
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  3 /  2548  วันที่   31  มีนาคม  2548 เวลา  08.00-16.30 น. 
ณ   หองประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย 

--------------------------------- 
ผูมารวมการประชุม 
1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
8 นายบุญเติม บุญลน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
9 นายปรทิัศน เจริญชาง แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

10 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
11 นส.อมรรัตน จงตระการสมบัติ แทนหัวหนาสาํนักงานสาธารณสุขเขต 14 
12 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
13 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
14 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
15 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
16 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
17 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
18 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
19 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
20 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
21 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
22 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
23 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
24 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
25 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล หัวหนาสํานักงานบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
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26 นางคนงึนิตย กาฬเนตร หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 
27 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
28 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
29 นายอรุณ บุญสราง แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ 
30 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
31 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
32 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
33 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
34 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
35 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
36 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
37 นายเริงฤทธิ ์ เริงนิรันดร ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
38 นส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
39 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
40 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
41 นายระว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 
42 นายนทิัศน อินทรมกุต ฝายบริหารทัว่ไป 
43 นางเพชร ี วงศวิศิษฏรังส ี ฝายบริหารทัว่ไป 
44 นางยอดคํา อินทรมกุต ฝายบริหารทัว่ไป 
45 นายสพีา เชื่องด ี ฝายบริหารทัว่ไป 
46 นายบรรหยัด สุริพล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
47 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
48 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
49 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
50 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
51 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
52 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
53 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
54 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
55 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
56 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
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57 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
58 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
59 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
60 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
61 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
62 นายณัฐวุฒิ สุขาชีวะ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
63 นายยอดพงศ จันทรศร โรงพยาบาลตระการพืชผล 
64 นส.บรรจง จารุวงศ โรงพยาบาลนาจะหลวย 
65 นางจรัส จําปศร ี โรงพยาบาลนาจะหลวย 
66 นางกมลรส ดารด ี โรงพยาบาลนาจะหลวย 
67 นางบุญชวย ชนะวะโชะ โรงพยาบาลนาจะหลวย 
68 นส.รุงอโนทัย สุบูรณ โรงพยาบาลนาจะหลวย 
69 นางสมหทัย เอื้อวิบูลย โรงพยาบาลนาจะหลวย 
70 นางลัดดาพร ขันคํา โรงพยาบาลนาจะหลวย 
71 นายธงชัย บุญลน โรงพยาบาลนาจะหลวย 
72 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
73 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
74 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
75 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
76 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
77 นายวสนุทรา ปวะบุตร แทนสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
78 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
79 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
81 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
82 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
83 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
84 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
85 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
86 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
87 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
88 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
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89 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
90 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
91 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
92 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
93 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
94 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
95 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
96 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
97 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
98 นส.วิลัย จารุวงศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
99 นางจงกลณ ี ศรีดา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
100 นางกาญจนา ประมูลพงษ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
101 นายวานิช สายยนื สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
102 นายอทุัย เลียงหิรัญถาวร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
 
ผูไมมารวม 
1 นายธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
2 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
3 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
4 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
7 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
8 นายสรศักดิ ์ บุญจันทร ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
9 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 

10 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
11 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
12 นายคมกริช ละคร หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
13 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
14 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
15 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
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16 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
17 นายจตุรพิธ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยี 
18 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
19 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
20 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
21 นายธรรม วิทัยวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
22 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
 
พิธีกอนการประชุม 

การกลาวตอนรับผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุม โดย  นายแพทยเจษฎา    คําศรีสุข  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.00 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขอขอบคุณคณะ เจาหนาที่ของ คปสอ.นาจะหลวย ที่อํานวยความสะดวก และตอนรับในการ
จัดการประชุมครั้งนี ้

ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัด ณ ศูนยศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษก ใน
วันที่ 30 มีค. 2548 ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกบังานสาธารณสุขดังนี ้

- พิธีมอบใบอนุญาตของสถานประกอบการสุขภาพนวดเพื่อสุขภาพ 4 แหง 
- แผนบริหารราชการแผนดนิของรัฐบาล ซึ่งไดผานการขออนุมัติจากสภาเปนที่เรียบรอยแลว 

มีอยู 8 ดานดวยกนั รายละเอียดฝายยทุธฯ จะไดชี้แจงใหทราบอีกครั้ง(1.ขจัดความยากจน 2.พัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพ 3.ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและการแขงขันได 4.การบริหารจัดการ
ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ ) ดานทีเ่กี่ยวของกับงานสาธารณสขุคือดานที ่ 2 การ
พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ ดังนัน้ แผนฯ ป 2549 ที่ของบประมาณไปแลวจะตองนํามาปรับ
กรอบใหมเพื่อใหเขากับนโยบายของรัฐบาล และตองผานความเหน็ชอบของ สส.ในพื้นที่ดวย (4 เมย. 
2548) ทั้งนี้ตองขอใหเรงดําเนินการเพื่อนาํเสนอกระทรวง ภายในวนัที่ 26 เมย. 2548 
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- การมอบหมายอํานาจใหรองนายกฯ ดูแลกระทรวงตางๆ ซึง่กระทรวงสาธารณสขุดูแลโดย 
พณฯทานพนิจิ  จารุสมบัติ 

- การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2548 เปาหมายจํานวน
ผูเสียชีวิตตองลดลงกวาป 47 รอยละ 15 ปญหาดานการรายงานขอใหยึดหลักเดิมที่ปฏิบัติผานอําเภอ 
(เหมือนชวงเทศกาลปใหม) 

- ปกครองจังหวัดจะจัดผาปาสามัคคี สมทบทุนสรางศาลเจาปู ที่ดานชองเม็ก ซึง่คงจะมีการ
ติดตอผานอําเภอไปยังแตละหนวยงานอีกครั้ง 

- แนวทางการดําเนนิงานดานสาธารณสุขในคาราวานแกจน ไมชัดเจน การออกตรวจสุขภาพ
ประชาชนที่มารวมงานไมใชแนวทางการดําเนนิงานที่ถกูตอง ควรปรบัใหมโดยการสงเสริมใหเกิดอาชีพ 
เชน การแพทยแผนไทย การนวดไทย ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

- ขอแสดงความยนิดี และขอขอบคุณโรงพยาบาลที่มกีารพัฒนาโรงพยาบาลดาน HA จนทํา
ใหจังหวัดอุบลราชธาน ี ไดรับโล และเพื่อใหมีการพัฒนาครบทกุแหง ฝายสนับสนุนฯรวมกับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม จะเปนที่ปรึกษาใหกับทกุโรงพยาบาล 

- งานวัน อสม.แหงชาต ิ ทีผ่านมา ไดรับความรวมมือจากทกุอําเภอเปนอยางด ี แนวทางการ
ดําเนนิงานในป 2548 ขอใหแตละอําเภอมีการดําเนินงานตามอุดมการณเดียวกัน  

- งานที่จะมีการดําเนินงานในชวงเดือนเมษายน ไดแก งานเปดโตรุงราชบตุร (8 เมย. 2548) งาน
ผูสูงอายุ (9 เมย. 2548) และงานกีฬาสาธารณสุขลีค โดยจะมีการแขงขนักันเปนประจําทุกเดือน โดยเริ่มคู
แรกในวันที่ 12 เมย. 2548 หลังจากงานเทศกาลสงกรานตจะมีงานเกี่ยวกับการบูรณาการการอบรม ซึ่งจะ
มีการสรางวิทยากรระดับโซนภายในเดือนเมษายน เพื่อใหวิทยากรเหลานี้ไปจัดการอบรมระดับโซนตอไป
ในชวงเดอืนพฤษภาคม 

- โครงการคลีนิกอดบุหร่ี หลังจากที่ไดจัดการอบรมครู ก. ระดับเขตไปเปนทีเ่รียบรอยแลว จาก
นี้ไปจะเปนการอบรมครู ข. ทุกอําเภอ ซึ่งทานผูตรวจฯ มนีโยบายอยากใหมีการจัดคายอดบุหร่ีทุก
อําเภอพรอมกนัในวันที่ 28-30 พค. 2548 (ยังไมแนนอน) หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดังนัน้จึงขอใหมีการ
อบรมทีมวทิยากร (ครู ข.) ใหเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ และหลังจากนัน้เดือนพฤษภาคมใหทกุ
อําเภอเตรียมคนอําเภอละ 60 คนมาอบรมพรอมกนัที่จงัหวัดรวมทั้งทุกจงัหวัดในเขต 14 (อยูใน
ระหวางประสานสถานที)่ 

- จะมีการสรุปผลงานในรอบ 6 เดือนแรก หลังเดือนเมษายน หลังจากนั้นจะพาคณะไปศึกษาดู
งานที่ประเทศเวียดนาม 
 - ต้ังแตวันที่ 1 เมย. 2548 จะมีการโยกยายสําหรับผูที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงระดบั 8 (ยาย
ไปรับตําแหนง) โดยจะตองรักษาการในตําแหนงนัน้ ในวนัที่จะสงประเมิน 
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- การสงตอผูปวยขอใหทีมผูอํานวยการโรงพยาบาลนัดประชุมเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานทั้ง
จังหวัด รวมไปถึงการดูแลผูปวยจิตเวชที่มปีญหาทางกาย และผูปวยที่สงมารักษาในโรงพยาบาลชุมชน 
โดยอาจตองเชญิผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เขามารวมการประชุมเพื่อวางแนวทางรวมดวย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่ อบ 0027.001.02 / 2241 ลงวันที่ 
18 มีนาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่2 / 2548 เมื่อวันที ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2548 และ 
Upload ไวที ่www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ  

ขอใหที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชมุดังกลาว ดูรายละเอียดไดที ่
www.phoubon.in.th  
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 
 1.การยนืยนัหรือสละสิทธิของนักศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง ซึ่งวันที่ 22 เมย. 
2548 เปนวนัสุดทายในการยันยนัเขาศึกษาตอ โดยผูที่เขารับการศึกษาขอใหรายงานตัว ในวนัที่ 30 
พค.. 2548 เวลา 08.30 น.เปนตนไป 

2.วิทยาลัยจะจัดการอบรมเรือ่ง เวชปฏิบัตสํิาหรับพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ในวันที่ 27-29 เมย. 
2548 นอกจากนี้ยังจะมีการอบรมฟนฟูวิชาการ เรื่องการบันทึกทางการพยาบาลและการวางแผนจาํหนาย 
ในวันที่ 27-28 มิย. 2548 และยังจัดการอบรมผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนที่ 19 / 1 ในวันที่ 18 
เมย. 2548 ถึงวันที่ 27 พค. 2548 ผูเขารับการอบรมเปนผูที่ทางกระทรวงไดคัดเลือกและแจงชื่อมาแลว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ขอใหทุกอาํเภอบริหารจัดการดานบุคลากรที่สามารถสอบเรียนตอได ทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
ภาคพิเศษทีเ่รียนศุกร-อาทิตย ซึ่งควรสนับสนุนการศึกษาทุกราย 
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 ฝากใหพิจารณาหลักสูตรสาํหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทีป่ฏิบัติงานใน PCU เพื่อเปนการเพิม่พนู
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
 
4.2 วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี 

1. ขอยกเลิกหลักสูตร ON TOP ป 2548 ทุกหลักสตูร เนื่องจากอุปกรณการเรียนการสอนไม
เพียงพอ 

2. ทางวทิยาลยัฯจะจัดการอบรม ผบต. ระหวางวันที่ 18 เมย. 2548 ถึงวันที่ 27 พค. 2548 ซึ่งผูเขา
รับการอบรมเปนผูที่ไดรับการจัดสรรจากสวนกลางจํานวน 50 คนและในเขตอีสาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.3 สํานกังานสาธารณสขุเขต 7 

วันที่ 7 เมย. 2548 จะมกีารประชุม คปสข. ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5 E-Healthy Thailand 
ผลการดาํเนนิงานเดือนมกราคม 2548 

การประเมินหมูบาน Healthy การประเมินตําบล Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด ผานเกณฑ % ทั้งหมด ผานเกณฑ % 

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   
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การประเมินหมูบาน Healthy การประเมินตําบล Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด ผานเกณฑ % ทั้งหมด ผานเกณฑ % 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ  
Healthy 

พิบูลมังสาหาร 177 156 88.14 14 13 92.86 ผาน ไมผาน 
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 ไมผาน 
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 ไมผาน 
ก.สวางวีรวงศ 54 16 29.63 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 4 384 231 60.16 32 14 43.75   
ก.น้ําขุน 52 31 59.62 4 2 50.0 ผาน ไมผาน 
ทุงศรีอุดม 52 50 96.15 5 5 100 ผาน ไมผาน 
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 

การประเมินหมูบาน Healthy การประเมินตําบล 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 
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การประเมินหมูบาน Healthy การประเมินตําบล Healthy 
อําเภอ 

ธ.ค.47 ม.ค.48 ธ.ค.47 ม.ค.48 
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 
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 
 การกรอกขอมลูทางกระทรวงจะมกีารปรับโดยการรายงานเปนไตรมาศ (ยังไมแนนอน) ขอมูล
ไมควรจะลดลงและจะตองมกีารรายงานขอมูลทุกเดือน ขอใหผูบริหารทุกทานติดตามอยางใกลชิดดวย 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลบุณฑริก 

ขอความรวมมอื สงอาสาสมัครเขารับการคัดเลือกสูโครงการวิจยั  เร่ือง  ประสิทธิผลของ
ขมิ้นชันบวกกบัยา   Omeprazole   เปรียบเทียบกับสูตรยามาตรฐาน   (Triple Therapy)   ในการ
รักษาโรคแผลเปปติก  และการกําจัดเชื้อ Helicobactor pylori ดูรายละเอียดไดที ่
www.member.thai.net\buntarik\index.html หรือสอบถามไดที่ ศูนยวิจยัโรงพยาบาลบุณฑริก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร  
1. ผูขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษและขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 

1.1 มีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ จาํนวน 1 ราย 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1.1 นางสิริวรรณ รุงโรจน  นายแพทย 5 รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ 1เมย. 2548 เปนตนไป 
 

1.2 มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 1 ราย 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติการ ระยะเวลา 

2.1 นายธรณินทร กองสุข  นายแพทย 9  รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ 1 เมย. - 30 กย.48 
 การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ 

1. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
3. การพิจารณากําหนดสาํนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจาํปงบประมาณ 2548 

2. ใหแจงหนวยงานที่อยูในขาย เปนสาํนกังานในพื้นที่พเิศษ 
 ดวยจังหวัดอบุลราชธานี ขอใหทุกสวนราชการไดแจงใหหนวยงานในสังกัดที่อยูในขาย เปน
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ ยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบใหครบถวน โดยมีหลกัเกณฑการพจิารณา
ดังนี ้

- ความยากลาํบากในการคมนาคม 
- ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีพ 
- ความเสี่ยงภยั 
- ความชุกชุมของโรคภัยไขเจ็บ 
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อําเภอที่มีความเปนไปไดในการขอพิจารณากําหนดสาํนักงานในพื้นที่พิเศษ จะตองมีคะแนน
รวมมากกวา 50 คะแนนขึ้นไป และขอใหจัดสงคําขอใหสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ภายในวนัที่ 1 เมษายน 2548 หากพนกาํหนดจะไมไดรับการพิจารณา 

อําเภอที่คาดวาจะอยูในเกณฑพิจารณา เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม โขงเจียม สิริน
ธร บุณฑริก นาจะหลวย น้าํยืน น้ําขุน สําโรง 
3. การสํารวจครุภัณฑการแพทยที่ขาดแคลน 

ดวย สนง.สสจ.อุบลฯ ไดรับแจงจากกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ขอใหสํารวจครุภัณฑ
การแพทยที่ขาดแคลนของสถานีอนามัย และโรงพยาบาล เพื่อใชเปนขอมูลในการเสนอของบประมาณ 
และการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประจําป 2549 - 2552 จึงขอใหหนวยงาน ดําเนินการสํารวจ
ครุภัณฑการแพทยตามแบบสอบถามที่ดําเนินการจัดสงให และสงคนื สนง.สสจ.อุบลฯ ภายในวันที่ 4 
เมษายน 2548 
4. การเก็บขอมูลกําลงัคนดานสาธารณสขุ 
 เพื่อประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณและอัตราคาตอบแทน ตามที่ ครม. กําหนดให
คาตอบแทนกาํลังพลสาธารณสุขจํานวนเงนิ 2,875,000,000 บาท ซึ่งจะกาํหนดคาตอบแทนมี
ระดับชั้น ขอใหผูบริหารตรวจสอบขอมูลและสงมายังจงัหวัดภายในวนัที ่ 5 เมษายน 2548 เพื่อสง
กระทรวงตอไป 
5. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

เนื่องในพธิีมหามงคลเฉลมิพระชนม 80 พรรษา ในวันที ่5 ธันวาคม 2550 ทางกระทรวงจึงได
ขอความรวมมอืทุกหนวยงานไดจัดทําโครงการกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ โดยขอใหสงโครงการภายใน
วันที่ 10 เมษายน 2548 
6. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

ขอใหแตละโซนเรงพิจารณาและสงจังหวัดโดยดวนดวย ซึ่งจังหวัดจะตอนําสงกระทรวงภายใน
วันที 5 เมษายน 2548 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ขอใหผูบริหารทุกคนไดตรวจสอบการเปด-ปด กิจการของแพทย ทนัตแพทย และเภสัชกร วา
เปนความจริงหรือไม เนื่องจากมกีารรองเรียนเกี่ยวกับการเปดกิจการดังกลาวและยังขอรับเงนิเพิม่
พิเศษฯ 

การพิจารณาพื้นที่เสี่ยงภัยตามชายแดน ขอใหแตละอําเภอพิจารณาตามพืน้ที ่ และพิจารณา
ตามทีห่นวยงานในพืน้ที่ขอดวย 

 
 



 13

ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 
ฝายควบคุมโรค 
2. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนมีนาคม ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค 
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค 
4. สรุปสถานการณเอดส จงัหวัดอุบลราชธาน ี(พ.ศ.2531 - 20 กุมภาพนัธ 2548) ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 หลังจากที่ไดอบรม อสม.ครบทุกอําเภอแลว ของใหทกุอาํเภอกระตุนใหเกิดกระบวนการแกไข
ปญหาและการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาไขเลือดออก เนนการดําเนนิงานในเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคมนี ้
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
การบูรณาการการฝกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธาน ี
ปงบประมาณ 2548 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีกําหนดใหมกีารบูรณาการการฝกอบรมบคุลากรใน
ป 2548 โดยกําหนดการประชุมดังนี ้

- พัฒนาศักยภาพ ครู ก. เพื่อใหเปนผูดําเนนิการฝกอบรมใหกับบุคลกร ระดับ PCU โดย
กําหนดการอบรมในระหวางวนัที ่19 – 21 เมษายน 2548 ซึ่ง ครู ก. จะเปนผูที่ฝายตางๆ เปนผูคัดเลือก
ใหเขามาทาํหนาที ่

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ PCU เปนการดําเนินงานระดับโซน โดยทีม ครู ก. ซึ่ง
กําหนดการอบรมในเดือน พฤษภาคม 2548 ระยะเวลาอบรม จาํนวน 3 วัน ตอรุนเปาหมายผูรับการ
อบรม เปนเจาหนาที่ปฏิบัติทีง่าน สสอ . และ PCU ทุกแหง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. สรุปผลดําเนินการเพื่อแกไขสิทธิวาง จงัหวัดอุบลราชธาน ี 

1.1 สํานกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาติ ไดสงขอมูลผูมีสิทธวิางใหจังหวัดทกุเดือน  
1.2 สิทธวิางในแตละเดือนอาจจะเพิ่มหรือลด ดังนี ้
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1.2.1 กรณีลด  
- เกิดจาก CUP ไดลงทะเบียนแกไขสิทธิวางใหเปนสิทธิ UC  
- สิทธิวางเปลีย่นไปเปนสิทธอ่ืิน ๆ ที่ไมใชสิทธ ิUC เชน ประกันสงัคม, ขาราชการ ฯลฯ 
หรือยายไปจ.อ่ืน 
1.2.2 กรณีเพิม่  
- สิทธิอ่ืน ๆ เชน สิทธปิระกนัสังคม, ขาราชการ, คนไทยในตางประเทศ เปลีย่นเปน
สิทธิวาง 
- เปนสทิธวิางจากที่อ่ืน (ยายทะเบยีนบานมา) 

1.3 การพจิารณาเพิ่ม / หักเงิน (เดือนละ 200,000 บาท) ดังนี ้
1.3.1 คิดยอดเงินเพิ่ม ให CUP ที่ Coverage 95 % ข้ึนไป เฉลี่ยให CUP ตามผลงาน

การแกไขสิทธวิาง(สะสมตั้งแต ธค.47) 
1.3.2 คิดยอดหักเงินจาก CUP ที่ Coverage นอยกวา 95% เฉลี่ยหกัเงนิ CUP ตาม

รอยละของสิทธิวางทีเ่หลือ 
1.4 แนวทางการแกไขสิทธิวาง  

1.4.1 เชิงรุก 
1) CUP นําขอมูลสิทธวิางที่จังหวัดสงใหแตละเดือน พมิพและสงใหรพ. / PCU ออก

สํารวจในพื้นที ่ดังนี ้
- มีตัวตน เปนสิทธวิางจริง ใหปชช.เขียนคํารองขอลงทะเบียนสทิธิวางใหม 

สงขอมูลใหจงัหวัด  
- มีตัวตน แตเปนสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหเขียนบอกดวยวาใชสิทธิใคร

เบิก แลวกรอกขอมูลในโปรแกรม CSMBS 
- มีตัวตน แตเสียชีวิตแลว / อยูตางประเทศ ใหกรอกขอมูลในโปรแกรม 

CSMBS 
- มีตัวตน แตเปนสิทธิประกนัสังคม ใหตรวจสอบสิทธิทางอนิเตอรเนตอีกครั้ง 

ถาเปนสิทธิวางใหลงทะเบียนได 
- ไมมีตัวตน ใหกรอกขอมูลคนที่ไมมีตัวตน และวันที่เดอืนป ที่ไปสํารวจ สง

จังหวัดเพื่อลดขอมูลสิทธิวาง 
1.4.2 เชิงรับ 
1) รพ.ตรวจสอบสิทธิฯผูมารับบริการทกุราย ทางอนิเตอรหรือจากฐานขอมูลจงัหวัด 

ถาเปนสิทธิวางใหลงทะเบียนใหม 
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2) PCU ที่ใชโปรแกรม HCIS ควรมีการ Update สิทธฯิผูมารับบริการทุกเดือน โดย
สามารถ Download ขอมูลไดทางอนิเตอรเนตจากเวปไซดของสสจ.อุบลฯ 
http://ubo.phoubon.in.th เมนูรับขอมูลงานประกัน ทกุวันที่ 12 ของเดือน 
ตย. ถามกีารเปลี่ยนแปลงสทิธิจากสิทธิฯประกันสงัคม,ขาราชการ เปนสิทธิวาง ผูปวยมา

รักษาใหลงทะเบียน UC ใหม, ถามีการเปลี่ยนแปลงสทิธิจากสทิธ ิUC เปนขาราชการ , ประกันสังคม 
ใหเก็บเงินผูปวย เพื่อใหผูปวยไปเบิกเอง หรือถาเปนสทิธิประกันสงัคม สามารถสงเอกสารเรียกเกบ็จาก
กองทนุประกนัสังคมได 

ตัวอยางแบบสํารวจสิทธิวาง สรุปการแกไขสิทธิวางรายเดือน สรุปการเพิม่-ลดเงินจากการ
แกไขสิทธิวาง ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ฝายประกัน
สุขภาพ 
2. แผนการตรวจเยี่ยมหนวยบริการและเครือขาย 

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการระดับจังหวัด มีแผนการตรวจเยี่ยม
หนวยบริการและเครือขายในวนัที่ 5 เมษายน 2548 ที ่ รพ.เขมราฐ PCU มวงเฒา และ รพ.ตระการ
พืชผล ในวนัที ่7 เมษายน 2548 ไปที่ รพ.พิบูลมังสาหาร PCU ตุงลุง และ รพ.โขงเจยีม 
3.การสรุปผลงานระดับเขต 
 เนื่องจากจะมกีารสรุปผลงานการดําเนนิงานระดับเขต ซึ่งในการสรุปจะตองทราบถึง
สถานการณการเงินของโรงพยาบาล ดังนัน้ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงสรุปสถานการณการเงนิสง
โดยดวยดวย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ฝายอนามยั 
1. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

1.1 สถานการณการดําเนนิงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธาน ีปงบประมาณ 48 
ผลการประเมิน 

ที่ อําเภอ จํานวน รร.
ทุกสังกัด 

รร.ที่เขารวม
กระบวนการ ทอง เงิน ทองแดง รวม รอยละ 

1 เมือง 75 75 6 11 1 18 24.0 
2 เขื่องใน 88 88 14 29 32 75 85.2 
3 มวงสามสิบ 73 73 3 22 10 35 47.9 
4 ดอนมดแดง 19 19 3 9 7 19 100 
5 ก.เหลาเสือโกก 26 26 2 4 4 10 38.4 
6 ตระการพืชผล 99 99 5 24 15 44 44.4 
7 กุดขาวปุน 32 32 3 3 4 10 31.25 
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ผลการประเมิน 

ที่ อําเภอ จํานวน รร.
ทุกสังกัด 

รร.ที่เขารวม
กระบวนการ ทอง เงิน ทองแดง รวม รอยละ 

8 เขมราฐ 42 42 2 13 4 19 45.24 
9 โพธิ์ไทร 37 37 3 5 13 21 56.75 

10 ก.นาตาล 26 26 5 11 8 24 92.3 
11 พิบูลมังสาหาร 82 82 12 26 31 69 84.14 
12 ศรีเมืองใหม 57 57 11 6 36 53 92.98 
13 โขงเจียม 30 30 11 10 1 22 73.3 
14 สิรินธร 34 34 8 0 2 10 29.41 
15 ตาลสุม 24 24 7 7 9 23 95.83 
16 วารินชําราบ 57 57 13 16 16 45 78.9 
17 สําโรง 56 56 6 22 5 33 58.9 
18 ก.สวางวีรวงศ 22 22 10 4 3 17 77.2 
19 ก.นาเยีย 15 15 1 5 6 12 80.0 
20 เดชอุดม 100 100 13 1 1 15 15.0 
21 น้ํายืน 40 40 12 9 15 36 90.0 
22 บุณฑริก 54 54 12 9 4 25 46.2 
23 ทุงศรีอุดม 22 22 13 0 7 20 90.9 
24 นาจะหลวย 36 36 21 6 5 32 88.8 
25 น้ําขุน 22 22 7 2 6 15 68.18 

รวม 1,168 1,168 203 254 245 702 60.1 
 
หมายเหต ุสรุปผลขอมูลจากการประเมนิและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม ณ รอบที่ 1-2 / 2547ณ 
วันที่ 29 มีนาคม 2548 
 

ผลการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในรอบ 6 เดือน แรก แสดงใหเห็นวายังมีอีกหลาย
อําเภอที่ตองเรงดําเนินการประเมินเพื่อใหโรงเรียนทุกสงักัดในพืน้ที่ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 100 % ตามตัวชี้วัดHEALTHY THAILAND เนือ่งจากงบประมาณตามโครงการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ป 2548 เปนเงิน 4,101,200 บาท จังหวัดสรรไปใหพื้นที่เรียบรอยแลว 
รายละเอียดตามหนงัสือที่ อบ.0027.005/ว.10144 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2548 เร่ือง แจงการโอนเงนิ
โครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา การดําเนนิงานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ในปการศึกษา 2548 
(เร่ิม เปดเทอม 16 พฤษภาคม 48) สํานกัสงเสริมสุขภาพ กรมอนามยั มนีโยบายใหทีมประเมนิระดับ
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อําเภอ สามารถดําเนินการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง เงนิ 
ทองแดง ได โดยรูปแบบการประเมินระดบัทองอาจตองประเมินไขวอําเภอ จงัหวัดมีบทบาทในการเปน
พี่เลี้ยง และสุมประเมินในระดับทอง 

1.2 แผนงาน / กิจกรรม ที่จงัหวัดจะดาํเนนิการตอ 
พฤษภาคม 2548  
แตละโซน สงรายชื่อโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาฯ จํานวน 2 

โรงเรียนประชมุปรับมาตรฐานทีมประเมนิระดับอําเภอ (ตามรายชื่อในคําสั่งที ่ 655 / 2548)สถานที่จัด
ประชุมคือโรงพยาบาลแมโซนทกุแหง 

มิถุนายน 2548  
ผูรับผิดชอบงานแตละจงัหวดัประชุมปรับมาตรฐานเกณฑ 10 องคประกอบที่แกไขใหม 

คณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัดออกประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด ทัง้หมด 
10 โรงเรียน( ทุกโซน) โดยคัดเลือกเพียง 2 โรงเรียนเปนตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อแขงขันในระดบัศูนย
เขตฯ ประเทศ ตอไป 
2. แผนออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว.เดือนเมษายน 

วันที่ 22 เมษายน 2548 ออกปฏิบัติงาน ม. 7 บ.หวยปอ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก 
3. รายงานผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัย 

3.1  รานจําหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
- รานอาหารทั้งหมด 1,055 ราน ผลงานสะสมผานเกณฑฯ ถงึ กุมภาพันธ 2548  

จํานวน 709 ราน ผลงานเดอืนมีนาคม 2548 จํานวน 204 ราน รวมผลงานสะสมถึงเดือนมีนาคม 2548 
จํานวน 913 ราน 

ก. เปาหมาย KPI หลัก 40 % มีผลงานรอยละ 86.54 ( กพ. 67.20 ) 
ข. เปาหมาย CEO 60 % มีผลงานรอยละ 86.54 ( กพ. 67.20 ) 
ค. เปาหมายเรงรัดของกระทรวงฯ 100 % มีผลงานรอยละ 86.54 
หมายเหต ุ รานจําหนายอาหาร ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 หมายถึงสถานที่จาํหนายอาหาร หรือสถานทีส่ะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ถาพืน้ที่เกิน 
200 ตรม. และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ถาพืน้ที่เกนิ 200 ตรม. และมใิชเปนการขายของในตลาด ตองแจงแกเจาพนกังานทองถิน่ 
จําหนายอาหาร หมายถงึ อาหารที่จัดไวเพื่อประกอบการ หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหนายให 
ผูซื้อสามารถบริโภคไดทันท ี ไมวาจะจัดที่ หรือโตะไวบริการรับประทานอาหารหรือไมกต็าม 
เงื่อนไขสําคัญ มิไดมีสถานทีใ่นที ่หรือทางสาธารณะ  
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3.2 แผงลอยจาํหนายอาหารผานเกณฑอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
- แผงลอยจําหนายอาหารทั้งหมด 901 แผง ผลงานสะสมผานเกณฑถึงกุมภาพันธ 2548  

จํานวน 652 ราน ผลงานเดอืนมีนาคม 2548 จํานวน 117 ราน รวมผลงานสะสมถึงเดือนมีนาคม 2548 
จํานวน 769 ราน  

ก. เปาหมาย KPI หลัก 40 % มีผลงานรอยละ 85.35 ( กพ. 72.36 )  
ข. เปาหมาย CEO 60 % มีผลงานรอยละ 85.35 ( กพ. 72.36 )  
ค. เปาหมายเรงรัดของกระทรวงฯ 100 % มีผลงานรอยละ 85.35 ( กพ. 72.36 )  
หมายเหต ุ แผงลอยจําหนายอาหารตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

หมายถงึ การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวธิีการจัด
วางสนิคาในทีห่นึง่ที่ใดเปนปกติ (เรียกวาแผงลอย) หรือเรขาย (เรียกวาหาบเร) โดยไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นมีการขายอาหาร สินคา โดยวางเปนแคร แทน โตะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอืน่ที่
ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ําแขง็ โดยตั้งประจาํที่ หรือเรขาย หลักเงื่อนไขสาํคัญ มีสถานที่อยูในที่ หรือทาง
สาธารณะ 

3.3 ตลาดประเภทที่ 1 ผานเกณฑมาตรฐานตลาดสด นาซื้อ 
มีตลาดประเภทที ่ 1 ทั้งหมด 34 แหง ผลงานสะสมผานเกณฑมาตรฐานถงึเดือนกุมภาพนัธ 

2548 ผานเกณฑฯ ระดับดี 14 แหง ระดบัดีมาก ไมม ีไมผานเกณฑกฎหมายเบื้องตนดานสิง่แวดลอม 
13 ขอ 6 แหง ผลงานเดือนมีนาคม 2548 ผานเกณฑฯ ระดับดี 20 แหง ระดับดีมาก 4 แหง ไมผาน
เกณฑกฎหมายเบื้องตนฯ 6 แหง 

ก. เปาหมาย KPI หลัก ตองผานเกณฑมาตรฐานระดับดี / ดีมาก 40 % (ผานเกณฑ
สุขาภิบาลฯ 17 ขอ ข้ึนไป ตรวจสอบ Food Safety + คุมครองผูบริโภค) มีเปาหมายการพฒันาใหผาน
เกณฑ 14 แหง ขณะนี้ผานเกณฑมาตรฐานระดับดี 20 แหง ระดับดีมาก 4 แหง รวม 24 แหง บรรลุ
เปาหมายที่กาํหนดแลว และคิดเปนรอยละ 70.59 ของตลาดประเภทที ่1 ทั้งหมด  

ข. เปาหมาย KPI รอง (ตัวชี้วัดนิเทศงานของกระทรวงฯ ป 2548) ตองผานเกณฑกฎหมาย
เบื้องตนดานสิง่แวดลอม 13 ขอ มีเปาหมายการพัฒนาใหผานเกณฑ 34 แหง ขณะนี้ผานเกณฑ
มาตรฐานดานกฎหมายเบือ้งตน 30 แหง คิดเปนรอยละ 88.24 ไมผานเกณฑ 4 แหง คิดเปนรอยละ 
11.76 ไดแก ตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ เดชอุดม มวงสามสิบ และเมือง
อุบลราชธานี  

ค. เปาหมาย CEO ตองผานเกณฑมาตรฐานระดับดี / ดีมาก 60 % (ผานเกณฑสุขาภิบาลฯ 
17 ขอข้ึนไป + ตรวจสอบ Food Safety + คุมครองผูบริโภค) มีเปาหมายการพัฒนาใหผานเกณฑ 21 
แหง ขณะนี้ผานเกณฑมาตรฐานระดับ 20 แหง ระดับดีมาก 4 แหง บรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดแลว 
และคิดเปนรอยละ70.59 ของตลาดประเภทที ่ 1 ทัง้หมดหมายเหตุ ตลาดประเภทที ่ 1 ตาม
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กฎกระทรวง หมายถงึ ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และดําเนนิกิจการเปนการประจํา หรืออยางนอย
สัปดาหละ 1 คร้ัง  

วิธีการประเมนิตลาดสด นาซื้อ (ดานสิง่แวดลอม 40 ขอ, ดานอาหารปลอดภัย 6 ชนิด 6 ขอ 
และ ดานคุมครองผูบริโภค 3 ขอ)  

1) ผานขอกําหนดกฎหมายเบื้องตนดานสิง่แวดลอม ต้ังแตขอ 1 – 13 หมายถึงการผาน KPI 
รอง  

2) ตองผานขอกําหนดกฎหมายเบื้องตน ดานสิ่งแวดลอม ต้ังแตขอ 1 – 17 และผานการ
ตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมกีารคุมครองผูบริโภค 3 ขอ หมายถงึการผาน KPI หลัก ตาม
เกณฑดี ระดับ 3 ดาว  

3) ตองผานขอกําหนดกฎหมายเบื้องตนดานสิง่แวดลอม ต้ังแตขอ 1 – 17 และขอ 18-40 ขอ
ใดขอหนึ่งอีก 18 ขอ รวม 35 ขอ และผานการตรวจสอบอาหารปลอดภัย 6 ชนิด และมีการคุมครอง
ผูบริโภค 3 ขอหมายถงึ ผานเกณฑ KPI หลัก ตามเกณฑดีมาก ระดับ 5 ดาว แหลงที่มาของขอมูล 
อางอิงคูมือดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดสํานักอนามยัสิ่งแวดลอม ป 2548  
4. CEO สนับสนุนงบประมาณป 2548 เปนเงนิ 6,650,500 บาท เพื่อใหดําเนินโครงการตลาดสดนาซื้อ 
รานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร และถนนอาหารปลอดภัย ใหไดมาตรฐานอยางยั่งยืน
โดยกิจกรรม 5 ส. มีรูปแบบการดําเนินงานโดยการอบรม ศึกษาดูงาน สาธิตกิจกรรมเปาหมาย (บอรด
ใหความรู บอดักไขมัน ปายชื่อผูขายของ ฯลฯ) ตรวจประเมินคุณภาพ วัสดุ และศึกษาวิจยั 
งบประมาณตอกิจกรรมเปาหมาย 

4.1 ตลาดประเภทที่ 1 
(1) ตํ่ากวา 40 แผง เงนิ 84,500 บาท (กดุขาวปุน , อางศิลา, บัวงาม, คําเขื่อนแกว, โพธิ์ไทร, 

ขนสง, ขุหลุ, นาเยีย และหวันา) 
(2) 41-100 แผง เงนิ 164,500 บาท (หวยขะยงุ, บุณฑริก, น้ํายนื, นาคํา, บานดาน, นาจะ

หลวย และ วาริน ฯ 2 ) 
(3) 101 แผงขึ้นไป เงิน 219,000 บาท (มวงสามสิบ, เขื่องใน, เมืองเดช, เขมราฐ, ขุหลุ , ดอน

โทน และวารนิฯ 1)  
4.2 ถนนอาหารปลอดภัยใน 25 อําเภอ ๆ ละ 60,000 บาท ยกเวน กรณีอําเภอที่

ผูประกอบการนอยกวา 10 ราย จะปรับเปาหมาย และงบประมาณใหกับ อําเภอเมือง วารินชาํราบ 
พิบูลมังสาหาร เดชอุดม อําเภอใดอําเภอหนึ่ง หรือทุกอําเภอก็ได หากมีเปาหมายที่ตองปรบัพอ 4 
อําเภอ โดยมีเกณฑพิจารณาวา ผูประกอบการมคีวามพรอมตามเกณฑกาํหนด คัดเลือกโดย
คณะกรรมการจังหวัด ซึ่งมี นักวชิาการสาธารณสุข 9 (ดานสงเสริมพฒันา) เปนประธาน  
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4.3 รานจาํหนายอาหารทกุอําเภอๆละประมาณ 10-15 ราน ไดรับสนับสนนุบอรดใหความรู 
และชุดความรูบนแผนรองจาน แผนรองแกว ฯลฯ  
5. ใหมีการลางตลาดประเภทที ่1 ทุกแหง ระหวางวันที ่1 – 7 เมษายน 2548 เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมภาวะภยัแลง และการปองกนัควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร อันเนื่องมากจากอาหารและน้ํา
เปนสื่อ ตลอดจนการใหความรูแกประชาชน เร่ืองพฤตกิรรมอนามยัที่ดี การดื่มน้าํสะอาด การลางมือ
ใหสะอาดกอนรับประทานอาการแลวใหรายงานใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานีทราบ 
พรอมภาพถายประกอบ ภายในวนัที่ 17 เมษายน 2548  
6. กําหนดพิธเีปดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0148 ในวันที ่ 12 เมษายน 2548 
เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฎ แลวทาํการแขงขันฟุตบอลคูเปดสนามระหวางทีม
ไกฟา(สสจ.) กับทีมบัวชมพู (อําเภอเมือง/เหลาเสือโกก) หลังพิธีเปดเปนการแขงขนัฟตุบอล
วอลเลยบอลของทุกสาย ตามกําหนดการแขงขันเดิม ในวันที่ 7 เมษายน 2548 ณ สนามโรงเรียนนารีนุ
กูล ศรีปทุมวทิยาคารและโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เวลา 16.30 น. ณ หลังบานพกันายแพทย
สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี หัวหนาสวนราชการ หนวยงานสาธารณสุข นกักฬีา และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของของกีฬาฟุตบอล วอลเลยบอล รวมรดน้ํา ขอพรจากนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัด
อุบลราชธาน ี ผูอาวุโส หรือขาราชการบํานาญ และผูบริหารระดบัสูงของ หนวยงานสาธารณสุขใน
จังหวัด เนื่องในวนัขึ้นปใหมไทย จากนัน้เวลา 17.30 น. สาธิตอาหารอีสานพื้นเมือง 21 รายการ ไมซ้ํา
กัน โดยทีมกฬีา 21 ทีม ทีเ่ขารวมแขงขนั เพื่อเสริมสรางความสามคัคีภายในหนวยงาน และเปนการ
พัฒนาเมนูชูสุขภาพอาหารอสีานพื้นเมือง ใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น สวนรายการสาธิตอาหารจะไดประสาน
โดยตรงกับผูจดัการทีมกีฬาทุกทีม และใหแตละทีมจัดอาหาร เพื่อการรับประทานไดครอบคลุม 50 คน 
(จากเปาหมายเดิม การจัดแขงขันกีฬา ทีเ่จาภาพจัดแขงขัน ตองจัดอาหารใหครอบคลุมอยางนอย 74 
คน) เนื่องจากมีการรวมกิจกรรมหลายทีม จึงเฉลี่ยความพอเพียงของอาหารได  
7. อธิบดีกรมอนามัย ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด โครงการถนนอาหารปลอดภัย จังหวัด
อุบลราชธานี ณ โตรุงราชบุตร วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 18.45 น.  

ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ หนวยงานสาธารณสุขรวมเปนเกียรติ และเชิญสาธารณสขุ
อําเภอ/กิ่งอําเภอทุกคน รับมอบธงอาหารปลอดภัย เพื่อไปดําเนินการตามนโยบาย  
8 ขอบคุณ หัวหนาสวนราชการ หนวยงานสาธารณสุขทกุแหง เจาหนาที่สาธารณสขุทุกคน ที่สนบัสนุน
การดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารของจังหวัดอุบลราชธาน ี และในสวนจังหวัด มกีลุมงาน
คุมครองผูบริโภค เปนแกนหลัก เปนผลใหจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับรางวัลจงัหวัดดีเดนดานความ
ปลอดภัยของอาหาร จากนายกรัฐมนตรี ในป 2547 และไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดดีเดน ดานสุขาภิบาลอาหาร สงเสรมิการทองเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทยของเขต 
7 ในป 2548 จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสชัสาธารณสุข 
1. แจงวาระประชาสัมพนัธ  

ประกาศจังหวดัอุบลราชธาน ีเร่ือง ประชาสัมพันธใหมายื่นคํารองขอใบรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการกจิการสปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพือ่เสริมสวย ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ฝายคุมครองผูบริโภค 
2. อบรมผูประกอบการ 

อบรมผูประกอบการผลิตหมูยอและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว จังหวดัอุบลราชธาน ี วันที่ 8 
เมษายน 2548 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองประชมุ 1 ( ชั้น 3 ) สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
3. อบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูขอสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
สาขาแพทยแผนไทย ป 2548 เขต 7 ในวนัที ่ 1 – 3 เมษายน 2548 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ หองประชมุชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
4. จัดสอบความรู 

จัดสอบความรูผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทยแผน
ไทย ป 2548 เขต 7 ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยและผดุงครรภไทย ภาคทฤษฎี ในวันที่ 26 – 
27 เมษายน 2548 ณ อาคารเรียน ชั้น 4 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธาน ี
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. To be number one 

การประกวด ชมรม To be number one ขอใหทุกอาํเภอ คัดเลือกเหลือ 1 ชมรม แลวใหแตละ
โซนพจิารณาคัดเลือกเหลือ 1 ชมรม เพื่อเปนตัวแทนโซน เขาประกวดระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการ
กลาง ระดับจงัหวัด จะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนทั้ง 5 โซน เพื่อเปนตัวแทนจงัหวัดประกวดในระดับ
ภาค ทัง้นี้ ขอใหทุกโซนดาํเนินการคัดเลือกทุกกิจกรรมใหเสร็จส้ินภายในวนัที ่10 พฤษภาคม 2548 ดัง
กิจกรรมตอไปนี ้

1.1 การประกวด ชมรม To be number one ในชุมชน 
1.2 การประกวด ชมรม To be number one ในสถานศกึษา 
1.3 การประกวด ชมรม To be number one ในสถานประกอบการ 
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2. การดําเนินงานบําบัดและฟนฟูผูเสพสารเสพติดในจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2548  
จังหวัดไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ใหแตละพืน้ที ่5 กิจกรรม ดังนี ้
2.1 โครงการตดิตามผูปวยยาเสพติดหลงัการบําบัดรักษา จํานวน 912,000 บาท 
2.2 โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด จาํนวน 1,446,500 บาท 
2.3 โครงการพัฒนาเครือขายชมรมปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ จํานวน 540,000 บาท 
2.4 โครงการรวมพลงัตานยาเสพติด จาํนวน 540,000 บาท 
2.5 โครงการสรางระบบการกลับมาเสพซ้ํา จํานวน 344,358 คน 

ดูรายละเอียดโครงการและการจัดสรรงบประมาณยาเสพติดในระดับอําเภอที่ตองดําเนนิการเอง ป 
2548 ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
3. การอบรมฟนฟูเพื่อสรางอาชีพแกผูเสพ/ผูติดสารเสพติด  

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีจัดการอบรมฟนฟูเพื่อสรางอาชีพแกผูเสพ/ผูติดสาร
เสพติด  จํานวน 60 คน ระหวางวันที่ 7 – 9 เมษายน 2548 ณ หองประชมุสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธาน ี
4. การจัดงานมหกรรมผูสูงวยัคือหลักชยัของชีวิต  

ดวยสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี กาํหนดจัดงานมหกรรม “ผูสูงวัย คือหลักชัย
ของชีวิต” ข้ึน ในวันที ่ 9 เมษายน 2548 ณ หองประชุมไพรพยอม และบริเวณรอบนอกอาคาร ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การประกวดสุขภาพ
ผูสูงอายุดีเดนระดับจังหวัด,ประกวดชมรมผูสูงอาย,ุ การจัดนิทรรศการ, การแสดงบนเวท ีและบรรยาย
พิเศษ เร่ือง การดําเนนิงานผูสูงอาย ุ 

ในการนี้ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี ใครขอความรวมมือจากหนวยงานของทาน
ดําเนนิการดงัตอไปนี้ 

4.1 ประกวดสขุภาพผูสูงอายุดีเดน ชาย – หญิง โดยแบงเปน 3 ชวงอายุดังนี้ คืออายุ 60-74 ป
, อาย ุ75-89 ป และ อาย ุ90 ปข้ึนไป คัดเลือกมาอําเภอละ 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน แลวเขามา
ลงทะเบียนรับการตรวจสุขภาพที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ(ศนอ.) ในวนัที ่
8 เมษายน 2548 เวลา 09.00 น เพือ่คัดเลือกเปนผูสูงอายุดีเดนระดับจังหวัดตอไป โดยใหเตรียม
ผลงานที่แสดงถึงการทําประโยชนแกสวนรวม ,การเสยีสละอุทิศตน,หรือภาพกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน
ผลงานดีเดนเขามาดวย และผูสูงอายุที่ไดรับคัดเลือกดีเดนระดับอําเภอทุกคน รวม 150 คนและ
เจาหนาทีท่ี่นาํผูสูงอายมุา อําเภอละ 1 คน รวม 25 คน จังหวัดมทีีพ่ัก พรอม อาหารเยน็ใหในวันที่ 8 
เมษายน 2548 โดยขอใหทกุคนเตรียมของใชสวนตัวเขามาเพื่อพกัแรมดวย และขอใหอําเภอแจง
รายชื่อผูสูงอายุดีเดนระดับอําเภอ ใหจงัหวดัทราบภายในวันที่ 4 เมษายน 2548 
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4.2 คัดเลือกชมรมผูสูงอายดีุเดน อําเภอละ 1 ชมรมเขาประกวดในระดับจังหวัด โดยขอใหสง
รายชื่อชมรมและผลงานดีเดนของชมรม/ภาพกิจกรรม ใหจังหวัดภายในวนัที ่4 เมษายน 2548 

4.3 คัดเลือกผูสูงอายทุี่มีอายุ 100 ปข้ึนไประดับอําเภอไมจํากัดจํานวน โดยขอใหแนบเอกสาร
คือราย ชื่อพรอมสําเนาทะเบียนบานหรอืบัตรประจําตัวประชาชน ใหจังหวัดทราบภายในวันที ่ 1 
เมษายน 2548 

4.4 ประกวดผูสูงอายทุี่มีอายุยนืที่สุด โดยจังหวัดคัดเลอืกจากผูสูงอายุที่มีอายุ 100 ป ข้ึนไป
เพียง 1 คน เขารับรางวัล ทั้งนี้ ผูสูงอายทุัง้ 4 ประเภทจะเขารับรางวัลในวนัที ่9 เมษายน2548 
4.5 นําผูสูงอายุที่ไดรับการมอบหมาย เขารวมงานมหกรรม ในวนัที่ 9 เมษายน 2548 เวลา 07.00 น 
ตามกําหนดการ (1) โดยจังหวัดมงีบประมาณใหเปนคาตอบแทนคนละ 100 บาท (รวมคาเดินทางและ
คาอาหารกลางวนั) และขอใหอําเภอสงหลักฐานการเบิกจายงบประมาณเปนคาตอบแทนผูสูงอายุให
จังหวัด ภายในวนัที ่ 9 เมษายน 2548 ดังรายละเอียดงบประมาณ (2) ในกรณีทีง่บประมาณที่ไดรับ
จัดสรรไมเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขอใหพืน้ที่สนับสนนุงบประมาณในสวนที่ขาดตอไป 

4.6 ใหทุกอาํเภอจัดแสดงนิทรรศการ เร่ือง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ หรือ กจิกรรมของ
ผูสูงอายุอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยจะมีเตนทจัดแสดงนทิรรศการนอกบริเวณอาคาร ไพรพยอม ใน
พื้นที่ 3 X 3 ตารางเมตร ใหอําเภอจัดกิจกรรมรวมขบวนพาเลสในวนัที ่9 เมษายน 2548 ดวย 

กําหนดการ 
กําหนดการจดังาน “ มหกรรม ผูสูงวัยคือหลักชัยของชีวิต”  

9 เมษายน 2548 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
07.00 น – 08.30 น ขบวนผูสูงอายุจากอาํเภอตาง ๆ พรอมกันที่หนา หางเทศโกโลตัส อุบลฯ 

ขบวนพาเหรดเดินทางออกจาก หางเทสโกโลตัส ผานถนนชยางกูร ไป
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี

08.30 น – 09.00 น พิธีเปดงาน มหกรรม“ ผูสูงวยั คือหลกัชัยของชีวิต” โดย ผูวาราชการจงัหวัด
อุบลราชธาน ี

09.00 น – 10.00 น พิธีมอบใบประกาศเกยีรติคุณ 
- ผูสูงอายุสุขภาพดีเดน 
- ชมรมผูสูงอายุดีเดนระดับจงัหวัด  
- ผูสูงอายุทีม่อีายุ 100 ปข้ึนไป 
- ผูสูงอายุทีม่อีายุยนืที่สุด 

10.00 น - 10.30 น พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอาย ุโดยเชิญตัวแทนผูสูงอายุของอําเภอตาง ๆ อําเภอละ 
1 ทาน รวมพธิ ี
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10.30 น – 12.00 น อภิปรายการดาํเนนิงานผูสูงอายุ เร่ือง ปญหาสุขภาพผูสูงอายุและการสราง
เครือขาย โดย ศจ.นพ.พงษศิริ ปรารถนาดี 
เร่ือง ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุโดย นายแพทยวุฒไิกร มุงหมาย 
เร่ือง การดําเนนิงานสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี  โดย 
คุณวิลาวัลย ศิริกุล  
ผูดําเนนิการอภิปราย คุณเรวดี อุทธา 

12.00 น – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น – 15.00 น ชมขบวนแหนางสงกรานตผูสูงอายุจากศนูยศิลปวัฒนธรรมมายงัหอง 

ประชุมไพรพยอม และการแสดงของผูสูงอาย ุ
- การแสดง ฟอนแคนผูสูงอายุการ 
- แสดงรํามวยจีน 
- การแสดงรําพัดตั๊กแตน 
- การแสดง รํากระบี่มูหลาน  
- การแสดงวงแคน 1 วง 

15.00 น - 15.30 น อภิปราย ซักถาม ปดงาน 
 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
ลําดับ อําเภอ/กิ่งอําเภอ จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมงานฯ งบประมาณ (100 บ/คน) 

1 เมือง 154 15,400 
2 เขื่องใน 191 19,100 
3 มวงสามสิบ 167 16,700 
4 ดอนมดแดง 55 5,500 
5 ก.เหลาเสือโกก 64 6,400 
6 ตระการพืชผล 245 24,500 
7 เขมราฐ 124 12,400 
8 ศรีเมืองใหม 130 13,000 
9 กุดขาวปุน 84 8,400 
10 โพธิ์ไทร 76 7,600 
11 ก.นาตาล 73 7,300 
12 พิบูลมังสาหาร 178 17,800 
13 สิรินธร 84 8,400 
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ลําดับ อําเภอ/กิ่งอําเภอ จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมงานฯ งบประมาณ (100 บ/คน) 
14 โขงเจียม 60 6,000 
15 ตาลสุม 70 7,000 
16 วารินชาํราบ 192 19,200 
17 ก.สวางวีรวงศ 64 6,400 
18 สําโรง 118 11,800 
19 เดชอุดม 230 23,000 
20 ก.นาเยยี 44 4,400 
21 ทุงศรีอุดม 62 6,200 
22 บุณฑริก 105 10,500 
23 ก.น้ําขุน 56 5,600 
24 นาจะหลวย 78 7,800 
25 น้ํายนื 96 9,600 

รวม 2,800 280,000 
 
5. การดําเนนิงานโครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน  

การดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน โดย ครู ก. ระดับอําเภอได
ดําเนนิการอบรมแกนนาํอบรมแกนนาํชุมชน หมูบานละ 3 คน เรียบรอยแลวและกรมสุขภาพจิตได
สนับสนนุงบประมาณในการจัดกิจกรรมของแกนนําชมุชน ในการแกไขปญหาหรือดานการสงเสริม
ปองกันปญหาสุขภาพจิต ในพื้นที่หมูบานเดิม/ใหม จาํนวน 580 ม. หมูบานละ 2,500 บาท ทั้งนี ้ขอ
ความรวมมือใหทกุหมูบานทีไ่ดรับงบประมาณ ไดสงโครงการไปยงังานสุขภาพจิต เพื่อขอรับการอนุมัติ
จากศูนยสุขภาพจิตที่ 7 ภายในวนัที่ 8 เมษายน 2548 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 งานวนัผูสูงอายุ ขอใหมีการเตรียมการใหพรอม เพื่อการดําเนนิงานที่ยงัยืนตอไป และผูสูงอายุ
ที่มารวมงานจะตองมีสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินรวมขบวนพาเลสได และขอใหแตละอําเภอ
จัดรูปแบบขบวนใหมีสีสันและดูสนุกสนาน สวนการจดัแสดงนิทรรศการใหจัดเตรยีมการตรวจสขุภาพ 
การแสดงผลงานของผูสูงอายุ รวมทั้งจัดแสดงผลงานตางๆของผูสูงอายุในอําเภอ ในงานเจาหนาที่แต
ละ PCU ที่นาํผูสูงอายุมาจะตองอยูในหองประชุม และดูแลคอยอํานวยความสะดวกผูสูงอายุทีน่าํมา
ดวยตลอดงาน 
 ขอเสนอแนะจากงานวนั อสม. มีการวมพลลาชาทําใหการเดนิพาเลสลาชา อากาศรอน 
เจาหนาทีพ่า อสม.มาไมอยูประสานงานภายในงาน ในการตอบขอสงสัยของ อสม. มีความคลาด
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เคลื่อนของรายชื่อผูรับใบประกาศ รูปถายที่ตกคาง อสม.ไมรอรับ (รูปเสร็จ 14.00 น.) เร่ืองการดูแล
ดานอาหารและเครื่องดื่มเสนอแนะมอบใหอําเภอดูแลอยางใกลชิด 
 การสรางเครือขายผูติดยาเสพติด เปนนโยบายใหมของกระทรวง ถือเปนแนวทางการ
ดําเนนิงานใหมที่ตองศึกษาความเหมาะสมตอไป เครือขายนี้สมาชิกประกอบดวยผูเคยติดยาเสพติด
และผูสนใจรวมเครือขาย(ประชาชนทัว่ไป) 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA.  

สรุปสถานการณการดําเนนิการพัฒนาคณุภาพ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มอบโลเกียรติยศใหนายแพทย 
สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี ในฐานะเปนผูสนับสนุนและสงเสริมใหโรงพยาบาลในจงัหวัดมีการ
พัฒนาคุณภาพสูความสําเรจ็ ในการประชุม HA National Forum คร้ังที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2548 ที่
ผานมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
2. การจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหนวยบริการ ป งบประมาณ 2548 
งบดําเนินงานที่ไดรับทั้งป จาํนวน 1,135,600 บาท  

เงินงวดที่ 1= 442,000 บาท / งวดที่ 2 =693,000 บาท สําหรับดําเนนิงาน ขอให
โรงพยาบาลทีไ่ดรับงบประมาณจัดทําโครงการเพื่อขออนมุัติเบิกจายงบประมาณตอไป 

1.โรงพยาบาลตระการพืชผลและเครือขายบริการ จํานวน 200,000 บาท 
2.โรงพยาบาลนาจะหลวย จาํนวน 150,000 บาท 
3.โรงพยาบาลน้ํายนื จํานวน 50,000 บาท 
4.โรงพยาบาลเดชอุดม จํานวน 200,000 บาท 
5.โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จํานวน 100,000 บาท 
6.โรงพยาบาลศรีเมืองใหมและเครือขายบริการ จํานวน 150,000 บาท (สงโครงการแลว) 
7.โรงพยาบาลสิรินธร จํานวน 200,000 บาท 
8.โรงพยาบาลเขมราฐ จาํนวน 49,000 บาท 
9.โรงพยาบาลดอนมดแดง จาํนวน 36,600 บาท 

3. งาน อสม. 
 - ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือในการจัดงานวัน อสม. ที่ผานมา โดยเฉพาะ
เจาหนาที่และ อสม.จากกิง่อาํเภอเหลาเสือโกก 
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- ทุนการศึกษาบุตร อสม.ไดโอนเงนิใหแลว จนท.ระดับอําเภอกรุณาติดตาม วาไดโอนเงนิ
เขาบัญชีแลวหรือยัง รายละเอียดจะแจงเพิ่มเติมในภายหลัง 

 
4. สรุปการดําเนินงานโครงการ PCU. ในฝน 11 แหง  

สงโครงการถึง สปสช.แลว เร่ิมจากผลการพิจารณา การโอนเงนิ บัญช ีที ่7 งวดแรก 60 %,
งวดที ่2 อีก 40 % เมื่อดําเนนิงานตามโครงการ ไปแลว 50 % 
5. งานพัฒนามาตรฐาน PCU 

ใหอําเภอสงแบบสรุปประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน ศูนยสุขภาพชมุชนทุกแหง ประจาํป 
2548 งวดที่ 1 ภายใน 31 มีนาคม 2548 นี ้
6. งานสุขศึกษา / งานประชาสัมพนัธ 

ขอเชิญชวนสงขาวประชาสมัพันธ งานรณรงคตางๆ ระดับอําเภอ หรือการขาวสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ ไดที่ ฝายสนบัสนุนบริการสุขภาพ ทุกเดอืน 
7. งาน PSO 
 ขอชื่นชม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทรทีม่ีการพัฒนาจนสามารถเปนที่ศึกษาดูงานแก
ผูสนใจและเปนแบบอยางแกหนวยงานอืน่ได 
8. การอบรมบูรณาการ ครู ก. 
 ตามที่ฝายยทุธฯจะไดจัดการอบรมบูรณาการ ครู ก.ข้ึนนั้น ทางฝายฯไดรับมอบหมายใหอบรม
การเพิม่พลงัใหแกเจาหนาทีทุ่กคน และจัดการอบรมครู ก. (โครงการของ สปสช. รวม) ใหกับเจาหนาที่
อําเภอละ 4 คน เพื่อใหนําไปขยายการอบรมตอไปซ่ึงเปนคนละโครงการของจังหวดั 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ใหฝายไปบูรณาการการอบรมครู ก. ของ สปสช.กับของจังหวัด เพือ่ไมใหมีการเชิญเจาหนาที่
กลุมเดิมมาอบรมหลายครั้ง 
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. การอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากรสาธารณสุข 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการอบรมผูรับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร และ
ผูรับผิดชอบ การประมวลผล/วิเคราะหขอมูลระดับอําเภอ โดยใชโปรแกรม HCIS เพื่อการจัดทํา
คลังขอมูลระดับอําเภอ อยางมีคุณภาพ ดังนี ้
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รุนที ่ วันที ่ ฝาย/โซน/อําเภอ 

1  28 - 31 มีค. 2548  จนท.จากฝาย/งานใน สนง.สสจ.อบ.  
โซน 1 (เมือง , เขื่องใน , มวงสามสิบ , ดอนมดแดง , เหลาเสือโกก) 
โซน 2 (ตระการพืชผล , เขมราฐ , กุดขาวปุน , โพธิ์ไทร , นาตาล) 
โซน 3 (ศรีเมืองใหม , พิบูลมงัสาหาร , ตาลสุม) 

2  4 - 7 เมย. 2548  
(ไมมีวันหยุด) 

จนท.จากฝาย/งานใน สนง.สสจ.อบ.  
โซน 3 (สิรินธร , โขงเจยีม) 
โซน 4 (วารนิชาํราบ , สําโรง , นาเยยี , สวางวีรวงศ) 
โซน 5 (เดชอุดม , นาจะหลวย , บุณฑริก , น้ํายนื , น้าํขุน , ทุงศรีอุดม) 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ขอเชิญผูดูแลระบบเครือขายเฉพาะบริเวณในโรงพยาบาลชุมชน เขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัติการพรอมกันในวนัที ่ 8 เมษายน 2548 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธาน ี ต้ังแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป เพื่อวิเคราะหปญหาและหาทางแกไขปญหาใน
การดําเนินงานตอไปรวมกนัดวย 
3. การอบรมการพัฒนา Web Site ประจําป 2548  

ระหวางวันที ่19 - 21 เมษายน 2548 จะมีการอบรมการพัฒนา Web Site ประจําป 2548 
กลุมเปาหมายอําเภอละ 1 คน ทีจ่ะเปน webmaster และหลังจากการอบรม จะมีการประกวดการ
เขียน Home Page โดยมหีลักเกณฑดังนี ้

- มีเนื้อหาครบถวน (ขอมูลทั่วไป ขอมลูสถานะสุขภาพ ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข ขาว
ประชาสัมพันธ) 

- ขอมูลทนัสมยั เปนปจจุบัน 
- ความสวยงาม นาสนใจ 
- ตองฝากพืน้ที่วางไวกับ Server ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 

โดยการประกวดจะมีการตัดสินเปนระยะ รวม 4 คร้ัง หางกันครั้งละ 2 สัปดาห  
รางวัลสําหรับหนวยงานและผูชนะการประกวด 

รางวัลที ่ รางวัลสําหรับหนวยงาน รางวัลสําหรับ webmaster 
1 Laser Printer All in One + External Modem Handy Drive 1 Gb 
2 Printer ชนิด All in One + External Modem  Handy Drive 512 Mb 
3 กลอง Digital + External Modem  Handy Drive 256 Mb 

ชมเชย  (2 รางวัล) Printer DeskJet + External Modem Handy Drive 128 Mb 
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4. ระบบ ADSL 

ดวยระบบ ADSL ไดขยายพื้นที่บริการไปถึงอําเภอเดชอุดม , พิบูลมังสาหาร , ตระการ
พืชผล , สิรินธร (ชองเม็ก) สําหรับอําเภอวารินชําราบ จะสามารถใชบริการไดตนเดือนพฤษภาคม และ
ในป 2549 จะขยายพืน้ที่ใหบริการครอบคลุมทุกอําเภอ ดังนัน้ จึงขอประชาสัมพนัธใหหนวยงาน
สาธารณสุขในพืน้ที่ดังกลาวขอใชบริการไดที่สํานักงานบริการโทรศัพทอุบลราชธานี 1 (ขางไปรษณีย
อุบลราชธาน)ี หรือติดตอที่ศูนย IT เพือ่การประสานงานใหทาน โดยเสียคาติดตั้งครั้งแรก (คาเลข
หมาย และคาอุปกรณ) ประมาณ 5,000 บาท คาใชจายรายเดือน  

- ความเร็ว 512 Mb เดือนละ 700 บาท 
- ความเร็ว 1 Gb เดือนละ 1,000 บาท 

***ไมจํากัดชั่วโมงการใชงาน Internet *** 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
นายสวสัด์ิ  ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

จากการนิเทศงานพบ การแจงเลข 13 หลักที่ไมมีรายชื่อในหมูบานนัน้ หรือมี 2 หมายเลขใน
คนเดียว จึงควรมีการตรวจสอบใหชัดเจนแนนอน อยางละเอียดอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

แนวทางแกไขทําโดยการใหเจาหนาที่ระดบัสถานีอนามยัลงไปตรวจสอบ หากพบวาไมมีตัวตน
ใหใชโปรแกรม CSMBS กรอกวาไมมีตัวตนหรือยาย หรือใชสิทธิอ่ืน สวนทางกระทรวงมหาดไทยได
ประสานกับ สปสช. ใชมาตรการ 97 คือคนที่มีชื่อในทะเบียนบานกลาง (คนทีม่สิีทธิวาง) จะมีการ
ประกาศรายชือ่ ณ ที่วาการอําเภอ และหากคนทีม่ีรายชื่อไมมาแจงวามีตัวตนหรือรายงานตัวภายใน 
180 วนั ทางสาํนักทะเบียนจะคัดรายชื่อออก ถือวาเปนคนสาบสูญ 

 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

จากปญหาของโรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการสงตอผูปวยเขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค รถ
รับ-สงผูปวยไมไดรับความสะดวกนั้น ทางโรงพยาบาลไดรับทราบและพยายามหาหนทางแกไขปญหา
ดังกลาว โดยจะเปดประตูทางออกทางดานทิศตะวันออกติดกับตึกอุบัติเหตุวิชิต คาดวาจะเสร็จ
ประมาณกลางเดือนเมษายน 
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ในโอกาสที่โรงพยาบาลไดผานการรับรองคณุภาพนัน้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อรับรอง
คุณภาพ ไดมีมติที่ประชุมเมือ่วันที่ 10 กพ. 2548 ทางโรงพยาบาลเองยังไมไดหยดุในการพฒันาโดย
ยังคงมกีารสาํรวจตรวจสอบภายในตอ เปนระยะเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสชัสาธารณสุข 

ขอประชาสัมพันธเร่ือง งานเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน สะอาดรดชาดอรอย จังหวัด
อุบลราชธานี ในวนัที ่13 – 15 เมษายน  2548 ต้ังแตเวลา 16.00 – 22.00 น.  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.14 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
 พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


