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สรุปรายงานการประชุมหวัหนาสวนราชการสาธารณสขุ 
ครั้งที่  6/2546 

วันที่   30  มิถุนายน 2546 เวลา  13.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

--------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
2. นายชัยพร  พรหมสิงห รก.นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน สสจ.อบ. 
3. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ นักวิชาการสาธารณสุข 9 (ดานสงเสริมพัฒนา) สสจ.อบ 
4. นายกวี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
5. นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
6. นางเทพินทร บุญกระจาง แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
7. นางอุทัย จิตตะภาค ี แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 
8. นายธีรพล เจนวิทยา ผูอํานวยการศนูยมะเร็งอุบลราชธาน ี
9. นายกฤษณะ แกวหลอดหัน แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 
10. นางรุงอรุณ กระมุทกาญจน แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 
11. น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศนูยสุขภาพจิตที่ 7 
12. นางศุภวรรณ เกตุอินทร แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 7 
13. นายประสิทธิ์ ออนรัตน แทนหัวหนาศนูยควบคุมโรคติดตอนาํโดยแมลง 7.1 
14. นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยส่ิงแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี 
15. นางชลชื่น แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 7 
16. นายบุปผา จารุธนาเศรษฐ แทนหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม  
17. นายหมุน ภาคทอง หัวหนางานบรหิาร 
18. นางสิริพร วงศตร ี หัวหนางานแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. นางนภาพร  จันทนบ หัวหนางานวจิยัและประเมินผล 
20. นางอรศร ี เสงี่ยมศักดิ์ หัวหนางานพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน 
21. นส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนางานสงเสริมสุขภสพ 
22. นายบุญธรรม ไชยยศ หัวหนางานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม 
23. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง หัวหนางานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ 
24. นางปริญญา ผกานนท หัวหนางานโรคไมติดตอ 
25. นางพรนภัส   ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานควบคุมโรคติดตอทั่วไป 
26. นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
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27. นายประทีป  บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
28. นายชัยสิทธิ์ สุนทรา แทนหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
29. นางฉวีวรรณ แกวมณี หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
30. นางบุญเรือง ชัยสิทธิ์ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
31. นางรําไพ สุวนาม หัวหนางานจดัสรรทรัพยากร 
32. นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนางานบริหาร 
33. นางมาลินี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
34. น.ส.เบญจมาภรณ วงศปรเเสริฐ ผูชวยหัวหนางานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ 
35. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตสกุล ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
36. นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
37. นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
38. นายสุเมธ นิยกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
39. นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
40. นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
41. นายศรัณย    ตันติ์ทวิสุทธิ ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
42. นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
43. นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
44. นายกฤตพล คงเกษม ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
45. นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
45. นายสมเกียรติ ปาละสมิทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
47. นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
48. นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
49. นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
50. นายสหชาต ิ อธิโชติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
51. น.ส.วรางคณา ควรจิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
52. นายวิลพงษ พรมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
53. นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
54. นายอานันท สิงคิบุตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
55. นายประยูร พันธศิริ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
56. นายสมร แขงขัน สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
57. นายมนตร ี ออนเนตร แทนสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
58. นายนันทพร ศุภสร สาธารณสุขอําเภอวารนิชําราบ 
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59. นายบัณฑิต ประชุมรักษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
60. นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
61. นายมัธยม สุพัฒน แทนสาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
62. นายวิทิต ชินาภาษ สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
63. นายปญญา แสนโสม สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
64. นายมัธยม สุพัฒน แทนสาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
65. นายวิทิต ชินาภาษ สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
66. นายปญญา แสนโสม สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
67. นายอดุลย วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
68. นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
69. นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
70. นายสวัสดิ์ ทองผา สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธาน ี
71. นายสมพงษ พงษชีวิน สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
72. นายสุพจน บุญทา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
73. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
74. นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
75. นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอดุม 
76. นายชวน จันทรเล่ือน สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย 
77. นายประกอบ ศรศิร ิ สาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก 
78. นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล 
79. นายพัสกร ชิณวงศ สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
80. นายสุทิน กมลฤกษ สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้าํขุน 
 
ผูเขารวมประชุม     

1. นายพิจิตร พงษเกษ   งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ 
2. นางอัมพร  เพง็จันทร  เทศบาลเมืองอุบลราชธาน ี
3. นายรงัสรรค  ศิริชัย    งานคุมครองผูบริโภค 
4. นางสาวอลิสา  สุพรรณ งานแผนงานและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูไมมาประชมุ    (เนื่องจากติดราชการ) 
 1.  นายครรชิต  เกยไชย  อํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธาน ี
 2.  นายอัครเดช สารสมัคร เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 8   
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
          นายแพทยวุฒิไกร  มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ีเปนประธานในการ
ประชุม  และดําเนนิการประชุมตามวาระ ดังนี ้ 

           

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. การโยกยายผูบริหารในจังหวัดอุบลราชธานียายมาปฏิบัติงานมีจํานวน 3 ราย  
- นายจิรศักดิ์  เกษณียบุตร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
- ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2546 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  5/2546  
 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2546 
               ไมมี  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอจากสวนราชการตางๆ 
 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
- ปญหาเครื่อง CT Scan เสียบอยเกิดจากมีอายุการใชงานนาน และคาบํารุงรักษาสูง   ซึ่ง

ทางโรงพยาบาลไดดําเนินการแกไขโดยจัดซื้อเครื่องใหม  ซึ่งอยูในระหวางการประกวดราคา 
- การดําเนินงานแกปญหาเครื่องสลายนิ่วเสีย  โดยการเชาเครื่องสลายนิ่ว ชําระรายปๆละ 4.2 

ลานบาท/ป 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

- นักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร (4 ป) จํานวน 41 คน 
- นักศึกษาหลักสูตรเวชกิจ  จาํนวน 20 คน (ทางวทิยาลยัรับผิดชอบเขต 4,7,และ12 ) สงฝกที่
โรงพยาบาลราชวิถ ีและโรงพยาบาลเลิดสนิ 
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- กระบวนการคดัเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ  สบช.ไดสอบถามพบวามเีพียงรอยละ 2  ไมเห็น
ดวย  ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกใชแบบเดิมโดยการใหคะแนนนักศึกษาในระหวางการ
ฝกงาน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
- ขอเชิญรวมทําบุญผาปา  เพื่อจัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน โดยมีกําหนดการทอดผาปาใน
วันที่  12 กรกฎาคม 2546 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  โครงการเนนหนัก 4 ดาน 
 

โครงการเนนหนักที่ 1 ดานประกันสุขภาพถวนหนา 
 

งานประกันสุขภาพ   
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารอง

ขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนของผูรับบริการหรือทายาท ดังนี้ 
1. ผูทรงคุณวุฒิ      จํานวน   3  คน 
2. ผูแทนสถานประกอบการ   จํานวน   2  คน 
3. ผูแทนผูใชบริการ   จํานวน   2  คน 

การรับสมัคร 
ยื่นใบสมัครไดที ่ สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอทุกอาํเภอ  ระหวางวนัที่  30  มิถุนายน – 6  

กรกฎาคม  2546 
วิธีการคัดเลอืก 

สาธารณสุขอําเภอขึ้นทะเบียนผูสมัครและดําเนินการคัดเลือกแบบคัดเลือกกันเอง  เพื่อเปน
ตัวแทนระดับอําเภอ อําเภอละ  2 คน  (ผูทรงคุณวุฒิ  1  คน, ตัวแทนผูใชบริการ  1 คน) ในวันที่  7 
กรกฎาคม 2546  พรอมแจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหสํานักงานสาธารณสุขทราบ ภายในวันที  8 
กรกฎาคม  2546  และแจงใหผูไดรับการคัดเลือกใหมาคัดเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 
2546 เวลา 09.00น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

2.  การจัดสรรเงินประกนัสขุภาพถวนหนาใหหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  งวด 
ที่  4  (มิ.ย. – ก.ค. 46)  ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง 83,573,764,50  บาท (จากฐานขอมูลกระทรวงรับ
ให  เดือน  ม.ีค 46) 

-  โอน  Fix Cost  ใหสอ.  80%    6,999,648  บาท 
-  โอนให  CUP                     42,756,979.50  บาท 
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3.  การจัดสรรเงินผูปวยในลวงหนา  60 %  งวดที ่ 5 (ม.ิย. – ก.ค.  46)   
       จัดสรรโอนลวงหนาทั้งสิน้          13,770,000 

- รพศ.  จํานวน  9,000,000  บาท 
- รพช.   จํานวน  4,770,000  บาท 

4.  การอบรมเชิงปฎิบัติการ  เร่ืองการใหรหัส  ICD – 10 ในวันที่  9 – 11  ก.ค. 46 ณ  โรงแรม 
อุบลบุรี รีสอรท 
2.  งานแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. หลักเกณฑการใชเงินจากกองทุนพัฒนาระบบบริการ (SF)  
1.1 เงินจากกองทุนจะใชในการดําเนินภาระกิจตางๆ ตามหลักเกณฑและระเบียบ  คือ  

- ชวยเหลือเครือขายที่มีปญหาดานการเงิน 
- หนวยบริหารใชเงินกองทุนนี้ไมได (สสอ. และ สสจ. ไมใชสถานบริการไมสามารถใช

เงินกองทุนนี้) 
- การกอสรางใหม ไมอนุมัติใชกองทุนนี้ 

1.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนงบ SF เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของเงิน UC โดยกําหนดดังนี้ 
- สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย การใชเงินจากกองทุน SF จะสนับสนุนเปน

งบดําเนินการของเครือขายที่มีการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการโดย CUP Board ดังนั้น ทุก
เครือขายจะตองมีการวางแผนเพื่อพัฒนางานและแกปญหาอยางเปนระบบ และเมื่อวางแผนและ
ดําเนินงานแลว มีปญหา เงินไมเพียงพอ ใหเครือขายของบดําเนินการจากกองทุน SF เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามแผนไดไมเกิดผลกระทบตอการบริการประชาชน  

- สนับสนุนงานนโยบายที่ไมมีงบประมาณรองรับหรือมีแตไมเพียงพอ ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ระเบียบราชการ 
1.3 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบบริการ กําหนดแนวทางการดําเนินสนับสนุนงบ SF ดังนี้ 
 1.  ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและดําเนินการ ดังตอไปนี้    
 -  ติดตามการดําเนินงานของเครือขายที่มีปญหาดานการบริหารจัดการ 

- กําหนดมาตรฐานที่ควรจะเปนของสถานบริการในแตละดาน เชน คาตอบแทนการอยูนอก
เวลา ครุภัณฑ โครงสรางพืน้ฐานหนวยบรกิารในเครือขาย  

 

      2.  ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่เสนอเพื่อขออนุมัติงบ SF คร้ังที่ 5/2546  ยังไมพิจารณา
ทุกโครงการทัง้นี้จะรอหลักเกณฑทีช่ัดเจน และอิงระเบยีบการใชจายงบ UC เปนหลกั 
  

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

โครงการเนนหนักที่ 2 ดานยาเสพติด        
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1. งานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
- สรุปผลการบําบัดยาเสพติดในจังหวัดอุบลราชธาน ี ผลการดําเนนิการบําบัดรักษาผูเสพ / ผู

ติดยาเสพติดที่มาแสดงตนกับทางราชการ จํานวน 9,256 คน คิดเปน รอยละ 94.80  ซึ่งตาม
หลักเกณฑตองบําบัดอีกจาํนวน 508 คน เพื่อใหครบรอยละ 100 ในเดือนกรกฎาคม 2546 

- สรุปยอดการจดัสรรเงินบําบดัผูติดยาเสพติดจาก ศตส.จ. 1,500,000 บาท (หนึง่ลานหาแสน
บาทถวน) 

- จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ จํานวน 220,000 บาท 
- การดําเนินงาน To Be Number One มีสมาชิกจาํนวน  98,537 คน 
- การนิเทศงานจากกรมการแพทย กําหนดการนิเทศในวนัที่ 9 กรกฎาคม   2546 แบงเปน 9 

ทีมๆ ละ 2 ทาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
โครงการเนนหนักที่ 3. ดานสรางเสริมสุขภาพ 
1. งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 

1.1 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพไดเชิญแพทย พยาบาล ผูรับผิดชอบงาน PCU ใน CUP เขารวม
ประชุมโครงการอบรม ครู ก. เพื่อพัฒนาการจัดระบบบริการระดับปฐมภูมิ ระหวางวนัที ่2-4 กรกฏาคม 
2546 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ
มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนที่มกีารปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม และเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแก
เครือขาย 
     1.2 งานออกกําลงักาย  

-  งานมหกรรม “สรางสุขภาพดี วิถีไทย ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี” ( รวมพลังสราง
สุขภาพระดับจังหวัด ) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2546 ณ บริเวณลานเทียนทุงศรีเมือง โดยมีกิจกรรม
กลางแจง ตั้งแตเวลา 10.00 น.เปนตนไป ไดแก การประกวดออกกําลังกาย/จัดแสดงนิทรรศการการ
สาธิต การจําหนายสินคา เพื่อสุขภาพ จากหนวยงานที่เกี่ยวของกวา 10  หนวยงาน กิจกรรมรวมพลัง 
เร่ิมเวลา 15.00 น. มีการรวมพลังมวลชน 5,000 คน โดยนายแพทยธํารง ทัศนาญชลี ผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเขต 7 ประธานในพิธี 
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- การแขงขันวิ่ง 30 สูสุขภาพดี ชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ขอเลื่อนกําหนดการเดิมจากวันที่ 4 
กรกฎาคม 2546 เปนวนัที ่11 กรกฎาคม 2546 ณ บริเวณสนามโรงเรยีนกฬีาจงัหวดัอุบลราชธาน ี

1.3  งานโภชนาการ 
        การประชุม เร่ือง “แนวทางการพัฒนาศนูยเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาใหเปนศูนยเด็กเลก็นาอยู”  
ระหวางวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2546 โดยจัด 4 รุนๆละ 1 วัน เปาหมาย ศูนยเดก็เล็กจํานวน179 แหง 
ผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิน้ 570 คน ประกอบดวย 

1. ประธานองคการบริหารสวนตําบล 
2. ผูบริหารศูนยเด็กเล็ก 
3. เจาหนาที่สถานีอนามัยที่รับผิดชอบ 
4. เจาหนาที่จากสสอ./รพช. ที่รับผิดชอบ 

จัดประชุม ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ จาก ศูนยอนามยั
ที่ 7 อุบลราชธาน ี
2. ยาเสพติดและสุขภาพจิต 
2.1  สขุภาพจิต 

1.  การประกวดพื้นที่ดําเนนิงานโครงการสรางเสริมสุขภาพใจในชมุชนโดยชุมชนระดับเขต วนัที ่
7 - 8 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรม เนวาดาแกรนด  

 2. การประกวดหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานสุขภาพจิตดีเดน ระดับเขต หนวยงาน 
สสจ./รพศ./รพช./สอ. วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด 

- ระดับ รพช. ตัวแทนจังหวัดอุบลฯ คือ รพ.มวงสามสิบ 
- ระดับ สอ. ตัวแทนจังหวัดอุบลฯ คือ สอ.สรางแกว ต.โพธไทร อ.พิบูลมังสาหาร 

3. การตรวจเยี่ยมผลการดําเนินกิจกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาพใจในชุมชนโดย 
ชุมชน ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต วันที่ 11 กรกฎาคม 2546  

-  ภาคเชา ตรวจเยี่ยมบานหนองยาว ม. 3 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม 
-  ภาคบาย ตรวจเยี่ยมบานรวมใจ ม.10 ต.ปทุม อําเภอเมือง 

4. การนิเทศงานเครือขายสขุภาพจิตของ รพ.พระศรีมหาโพธิ ์รวมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธาน ี

โซน 1 วันที ่21 กรกฎาคม 2546 ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลฯ 
โซน 2 วันที ่22 กรกฎาคม 2546 ณ หองประชุมรพ.ตระการพืชผล 
โซน 3 วันที ่28 กรกฎาคม 2546 ณ หองประชุม รพ.พิบูลมังสาหาร 
โซน 4 วันที ่29 กรกฎาคม 2546 ณ หองประชุม รพร.เดชอุดม 

5.การอบรมโครงสรางเสริมความฉลาดทางอารมณ สําหรบั จนท.ในระดบั รพช./ PCU เลื่อน 
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การอบรมจากเดิมวันที่ 7-9 กค.2546 เลื่อนเปนวนัที ่23 – 25 กค. 2546 ณ หองประชุมโรงแรมแกง 
สะพือริเวอรไซด อ.พิบูลมังสาหาร 

6. การสัมนาวชิาการสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  คร้ังที่ 5 ป 2546 เร่ืองสุขใจ 
เฮาชาวอีสาน 2546 ระหวางวันที่ 16-18 กค.  2546 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด 
3.กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามยั 
3.1  งานพรบ. สาธารณสุข 2535 

1.  งานอนามยัสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สนง.สสจ.อบ.จะไดจัดทาํบัตรประจําตวัเจา
พนักงานสาธารณสุข ใหแกบุคคล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 ธันวาคม 2545 เร่ือง 
แตงตั้งเจาพนกังานสาธารณสุขใหแกบุคคล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พศ. 2535 จึงขอใหทางอาํเภอไดรวบรวมหลักฐาน คือ  รูปถายไมเกนิ 6 เดือน ขนาด 
3x 4 ซม. คร่ึงตัว หนาตรง แตงเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ไมสวมหมวก จาํนวน 
2 รูป สงใหสนง.สสจ.อบ.ภายในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2546 

2.  ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จะออกติดตามผลการดําเนินงานดานกฎหมายสาธารณสุข
ของเทศบาล ในจังหวัดอุบลราชธานี ในวนัที่ 9-11 กรกฎาคม 2546 โดยมีพืน้ทีเ่ปาหมาย คือ 

1. เทศบาลตําบลบานดาน อําเภอโขงเจียม 
2. เทศบาลตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร 
3. เทศบาลตําบลพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบลูมังสาหาร 
4. เทศบาลอาํเภอเขมราฐ อําเภอเขมราฐ 

ขอใหทางอําเภอไดประสานกับเทศบาลเพือ่ขอรับการนิเทศ โดยเตรียมสรุปผลการดําเนนิงานปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน  
3.2  งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
     1. ดวยสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กรมควบคุมโรค ไดมีโครงการศึกษา
คาเฉลี่ยสารหนูในปสสาวะและสถานการณสารหนูในประเทศไทย โดยจะเก็บตัวอยางปสสาวะใน 2 
หมูบาน เปนจาํนวน 40 ตัวอยาง ที่ หมู 1 บานหนองแต ตําบลขี้เหล็ก อําเภอเมือง และหมู 1 บานสราง
ถอ ตําบลสรางถอ อ.เขื่องใน สําหรับวนั เวลา จะแจงใหทราบภายหลงั 
1. สนง.สสจ.อบ. และกลุมงานอาชีวเวชกรรม รพศ. จะปฏิบตัิงานรวมกับ อ.เมือง อ.เขื่องใน และ 

กิ่งอ.เหลาเสือโกก ในการรณรงคลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
เกษตรกร และบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกสุขภาพเกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2546 ซึ่งจะประสาน
พื้นที่ตอไป 
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3.3  งานเมืองนาอยู 
ใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑประเมนิโครงการนาอยู เชิดชูคุณธรรม ในหมวดที่
เกี่ยวของหรือหากมีงานใดทีม่ิไดดําเนินการขอใหแจงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหจงัหวัดทราบภายในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2546 

3.4  งานนโยบาย “โครงการตลาดสดนาซ้ือ”  
ใหอําเภอรายงานผลการประเมินดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในตลาดสด งวดที่ 2/2544 ชวงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2546 ตามแบบตล.1 ใหจังหวัดทราบภายในสิน้เดือนกรกฎาคม 2546 

3.5  งานประปาด่ืมได 
กําหนดเก็บตัวอยางน้ํา 6 แหง ระหวางวันที ่9-11 กรกฎาคม 2546 
1. อําเภอพิบูลมงัสาหาร                      6. โรงพยาบาลวารินชําราบ 
2. บานคูขาด อ.เขื่องใน 
3. บานสักกะโพลุม อ.มวงสามสิบ 
4.  บานนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม 
5. บานคูเมือง อ.วารินชาํราบ 

4.  งานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ 
4.1  งานหนวยแพทยเคลือ่นที่  พอ.สว. แจงแผนปฏบิัติงานดังนี ้
- วันที่  4 กรกฎาคม  2546 ออกปฏิบัติงานที่บานโนนสวาง  หมูที่ 7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย 
- วันที ่18  กรกฎาคม  2546  ออกปฏิบัติงานที่บานสวนสน  หมูที่  7ต.คําเขื่อนแกว  อ.สรินธร 

(เลื่อนจากวนัที่  1สิงหาคม 2546) 
4.2  งานบรรเทาทุกข 
- วันที ่ 1กรกฎาคม  2546 วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ  ประจําป 2546 ณ โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดอุบลราชธาน ี
-  วันที ่ 1  กรกฎาคม  2546  วันมหกรรมสรางสุขภาพสรางวถิีไทย  ณ ทุงศรีเมือง 
-  วันที่  5- 26  กรกฎาคม  2546  กีฬาฟุตบอลยุวชนอายุ 9-12 ป คร้ังที่ 2 ณ  โรงเรียนกฬีา

จังหวัด 
-  วันที่  8 – 14  กรกฎาคม  2546  แหเทียนพรรษาประจาํป  2546  ณ  ทุงศรีเมือง 
4.3  โรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

- วันที่  7  กรกฎาคม 2546 ทีมประเมนิโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเขต  จะออกประเมิน 
โรงเรียนเทศบาล 1  (บานโพธิ์กลาง  อ. พบิูลมังสาหาร) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

โครงการเนนหนักที่ 4. งานควบคุมโรคติดตอ 
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1. งานสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค 
การใหวัคซีนในกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปการศึกษา  2546  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี  ไดกําหนดใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงในจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคในกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  และปที่  6 ในเขตรับผิดชอบในภาคเรียน
แรกคือ  ระหวางเดือนพฤษภาคม  - กรกฎาคมโดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปดภาคเรียนแรกของ
ทุกป  และในชวง  2 เดือน สุดทายของปงบประมาณคือเดือนสิงหาคม  -  กันยายน  ให เปนชวงเก็บ
ตกผลงานและรวบรวม  รายงานใหจังหวัดทราบกอนสิ้นปงบประมาณ 
2. งานควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

สรุปสถานการณโรคไขเลือดออกและผลการสํารวจดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลายเดือนมิถุนายน  
2546   

จังหวัดอุบลราชธานี (1 มค. – 25 มิย. 2546)  มีผูปวยรายงานทั้งสิ้น 1,944 ราย อัตราปวย 
108.44 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 3 รายที่อําเภอตาลสุม 1 ราย อําเภอกุดขาวปุน 2 ราย อัตรา
ปวยตายรอยละ 0.1 จังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราปวยสูงเปนอันดังที่ 2 ของประเทศไทย สูงที่สุดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของเขต 7 

สําหรับอําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ  มีดังนี้ 
1.  อําเภอศรีเมืองใหม จํานวน 139 ราย อัตราปวย 215.72 ตอแสนประชากร 
2.  อําเภอเดชอุดม    จํานวน 294 ราย  อัตราปวย 173.62 ตอแสนประชากร 
3.  อําเภอเขมราฐ    จํานวน  128 ราย อัตราปวย 168.57 ตอแสนประชากร 
4.  อําเภอตระการพืชผล   จํานวน  200 ราย อัตราปวย 166.72 ตอแสนประชากร 
5.  อําเภอน้ํายืน  จํานวน  105 ราย อัตราปวย  155.69 ตอแสนประชากร  

 3.  งานระบาดวิทยา 
สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา  ประจําเดือนมิถนุายน  2546  ( 

3.1  โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซารส) 
 สถานการณทัว่โลกตามรายงานขององคการอนามัยโลก ตั้งแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2546 
จนถงึ  23 มิถนุายน 2546 มีผูปวยที่มีอาการอยูในขายนาจะใชโรคซารส 8,459 ราย เสียชวีิต 805 ราย   

จังหวัดอุบลราชธาน ีมีจาํนวนผูปวยเฝาระวังทั้งหมด 667 ราย  ( 28 มีนาคม – 25 มถิุนายน 
2546)    
3.2  สถานการณโรคเลปโตสไปโรซีส 
 สถานการณประเทศไทย (ขอมูล 1 มค. –21 มิย. 46) จํานวน ผูปวยทัง้หมด 1,142 ราย ตาย 
13 ราย 
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 สถานการณในเขต 7 จํานวนผูปวย 281 ราย อัตราปวย 4.31 ตอประชากรแสนคน  ไมมี
รายงานผูเสยีชีวิต จงัหวัดอุบลราชธานี มผูีปวยรายงานทั้งหมด  74 ราย อัตราปวย 4.16 ตอประชากร
แสนคน  มีรายงานผูปวยเดอืนนี ้จํานวน 5 ราย พบวามรีายงานผูปวยสูงสุดที่อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จํานวน 43 ราย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
         

โครงการเนนหนักที่ 5. ดานการพัฒนาคุณภาพ 
     งานพัฒนาคุณภาพ  ตามกระบานการ  HA 

1.  รพ. ชุมชนในกลุมที่  1 ที่จะตองดําเนินการปรับปรุงคณุภาพ  เพื่อใหผานประเมนิ  HA1  
ไดแก รพ.ดอนมดแดง, รพ.โพธิ์ไทร, รพ.ทุงศรีอุดม  และ รพ.นาจะหลวย  โดยมีแนวทางการดําเนนิการ
จากจงัหวัดไดสงถึงพืน้ที่แลวใหดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในเดือนกนัยายน  2546 

2.  รพ. ชุมชนที่ไดรับการ  ICV เดือนมิถุนายน  2546 
20  มิถนุายน  2546  รพ.กุดขาวปุน       รับ ICV  คร้ังที่ 1 
13  มิถนุายน  2546  รพ.พิบูลมงัสาหาร รับ ICV  ครั้งที่ 2 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
โครงการเนนหนักที่ 6. ดานการพัฒนาบุคลากร 
 

งานพัฒนาบคุลากร 
วสส.ขอนแกน จะนาํคณะผูเขาอบรม นบสต. จ.ขอนแกนรุนที่ 10 จํานวน 40 คน ฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนามที่ PCU 4 แหง ในจังหวัดอุบลราชธาน ีระหวางวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2546 ดังนี ้
PCU บานดามพรา อ.เมือง 
PCU บานหนองหลัก อ.มวงสามสิบ 
PCU บานสะพือ อ.ตระการพืชผล 
PCU บานกอ อ.วารนิชําราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

โครงการเนนหนักที่ 7. เรื่องแจงจากฝายตาง 
1. งานบริหาร 

1. มีผูยื่นความจํานงขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ  จํานวน  2 ราย   
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-  นางมัลลิกา  กวีวรญาณ  นายแพทย  5 โรงพยาบาลวารินชําราบ  ขอรับต้ังแต  1 กรกฎาคม  2546 
- นางจีระนาถ  ศรีวรมาศ  นายแพทย  6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ขอรับต้ังแต 1 กรกฎาคม  
2546 

2. มีผูขอยกเลิกการขอรับเงินเพิม่พิเศษ จํานวน 1 ราย  
-  นายศิริชัย จวิจินดา  นายแพทย 4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์เร่ิมต้ังแตวันที ่1 กรกฎาคม 2546 

3. การปรับเปล่ียนระบบบัญชีจากเกณฑ เงินสดเปนระบบบัญชี เกณฑคงคางสําหรับ
สถานพยาบาล (สสจ/ รพศ./รพช./สอ.) เร่ิมปงบประมาณ 2546 สําหรับสถานพยาบาลที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนี้  ขอใหดําเนินการภายใน 1 ตุลาคม 2546 

 

2.กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
    1.  งานวจิยัและประเมนิผล 

กรมอนามัยรวมกับสํานักเลขาธิการแพทยสภาไดจัดทําโครงการวิจยัเรื่อง  “ทัศนะของแพทย
ตอปญหาทาํแทงและรางขอบังคับแพทยสภาวาดวยกฏหมายทาํแทง”  จึงขอความรวมมือจากแพทย
ทุกคน  ทุกสาขาที่สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตตอบแบบสอบถาม  และขอใหสงแบบสอบถาม
กลับมายังงานวิจัย  และประเมินผล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ภายในวนัที ่
16  กรกฎาคม 2546  นี ้
   
 
 
2.  กลุมงานคุมครองผูบริโภด 

1.  แพทยสภาขอเชิญแพทยทุกทานเขารวมรับฟงนโยบายและแนวทางดําเนนิงานของแพทยสภา  
โดยเลขาแพทยสภา  ณ  หองประชุมเรือนไทย  ตึกอุบัติเหตุชั้น  2  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคใน
วันที่  18  กรกฎาคม  2546 

13.30 -  15.00 น. รับฟงแนวทางและนโยบายของแพทยสภา 
15.00  - 16.00 น.  รับฟงปญหาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในจังหวัดอุบลราชธาน ี

2.  สํานกัตรวจราชการ  กระทรวงสาธารณสุข  แจงใหโรงพยาบาลทีม่ีหนี้สินป  2545 คางชําระ
ขององคการเภสัชกรรมใหเรงรัด ชําระหนีใ้หองคการเภสัชกรรม  ภายในป  2546 

3.  ขอความรวมมืรพช./ สสอ. สงรายงานโครงการ  Food Safety ภายในสัปดาหนี ้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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ลงชื่อ                      ผูบันทกึรายงานการประชุม          ลงชื่อ                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวกมลรัตน ครองยุทธ)                                     (นางนภาพร  จนัทนบ) 
                  พยาบาลวิชาชพี 5                                       นักวิชาการสาธารณสุข 7 


