําคัญคือ สถานบริการจะตองผาน HA จํานวน 4 แหง และหมูบานผานเกณฑหมูบา นแข็งแรง
Healthy Thailand จํานวน 75 หมูบาน (อําเภอละ 3 หมูบาน) แตไดเสนอขอใหพฒ
ั นาตําบลละ 1
หมูบาน สวน Clean Food Good Taste ยังคงดําเนินการตอ รายละเอียดจะไดแจงใหทราบอีกครั้ง
2. ยุทธศาสตรจังหวัด
ทาง สสจ. ไดสงตัวแทนเขารวมพิจารณา และกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด ซึ่งอยูในระหวาง
พิจารณาและกําหนดแนวทางที่ชัดเจน รายละเอียดจะแจงใหทราบภายหลัง
3. การเฝาระวังอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม
ในชวงเทศกาลปใหม ทางรัฐบาลไดมีการกําหนด 7 วันอันตรายขึ้น ในระหวางวันที่ 29 ธ.ค.
2548 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2549 จึงขอใหทกุ หนวยงานเตรียมความพรอมในการเฝาระวังอุบัติเหตุ รวมไปถึง
การชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (EMS) ซึ่งทาน ผูวา ฯ ตั้งเปาไววา ใหลดลงจากปที่ผา นมา รอยละ 20 ( 7
ราย) และขอใหขาราชการและครอบครัวเปนตัวอยางทีด่ ีดวย มิฉะนัน้ จะไดรับโทษทางวินัย
ระบบรายงานไมชัดเจน อาจเปนเพราะผูปฏิบัติยังไมเขาใจดีพอ เชน การนับจะนับเฉพาะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสาธารณะเทานัน้ ผูประสบอุบตั ิเหตุจะตองเปนคนไทย หากเปนคนตางดาว
จะตองเปนคนตางดาวที่เขามาโดยถูกกฎหมาย การบาดเจ็บจะนับเฉพาะที่ Amite และที่ตอง Refer
และเหตุเกิดทีพ่ ื้นที่อําเภอไหน อําเภอนั้นตองเปนผูรายงาน ฯ ขอใหยืดนิยามเปนหลักในการปฏิบัติ
และขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจออกตรวจสอบเหตุดวย นอกจากนี้ขอใหแตละอําเภอไดตรวจสอบระบบ
การสงขาวทางวิทยุดวย การายงานอาการผูบาดเจ็บจะตองรายงานอาการโดยละเอียด การรายงานผล
ไปยังศูนยนเรนทร ขอใหเปนขอมูลเดียวกับทางรายงานของ ปภ. รายละเอียดขอใหสอบถามที่ฝาย
ควบคุมโรค
4. ขอตอนรับ
- นายแพทยสวุ ิทย โรจนศักดิ์โสธร ไดรับคําสั่งยายใหมาปฏิบัติราชการที่ สนง.สสจ. ตัง้ แต
บัดนี้เปนตนไป
- นายแพทยสุรศักดิ์ เกษมศิริ ยายมาจากโรงพยาบาลเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด มาดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
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5. งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดรวมมือกันจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ที่ผา นมาดวยดี ซึง่
งานไดประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จากการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อยารวม จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีมติวาในป 2549 จะมอบ
ให รพ.สปส. เปนเจาภาพในการจัดซื้อยารวม ขอให สนง.สสจ. จะชี้แจงประสานรายละเอียดใหกับ
ทานผูวา ฯ ทราบ เพื่อความสะดวกในการอนุมัติงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2548 วันที่ 30 พ.ย. 2548
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.10465 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11 / 2548 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
และ Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทัว่ ไป
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2548
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
การรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ป) สําหรับเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ในปการศึกษา 2549 จะเปดรับสมัครทางไปรษณีย ตั้งแตวันที่ 9-20 ม.ค. 2549
และสมัครดวยตนเองตัง้ แตวันที่ 16-31 ม.ค. 2549 สอบคัดเลือกวันที่ 18 ก.พ. 2549 หลักสูตรนีจ้ ะเอื้อ
ประโยชนใหแกเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนอยางมาก โดยสามารถเทียบโอนบางวิชาจาก มสธ. ได
และในการเรียนปแรกอาจมีสิทธิพจิ ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติ
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สวน หลักสูตรพยาบาลศาสตร (4 ป) ป 2549 ทาง รพ.สปส. ไดรับโควตา 80 คน (รวม On
Top) ซึ่งจะมีการรับสมัครสอบที่วทิ ยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยผูสมัครสามารถ
เลือกสมัครได 3 หลักสูตร รายละเอียดจะไดแจงอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหแตละอําเภอรวมกันพิจารณา จัดสรรบุคลากรและโควตาตางๆ รวมทัง้ การอนุมัติใหเขา
รับการศึกษาตอ
ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
เนื่องจากทางศูนยมวี ิสัญญีแพทยเพียง 1 คน ซึ่งขณะนี้ไดรับคําสั่งโอนใหไปรับราชการที่
หนวยงานอื่นแลว ดังนั้นทางศูนยจะใหบริการไดไมสะดวกเชนเคย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นายแพทยพฒ
ั นา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ในขณะนีท้ างโรงพยาบาลชุมชนหลายแหง
ประสบกับปญหาดานการเผาขยะติดเชื้อ
เนื่องจากบางแหงเตาเผาชํารุด และบางแหงไดไปใชเตาเผาของศูนยอนามัยที่ 7 หรือศูนยมะเร็งจึงใคร
ขอใหผูเกี่ยวของมารวมวางแผนพิจารณาแนวทางการจัดการตอไปดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ทาง สนง.สสจ. ไดประสานใหทาง อบจ. พิจารณาชวยเหลือในการสรางเตาเผาขยะเพิม่ เติม
และอยูในระหวางดําเนินการ นอกจากนีย้ ังไดประสานไปยังเทศบาลเมืองวารินชําราบดวย แตยังติด
เรื่องงบประมาณ การวางแผนดําเนินการในระยะยาว ซึ่งอาจตองมีการดําเนินงานกอสรางเตาเผาขยะ
แหงใหมกนั เอง โดยหาทีด่ ินทีห่ างไกลและไมเปนปญหากับชาวบาน มอบใหฝา ยอนามัยประสาน
ผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป
ทางศูนยมะเร็ง ยินดีรับและชวยเหลือในการเผาขยะ ซึ่งทางศูนยไดคดิ อัตราคาเผากิโลกรัมละ
17 บาท (คิดจากคาน้ํามันตัง้ หารดวยกิโลกรัม) หากหนวยงานไหนไมสามารถจายไดตามอัตรา ขอใหมี
หนังสือแจงขอความอนุเคราะหมาทางศูนยยินดีใหความชวยเหลือ
รพ.สปส. ก็ประสบกับปญหาเตาเผาขยะเสียบอยและการรองเรียนเนือ่ งจากเตาเผาขยะอยูใน
เขตเมือง ในป 2549 จึงมีแผนการจางเหมาะหนวยงานเอกชนดําเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. ยืน่ แบบแสดงรายการและชําระภาษีประจําป
สรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีแจง เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก ประหยัดเวลา และ
คาใชจายแกผขู อยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีประจําป โดยสามารถยืน่ แบบดังกลาว ผานระบบ
เครือขาย Internet ที่ www.rd.go.th
2. เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันพระบรมราชชนก จะเปดรับสมัครบุคคลเขา
ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) สําหรับ
พยาบาลเทคนิค และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจําป
การศึกษา 2549 โดยเปดรับสมัคร ทางไปรษณีย ในวันที่ 9-20 ม.ค. 2549 และสมัครดวยตนเองใน
วันที่ 16-31 ม.ค. 2549 ไดที่ วิทยาลัยพยาบาลและมหาวิทยาลัยที่เปดดําเนินการ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) จังหวัด
อุบลราชธานี ไดรับโควตา 25 คน แบงเปน วิธีคัดเลือก 12 คนและวิธีสอบคัดเลือก 13 คน ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยนครพนม
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ไมมีการจัดสรร
โควตาใหหนวยงาน สามารถเขาศึกษาโดยวิธีสอบคัดเลือก สถานที่เปดรับสมัคร 5 แหง วพบ.นพรัตน
วชิระ วพบ.อุตรดิตถ วพบ.สงขลา วพบ.สรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี และวพ.พระจอมเกลาจังหวัด
เพชรบุรี
รายละเอียดไดแจงเปนหนังสือราชการ และทาง Internet แลว
3. โครงการประหยัดพลังงาน
สรุปผลการดําเนินการตามโครงการประหยัดพลังงาน หนวยงานที่ดําเนินการขึ้นทะเบียน แลว
เสร็จแลว 40 หนวยงาน ยังไมแลวเสร็จ 6 หนวยงาน ( รพศ., รพ.50 พรรษา,รพ.ตาลสุม,สสอ.โขงเจียม,
สสอ.บุณฑริก,สสอ.นาจะหลวย)
4. การเบิกจายและโอนเงินคาตอบแทน
ฝายบริหาร(งานการเงิน) ไดเบิกจายและโอนเงินคาตอบแทน พ.ต.ส. ป 2548 ( 6 เดือนแรก)
ใหหนวยงานยอย ตั้งแตวันที่ 27 ธ.ค. 2548 และใหผูเกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้
• ตรวจสอบจํานวนเงินและเบิกจาย ใหผมู สี ิทธิ์
• สงหลักฐานการจายเงิน (ตามที่แนบในสําเนา 350) ที่จายเงินแลว คืนให งานการเงิน สสจ.
โดยดวน
• หากมีเงินเหลือจาย ใหนาํ สงคืนทัง้ หมดพรอมหลักฐานการจายเงินดวย
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• หากมีผูมสี ิทธิ์รับเงิน แตไมมีรายชื่อขอเบิกเงิน รอบ 6 เดือนแรก ขอใหรีบแจงงานการ
เจาหนาทีห่ รืองานการเงิน โดยดวน
5. การแจงการเปลี่ยนแปลง การหักภาษี ณ ที่จา ย ประจําป 2549
ขอใหขาราชการและลูกจางประจํา ผูม ีความประสงคหกั ภาษี ณ ที่จาย แจงการเพิ่ม-ลด
จํานวนที่ตองการใหหัก โดยใหแจงที่ฝายบริหาร สสอ./ รพช. ภายในวันที่ 6 ม.ค. 2549 (รายละเอียด
ไดแจงเปนหนังสือแลว)
6. การขอรับเงินเพิม่ พิเศษ
แจงการขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัด
กระทรวง โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวประจําเดือนธันวาคม 2548 มีผูขอยกเลิกจํานวน 2 ราย
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สถานที่ปฏิบัตงิ าน

ตั้งแต

1. นส. ยุพเยาว สิงหอาจ

นายแพทย 6

รพ.พิบูลมังสาหาร

1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป

2. นส.เพ็ญพร มนตรีศรีตระกูล

นายแพทย 6

รพร.เดชอุดม

1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป

- ไมมีผูขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ
7. ศูนยเฝาระวังทางการเงินการคลัง
7.1. การสงรายงาน ทางการเงิน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ งานการเงิน ฝายบริหารทั่วไป
- แมขาย สงครบ 2 เดือน ( ตุลาคม – พฤศจิกายน 48) มวงสามสิบ , เขื่องใน ,
ตระการพืชผล , เขมราฐ , กุดขาวปุน , ตาลสุม , สําโรง และน้ํายืน
- ลูกขาย สงครบ 2 เดือน ( ตุลาคม – พฤศจิกายน 48) โพธิ์ไทร , สิรินธร , วารินชํา
ราบ , สําโรง , นาจะหลวย , นาเยีย , น้ําขุน , เมือง และ เหลาเสือโกก
- สสอ . ไมสงรายงาน มวงสามสิบ , ตระการพืชผล , พิบูลมังสาร , โขงเจียม ,
บุณฑริก , นาจะหลวย , สวางวีระวงศ , น้ําขุน และนาตาล
7.2 วิเคราะหสถานการณการเงินการคลังแมขายบริการ
1. การจัดสงรายงาน ไมครบทุกแหงจึงไมสามารถเปรียบเทียบกันได
2. ในภาพรวมจะเห็นไดวา ในระหวางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน สถานการณ
เครือขาย Q/R , C/R ของหนวยบริการจะต่ํามาก ซึ่งเนือ่ งมาจากสินทรัพยหมุนเวียน โดยเฉพาะเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดไมไดรับใน 2 เดือนนี้ แตหนี้สนิ หมุนเวียน ( คาตอบแทนคางจาย / เจาหนี้
การคา ) ยังมีเหมือนเดิม จึงทําให Q/R และ C/R ต่ํากวาปกติ
7.3 ปญหาการสงรายงาน
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1) โซน 1 อําเภอดอนมดแดง
แมขาย สงรายงาน 0110 รง .5 แตไมไดสงงบทดลองใหศูนยฯ ทําการตรวจสอบ
จึงไมทราบวารายงานการเงิน ( งบทดลอง ) เสร็จถูกตองหรือไม
ลูกขาย ยังไมสงรายงาน
2) โซน 2 หนวยบริการที่ไมสง รายงาน
แมขาย อําเภอโพธิ์ไทร
ลูกขาย นาตาล , กุดขาวปุน
3) โซน 3 หนวยบริการที่ไมสง รายงาน
แมขาย อําเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร
ลูกขาย พิบูลมังสาหาร โขงเจียม ตาลสุม ศรีเมืองใหม
4) โซน 4 หนวยบริการที่ไมสง รายงาน
แมขาย อําเภอวารินชําราบ
ลูกขาย กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
5) โซน 5
แมขาย อําเภอเดชอุดม นาจะหลวย ทุง ศรีอุดม
ลูกขาย อําเภอเดชอุดม
ใหเครือขายทีม่ ีปญหานําเสนอปญหาการจัดทํารายงานทางการเงิน ในการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดือน หัวขอนําเสนอ ความกาวหนาดานสถานการณการเงินการคลัง ในการประชุมโซน
7.4 ภาพรวมของปญหา
แมขาย
• ผูบริหารไมใหเจาหนาที่ฝายบริหารงานทัว่ ไป ปฏิบัติงานนอกเวลาราช ( หรือโดย
หามเบิก OT)
• โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับงานบัญชีเกิดความเสียหาย เนื่องจากทานผูรูดาน
คอมพิวเตอรมคี วามสนในโปรแกรม จึงทําการทดสอบ อยางรูเทาถึงการ จนโปรแกรมใชไมไดและไม
รับผิดชอบ
• เจาหนาที่บญ
ั ชีไมสามารถรวบรวมขอมูลจากฝายตาง ๆ ไดทนั ไดแก วัสดุคงคลัง
จากฝายตาง ๆ เจาหนี้การคายา , เวชภัณฑที่มิใชยา ขอมูลลูกหนี้คารักษาพยาบาลจากงานสิทธิบัตร
ขอมูลรายไดคารักษาพยาบาลผูปวยนอก และผูปวยใน
• ขาดการเฝาระวังติดตามสถานการณดานการเงินการคลังในเครือขาย ทําใหไมได
ทําการติดตามการจัดทํารายงานของผูปฏิบัติ
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• เทคโนโลยีลา สมัย และไมเพียงพอกับงาน ซึ่งงานบัญชีจําเปนตองใชเครื่องคอมฯ
แยกตางหาก
• การสงขอมูลไมครบถวน เชน การยืมยา , เวชภัณฑ ระหวางหนวยบริการ ลูกหนีค้ า
รักษาฯ นอก CUP
• ควรติดตั้ง Internet สายตรงใหฝายบริหาร เพื่อสะดวกในการสงขอมูลใหจังหวัด
และกระทรวง
ลูกขาย
• ขาดการเฝาระวังติดตามสถานการณดานการเงินการคลังเครือขาย
ทําใหไมได
ติดตามรายงานทางการเงิน
• ลูกขายบริการยังจัดทําขอมูลไมถูกตอง เมื่อรวมเปนภาพรวม PCU ทัง้ หมดใน
เครือขายแลว ไมสามารถวิเคราะหรายการได เชน อําเภอสงขอมูลใหศูนยเฝาระวังฯ ในรายการเดียว
แตขอมูลมีทั้ง 2 ดาน เดบิต และ เครดิต หรือหมวดรายการอยูผิดดาน ( เปนรายการติดลบ )
• อําเภอสงรายงานชา และไมรวมขอมูลของสถานีอนามัยเปนภาพรวมของอําเภอ
ศูนยเฝาระวังฯ จึงรวมขอมูลไมทัน
7.5 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางแกไข
1) ใหเครือขายทําคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง
ระดับเครือขายบริการ ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะหสถานการณดา นการเงินการคลังทั้งแมขาย และลูกขาย เปนภาพรวม
ทั้งเครือขายบริการ
• ติดตามการจัดทํารายงานทางการเงินของเครือขายใหแลวเสร็จกอนวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
• วิเคราะหปญหาการจัดทํารายงานทางการเงินวาเครือขายมีปญหาการจัดทํา
หรือไม และมีความรูในเรื่องระบบบัญชีเกณฑคงคางมากนอยเพียงพอที่จะทําใหขอมูลเปนที่นา เชือ่ ถือ
สําหรับการวิเคราะหสถานการณการเงินการคลัง
• ตรวจสอบรายงานกอนสงศูนยเฝาระวังฯ และขึ้น Web สงกระทรวง
2) ศูนยเฝาระวังฯ มีชองทางในการจัดสงขอมูลโดยใหเครือขายสงขอมูลที่ Web สสจ
. อบ . หนาเมนูหลัก รับ / สงขอมูล : ศูนยเฝาระวังการเงินการคลัง
• ใหเครือขายบริการสงขอมูลงบทดลองใน Web ดังกวา ทางศูนยฯ จะตรวจสอบ
ขอมูลแลว Update ขอมูลยอนกลับ โดย File แกไข
• สําหรับลูกขายใหสง File เพียง File เดียว แตแยก Sheet ของแตละ สอ . โดย
Sheet สุดทายจะเปน Sheet รวม
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7.6 การวิเคราะหสถานการณดานการเงินการคลัง (Focal Point)
1) ระดับโรงพยาบาล ใหวิเคราะหสถานการณตามโปรแกรมเฝาระวังสถานการณของ
โรงพยาบาลประกอบดวยการวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน ( รายรับ รายจาย ) ดัชนีทางการเงิน การ
ปรับตัวดานการเงิน วิเคราะหแนวโนม
2) ระดับศูนยสุขภาพชุมชน ( ภาพรวมอําเภอ )
• วิเคราะหรายได รายได ประกอบดวย งบประมาณ รับโอน บริการผูปวย เก็บได
ลูกหนี้ ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง
• วิเคราะหรายจาย รายจายคาแรง ( เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ) คา
ดําเนินการ ( คาวัสดุ คายา คาสาธารณูปโภค คาใชสอย ) การลงทุน ( อาคาร ที่ดนิ สิง่ กอสราง
ครุภัณฑและอุปกรณ )
• วิเคราะหสภาพคลอง เงินคงเหลือ วัสดุคงเหลือ เจาหนี้ Quick Ratio, Current
Ratio
• วิเคราะหตนทุนบริการ ตนทุนคาแรง (Labor Cost) ตนทุนวัสดุ (Material Cost)
ตนทุนรวม (Total Cost)
หมายเหตุ
คําถามสําคัญดานการเงินทีค่ วรมีคําตอบ
• รายได เฉลีย่ ตอเดือน ? ไดจากแหลงใด ? เปนตัวเงิน ? เปนลูกหนี้ ? แผนการเพิม่
รายได ?
• รายจาย เฉลี่ยตอเดือน ? ใชในหมวดใดบาง ? เจาหนี้ ? การเปลี่ยนแปลงดาน
คาใชจายในหมวดที่สาํ คัญ ? แผนการลดรายจาย ?
• กําไร / ขาดทุน (Average Net Income) แผนการปรับตัว ?
• ถาสถานการณเปนแบบปจจุบันจะมีปญ
 หาในอนาคตหรือไม?จะอยูไดนานกี่เดือน?
• ถาจะมีปญหาในอนาคต แผนการปรับตัวคืออะไร ? ตองการการสนับสนุนอยางไร ?
7.7 การนําขอมูลจากบัญชีเกณฑคงคางมาวิเคราะหสถานการณดานการเงินการคลัง
1) ทุนสํารองสุทธิ = ( สินทรัพยหมุนเวียน - ลูกหนี้คา รักษาพยาบาล UC - วัสดุคง
คลัง + วัสดุคงคลังทีเ่ กิน 3 เดือน ) - ( หนี้สนิ หมุนเวียน - รายไดรับลวงหนากองทุน UC ) เปนการ
ประเมินสินทรัพยเมื่อตองชําระหนีท้ ั้งหมด ถาผลเปน บวก หมายถึง มีทุนสํารอง สามารถดําเนิน
กิจการตอไปไดทั้งนี้ตองมีจาํ นวนมากพอเชน 2 หรือ 3 เทาของปริมาณการใช ถาผลเปนลบ หมายถึง
ขาดทุนสํารอง อาจเปนปญหาหรือไมเปนใหดูดัชนีอื่นประกอบ
2) Average Net Income = ( รายรับรวม - รายรับงบประมาณงบลงทุน - ลูกหนีค้ า
รักษาพยาบาล UC ) - ( รายจายรวม - หนี้สูญ - หนี้สงสัยจะสูญ - คาเสื่อมราคา - คาตัดจําหนาย ) /
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จํานวนเดือนทีร่ ายงาน ประเมินผลประกอบการ ( กําไร ) ตอเดือน ถาผลเปนบวก หมายถึง มีกําไร ถา
ผลเปนลบ หมายถึงขาดทุน ดัชนีนี้จะประเมินคูกับทุนสํารองสุทธิ ถาผลเปนลบทั้งสองดัชนี หมายถึง
ประสบปญหาดานการเงิน ขั้นวิกฤติ ถาทุนสํารองเปนลบ ผลประกอบการเปนบวก มีแนวโนมจะดีขึ้น
ถาทุนสํารองเปนบวก ผลประกอบการเปนลบ มีแนวโนมจะประสบปญหาในอนาคต ถาเปนบวกทัง้
สอง สถานการณปกติ
3) Quick ratio = ( เงินสดคงเหลือ + ลูกหนี้คา รักษาพยาบาล - ลูกหนีค้ า
รักษาพยาบาล UC ) / ( หนี้สิน มุนเวียน - รายไดรับลวงหนากองทุน UC ) ประเมินความสามารถใน
การชําระหนี้ดว ยเงินสด คามาตรฐาน คือ 1 หรือมากกวา แตไมควรเกิน 5 ถาต่ํากวา 1 หมายถึง มีเงิน
สดไมพอชําระหนี้ ( เมื่อมีการทวงพรอมกัน ) ถามากกวา 5 หมายถึง มีเงินสดมากเกินไป ตอง
ตรวจสอบรายการอื่นรวมดวย
4) Current ratio = ( สินทรัพยหมุนเวียน - ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC - วัสดุคงคลัง
+ วัสดุคงคลังที่เกิน 3 เดือน ) / ( หนี้สินหมุนเวียน - รายไดรับลวงหนากองทุน UC ) ประเมิน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย คามาตรฐาน คือ 2 หรือมากกวาแตไมควรเกิน 10 ถาต่ํากวา 2
หมายถึง อาจมีปญหาขาดแคลนวัสดุหรือยา ถามากกวา 10 หมายถึงคงคลังมากเกินไป ตอง
ตรวจสอบ การคงคลัง การบริหารคลัง
5) I/E ratio = ( รายรับรวม - รายรับงบประมาณงบลงทุน - ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
UC ) / ( รายจายรวม – หนี้สูญ - หนีส้ งสัยจะสูญ - คาเสื่อมราคา - คาตัดจําหนาย ) เปรียบเทียบ
การหารายไดกับรายจาย คามาตรฐานคือ 1 หรือมากกวา ถาต่ํากวา 1 หมายถึง รายจายสูงกวารายได
มักจะสอดคลองกับผลประกอบการ แตถา คาสูงกวา 1 มาก เชน 1.5 ,2 , 3 หรือ ต่ํากวา 1 มาก เชน
0.5 ตองตรวจสอบขอมูลอาจมีปญหาดานการรับรูทางบัญชี
6) สัดสวนคาแรงตอดําเนินการ = ( รายจายเงินเดือน + คาจางชั่วคราว + คาจาง
ประจํา + รายจายดาน บุคคลอื่น + รวมรายจายคาตอบแทน ) / ( รายจายรวม - หนีส้ ูญ – หนี้สงสัยจะ
สูญ - คาเสื่อมราคา - คาตัดจําหนาย - คาใชจา ยระหวางกัน ) เปรียบเทียบรายจายคาแรงกับคา
ดําเนินการ คามาตรฐานคือ 50% หรือต่ํากวา หมายถึง สถานประกอบการควรมีรายจายดําเนินการ
กับรายจายคาแรง เทา ๆ กัน ถาสูงกวา หรือต่ํากวามาก ตองตรวจสอบขอมูล
หมายเหตุ ดัชนีการเงินทัง้ หมด ตองใชขอมูลจากบัญชีเกณฑคงคาง ใชไดกับโรงพยาบาลและ
สถานีอนามัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหทุกหนวยงานจัดตั้ง CFO ของแตละหนวยงานเพื่อวิเคราะหปญหา และวางแผน
ดําเนินการแกไข
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ฝายควบคุมโรค
1. โครงการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอ
โครงการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กอายุต่ํากวา 5 ป พรอมกันทัว่ ประเทศ เพือ่ เรงรัดการ
กวาดลางโปลิโอใหหมดไปจากประเทศไทย โดยกําหนดการรณรงคใหวัคซีน 2 ครั้ง
ครั้งแรก วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2548
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 มกราคม 2549
ขอความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมในการดําเนินการรณรงคฯ
รอบที่ 2 และขอใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมตางๆในวันที่มกี ารรณรงค
2. สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่
ฝายควบคุมโรค
3. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนธันวาคม 48 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
4. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนธันวาคม 2548 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายอนามัย
1. งาน พอ . สว .
วันที่ 13 ม.ค. 2549 หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว . ออกปฏิบัติงานบานคันพะลาน ตําบลนา
ตาล กิง่ อําเภอนาตาล
วันที่ 27 ม.ค. 2549 หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว . ออกปฏิบัติงานบานไชยชนะ หมูท ี่ 9 ตําบล
โนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน
2. งานอนามัยแมและเด็ก
วันที่ 19 ม.ค. 2549 อบรมเจาหนาทีห่ องคลอด, ANC มาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม
ปลอดภัย เวลา 08.30 – 16.30 น . ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี
3. งานทันตสาธารณสุข
วันที่ 6 ม.ค. 2548 ประชุมสัมมนาเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เวลา 08.30 –
16.30 น . ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี
4. โครงการความปลอดภัยดานอาหาร ปงบประมาณ 2549
ตามเปาหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุ ข และ CEO ใหพัฒนารานจําหนายอาหาร และ
แผงลอยจําหนายอาหาร ผา น เกณฑอาหารสะอาด รสชาติอรอย รอยละ 100 และพัฒนาตลาดสด
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ประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อระดับดี เพื่อใหการดําเนินงานมีความกาวหนา ตามเปาหมายที่
กําหนด จึงสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาดังนี้
ปงบ 48
ปงบ 49 (ต.ค. - ธ.ค.48)
เปาหมายป
49
เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลตาง รอยละ ผลงาน ผลตาง รอยละ

กิจกรรม
รานจําหนายอาหาร

100%

1,055

949

89.95

2,051

996

94.40

1,753

804

84.72

แผงลอยจําหนาย
อาหาร

100%

901

812

90.12

1,957

1,056

117.2

1,365

553

68.10

ตลาด

100%

34

22

64.71

35

1

2.94

22

0

64.71

ปงบประมาณ 2549 กําหนดการประเมินผลดานคุณภาพทุก 4 เดือน โดยประเมินคุณภาพ
ครั้งที่ 1 ในชวงปลายเดือนมกราคม 2549 กําหนดการประเมินจะแจงใหทราบเปนหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อ
เตรียมการรองรับการประเมินผล ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ซึง่ บริษัท ทริส จํากัด เปนผูท ําการ
ประเมินผลงานโครงการนี้
ผลการสุมตัวอยาง ประเมินคุณภาพรานจําหนายอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขต
อําเภอเมือง อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 2548 จากรายงานของอําเภอ รานจําหนาย
อาหาร 493 ราน ผานเกณฑ ฯ 493 ราน 100 % และ แผงลอยจําหนายอาหาร 350 ราน ผานเกณฑ ฯ
350 ราน 100 % และไดรับปาย 5 ส . 140 ราน ปรากฏผลดังนี้
การประเมินโดยไมแจงใหทราบลวงหนา พื้นที่ประเมิน อําเภอเมือง
ระหวางวันที่ 22 - 2 8 พ.ย. 2548
กิจกรรม
เปาหมาย

จํานวน จํานวนสุม
เปาหมาย

ผานเกณฑฯ

ไมมีปาย
รับรอง

ไมติดบอรด 5
ปายหมดอายุ
ส.

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %
รานจําหนาย
อาหาร

493

20 4.05

4

แผงลอย
จําหนายอาหาร

350

13 3.71

3

20

10

50

23.07 10 76.92

ติดบอรด 5 ส.ไม
เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข

จํานวน % จํานวน

%

1

5

22

100

-

-

3

23.07

-

-

-

-
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การประเมินโดยแจงใหทราบลวงหนาเปนทางการ พรอมหนังสือ พื้นที่ประเมิน อําเภอเมือง
ระหวางวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 2548
กิจกรรม
เปาหมาย

จํานวน จํานวนสุม
เปาหมาย

ไมมีปาย
รับรอง

ผานเกณฑฯ

ไมติดบอรด 5
ปายหมดอายุ
ส.

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %
รานจําหนาย
อาหาร

493

22 4.46

6

27.27 11

แผงลอย
จําหนายอาหาร

350

3

2

66.66

0.85

1

ติดบอรด 5 ส.ไม
เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข

จํานวน % จํานวน

%

50

2

9.09

22

100

-

-

33.33

2

66.66

-

-

-

-

การประเมินโดยแจงใหทราบลวงหนาเปนทางการ พรอมหนังสือ พื้นที่ประเมิน กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
ระหวางวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2548
กิจกรรม
เปาหมาย

จํานวน จํานวนสุม
เปาหมาย

ไมติดบอรด 5
ผานเกณฑฯ ไมมีปายรับรอง ปายหมดอายุ
ส.

จํานวน % จํานวน %

จํานวน % จํานวน %

ติดบอรด 5 ส.ไม
เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข

จํานวน

%

จํานวน

%

รานจําหนายอาหาร

10

7

70

1

14.28

0

0

7

100

-

-

-

-

แผงลอย
จําหนายอาหาร

6

5

83.33

2

40

5

100

-

-

-

-

-

-

เดือนมกราคม 2549 จึงจะทําการประเมินคุณภาพ ณ อําเภอโขงเจียม อําเภอพิบูลมังสาหาร
และ อําเภอสิรินธร ดังนัน้ จึงใหดําเนินการดังนี้
1) พัฒนารานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนาย และตลาดสดประเภทที่ 1 ใหผานเกณฑ
มาตรฐาน ฯ
2) ใหรายงานผลการดําเนินงานตาม 1) ไมเกินวันที่ 20 ของเดือน โดยสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ / กิง่ อําเภอ เปนเจาภาพการรายงาน โดยรายงานเปนภาพรวมของอําเภอ ( รวมถึงรายงานใน
พื้นที่ของโรงพยาบาล เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล )
3) ใหโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอําเภอ จัดทํารายงานอาหารปลอดภัย
ตามโปรแกรม Fsmis ใหเรียบรอย เปนปจจุบัน ( ณ ปจจุบันยังไมมีหนวยงานสาธารณสุขภายใน
จังหวัด ดําเนินการรายงาน หรือเก็บขอมูลตามโปรแกรม Fsmis ใหสมบรูณ )
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การแกปญหาตาม ขอ 3) จะเชิญผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย ของสาธารณสุขอําเภอ / กิ่ง
อําเภอ โซนละ 1 คน มาทําการฝกปฏิบตั ิการจัดทํารายงาน โดยมีผรู ับผิดชอบโปรแกรม Fsmis ของ
ศูนยอนามัยที่ 7 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนวิทยากรใหคาํ แนะนํา ระยะเวลา 1 วัน ในวันที่
10 ม.ค. 2549
5. โครงการสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน
ผลการดําเนินงานโครงการสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน ประจําเดือนธันวาคม 2548
ประเมินรับรอง ณ อ.โขงเจียม โดย คปสอ โขงเจียม มีหนวยงานสาธารณสุขรวมทัง้ สิ้น 12 แหง แยก
เปนระดับอําเภอ 2 แหง โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และระดับตําบล มีสถานีอนามัย
10 แหง ทั้ง 12 แหง สมัครเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินรับรอง ปรากฏวาโรงพยาบาลโขงเจียม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สถานีอนามัยเวินบึก , หนองแสงใหญ , นาโพธิ์ใต , หนองผือนอย , วังอาง และคันทาเกวียน ผาน
เกณฑระดับดีมาก ( ใบรับรองทอง ) สถานีอนามัยนาบัว , ตุงลุง , ปากลา และหวยไผ ผานเกณฑ
ระดับดี ( ใบรับรองเงิน )
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหทุกหนวยดําเนินการสถานทีท่ ํางานนาอยูก ับหนวยงานตนเอง เพื่อเปนแบบอยางใหกับ
หนวยงานอื่นๆ
ขอใหเจาหนาที่คนตระหนักถึงการออกกําลังกาย
ซึง่ ผูบริหารระดับกระทรวงไดมีการ
ดําเนินงานเปนตัวอยางแลว โดยเฉพาะในกลุมที่มีขอบงชี้ดังตอไปนี้
1. ผูชายที่มีรอบเอวมากกวา 36 นิ้ว และผูห ญิงที่มีรอบเอวมากกวา 32 นิ้ว
2. FBS 100-125 mg%
3. BP 130/80 – 140/90
4. มีประวัติปว ยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคหัวใจ
5. มีคอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด เกิน 200
6. มีภาวะยูริคในเลือดสูง โดยไมมีอาการปวดขอ
7. มีภาวะผิดปกติของ Liver function test
หากมีภาวะดังกลาวอยางนอย 3 ขอ มีความเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นขอให
มีการรณรงคออกกําลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อเปนตัวอยางแตประชาชนทัว่ ไป
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ฝายประกันสุขภาพ
1. การขึน้ ทะเบียนหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เดือนพฤศจิกายน 2548 มีผูขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถวนหนา 1,400,000 บัตร
ครอบคลุมรอยละ 96.80 เหลือสิทธิวาง 46,600 บัตร ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
2. เงิน Fix Cause
ทางฝายไดโอนเงิน FC ใหแตละ CUP แลว ซึง่ เปนการโอนเงินลวงหนา ดังนัน้ ขอใหแตละ
CUP โอนเงิน FC ใหสถานีอนามัยในสังกัดดวย
3. ปญหาการรองเรียนในระบบสาธารณสุข
เนื่องจากมีขา วและเรื่องรองเรียนในระบบสาธารณสุขมากขึ้น
ดังนัน้ จึงขอใหแตละอําเภอ
จัดตั้งทีมไกลเกลี่ยระบบบริการสาธารณสุขในเครือขาย เพื่อลดความขัดแยงระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบและการดําเนินงานไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
4. แนวทางการบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณดานการบริหารจัดการของ คปสอ. ในป 2549 โดยงบบริหารจัดการจะ
คิดจากผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตาม Core Packet สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกัน
สุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
จะมีการประเมินผลงานทุก 3 เดือน เพื่อนํามาพิจารณางบประมาณที่จะสนับสนุนให โดย
ขอใหทุก CUP เปาหมาย Core Packet ใหชัดเจนและแบงดําเนินการแตละไตรมาสดวย (20-40-3010) เพื่อใหครึ่งปแรกสามารถดําเนินการไดรอยละ 60 ของเปาหมาย
ขอใหทาง สสอ. แจงรายชือ่ พรอมเงินเดือนของบุคลากรที่ทาํ งานที่ สสอ.สงมายังจังหวัดดวย
จะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง
ทุกหนวยตองชวยกันติดตามการดูแลรักษาผูปวย โดยเฉพาะกรณีที่ผูปวยมีการสงตอไปรับ
การรักษาหลายที่ และตองใหความรูแกญาติของผูปวยที่เสียชีวิตอยางถูกตอง ทั้งนีจ้ ะตองระวังคําพูด
ตางๆ ของบุคลากรซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการฟองรองได
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. แจงเปลีย่ นแปลง แผนการจัดสรรงบลงทุนป 2549 งบกลาง คาสิง่ กอสราง / ครุภัณฑ ตามโครงการ
Mega Project
ตามทีก่ ลุมประสานงานสาธารณสุขภูมิภาค สํานักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข แจง
แผนจัดสรรงบลงทุนป 2549 งบกลางโครงการ Mega Project ตาม หนังสือดวนที่สดุ ที่ สธ. 0201.06 /
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ว 875 ลว. 7 ต.ค. 2548 นั้น ไดมีการแจงเปลี่ยนแปลงแผนดังกลาว ซึง่ สรุปรายละเอียด จังหวัด
อุบลราชธานี ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น รวม 28,199,700 บาท สรุป งบประมาณตามแผนการจัดสรรงบ
ลงทุนป 2549 งบกลาง คาสิ่งกอสราง / ครุภัณฑ หนวยบริการ / หนวยบริหาร ตามโครงการ Mega
Project ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรฯ
รายละเอียด

รายการ

เดิม
งบประมาณ

ปรับใหม
รายการ
งบประมาณ

หมายเหตุ

สิ่งกอสราง หนวยบริการ

41

232,520,100

42

259,514,800

+26,994,700

ครุภัณฑ หนวยบริการ

48

27,931,000

46

29,136,000

+1,205,000

งบลงทุน หนวยบริหาร

136

6,688,400

136

6,688,400

0

รวมทั้งหมด

225

267,439,500

224

295,639,200

+28,199,700

มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. HA
ทาง พรพ. ไดแจงผลการตรวจรับรอง วา โรงพยาบาลเขมราฐ, โรงพยาบาลตาลสุม,
โรงพยาบาลโขงเจียม และโรงพยาบาลทุงศรีอุดม ไดผานการตรวจประเมินโรงพยาบาลขั้นที่ 1 เปนที่
เรียบรอยแลว ยังคงเหลือเพียงโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ และโรงพยาบาลกองบิน 21 เทานั้นในจังหวัด
ที่ยังไมผา นการประเมินขั้นที่ 1 สวนโรงพยาบาลน้ํายืน ไดผานการประเมินโรงพยาบาลขั้นที่ 2 แลว
2. การคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2549
ตามที่ สนง.สสจ.อุบลราชธานี ไดดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2549
เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลังใจแก อสม. ที่ไดผนึกกําลังกันพัฒนางานสาธารณสุข ดวย
ความเสียสละตลอดจนเพื่อเปนการเผยแพรผลงานดีเดนของ อสม. สาขาตาง จํานวน 10 สาขา ตัง้ แต
วันที่ 15 ธ.ค. 2549) นั้น ผลการคัดเลือกมีดังนี้
สาขาที่ 1 การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก นางกองศรี แสนศรี อสม. อ.มวงสามสิบ
สาขาที่ 2 การดําเนินงานเรื่องเอดสในชุมชน นางสังวาล คําแสนราช อสม. อ.วารินชําราบ
สาขาที่ 3 สุขภาพจิตชุมชน นายกิติศักดิ์ เหลากลม อสม. อ.ตระการพืชผล
สาขาที่ 4 การแกไขปญหายาเสพติด นายประยงค รุจิโชค อสม. อ.พิบลู มังสาหาร
สาขาที่ 5 การสรางสุขภ าพ นางกัณหา บุญไชย อสม. อ.เดชอุดม
สาขาที่ 6 การบริการใน ศสมช. นางนงรักษ สิมาทอง อสม. อ.ทุง ศรีอุดม
สาขาที่ 7 การออกกําลังกาย นางเวียงวัน นงนุช อสม. อ.ตระการพืชผล

20
สาขาที่ 8 การคุมครองผูบริโภค นางบัวพิศ คณะพันธ อสม. อ.เมือง
สาขาที่ 9 การแพทยแผนไทยและภูมิปญญาทองถิ่น นายจํานง กันนิดา อสม. อ.เดชอุดม
สาขาที่ 10 การพัฒนาสังคม นางกานดา กาฬเนตร อสม. อ.มวงสามสิบ
3. การดําเนินงานเฝาระวังและปองกันโรคไขหวัดนก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนสุขภาพ ไดใหทุกตําบลดําเนินการสํารวจพื้นที่เฝา
ระวังฯ และ จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวังฯ ตามแบบฟอรมสํารวจไขหวัดนกโดย อสม.(สช.1),
แบบฟอรมสรุปสํารวจไขหวัดนกของ สอ.(สช.2) , แบบฟอรมสํารวจไขหวัดนกของ สสอ.(สช.3) โดยให
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอสงแผนปฏิบัติการเฝาระวังฯ และ
แบบฟอรมสํารวจไขหวัดนกของ สสอ.(สช.3) ใหฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ สนง.สสจ.อุบลราชธานี
พรอมทัง้ ฎีกาเบิกเงินคาสํารวจตําบลละ 1,500 บาท ภายในวันที่ 6 ม.ค. 2549 หากเลยกําหนดจะไม
สามารถเบิกจายได
มติที่ประชุม รับทราบ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2548
ธันวาคม

PCU
ทั้งหมด

สิงหาคม
(%)

กันยายน
(%)

ตุลาคม
(%)

พ.ย.
(%)

จํานวน

รอยละ

น้ํายืน

13

53.85

92.31

100

95.31

13

100

มวงสามสิบ

24

4.17

10

0

100

24

100

โพธิ์ไทร

11

100

90.91

45.45

81.82

11

100

สิรินธร

8

100

0

100

100

8

100

น้ําขุน

6

100

100

100

100

6

100

ศรีเมืองใหม

17

88.24

82.35

0

0

17

100

ตระการพืชผล

29

96.55

10.34

0

100

28

96.55

พิบูลมังสาหาร

21

0

4.76

0

90.48

20

95.24

เขื่องใน

31

0

25.81

80.65

93.55

26

83.87

ตาลสุม

8

87.5

0

87.5

100

6

75

วารินชําราย

19

94.74

0

0

0

13

68.42

บุณฑริก

17

94.12

88.24

76.47

94.12

11

64.71

กุดขาวปุน

9

88.89

66.67

0

0

4

44.44

อําเภอ
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ธันวาคม

PCU
ทั้งหมด

สิงหาคม
(%)

กันยายน
(%)

ตุลาคม
(%)

พ.ย.
(%)

จํานวน

รอยละ

สําโรง

13

92.31

100

76.92

92.31

3

23.08

เมือง

20

75

10

75

75

3

15

โขงเจียม

11

36.36

63.64

36.36

0

1

9.09

เขมราฐ

11

45.45

0

36.36

90.91

1

9.09

ดอนมดแดง

5

100

100

60

100

0

0

เหลาเสือโกก

6

100

100

100

100

0

0

เดชอุดม

28

92.86

57.14

92.86

89.29

0

0

นาตาล

6

100

100

100

83.33

0

0

สวางวีรวงศ

6

100

0

83.33

83.33

0

0

นาเยีย

5

100

80

100

80

0

0

ทุงศรีอุดม

7

57.14

0

14.29

28.57

0

0

นาะหลวย

10

0

90

10

0

0

0

รวม

341

64.22

48.97

47.80

73.02

195

57.18

อําเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.00 น.
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)

พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

