
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ครั้งที่  2 /  2548  วันที่   28  กุมภาพนัธ  2548 

ณ   หองประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
--------------------------------- 

ผูมารวมการประชุม 
1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
7 นางนนัทรยีา โลหะไพบูลยกลุ แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
8 นายธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
9 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  

10 น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
11 นายถนอมศักดิ์ บุญสู แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
12 นางมนิตรา ล้ีชาเพิม่พนู โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
13 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
14 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
15 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
16 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
17 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
18 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
19 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
20 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
21 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
22 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
23 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
24 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
25 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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26 นายคมกริช ละคร หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
27 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
28 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล หัวหนาสํานักงาน EMS 
29 นางคนงึนิตย กาฬเนตร หัวหนาศูนยปฏิบัติการ EMS 
30 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
31 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
32 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
33 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
34 นายอรุณ บุญสราง แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการสขุภาพ 
35 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
36 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
37 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
38 นส.ผองนภา พันธพิพฒัน แทนผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
39 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
40 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
41 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
42 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
43 นายรว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 
44 นายนทิัศน อินทรมกุต ฝายบริหารทัว่ไป 
45 นายภูมนิทร ศรีทานนัท ฝายควบคุมโรค 
46 นายบรรหยัด สุริผล ฝายควบคุมโรค 
47 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
48 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
49 นายดิเรกลาภ จารุแพทย ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
50 นางพรทิพย สาระบุตร ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
51 นส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
52 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
53 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
54 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
55 นางสุดาพรรณ ประคองพันธ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
56 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
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57 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
58 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
59 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
60 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
61 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
62 นางสุมิตรา ตั้งใจ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
63 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
64 นายจันทรศริ ิ คําแสน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
65 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
66 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
67 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
68 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
69 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
70 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
71 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
72 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
73 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
74 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
75 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
76 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
77 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
78 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
79 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
80 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
81 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
82 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
83 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
84 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
85 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
86 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
87 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
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88 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
89 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
90 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
91 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
92 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
93 นายวานิช สายยนื สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
94 นายอุเทน บุญยิ่ง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
95 นายสมศักดิ ์ ประการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
96 นางจีรนนัท เกตุตระกูล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
97 นางสมรัก นิชรัตน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
98 นางภารตี นิชรัตน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
99 นางเสาวลักษณ จันทรพวง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
100 นายกมล ประชมภู สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
101 นายสนุนัท ผลดี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
102 นายนฤสรณ กลางบุรัมย โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
103 นายธีรวัฒน เข็มพงษ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
104 นางวรินพร โรจนครินทร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
105 นางทองมวน พันธุใหญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
106 นายอทุัย นิปจการสุนทร สํานักงานสาธารณสุขกิ่งนาเยียอําเภอ 
107 นายสวุทิยชัย ทองกูล สํานักงานสาธารณสุขกิ่งนาเยียอําเภอ 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
3 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
4 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
7 นางชลชืน่   แสนใจกลา หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
8 นายสรศักดิ ์ บุญจันทร ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
9 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
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10 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
11 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
12 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
13 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
14 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
15 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
16 นายธรรม วิทัยวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
 
พิธีกอนการประชุม 

การกลาวตอนรับผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุม โดย นายแพทยเจริญ   เจยีมบุญศรี                 
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.39 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมารวมการประชุม สสจ. สัญจรในวันนี ้ โดยเฉพาะทานผูบริหารจาก
ศูนยวิชาการตางๆ 

ผลการแขงขันฟุตบอลสาธารณสุขลีค ระหวาง ทีมของจังหวัดอุบลราชธาน ี และจังหวัดศรีสะ
เกษ ปรากฏวาทีมของจังหวดัศรีสะเกษ ชนะ  ดังนัน้ขอใหทกุฝายที่เกีย่วของโดยเฉาพะผูบริหารฝกซอม
เพื่อเตรียมตัวแขงขันในครั้งตอไป 

ในภาพรวมของประเทศ นโยบายทางดานสาธารณสุข คาดวาจะมกีารเปลี่ยนแปลงนอยมาก 
โดยเฉพาะหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนใหมทีจ่ะไดรับการแตงตั้งยงัคงเปน ฯพณฯ ทาน
สุดารัตน  แนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขคงไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนกั แตทัง้นี้ขอใหมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิดดวย 

ในเรื่องอาหารปลอดภัย ไดใหผูรับผิดชอบปรับแผนการดําเนินงานโดยใหมีการเรงดําเนนิการ
ประเมินครั้งที ่ 1 ใหเสร็จส้ินภายในสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม เพื่อจะไดรายงานผลใหกบัคณะ
ผูตรวจฯ และผูนิเทศที่จะมา รายละเอยีดทางฝายที่รับผิดชอบจะไดแจงใหทราบอกีครั้ง 
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ในวนัที ่ 26 มนีาคม 2548 จะมีงานวัน อสม. ของจังหวัดอุบลราชธาน ี รายละเอียดทางฝาย
สนับสนนุจะไดแจงใหทราบอีกครั้ง สวนแนวทางการดําเนินงานนั้นขอใหมีการอบรม อสม.ทุกหมูบาน
เร่ืองไขเลือดออก โดยวทิยากรที่จะอบรมใหคือ ผูที่ผานการอบรมหลกัสูตรพัฒนาวทิยากร โดยอาจารย
พงษศักดิ์   สวนหลักสูตรการอบรมนั้นจะเปนในรูปแบบใดนั้น มอบใหคณะสาธารณสุขอําเภอรวมกัน
พิจารณา ทัง้นีใ้หมีการดําเนนิการอบรมกอนวนัที ่26 มีค. 2548 

วันที่ 1-4 มีค. 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะเสด็จมายงัจังหวัดอุบลราชธานี ขอให
หนวยงานที่เกีย่วของเตรียมการถวายการตอนรับ และติดตามขบวนเสด็จดวย 

ฝายการแพทยฯ ขอใหมีการดําเนินงานเตรียมการจัดงานวนัผูสูงอายุในชวงเดือนเมษายน โดย
ขอใหมีการเตรียมการจัดงานตั้งแตเดือนนี ้เพื่อความพรอมและดําเนนิการใหตรงตามวัตถุประสงค 

การพิจารณาการโยกยายแพทย เภสัชกร และทนัตแพทย ขอมอบใหคณะผูอํานวยการ
โรงพยาบาลพจิารณาตามความเหมาะสม ซึ่งผูที่จะมาบรรจุใหมจะมารายงานตัววนัที ่ 1 เมย. 2548 
สวนการโยกยายของเจาหนาที่อ่ืนๆนัน้ ไดมีกําหนดใหสงใบขอยายภายในวนัที่ 1 มคี. 2548 นอกนั้น
อาจพิจารณาผูที่จะขอยายไปประจําที ่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ อีกครั้งนอกรอบซึง่จะเปดบริการใน
เดือนกรกฎาคมนี้  

วันที ่ 3 มีค. 2548 ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณานักเรียนทนุพยาบาล ทุกทนุ เขารวม
พิจารณาโควตาประจําป 2548 
 ขอตอนรับ นายแพทยธรณินทร  กองสุข  ที่ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่ อบ 0027.001.02 / 1380 ลงวันที่ 
16 กุมภาพนัธ 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่ 1 / 2548 เมื่อวันที ่ 31 มกราคม 2548 และ 
Upload ไวที ่www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ  
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 
 ตามทีท่างวทิยาลัยฯไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลตอเนื่องประจําป 2548 นั้น ขณะนี้
การสอบเขาเรยีนตอไดดําเนนิการเสร็จส้ินแลว สวนผลการสอบนั้นทางวทิยาลัยฯไดติดประกาศที่
บอรดของทางวิทยาลัยฯ หรือเขาไปดูไดที่ www.spsnc.com  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
 ปญหาผูปวยจติเภท คือ การขาดยาของผูปวยที่สามารถไปรับยาไดทีโ่รงพยาบาลชมุชน และ
ผูปวยขาดการติดตามในกรณีอนุญาตใหผูปวยกลับบาน ดังนัน้จึงใครขอปรึกษาหาแนวทางการ
ดําเนนิงานเพือ่ดูแลผูปวยในกลุมดังกลาว นอกจากนีป้ญหาที่พบอกีประการคือตัวยาที่ผูปวยควรไดรับ
นั้น ไมมีในโรงพยาบาลชุมชน 
 ทางโรงพยาบาลมีผูปวยสวนหนึ่งที่เปนผูปวยเรื้อรัง ทีไ่ดรับการรักษาจากโรงพยาบาลมานาน
มากจนอายุ 70-80 ป ผูปวยเหลานี้จะมีอาการปวยทางกายเขามาเพิ่มจากอาการปวยทางจิต   ซึ่งทาง
โรงพยาบาลไมมีแพทยผูเชีย่วชาญในการดูแลรักษาโรคทางกายเหลานี้ ทําใหผูปวยไดรับการรักษาไมดี
เทาที่ควร จงึใครขอความรวมมือจากทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิฯในการดูแลผูปวยกลุมนี้ดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปญหาที่พบอกีปญหาคือ ผูปวยทีจ่ําหนายจากโรงพยาบาลพระศรีฯ แลวไมมีญาตดูิแลปลอย
ใหเดินตามทองถนน เปนคนรอนเร ซึ่งหากมีผูพบเห็นใหแจงมายังโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะนํา
กลับมารักษาจนกวาจะสามารถกลับสูสังคมได 

สวนแนวทางการดําเนนิงานในกรณีสงตอผูปวยใหกลับไปรับการรักษายังสถานพยาบาลใกล
บานนั้น มอบใหนาํเขาที่ประชุมประจําเดือนคณะผูอํานวยการโรงพยาบาล โดยขอใหเชิญโรงพยาบาล
พระศรีฯ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ มารวมในการประชุมเพื่อวางแนวทางดําเนนิงานดังกลาวดวย 

การทาํลายขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลในจงัหวัดอุบลราชธาน ี พบวาทั้งจงัหวัดมีเตาเผาขยะ
อยูที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ, โรงพยาบาลพระศรีฯ และเตาที่สรางใหมป 2547 อีก 4 แหง ดังนัน้หาก
สามารถนํามารวมกันและจดัใหมีการบรหิารจัดการที่ดี มีรถนาํสง จะสามารถเผาขยะติดเชื้อไดทั้ง
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จังหวัด ซึง่จะเปนการปองกนัปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดจากขยะติดเชื้อ  ขอใหฝายอนามยัไดศึกษาและ
ปรึกษาผูเกีย่วของหาแนวทางการดําเนนิงาน 

 
4.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี

วันที่ 24-25 ม.ีค. 2548 จะมีการประชุมวชิาการเรื่องโรคมะเร็งทางเดินอาหาร โดยนายแพทย
ชาตรี  บานชืน่ อธิบดีกรมการแพทยเปนประธานเปดการประชุม  โดยชวงเยน็วนัที ่ 24 จะมีงานเลี้ยง 
สวนรายละเอยีดนั้นคงจะมกีารประสานอกีครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.4 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

ขอเปลี่ยนแปลงเปาหมายทีจ่ะลดอัตราตายของผูพยายามฆาตวัตายจากเดิม 7.1 ตอแสน
ประชากร เปน 7.0 ตอแสนประชากร 

วันที่ 2-4 มี.ค. 2548 จะมีการดําเนินงานโครงการใหบริการออทิสติกแบบบูรณาการ โดยมี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ เปนแกนหลักในการประสานและมีโรงพยาบาลชุมชนทกุแหงเปนเครือขาย 
รายละเอียดไดแจงใหผูปฏิบัติทราบแลว 

โครงการ To Be Number One ขณะนีไ้ดมีการดําเนนิงาน To Be Number One Friend 
Corner ที่โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ซึ่งอยูในระหวางติดตามผล 

ในเดือนมนีาคมนี ้ จังหวัดรวมกับศูนย และโรงพยาบาลพระศรีฯ จะจดัใหมีการอบรมแกนนํา 
อสม. ในโครงการสรางเสริมสุขภาพใจ  โดยทางทมีงานไดเตรียมกรอบในการอบรมไวเปนที่เรียบรอย
แลว เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคมากยิ่งขึน้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5 E-Healthy Thailand  
ผลการดาํเนนิงาน E-Healthy Thailand เดือนมกราคม 2548 

การประเมนิหมูบาน Healthy การประเมนิตาํบล Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด 
มบ.ผาน
เกณฑ % ทั้งหมด 

ต.ผาน
เกณฑ % 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ  
Healthy 

เมือง 149 37 24.83 12 2 16.67 ไมผาน ไมผาน 
ดอนมดแดง 47 24 51.06 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
มวงสามสิบ 158 68 43.04 14 3 21.43 ไมผาน ไมผาน 
เขื่องใน 181 54 29.83 18 2 11.11 ไมผาน ไมผาน 
ก.เหลาเสือโกก 53 25 47.17 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 1 588 208 35.37 52 7 13.46   

ตระการพืชผล 234 230 98.29 23 23 100 ผาน ไมผาน 
เขมราฐ 120 0 0 9 0 0 ไมผาน ไมผาน 
ก.นาตาล 62 31 50.0 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
โพธิ์ไทร 70 39 55.71 6 2 33.33 ไมผาน ไมผาน 
กุดขาวปุน 73 55 75.34 5 2 40.0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 2 559 355 63.51 47 27 57.45   

พิบูลมังสาหาร 177 156 88.14 14 13 92.86 ผาน ผาน 
สิรินธร 75 33 44.0 6 2 33.33 ไมผาน ไมผาน 
ตาลสุม 59 4 6.78 6 0 0 ไมผาน ไมผาน 
โขงเจียม 49 32 65.31 5 3 60 ผาน ผาน 
ศรีเมืองใหม 120 19 15.8 11 0 0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 3 480 244 50.83 42 18 42.86   

วารินชําราบ 187 161 86.1 16 11 68.75 ผาน ไมผาน 
สําโรง 108 22 20.37 9 0 0 ไมผาน ไมผาน 
ก.นาเยีย 35 32 91.43 3 3 100 ผาน ผาน 
ก.สวางวีรวงศ 54 16 29.63 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 4 384 231 60.16 32 14 43.75   
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การประเมนิหมูบาน Healthy การประเมนิตาํบล Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด มบ.ผาน
เกณฑ 

% ทั้งหมด ต.ผาน
เกณฑ 

% 
ตําบล 

Healthy 
อําเภอ  
Healthy 

ก.น้ําขุน 52 31 59.62 4 2 50.0 ผาน ไมผาน 
ทุงศรีอุดม 52 50 96.15 5 5 100 ผาน ผาน 
บุณฑริก 113 73 64.60 8 4 50 ผาน ไมผาน 
น้ํายืน 94 17 18.09 7 0 0 ไมผาน ไมผาน 
นาจะหลวย 71 15 21.13 6 0 0 ไมผาน ไมผาน 
เดชอุดม 234 90 38.46 16 4 25.0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 5 616 276 44.81 46 15 32.61   
รวมจังหวัด 2,627 1,314 50.02 219 81 36.99   

เปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ธ.ค.47 - ม.ค.48 
การประเมนิหมูบาน Healthy การประเมนิตาํบล Healthy 

อําเภอ 
ธ.ค.47 ม.ค.48 ธ.ค.47 ม.ค.48 

เมือง 51.68 24.83 33.33 16.67 
ดอนมดแดง 89.36 51.06 100 0 
มวงสามสิบ 10.76 43.04 0 21.43 
เขื่องใน 2.76 29.83 0 11.11 
ก.เหลาเสือโกก 52.83 47.17 0 0 

รวมโซน 1 28.74 35.37 15.38 13.46 
ตระการพืชผล 0 98.29 0 100 
เขมราฐ 0 0 0 0 
ก.นาตาล 85.48 50.0 0 0 
โพธิ์ไทร 5.71 55.71 0 33.33 
กุดขาวปุน 83.56 75.34 60.0 40.0 

รวมโซน 2 21.11 63.51 6.38 57.45 
พิบูลมังสาหาร 2.82 88.14 0 92.86 
สิรินธร 0 44.0 0 33.33 
ตาลสุม 23.73 6.78 0 0 
โขงเจียม 51.02 65.31 0 60 
ศรีเมืองใหม 0 15.83 0 0 

รวมโซน 3 9.17 50.83 0 42.86 
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การประเมนิหมูบาน Healthy การประเมนิตาํบล Healthy 

อําเภอ 
ธ.ค.47 ม.ค.48 ธ.ค.47 ม.ค.48 

วารินชําราบ 0 86.1 0 68.75 
สําโรง 99.07 20.37 66.67 0 
ก.นาเยีย 0 91.43 0 100 
ก.สวางวีรวงศ 55.56 29.63 0 0 

รวมโซน 4 35.68 60.16 18.75 43.75 
ก.น้ําขุน 0 59.62 0 50.0 
ทุงศรีอุดม 0 96.15 0 100 
บุณฑริก 11.50 64.60 12.50 50 
น้ํายืน 0 18.09 0 0 
นาจะหลวย 0 21.13 0 0 
เดชอุดม 0 38.46 0 25.0 

รวมโซน 5 2.11 44.81 2.17 32.61 

รวมจังหวัด 18.31 50.02 8.22 36.99 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ขอใหแตละอําเภอตรวจสอบการลงขอมูลวาถูกตองหรือไม และติดตามผลการรายงานผลใน

แตละเดือนดวย รวมทั้งขอใหมีการมอบหมายการรายงานขอมูลใหมผูีรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
สํานกังานสาธารณสขุกิง่อําเภอนาเยยี 

สรุปผลการบริหารงานเครือขายหลกัประกันสุขภาพถวนหนากิ่งอาํเภอนาเยยี สอบถาม
รายละเอียดไดที่ สํานักงานสาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ขอใหมีการพิจารณาการดูแลผูปวยในเขต การพัฒนาคลินิกอบอุน ใหสามารถอยูได และ
มั่นคง รวมไปถึงการสงตัวผูปวยเพื่อเขารับการรักษาในกรณีตางๆ  

 
โรงพยาบาลสิรินธร 

การทอดผาปาเนื่องในวนัครบรอบ 10 ป รพ.สิรินธรเนือ่งในวนัที่ 2 เมษายน 2548 เปนวัน
คลายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเปนวนัครบรอบ 10 ป
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ในการเปดใหบริการของ รพ.สิรินธร คณะกรรมการบริหาร รพ.ไดมีมติเหน็ควรจัดจัดทอดผาปาเพื่อ
สมทบทุนสรางอาคารเอนกประสงคของ รพ.สิรินธร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร  
1. เร่ืองขอยกเลิกและขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 

- ผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ จํานวน 4 ราย 
ที ่ ชื่อ ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
1 นายรัฐศาสตร สุดหนองบวั  นายแพทย 5 รพ.วารินชาํราบ 1 มีค. 2548 เปนตนไป 
2 นางสาวเสาวณีย กุลเกียรติชัย นายแพทย 5 รพ.ตระการพชืผล 1 มีค. 2548 เปนตนไป 
3 นายทรงเกียรติ ฐานะวร นายแพทย 5 รพ.วารินชาํราบ 1 มีค. 2548 เปนตนไป 
4 นายสุรนัย อมรไชย เภสัชกร 7 รพ.ตระการพชืผล  1 กพ. 2548 เปนตนไป 

 
- ผูขอรับเงินเพิม่พิเศษฯ จํานวน 2 ราย 

ที ่ ชื่อ ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
1 นายสุดใจ ศรีแสง เภสัชกร 5  รพ.สรรพสิทธปิระสงค 1 มีค. - 30 กย.48 
2 นางสาวรินดา ฉิมงาม ทันตแพทย 5 รพ.มวงสามสบิ 1 มีค. - 30 กย.48 

การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสม ผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงนิเพิ่ม
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ 

1. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของโรงพยาบาลวารินชาํราบ 
2. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของโรงพยาบาลตระการพืชผล 
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
4. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

2. การจัดทําบญัชีเกณฑคงคางและการจดัทํารายงานการเงินภาพรวม ป 2547 
ตามทีก่รมสนบัสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานปลดักระทรวงฯไดใหแตละจังหวัดลงนาม

ขอตกลง เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเกณฑคงคางทัง้จังหวัด และใหสงผลผลติ รายงานการเงนิ
ภาพรวมทั้งจงัหวัด ป 2547 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 นั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํารายงานการเงนิภาพรวมทัง้จงัหวัด ป 2547 โดยไดรับความชวยเหลือ
จากทีมพีเ่ลี้ยงระดับภาค และไดเชิญเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดทาํบัญชีของ รพช./ สสอ. รวมกัน
สอบทานขอมลู ระหวางวันที่ 26 มกราคม 2548และวนัที่ 14-17 กมุภาพนัธ 25487 และสามารถ
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จัดทํารายงานทางการเงินภาพรวม ป 2547 เสร็จเรียบรอยและไดสงผลผลิตใหกรมฯแลว เพื่อใหการ
จัดทําบัญชีตามระบบเกณฑคงคางของทุกหนวยงานดําเนินการไดถูกตองและเปนปจจุบัน ขอให สสอ 
./.รพช. ทุกแหง ดําเนนิการ ดังนี ้

2.1 ฝายบริหารทั่วไป(งานการเงิน)จะจัดสง CD งบทดลองรวม CUP ณ 30 กันยายน 2547 
ซึ่งมีขอมูลของรพช. สอ.เครือขาย แตละCUP และ CD งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2547 ของ สสอ. 

2.2 ใหแตละหนวยงาน/ หนวยบรกิาร (สสอ. รพช. สอ.) ทุกแหง จัดทํารายงานการเงิน 4 
รายงาน และรับรองรายงาน สงใหจงัหวัด โดยดวน 

2.3 ใหยกยอด ทรัพยสิน หนี้สิน ทนุ จาก งบแสดงฐานะการกเงนิ(งบดุล) ณ 30 กันยายน 
2547 และบันทึกบัญชทีี่เกี่ยวของตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ใหเปนปจจุบัน 

2.4 ให สสจ./ รพศ /.รพช./สสอ/ สสก. /สอ จัดทําบัญชีตามระบบเกณฑคงคาง ใหเปนปจจุบัน
และสงงบทดลอง ประจาํเดอืน ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม 2547 และมกราคม 2548 ดังนี ้
ระดับหนวยงาน ใหสงภายใน วนัที่ 1 มีนาคม 2548 

1) สสอ./สสก. – สงงบทดลองของลูกขายในอําเภอ/กิ่งอําเภอ(งบรวม สอ.) - สงงบทดลอง 
ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

2) รพช./รพศ. – สงงบทดลอง ของ รพช.รพศ 
3) สสจ. – สงงบทดลอง ของ สสจ 

ระดับเครือขาย ใหสงภายในวันที่ 10 มีนาคม 2548 
1) นํางบทดลองรวม (งบแมขาย รวมกับงบทดลองลูกขาย ( รพช.รพศ รวมกับ งบรวม สอ) 

2) นํางบทดลอง ของ สสอ./สสก. รวมกับงบทดลองของ สสจ. 
ระดับจังหวัด ใหแลวเสร็จภายใน วนัที ่15 มีนาคม 2548 
1) นํางบทดลองเครือขาย CUP รพช. แตละแหงรวมกนัใหไดงบทดลองรวม CUP รพช. 
2) นํางบทดลอง รวม CUP รพช รวมกับเครือขาย รพศ รวมกับงบทดลองรวม สสจ+ สสอ. 
3) จัดทํารายงานการเงินของแตละหนวยงาน แตละเครือขาย ภาพรวมจงัหวัด พรอมผลการ

วิเคราะหสถานการณการเงนิ 
3. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ภงด.90และ ภงด.91 ประจาํป 2547  

กรมสรรพากรแจงกําหนดการยื่นแสดงแบบ ภงด.90,91 ประจําป 2547 ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 
2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีชองทางการชาํระภาษีเงนิได 3 ชองทาง ดังนี ้

- ยื่นดวยตนเอง ที่ สรรพากรอําเภอ ทกุแหง 
- ยื่นผานเคานเตอรธนาคาร เร่ิมเปดบริการ ต้ังแต 4 มกราคม- 31 มีนาคม 2548 กับ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
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- ยื่นแบบผาน Internet ผูมเีงินได สามารถสอบถามรายละเอียด กับ สํานักงานสรรพากรพืน้ที่
อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 045-254419,254616 ตอ 103,122 
4. โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจําป 2548  

ดวยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ฯพณฯ ศาสตราจารยธานนิทร กรัยวิเชียร 
องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ) มีกาํหนดการตรวจเยี่ยม รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร ในวนัที ่ 10 
มีนาคม 2548 และ รพร.เดชอุดม จ.อุบลฯ ในวนัที่ 11 มีนาคม 2548 จึงแจงเพื่อทราบ และฝายบริหาร 
จะไดประสานรายละเอียดผูเกี่ยวของตอไป 
5. ตรวจสอบรายชื่อและจาํนวนขาราชการ/ลูกจางประจํา 

ให รพช./สสอ.ทุกแหง ตรวจสอบรายชื่อและจํานวนขาราชการ/ลูกจางประจํา ที่ปฎิบัติงานจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 เพื่อจัดสรรโควตาเลื่อนขัน้เงินเดือนภายในวนัที ่ 1-7 มีนาคม 2548 ที่ฝาย
บริหารทัว่ไป (งานบริหารบุคคล) สสจ.อบ. 
6. การประเมนิประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึง่ป  

ขอใหทุกหนวยงานสงผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งป (1 
ตค.47 – 31 มีค.48) 
7. การโยกยาย 

ใหขาราชการและลูกจางประจํา ที่มีความประสงคจะยายไปปฎิบัติราชการยงัสวนราชการแหง
ใหม สงคําขอยายภายในวันที่ 1 มีนาคม 2548 
8. การสอบ 

การสอบวิชาความรูความสามารถในการศกึษาวิเคราะห สรุปผลและการใชภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารในราชการ(คร้ังที ่ 2) จะสอบในวนัที ่ 9 เมษายน 2548 ใชสนามสอบทีว่ิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี มีผูเขาสอบประมาณ 950 คนจาก 8 จังหวดั 
9. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลกัสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2548  
หลักสูตรและโควตาที่ไดรับจดัสรร 

1) พยาบาลศาสตร  68 โควตา (สถานศึกษา วพบ.สปส.) 
- ทั่วไป 64 โควตา (25% ของตําบล = 55 โควตา เพื่อตาม GIS 9 โควตา 
- บุตร อสม. 4 โควตา 

2) สาธารณสขุศาสตร  5 โควตา 
- ทั่วไป 4 โควตา 
- บุตร อสม. 1 โควตา 

3) สาธารณสขุชุมชน  13 โควตา 
- ทั่วไป 12 โควตา 
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- บุตร อสม. 1 โควตา 
4) ทันตสาธารณสุข  6 โควตา 

- ทั่วไป 5 โควตา 
- บุตร อสม. 1 โควตา 
- ผช.ทพ. 5 โควตา 

5) เทคนิคเภสชักรรม   11 โควตา 
- ทั่วไป 10 โควตา 
- บุตร อสม. 1 โควตา 

6) กูชีพ  ทั่วไป 8 โควตา 
7) พยาธิวทิยาคลินิก (ไมไดรับจัดสรรโควตา) 
8) เวชระเบียน  ทั่วไป 1 โควตา 
9) โสตทัศนศกึษา  ทั่วไป 1 โควตา 
วันรับสมัคร 
ผูสมัครจะตองมายืน่ใบสมัคร ตามแบบฟอรมใบสมัครเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวง

สาธารณสุขดวยตนเอง ณ สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ (สําหรับบุคคลทั่วไป) หรือ สํานกังาน
สาธารณสุขจงัหวัด (สําหรบั อสม. และบุตร อสม.) ระหวางวันที่ 14-31 มีนาคม 2548 ต้ังแตวันที่ 
09.00-12-00 น. และ 13.00 - 16.00 น. เวนวนัหยุดราชการ 
10. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคามเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร
และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2548 ณ ศูนยการศกึษาจงัหวัดยโสธรและ
ศูนยการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยเปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2548 ที่ฝาย
บริหารทัว่ไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลยัมหิดล เปดรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษา ในหลกัสตูร พยาบาล
เวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจําปการศึกษา 2548 โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 
28 กุมภาพนัธ 2548 ถึงวนัที่ 4 มีนาคม 2548 สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.ra.mahidol.ac.th 
(เลือกภาควิชาพยาบาลศาสตร) 
12. การประชมุวิชาการเรื่อง นักบริหารกับการสรางเสริมสุขภาพ : เสนทางสูอนาคต 

กระทรวงสาธารณสุข รวมกบัสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ขอเชิญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอําเภอ และผูผานการอบรมหลกัสูตร นบส.,ผบก.,ผบต. เขารวม
ประชุมวิชาการเรื่อง นกับริหารกับการสรางเสริมสุขภาพ : เสนทางสูอนาคต เพื่อใหนักบริหาร
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สาธารณสุข ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูในการพฒันาการบริหาร ในวันที่ 24 – 25 
มีนาคม 2548 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กทม. คาใชจายและคาลงทะเบียน เบกิจากตนสงักัด 
13. เร่ือง การกําหนดระยะแลวเสร็จของงาน  

ตามที ่สสจ.อบ. ไดแจงใหหนวยงานดําเนนิการจัดทํากระบวนงานที่เกีย่วของกับการใหบริการ
ประชาชนและการติดตอประสานงาน โดยใหกําหนดระยะแลวเสร็จของงาน เพื่อประกาศใหประชาชน
และขาราชการทราบเปนการทั่วไป ซึ่งไดแจงใหหนวยงานดําเนนิการและจัดสงให สสจ.อบ.ต้ังแตวันที ่
15 กุมภาพันธ 2548 นั้น หากหนวยงานใดที่ยงัไมไดดําเนนิการ ขอใหรีบดําเนนิการและจัดสงใหฝาย
บริหารทัว่ไป ภายในวนัที่ 2 มีนาคม 2548 ดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ขอใหคณะกรมการพจิารณาเรื่อง ขอยกเลิกและขอรับเงินเพิ่มพิเศษของแพทย ประชุม
พิจารณานอกรอบ หรือจัดการประชุมแยกตางหาก 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. ขอความรวมมือจัดกิจกรรมวันวัณโรคโลก ป 2548  

ดวยในวันที ่24 มีนาคม ของทุกปเปนวันวัณโรคโลก จึงขอความรวมมือจัดรณรงคหรือนิทรรศการ
ใหประชาชนกลุมเส่ียงไดตระหนักถึงการดูแลตนเองและใหผูมีอาการสงสัยไปรับการตรวจหาเชื้อวัณโรค
ในชวงเดอืนมนีาคมนี้ โดยสวนกลางสนับสนุนส่ือส่ิงพิมพเพื่อประชาสัมพันธ สําหรับงบประมาณได 
จัดสรรใหกับทุก CUP ซึ่งสามารถสงหลักฐานเบิกจายไดที่งานโรคติดตอ  
2. สถานการณโรคติดตอ 

- สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝาย
ควบคุมโรค 

- สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนกุมภาพนัธ จังหวัดอุบลราชธาน ี อัตราปวย3.8 ตอ
แสนประชากร จะพบมากทีอํ่าเภอเมือง คือ 23 ราย ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายควบคุมโรค 

- สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกุมภาพนัธ ในชวง
นี้ยังไมมีรายงาน และการสงรายงานเรงดวนและรายงาน 506 ของศูนยระบาดรายสปัดาห   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ในการปองกนัและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาล ขอใหมีการพนยาทุกสัปดาห 
รวมกับการรณรงคกําจัดลกูน้ํายุงลาย และใหเรงดําเนนิการอบรบ อสม. ใหต่ืนตัวเหน็ความสําคัญใน
การดําเนินงานปองกนัและควบคุมโรคไขเลือดออก  
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที ่1 ปงบประมาณ 2548 ระหวางวนัที ่9-11 มีนาคม 2548 
วันที่ 9 มีนาคม 2548 เวลา 08.30 น. 

รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนนิงานตามนโยบายฯ ณ หองประชมุ 1 สสจ. 
วันที่ 10 มีนาคม 2548  

ภาคเชา  ตรวจเยี่ยม PCU ในเขตอําเภอเมือง (PCU บานดู, ดามพรา,ปทุมมาลัย)  
ภาคบาย  ตรวจเยี่ยม คปสอ.ตาลสุม,ทุงศรีอุดม 

วันที่ 11 มีนาคม 2548 
รับฟงสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ หองประชุม รพศ.อบ. 

2. การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปงบประมาณ 2548  ระหวางวนัที่ 21-29 มีนาคม 
2548 เนื้อหาการนิเทศ ประกอบดวย 

1) แผนพัฒนาสาธารณสุขประจําปงบประมาณ 2548 
2) เครื่องชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 

- E-Inspection (แบบตรวจราชการและนิเทศงาน) 
- E-Healthy Thailand 
- ตัวชี้วัดระดับจังหวัด 

3) การพัฒนาสถานบรกิารตามระบบ PSO, HA, HCA 
4) ระบบขอมูล HCIS 

- 12 แฟม, 18 แฟม 
- Family Folder 

5) สถานการณดานการเงนิ, 0110 รง. 5 
6) ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ จากอําเภอ 

3. การรายงานโครงการสํารวจเด็กหัวแหลม 
ดวย จังหวัดอุบลราชธานีไดรับการประสานงานจากศูนยสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

แหงชาติ ดําเนินการโครงการสํารวจเด็กหัวแหลม    ซึ่งเปนโครงการสํารวจเด็กทีม่ีความสามารถ โดด
เดนในดานตาง ๆ หรือหลายดาน แตกตางจากคนอื่น โดยไมจาํเปนตองเปนวิชาการหรือสอบได
คะแนนสงู เพื่อใหการสนบัสนุน สงเสริมเด็กดังกลาวใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง จังหวัดอุบลราชธานี จงึขอความรวมมือใหทกุหนวยงาน (สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชมุชน) 
สํารวจเด็กหัวแหลม และสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรมทีก่ําหนด) ภายในวนัที่ 25 
ของทุกเดือน หากไมพบใหรายงานระบุวาไมพบและรายงานใหทราบดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วันที่ 9 ขอใหทกุอําเภอเขารวมรับฟงการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปงบประมาณ 
2548  
 
ฝายอนามยั 
1. การพัฒนาศูนยสุขภาพชมุชน 

การอบรมโครงการพัฒนาศกัยภาพผูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน ในระหวางวนัที ่ 7 - 11 
มีนาคม 2548 ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี กลุมเปาหมาย : 
ผูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน 4 จังหวดั ในเขต 14 จํานวน 47 คน 
2. รายงานผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัย 
 2.1 รานจําหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายอนามัย 

รานอาหารทั้งหมด 1,055 ราน ผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถึง มกราคม 2548 จํานวน 661 ราน 
ผลงานเดือนกมุภาพนัธ 2548 จํานวน 58 ราน รวมผลงานสะสมถึงเดือนกุมภาพนัธ 2548 จํานวน 709 
ราน  

ก. เปาหมาย KPI หลัก 40 % มีผลงานรอยละ 67 
ข. เปาหมาย CEO 60 % มีผลงานรอยละ 67 
ค. เปาหมายเรงรัดของกระทรวงฯ 100 % มีผลงานรอยละ 67 

 หมายเหต ุ รานจําหนายอาหาร ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หมายถึง สถานที่จาํหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ที่ใด ถามีพืน้ที่เกนิ 
200 ตรม. และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ถามพีื้นที่ไมเกนิ 200 ตรม. และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองแจงแกเจาพนักงานทองถิ่น 
จําหนายอาหาร หมายถงึ อาหารที่จัดไวเพื่อประกอบการ หรือปรุงอาหารจนสาํเร็จ และจาํหนายใหผู
ซื้อสามารถบรโิภคไดทันที เงือ่นไขสําคัญ มิไดมีสถานที่ในที ่หรือทางสาธารณะ 
 2.2 แผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายอนามัย 

แผงลอยจําหนายอาหารทัง้หมด 901 แผง ผลงานสะสมผานเกณฑถงึมกราคม 2548 จํานวน 
584 ราน 

ผลงานเดือนกมุภาพนัธ 2548 จํานวน 68 ราน รวมผลงานสะสมถึงเดือนกุมภาพนัธ 2548 
จํานวน 652 ราน 

ก. เปาหมาย KPI หลัก 40 % มีผลงานรอยละ 72 
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ข. เปาหมาย CEO 60 % มีผลงานรอยละ 72 
ค. เปาหมายเรงรัดของกระทรวงฯ 100 % มีผลงานรอยละ 72 

หมายเหต ุ แผงลอยจําหนายอาหารตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
หมายถงึ การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวธิีการจัด
วางสนิคาในทีห่นึง่ที่ใดเปนปกติ หรือเรขาย โดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  
มีการขายอาหาร สินคา โดยวางเปนแคร แทน โตะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอืน่ที่ขายอาหาร เครื่องดืม่ 
น้ําแข็ง โดยตั้งประจําที ่หลกัเงื่อนไขสําคัญ มีสถานที่อยูในทีห่รือทางสาธารณะ 

2.3 ตลาดสดประเภทที ่ 1 ผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายอนามัย 
 ตลาดสดประเภทที่ 1 ทัง้หมด 34 แหง ผลงานสะสมผานเกณฑมาตรฐานระดับดี ถึงเดือน
มกราคม 2548 จํานวน 6 แหง ผลงานเดือนกุมภาพันธ 2548 จํานวน 8 แหง รวมผลงานสะสมถึงเดือน
กุมภาพนัธ 2548 จํานวน 14 แหง 

ก. เปาหมาย KPI หลัก 40% คือ 14 แหง ผลงาน 14 แหง (17 ขอ + ตรวจสอบ Food Safety 
+ คุมครองผูบริโภค) มีผลงานรอยละ 100 % ของเปาหมาย และรอยละ 41 ของตลาดทั้งหมด 

ข. เปาหมาย KPI รอง 100 % (ตัวชี้วัดนิเทศงานของกระทรวงฯ ป 2548) คือ 34 แหง ผลงาน 
14 แหง(ผานเกณฑกฎหมายเบื้องตนดานสิ่งแวดลอม 13 ขอ) มีผลงานรอยละ 41% ของตลาดทัง้หมด 

ค. เปาหมาย CEO 60% คือ 20 แหง ผลงาน 14 แหง ( 17 ขอ + ตรวจสอบ Food Safety + 
คุมครองผูบริโภค) มีผลงานรอยละ 70 % ของเปาหมาย และรอยละ 41 ของตลาดทัง้หมด 
สรุป 

1) ผลงานเปาหมาย ข. KPI รอง อาจมากกวา หรือ ตองเทากับเปาหมาย ก. KPI หลักและ
เทากับเปาหมาย ค.CFGT 

2) ผลงานเปาหมาย ค. CEO นอยกวา หรือตองเทากบัเปาหมาย ข. KPI รอง หรือเทากับ
เปาหมาย ก. KPI หลัก  

3) ผลงานเปาหมาย ก.KPI หลักนอยกวาหรือตองเทากับเปาหมาย ข KPI รอง หรือเทากับ
เปาหมาย ค CFGT 

หมายเหต ุ ตลาดประเภทที ่ 1 ตามกฎกระทรวงฯ หมายถงึ ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และ
ดําเนนิกิจการเปนประจาํ หรืออยางนอยสปัดาหละ 1 คร้ัง 

วิธีการประเมนิผลตลาดสดนาซื้อ  (ดานสิ่งแวดลอม 40 ขอ, ดานอาหารปลอดภัย 6 ชนิด 6 
ขอ และ ดานคุมครองผูบริโภค 3 ขอ) 

1) ตองผานขอกําหนดพืน้ฐานกฎหมายดานสิง่แวดลอม ต้ังแตขอ 1 - 13 หมายถึงการผาน 
KPI รอง  
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2) ตองผานขอกําหนดพืน้ฐานกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ต้ังแตขอ 1- 17 และผานการ
ตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมกีารคุมครองผูบริโภค 3 ขอ หมายถงึการผาน KPI หลัก ตาม
เกณฑดี ระดับ 3 ดาว 

3) ตองผานขอกําหนดพืน้ฐานกฎหมายดานสิง่แวดลอมต้ังแตขอ 1-17 และขอ 18-40 ขอใด
ขอหนึ่งอกี 18 ขอ และผานการตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมีการคุมครองผูบริโภค 3 ขอ 
หมายถงึผานเกณฑ KPI หลกั ตามเกณฑดีมาก ระดับ 4 ดาว 

4) ตองผานขอกําหนดพืน้ฐานกฎหมายดานสิง่แวดลอม ต้ังแตขอ 1-17 และขอ 18-40 ขอใด
ขอหนึ่งอกี 20 ขอ และผานการตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมีการคุมครองผูบริโภค 3 ขอ 
หมายถงึ ผานเกณฑ KPI หลัก ตามเกณฑดีมาก ระดับ 5 ดาว 

แหลงที่มาของขอมูล อางองิคูมือดําเนนิงาน ตามตัวชีว้ัดสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2548 
แผนปฏิบัติการเรงดวนปรบัปรุงตลาดใหผานเกณฑมาตรฐาน 

ภายในวนัที่ 8 มีนาคม 2548 ตลาดประเภทที ่1 ตองผานเกณฑมาตรฐานขัน้พืน้ฐาน และ
เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อระดับดี / ดีมาก ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี จึงออกติดตามประเมินผลการดําเนนิงานของอําเภอดังนี ้

วันที่ 25 ก.พ. 2548 – 3 ม.ีค. 2548 อําเภอดําเนนิการปรบัปรุงตลาดใหผานเกณฑฯ  
วันที่ 4 ม.ีค. 2548 จังหวัดออกประเมินผล 7 ทีม ดังนี ้
- ทีม 1 นพ.สสจ.อบ. ประเมินผล อ.วารินชําราบ 
- ทีม 2 นพ.9 (ดานเวชกรรมปองกัน) ประเมินผล อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.เมืองฯ 
- ทีม 3. นว.สธ.9 (ดานสงเสริมพัฒนา) ประเมินผล อ.ตระการพชืผล และเหลาเสือโกก 
- ทีม 4. จบร.สธ. 8 ประเมนิผล อ.ศรีเมืองใหม โขงเจียม และสิรินธร 
- ทีม 5.ผช.นพ.สสจ.(นายบุญธรรม ไชยยศ) ประเมนิผล อ.มวงสามสิบ เขื่องใน และนาเยีย 
- ทีม 6.ผช.นพ.สสจ.(นายสวัสด์ิ ทองผา) ประเมินผล อ.เดชอุดม บุณฑริก น้ํายืน และนาจะ
หลวย 
- ทีม 7. ผช.นพ.สสจ. (นายประเสริฐ บรรเทิง) ประเมนิผล อ.เขมราฐ โพธิ์ไทร และกดุขาวปุน 

วันที่ 5 – 7 มนีาคม 2548 อําเภอแกไขปรับปรุงตลาดฯ กรณีไมผานการประเมินผล 
วันที่ 8 มีนาคม 2548 ผูบริหารทมี 1- 7 ทีมใดทีมหนึ่ง ประเมินผลซ้าํ เฉพาะอําเภอที่ประเมนิผล

ไมผาน 
วันที่ 9 มีนาคม 2548 ประกาศความสําเร็จชั้นตน โครงการอาหารปลอดภัยจังหวดัอุบลราชธาน ี

เสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 14 กอนรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 
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3. การตั้งกองทุนอาหารปลอดภัยระดับอําเภอ  
 กองทนุอาหารปลอดภัย ไดทุนมาจากการขายบัตรคอนเสิรต รวมน้ําใจอาหารปลอดภัย ใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 และตนเดือนมนีาคม 2548 โอนเงนิคืนใหอําเภอ/กิ่งอําเภอที่ขายบัตรได หัก
คาใชจายที่รับบัตรเลมละ 20 บาท เหลือสุทธิเปนเงนิกองทนุอาหารปลอดภัยของอําเภอ/กิ่งอําเภอให
บริหารจัดการกองทนุตามที ่นพ.สสจ.อบ. เห็นชอบแลว ดังนี ้

1) ใหเลือกตั้งประธานชมรมผูประกอบการจําหนายอาหารของอําเภอ / กิ่งอําเภอ วาระใหม 
เนื่องจากดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 3 ปงบประมาณ เพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตวัในการ
ทํางาน ประธานคนเดิมรับเลือกมาเปนประธานในวาระใหมได และใหมีกรรมการบรหิารชมรมตัง้แต 5-
11 คน ประกอบดวยประธานกรรมการรองประธาน เหรญัญิก กรรมการ และเลขานกุาร มีสาธารณสุข
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน เปนที่ปรึกษา อยูในวาระคราวละ 2 ป ตาม
ปงบประมาณราชการ 

2) การใชเงนิกองทนุฯ ตองมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการดําเนนิงานอาหารปลอดภัย ตาม
มาตรฐานตัวชีว้ัดของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น 

3) การใชจายเงนิกองทนุ ใหประธานชมรมผูประกอบการ เสนอรายละเอียดโครงการ ซึง่ที่
ประชุมกรรมการชมรมฯ เหน็ชอบแลว จากนัน้ใหสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ พจิารณาอนุมัติ เมื่อ
อนุมัติแลวจงึถอนเงินกองทนุฯ ได 

4) ใหเปดบัญชีธนาคาร ชื่อ “กองทนุอาหารปลอดภัยอําเภอ/กิ่งอําเภอ........................” ลงชื่อ
เจาของบัญชอียางนอย 5 คน ประกอบดวย ประธานชมรม เหรัญญิก กรรมการชมรมฯ เลขานุการ
ชมรมฯ และเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยของสํานกังานสาธารณสุขอําเภอ/กิง่อําเภอ 
การถอนเงนิ ตองลงลายมือชือ่เจาของบัญชีอยางนอย 3 ใน 5 คน และตองประกอบดวย 

(1) เจาหนาทีผู่รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยฯ 
(2) เหรัญญิก 
(3) ใครก็ไดที่เปนเจาของบญัชีตาม 4) วรรคแรก ยกเวน (1) และ (2) 

4. การแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0148 
 เร่ิมแขงขันตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2548 - 22 กันยายน 2548 มี 21 ทีม แบงเปน 4 สาย 
งบประมาณดาํเนนิการ 958,500 บาท โอนใหอําเภอที่เปนหนวยบริการในตนเดือนมีนาคม 2548 ปกติ
ทุกแหงไดรับจัดสรร 39,500 บาท (สายทีม่ี 5 ทีม) และไดรับจัดสรร 45,000 บาท (สายทีม่ี 6 ทีม) และ
ไดรับจัดสรรมากกวา 39,500 – 45,000 บาท เนื่องจากเปนกรณีเรงรัดดําเนนิการใหบรรลุวัตถุประสงค
โดยมีประสิทธภิาพรวดเร็วยิง่ขึ้นใหทีมที่เขาแขงขันสงรายชื่อนักกีฬาตามกลุมอายทุีก่ําหนด ตําแหนง
ในระบบราชการ ชื่อทีม สัญลักษณ และชุดกีฬา ผูรับผิดชอบจัดการแขงขัน และสนามแขงขันกีฬา
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ฟุตบอลชาย และวอลเลยบอลหญิงโดยสงขอมูลภายในวันที่ 10 มี.ค. 2548 (เปนการทวงขอมูลคร้ังที ่
1)กําหนดเดิมใหสงภายในวนัที ่20 กพ.48 

กําหนดหลกัเกณฑแขงขันเพิ่มเติมกฬีาทัง้ 2 ประเภทดังกลาว จากเดิมใหเฉพาะที่ 1 ของ
สายแตละสาย แขงตัดเชือกหาผูเขาชิงชนะเลิศและชงิที่ 3 แกไขใหมเปน ใหที่ 1 และที่ 2 ของแตละ
สาย แขงรอบ 8 ทีมสุดทาย ระบบเหยา-เยือน ใหเหลอื 4 ทีม และแขงระบบเหยา-เยือน หาผูเขาชิง
ชนะเลิศและชงิที ่3 
     ที่ 1 สาย ก. แขงกับที่ 2 สาย ข.ผูชนะพบกับผูชนะของคูแขงขันที ่1 สาย ค.ที่แขงกบัที่ 2 สาย ง. 
     ที่ 2 สาย ก. แขงกับที่ 1 สาย ข.ผูชนะพบกับผูชนะของคูแขงขันที ่2 สาย ค.ที่แขงกบัที่ 1 สาย ง. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกอาํเภอทบทวนการรายงานผลเรื่องตลาดและแผงลอย ขอใหพิจารณาตามหลักความ
เปนจริง และขอใหมีการประสานงานที่ชัดเจน 

ระหวางรอปายทอง Clean Food good Taste ทําใบรับรองใหกับตลาดและรานอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานดวย  
 ในการดําเนนิงานดานอาหารปลอดภัย ขอใหประสานงานกับเทศบาลและอําเภอดวย เพราะ
เปนยทุธศาสตรหนึ่งของจังหวัด CEO 
 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสชัสาธารณสุข 
1. งบประมาณและโครงการ 2548 ขอใหทกุอําเภอวางฏีกาเบกิโดยดวนดวย รายละเอียดสอบถามที่
ฝายคุมครองฯ 
2. FOOD SAFETY ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายคุมครองฯ 
3. กรอบรายการเวชภัณฑสําหรับโรงพยาบาลชุมชน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายคุมครองฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

งบประมาณทีส่นับสนนุโครงการ อย. นอยจะมาเมื่อไรนัน้ ขอใหแจงใหทราบกอนเด็กปดเทอม
ดวย 

บัญชียาหลักของแตละ CUP ใหอิงของจงัหวัด  สามรถเพิ่มเตมิไดโดยพิจารณาจากศักยภาพ
ของแพทยใน CUP 
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ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA.  

การจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหนวยบริการ ป งบประมาณ 2548 งบดําเนนิงาน
ที่ไดรับทั้งป จาํนวน 1,135,600 บาท เงนิงวดที ่ 1= 442,000 บาท /งวดที ่ 2 =693,000 บาท สําหรับ
ดําเนนิงาน ดังนี ้
     1) สนับสนนุโรงพยาบาลตระการพืชผลและเครือขายบริการ  200,000  บาท 
     2) สนับสนนุโรงพยาบาลนาจะหลวย    150,000  บาท 
     3) สนับสนนุโรงพยาบาลน้ํายนื    50,000   บาท 
     4) สนับสนนุโรงพยาบาลเดชอุดม    200,000  บาท 
     5) สนับสนนุโรงพยาบาลโพธิ์ไทร     100,000  บาท 
     6) สนับสนนุโรงพยาบาลศรีเมืองใหมและเครือขายบริการ 150,000  บาท 
     7) โรงพยาบาลสิรินธร      200,000  บาท 
     8) โรงพยาบาลเขมราฐ     49,000   บาท 
     9) สนับสนนุโรงพยาบาลดอนมดแดง    36,600   บาท 
2. สรุปสถานการณการดําเนินการพฒันาคุณภาพ ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายสนบัสนนุฯ 
3. การดําเนนิงาน อสม. ป 2548 

- วางหลกัสูตรการอบรม อสม. ( วิทยากรอําเภอ ) 
- ดําเนนิการอบรมโดยงบประมาณ 7,500 บาท ตอหมูบาน 
- วัน อสม. แหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเชิดชูเกียรติ วันที่ 26 มีนาคม 2548 

4. วัน อสม. แหงชาติ จงัหวดัอุบลราชธาน ีจัดเชิดชูเกียรติ วันที่ 26 มีนาคม 2548  
5. สรุปโครงการ PCU.ในฝน สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
ผลการคัดเลือก  

- จํานวน PCU.ที่สมัคร 11 แหง  
- สงเอกสารครบ 11 แหง  
- ไดรับการคัดเลือก 11 แหง 

PCU. ที่ไดรับการคัดเลือก จําแนกตามประเภทของหนวยบริการ 
- รพช. 3 แหง  
- สถานีอนามยั 8 แหง  
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

- PCU ในฝน 531,400 บาท  
- สํานกังานสาขา (พี่เลี้ยงจงัหวัด) 64,000 บาท 

 
กําหนดการประชุมการพฒันาโครงการ PCU/ สอ.ในโครงการ PCUในฝน  

จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ  
วันที่ 1-2 มีนาคม 2548 ณ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

วันที่ 1 มีนาคม 2548 
09.00 - 09.30 น.  - ชี้แจงแนวทางการปรับโครงการ  
09.30 - 10 .30 น.  - นําเสนอโครงการ ( จังหวัดอํานาจเจริญ )  
10.30 - 12.00 น.  - นําเสนอโครงการ ( จังหวัดยโสธร )  
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 14.30 น.  - นําเสนอโครงการ ( จังหวัดศรีสะเกษ )  
14.30 - 16.00 น.  - นําเสนอโครงการ ( จังหวัดอุบลราชธานี )  
หมายเหต ุเวลาในการนาํเสนอ 10 นาที / PCU 

วันที่ 2 มีนาคม 2548  
09.00 - 12.00 น.  - แบงกลุมยอยเพื่อปรับโครงการ  
12.00 - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 16.30 น.  - นําเสนอโครงการที่ปรับแก  

   - วิพากษและเสนอแนะโดยคณะวิทยากร  
หมายเหต ุเวลาในการนาํเสนอ 10 นาที / PCU  

หมายเหต ุเวลา 10.30 - 10.45น. และ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  
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รายชื่อหนวยบริการปฐมภูมิที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ PCU ในฝน 

จังหวัดอุบลราชธานี ป 2548 
ลําดับ ชื่อ PCU งบประมาณ ที่ไดรับสนับสนุน 

1 PCU.รพร.เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 70,700 
2 PCU ดามพรา ต.ขามใหญ อ.เมือง 70,700 
3 PCU นาหวา ต.หนองสิม อ.เขมราฐ 50,000 
4 PCU.รพ.เขื่องใน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 50,000 
5 PCU ทุงบอน ต.บุงหวาย อ.วารินชาํราบ 50,000 
6 PCU หนองกนิเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ 50,000 
7 PCU คํานกเปลา ต.สวางวีระวงศ กิ่งอาํเภอสวางวีระวงศ 50,000 
8 PCU สวาง ต.สวางวีระวงศ กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 50,000 
9 PCU บานแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 30,000 

10 PCU รพ.บุณฑริก ต.โพนงาม อ.บุณฑริก 30,000 
11 PCU อางศิลา ต.อางศิลา อ.พิบูลมังสาหาร  30,000 

รวม 531,400 
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายสนบัสนุนฯ 
6. ผังควบคุมกํากับการดําเนินงานพฒันา PCU จังหวัดอุบลราชธาน ี
 แนวทางการพฒันา PCU ในปงบประมาณ 2548 จังหวัดอุบลราชธาน ี  ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายสนับสนนุฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงทีม่ีการพฒันาดาน HA แลวยังไมผานบนัไดขั้นที ่ 1 ขอใหเรง
ดําเนนิการโดยดวนดวย รวมไปถึงการดําเนินงานดาน PSO 
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. การใหบริการออกเลขทีห่นังสือผานเครอืขาย INTERNET 

ทุกอําเภอสามารถเรียกใชงานได โดยเรียกที่ www.phoubon.in.th หัวขอ ออกเลขที่หนังสือ 
และสามารถเรียกดูคูมือไดบน web ใช User Name เดียวกนักับการ login เขา Healthy Thailand 
2. การสงฐานขอมูล 18 แฟมมาตรฐาน 

ขอใหทุกอาํเภอ ติดตามใหทกุ PCU จัดสงฐานขอมูล 18 แฟมมาตรฐาน ให สนง.สสจ.อุบลฯ ทุก
เดือน โดยใหตัดยอดขอมูลทุกวันที ่25 และสงให สนง.สสจ.ภายในวนัที่ 5 ของเดือนถัดไป ผาน
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ชองทาง http://ubo.phoubon.in.th หัวขอ รับ-สงขอมูล 18 แฟม เพื่อนาํฐานขอมูลมาประมวลผล 
ติดตามความกาวหนาของการดําเนนิงาน และการจัดสรรงบประมาณตอไป 
สําหรับ PCU ที่ยังไมสามารถสงฐานขอมลู 18 แฟมออกจากโปรแกรม HCIS ได ขอใหติดตอที่ศูนย IT 
เพื่อการแกปญหาดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 

ในเดือนมนีาคมและเดือนเมษายน 2548 สถาบันธัญรักษ จะมาตดิตามศูนยบําบัดฯ ที่
กระทรวงยุติธรรมสรางไวที่แขวงจําปาสัก ประเทศลาว  โดยจะเชิญบคุลกรทางการแพทยของประเทศ
ลาวมาอบรม เร่ืองการบําบดัรักษาผูปวยยาเสพติด หลกัสูตร 21 วัน 

วันที่ 6 มีนาคม 2548 จะมีการเปดหองสมุดเด็กและครอบครัวที่วัดปากหวยวังนอง ซึ่งเปน
หองสมุดเด็กสาธิตนํารองในชุมชน เพื่อสงเสริมสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ จึงใครขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติดวย 

งบประมาณยาเสพติด ขณะนี้ไดจัดสรรใหอําเภอ จํานวน 7 โครงการ รายละเอียดไดแจงให
ผูรับผิดชอบระดับอําเภอทราบแลว จงึขอใหดําเนินการตั้งเบิกจายงบประมาณเพื่อดําเนนิการตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

การดําเนินงานคายอดบหุร่ีของจังหวัด ขอใหมีการประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนนิการ และรายงานผลใหคณะนิเทศจากระทรวงทราบถึงความกาวหนา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.43 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 ผูบันทึกการประชุม 
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(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


