
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  6 /  2548  วันที่   1   กรกฎาคม  2548 เวลา  08.00-16.30 น. 
ณ   หองประชุมสองฝงโขง  โรงพยาบาลเขมราฐ 

--------------------------------- 
ผูมารวมการประชุม 

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นส.พัชรา จรินภาวิบูล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
8 นายปรทิัศน เจริญชาง แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
9 นส.ดรุณี คชพรหม ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นายปยรัตน จันด ี แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7   
11 นายคมชาย สุขยิ่ง แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
12 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
13 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
14 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
15 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
16 นายอรุณ บุญสราง แทนหัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
17 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
18 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
19 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
20 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
21 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
22 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
23 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
24 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ แทนหัวหนาศนูยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 
25 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
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26 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
27 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
28 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
29 นางฉัฐฉว ี ใจแกว แทนผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
30 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
31 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
32 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
33 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
34 นายเริงฤทธิ ์ เริงนิรันดร ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
35 นส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
36 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
37 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
38 นายรว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 
39 นางสวนีย โอษฐเวช ฝายบริหารทัว่ไป 
40 นายนทิัศน อินทรมกุต ฝายบริหารทัว่ไป 
41 นายภูมนิทร ศรีทานนัท ฝายควบคุมโรค 
42 นายบรรหยัด สุริพล ฝายควบคุมโรค 
43 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
44 นายอานันท สิงคิบุตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
45 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
46 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
47 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
48 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
49 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
50 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
51 นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
52 นายพิทักษ ทองทวน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
53 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
54 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
55 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
56 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
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57 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
58 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
59 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
60 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
61 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
62 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
63 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
64 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
65 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
66 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
67 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
68 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
69 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
70 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
71 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
72 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
73 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
74 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
75 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
76 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
77 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
78 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
79 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
80 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
81 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
82 นายสมบัติ มูลศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
83 นางวิภาภรณ ศรีจันทร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
84 นางวิไลวัลย อินทะมา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
85 นางนฤมล คุปวานชิพงษ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
86 นางเพชรศร ี นามเดช สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล 
87 นายอทุัย เลียงหิรัญถาวร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
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88 นส.สุวรรณี ตอติด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
89 นายพิศัลย ประกอบแสง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
90 นส.วรรณวรางค บริบูรณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
91 นางวนิดา ลมายจาํปา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
92 นายทอมสนั วงศสิม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
93 นางสุพัตรา กลัดวงษ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
94 นายวรการ กุลวงศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
95 นางสุกัญญา เครือกีรติธรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
96 นายพิรุฬวิทย ไชยะโอชะ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
97 นายปรีชา วิชัย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
98 นางเพยีงอัมพร กุลวงศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
99 นางบังอร ทองคุณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

100 นางบุญเรือง วิลามาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
101 นายจํารัส พรมบุญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
102 นายคมสัน สําราญรื่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
103 นส.กหุลาบ จันดีบุตร โรงพยาบาลเขมราฐ 
104 นส.ปอมเพชร ศิริผลา โรงพยาบาลเขมราฐ 
105 นางสุดาพรรณ ประคองพนัธ โรงพยาบาลเขมราฐ 
106 นายวรพงศ หงษทอง โรงพยาบาลเขมราฐ 
107 นางพัชรี อมรสิน โรงพยาบาลเขมราฐ 
108 นางมยุรี แสงสุกวาว โรงพยาบาลเขมราฐ 
109 นางคีรีบูน ปยะชัยกว ี โรงพยาบาลเขมราฐ 
110 นางศิรินันท บุญญาจันทร โรงพยาบาลเขมราฐ 
111 นส.สุภาพร ผุดผอง โรงพยาบาลเขมราฐ 
112 นายธนะ สิงหคํา โรงพยาบาลเขมราฐ 
113 ภัทราพร สีสาโหลน โรงพยาบาลเขมราฐ 
114 นางชลิดา ราษีบุษย โรงพยาบาลเขมราฐ 
115 นายเทพพร สืบดี โรงพยาบาลเขมราฐ 
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
3 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
4 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
5 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
6 นางชลชืน่   แสนใจกลา หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
7 นายสรศักดิ ์ บุญจันทร ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
8 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
9 นส.ไกรวัลย มัฐยา ศูนยอนามัยที ่7 

10 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
11 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
12 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
13 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
14 นายคมกริช ละคร หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
15 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
16 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
17 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 
18 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
19 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
20 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
21 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
22 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
23 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
24 นายธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
25 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
26 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
27 นายพทิักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
28 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
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พิธีการกอนการประชุม 
 พิธีมอบเกียรติบัตรสถานที่ทาํงานนาอยู ป 2548 แกหนวยงานตางๆ 10 แหง 
 การกลาวตอนรับคณะผูเขารวมการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสญัจร  โดย 
นายประศาสน  ผลแกว  นายอําเภอเขมราฐ จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 การกลาวแสดงความรูสึกตอคณะผูเขารวมการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สัญจร โดย นายแพทยภิรักษ  รุงพัฒนาชยักุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
 ขอขอบคุณคณะ CUP เขมราฐที่ใหความอนุเคราะหและความรวมมือในการจัดการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสญัจร คร้ังที่ 6/2548  
 ขอแสดงความยินดีแกหนวยงานที่ไดรับเกยีรติบัตรสถานทีท่ํางานนาอยูนาทํางาน ป 2548 
 เงินโบนัส จะจัดสรรใหแตละกลุมและพจิารณาใหตามฐานเงนิเดือนและผลงานในป 2547ที่
ผานมา ตามมติที่คณะกรรมการไดประชมุกัน สวนผูที่รับเงินจากจงัหวัดตามรายชื่อลําดับตนทีเ่สนอไป
นั้น จะใหนาํเงินนั้นมาเขากองกลางของผูบริหาร และนํามาใชในการจัดการประชุมประจําเดือน คน
ที่มาชวยราชการแลวไมไดโบนัสจากตนสงักัดทาง สสจ.จะจัดสรรโบนสัให 
 งบลงทุนป 2549 ที่ไดทําเรื่องขอไปยังกระทรวง ขณะนี้อยูในขัน้ตอนการพิจารณาอนุมัติ จึง
ขอใหทุกฝายเตรียมการจัดการหาผูรับเหมา และประสานชางเทศบาล มาดําเนินการภายในเดือน
กันยายนนี ้ โดยเฉพาะที ่ กิง่อําเภอนาเยีย, กิ่งอาํเภอนาตาล ที่จะตองเตรียมที่ดินกอสรางโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียง (ปหนาจะตองของบมาปรับ รพ.ขนาด10 เตียงใหเปน รพ.ขนาด 30 เตียง) 
 กรมสนับสนุนฯ รวมกับ สปสช. ไดจัดสรรงบสนับสนนุการอบรมพัฒนาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใน PCU ทุกคน โดยจงัหวดัอุบล มี พญ.เพชรรุงเปนวิทยากรหลักระดับเขต ซึ่งจะมีการอบรมสราง 
QRT ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ใหไปขยายการอบรมใหเจาหนาทีทุ่กคนในจงัหวัด ทางฝาย
สนับสนนุฯ จะไดประสานเพือ่ดําเนนิการตอไป 
 งบประมาณป 2548 แตละโครงการทีย่ังไมไดมีการดําเนินงาน ขอใหเรงดําเนนิการโดยดวนให
เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายนนี ้
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 นายบัณฑิต  ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ีจะเปนผูดูแลโซน 3 
แทนนายแพทยชัยพร  พรหมสิงหที่ยายไป และจะมหีนังสือแจงใหทกุหนวยทราบถึงการรับสมัครผูที่จะ
มาดํารงตาํแหนง ผชช.ว. คนใหม (ประกาศทั่วประเทศ) ซึง่จะรับสมัครถงึวนัที ่15 ก.ค. 2548 
 
 
 
 
 
 
ผลการประชมุหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ( 30 มิย. 2548) ที่เกี่ยวของกบังานดาน
สาธารณสขุ (นายบณัฑิต  ประชุมรกัษ รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี) 
1. ขาราชการยายมาดํารงตาํแหนงใหม 
 นายวิจิตร  พวงสมบัติ ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา 
2. อบต. ยกฐานะเปนเทศบาล 

อบต.แสนสุข ยกฐานะเปนเทศบาล ดังนัน้จังหวัดอุบลราชธานีจะมเีทศบาล จาํนวน 24 แหง 
และ อบต. 178 แหง 
3. นโยบายการบริหารงานจงัหวัดบูรณาการของนายกฯ  
 -ประสิทธิภาพการทาํงานของผูวาราชการจังหวัด 
 -บริหารงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 
 -การแกไขปญหาความยากจน 

-คาราวานเสรมิสรางเด็ก 
 -การทาํงานอยาปดบังตนเอง ใหหนวยงานอื่นรับรูดวย สามารถตรวจสอบได 
 -มาตรการประหยัดพลังงานตามมต ิครม. วนัที่ 17 พ.ค. 2548 
 ดูรายละเอียดไดที่ http://www.ubonratchathani.go.th/ocsc/v88.pdf 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2548 วันที่ 31 พ.ค. 2548 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.4746 ลงวนัที ่
9 มิถุนายน 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่5 / 2548 เมื่อวันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และ 
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th  
Click เพื่อดูรายงานการประชุม  
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มติที่ประชุม  รับรอง 
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2548 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
 
4.1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
1. ขอประชาสัมพันธ 
 ขอขอบคุณหนวยงานสาธารณสุขทุกแหงที่รวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชาการฟนฟู
วิชาการกึง่ศตวรรษแหงการจัดการความรูสูสังคมไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 ส.ค. 2548 ณ 
โรงแรมเนวาดาแกรนด  โดยคืนวนัที ่ 9 ส.ค. 2548 จะมีการจัดงานวันคืนสูเหยา และวันที่ 10 ส.ค. 
2548 จะมีงานทอดผาปาการศึกษา ทาง วพบ. หวังเปนอยางยิ่งวา แตละหนวยงานจะสงเจาหนาที่เขา
รวมการประชมุคร้ังนี้ดวย การลงทะเบียน (1,500 บาทตอคน มหีนวย CNEU 17 หนวยคะแนน) จะมี
ไปจนถึงวันที ่31 ก.ค. 2548 
2. ขอหารือ 
 ตามที่มหีนังสอืจาก กพ. มายัง สสจ. ใหนกัศึกษาที่ตองเรียนในวนัศุกรตองมาทําสัญญาลา
ศึกษาตอเนื่องจากใชเวลาราชการในการศกึษาตอ และจะมีผลตอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดวย
นั้น  เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลตอเนื่อง (ภาคพิเศษ) ทีท่างวทิยาลัยจดัจะเรียนเวลา 17.00-20.00 น. 
ของวันศุกร วนัเสารเรียนเวลา 08.00-20.00 น. และวนัอาทิตยเรียนเวลา 08.00-15.00 น. ซึง่ไมไดใช
เวลาราชการมาเรียน ดังนั้นนักศึกษาจะตองมาทําสัญญาหรือไม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 มอบใหฝายบริหารฯ ศึกษารายละเอียดระเบียบการตางๆ และใหนําเขาที่ประชุม คปสข. 
 
4.2 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขอแจงชื่อผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ คือ นายธวัชชยั  โสมาบุตร เภสัชกร 4 วทิยาลยัการ
สาธารณสุขสริินธร ขอรับต้ังแตวันที ่4 กรกฎาคม 2548 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2548 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 9

 
4.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี
1. ขอเลื่อนกําหนดจัดการประชุมวิชาการ 

กรมการแพทยแจงขอเลื่อนกําหนดจัดการประชุมวิชาการโครงการอโรคยาดวยเทคโนโลยทีาง
การแพทยทีเ่หมาะสม คร้ังที่ 3 ในวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2548 ณ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค หัวขอ
บรรยาย/อภิปราย มีดังนี ้  

- การใช evidence-based practice ในแนวทางเวชปฏิบัติ โดย นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย 
- แนวทางการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรคไตจากเบาหวาน โดย ศ.นพ.วสันต สุเมธ
กุล 
- แนวทางเวชปฏิบัติการคัดกรองและการดูแลรักษาจอประสาทตาผดิปกติจากเบาหวาน โดย 
นพ.ชัยรัตน โภคาวัฒนา 
- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลมะเร็งตับและทางเดินน้าํดี โดย นพ.ธีรวฒุิ คูหะเปรมะ 
- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษามะเร็งเตานม โดย นพ.อาคม ชัยวรีะวัฒนะ 

       โดยมีเปาหมายผูเขาประชมุคือ แพทยและบุคลากรทางการแพทยของสถานบริการสุขภาพทั่ว
ประเทศ ศูนยมะเร็งอุบลราชธานีจึงขอประชาสัมพันธ ผูสนใจสมัครเขาประชุมไดที่สํานกัพฒันา
วิชาการแพทย กรมการแพทย โทรสาร 0-2965-9844 หรือ ฝายแผนงานและประเมินผล ศูนยมะเร็ง
อุบลราชธาน ี โทรสาร 0-4528-5618 คาดวาอธิบดีกรมการแพทยจะเดินทางมาเปนประธานเปดการ
ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  ระบบขอมูล e-Healthy Thailand 
ผลการดาํเนนิงาน โครงการ Healthy Thailand ตุลาคม 47 - มิถุนายน 48 

การประเมินหมูบาน Healthy การประเมินตําบล Healthy 
อําเภอ ทั้งหมด 

ผาน
เกณฑ % ทั้งหมด 

มบ. ผาน
เกณฑ % 

ต. ผาน
เกณฑ % 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ  
Healthy 

เมือง 149 123 82.55 12 9 75.0 1 8.33 ไมผาน ไมผาน 
ดอนมดแดง 47 41 87.23 4 4 100 4 100 ผาน ผาน 
มวงสามสิบ 158 116 73.42 14 10 71.43 1 7.14 ไมผาน ไมผาน 
เขื่องใน 181 134 74.03 18 12 66.67 8 44.44 ไมผาน ไมผาน 
ก.เหลาเสือโกก 53 49 92.45 4 4 100 4 100 ผาน ผาน 
รวมโซน 1 588 463 78.74 52 39 75.0 18 34.62   
ตระการพืชผล 234 176 75.21 23 15 65.22 5 21.74 ไมผาน ไมผาน 
เขมราฐ 120 73 60.83 9 4 44.44 2 22.22 ไมผาน ไมผาน 
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ก.นาตาล 62 57 91.94 4 4 100 0 0 ไมผาน ไมผาน 
โพธิ์ไทร 70 52 74.29 6 4 66.67 4 66.67 ผาน ผาน 
กุดขาวปุน 73 69 94.52 5 5 100 0 0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 2 559 427 76.39 47 32 68.09 11 23.40   

 
 
 
 
 

การประเมินหมูบาน Healthy การประเมินตําบล Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ 

% ทั้งหมด 
มบ. ผาน
เกณฑ 

% 
ต. ผาน
เกณฑ 

% 
ตําบล 

Healthy 
อําเภอ  
Healthy 

พิบูลมังสาหาร 177 176 99.44 14 14 100 8 57.14 ผาน ผาน 
สิรินธร 75 56 74.67 6 2 33.33 2 33.33 ไมผาน ไมผาน 
ตาลสุม 59 57 96.61 6 6 100 6 100 ผาน ผาน 
โขงเจียม 49 39 79.59 5 4 80.0 2 40.0 ไมผาน ไมผาน 
ศรีเมืองใหม 120 93 77.50 11 6 54.55 6 54.55 ผาน ผาน 
รวมโซน 3 480 421 87.71 42 32 76.19 16 57.14   
วารินชําราบ 487 121 64.71 16 8 50.0 0 0 ไมผาน ไมผาน 
สําโรง 108 107 99.07 9 9 100 8 88.89 ผาน ผาน 
ก.นาเยีย 35 33 94.29 3 3 100 3 100 ผาน ผาน 
ก.สวางวีรวงศ 54 36 66.67 4 2 50.0 2 50.0 ผาน ผาน 
รวมโซน 4 384 297 77.34 32 22 68.75 13 40.63   
ก.น้ําขุน 52 51 98.08 4 4 100 2 50 ผาน ผาน 
ทุงศรีอุดม 52 48 92.31 5 5 100 5 100 ผาน ผาน 
บุณฑริก 113 105 92.92 8 7 87.50 1 12.5 ไมผาน ไมผาน 
น้ํายืน 94 70 74.47 7 4 57.14 3 42.86 ไมผาน ไมผาน 
นาจะหลวย 71 52 73.24 6 3 50.0 3 50.0 ผาน ผาน 
เดชอุดม 234 170 72.65 16 9 56.25 0 0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 5 616 496 80.52 46 32 69.57 14 30.43   
รวมทั้งจังหวัด 2,627 2,104 80.09 219 157 71.69 80 36.53   

 
ผลรวมตวัชี้วดัระดับอําเภอ 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา แปลผล 
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1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ
ข้ันพื้นฐาน => 1 แหง 28 23 82 ผาน 

2 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ผานเกณฑ GMP 100% 157 157 100 ผาน 

3 คนพิการไดรับบริการดานสวสัดิการสังคมสําหรับ
คนพิการในดานตางๆ => 80% 9,041 8,266 91 ผาน 

4 รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับ
อากาศจัดเปนเขตปลอดบุหร่ีถูกตองตามกฎหมาย => 80% 140 140 100 ผาน 

 
ผลรวมตวัชี้วดัระดับตําบล 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา แปลผล 

1.1 หญิงตั้งครรภ ไดรับการตรวจครรภกอนคลอดตาม
เกณฑ => 90% 17,876 17,506 98 ผาน 

1.2 หญิงตั้งครรภ ไดรับการตรวจครรภหลังคลอดตาม
เกณฑ => 90% 15,373 14,954 97 ผาน 

2 ศูนยเด็กเลก็ไดมาตรฐานอยางนอย 1 แหง/ตําบล =>1 แหง 464 372 80 ผาน 

3 โรงเรียนทุกสงักัดผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 100% 1,017 750 74 ไมผาน 

 
ผลรวมตวัชี้วดัระดับหมูบาน 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา แปลผล 

1 ประชาชนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลงักายอยาง
นอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท => 60% 1,464,216 1,207,262 82 ผาน 

2 อาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนดิในทุก
หมูบาน/ตําบล => 95% 4,773 4,529 95 ผาน 

3 รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานทองถิ่น 100% 3,050 2,802 92 ไมผาน 

4 ของวัยรุนเปนสมาชิกชมรม To Be Number 
One และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง >50% 399,509 323,656 81 ผาน 

5 ผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและมี
กิจกรรมทกุเดือน >50% 158,223 125,220 79 ผาน 

6 ไขเลือดออก ไมเกิน 50 ตอแสนประชากร <= 50 1,620,463 809 50 ผาน 
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7 สตรีอายุมากกวา 35 ป มีความรูเพื่อการสราง
พฤติกรรมเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง > 80% 324,466 284,677 88 ผาน 

8.1 ประชากรอาย ุ40 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง
ความดันโลหติตามมาตรฐาน => 60% 483,008 380,286 79 ผาน 

8.2 ประชากรอาย ุ40 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง
เบาหวานตามมาตรฐาน => 60% 483,008 376,941 78 ผาน 

9 รานคา ไมจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลและ
บุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 100% 7,112 6,987 98 ไมผาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหอําเภอตรวจสอบการลงขอมูลซ้ําทุกครั้งและทุกเดอืน ของเจาหนาที ่ ทกุปจะตองมีการ
เชิญเจาหนาที(่ลูกจาง)ที่รับผิดชอบลงขอมูล มาทบทวนความรูและทักษะในการลงขอมูล มอบใหศูนย 
IT เปนผูพัฒนา โดยแบงเปนรุนๆ แตละโซน 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายแพทยภริักษ  รุงพัฒนาชัยกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
 จากที่แตละอําเภอมีการบรหิารจัดการดานการเงินในรปูแบบ CUP Board  พบวา บุคลากร 
ยังขาดความรูความเขาใจทีช่ัดเจน ขาดความชาํนาญ จึงขอเสนอใหมีการพฒันาบคุลากรที่รับผิดชอบ
การเงนิ และการคลังของแตละหนวยไดไปอบรมพัฒนาทักษะดวย 

การรายงานโรคทางระบาดวทิยาทีพ่บปญหาวา ขอมลูสถิติไมตรงกนั แลวกย็ังพบปญหา
ผูปวยมกีารยายที่อยู เนื่องจากตองไปทาํงานตางอําเภอ และเมื่อมีอาการของโรคผูปวยอาจไดรับเชื้อ
มาจากบานกอนที่จะมาทํางานก็ได แตการรายงานจะรายงานวาพบผูปวยในอาํเภอที่ผูปวยทํางานอยู 
ซึ่งจะเปนผลทาํใหการรายงายการเกิดโรคไมตรงกับความเปนจริง ดังนัน้จึงขอเสนอวาควรมีการลง
ขอมูลเพิ่มเปนหมายเหตุไวดวยวาผูปวยไดมีการยายถิน่ฐาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ทางฝายบริหารฯ ไดมีการวางแผนพฒันาเปนระยะ โดยใหเชิญผูเกี่ยวของระดับอําเภอมารวม
ประชุมชี้แจง โดยในอนาคตจะมีการจัดอบรมเฉพาะเรื่องอีกครั้ง  
 เมื่อมีการพบผูปวยจะตองมกีารสอบสวนโรคทุกรายโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว ซึง่จะศึกษาถงึระยะ
ฝกตัวของโรค วามีระยะฟกตัวในชวงไหน แลวผูปวยพกัอยูที่ใดในชวงเวลานัน้ จึงจะนับวาเปนผูปวย
ของพื้นทีน่ั้นดวย 
 
นายแพทยสวุิทย  โรจนศกัด์ิโสธร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
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ในการพิจารณาการจัดเงินงบประมาณประกันสงัคม ควรจะมีตัวแทนจากอําเภอและตัวแทน
จากเครือขายรอง เขาไปรวมพิจารณาในการจัดสรรเงินดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. การตรวจชนัสูตรพลิกศพ 

พระราชบัญญติับัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที ่ 21 ) 
พ.ศ. 2542 มาตรา 7 กําหนดไววา ภายหลังจากครบกาํหนดหาป คือหลังวันที่ 26 มิถุนายน 2548 เปน
ตนไป แพทยจะมอบหมายใหบุคลากรอืน่ ไปรวมตรวจชันสูตรพลิกศพในทีเ่กิดเหตุในเบื้องตนไมไดทุก
กรณี แพทยจะตองไปรวมชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุดวยตนเอง กรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาต ิ
ตามมาตรา 148 แหงประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา ทุกกรณี และฝายบริหารฯ สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดอุบลฯ ไดจัดสงสรุปรายงานการประชุมชี้แจงฯ (เมือ่วันที่ 17 มิถุนายน 2548 ) เพื่อ
เปนแนวทางใหแพทยดําเนนิงานชนัสูตรฯ เรียบรอยแลว  
2. การพิจารณาคาตอบแทนฯระดับจังหวดัในชวงเทศกาลสงกรานต 

การพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯระดับจังหวัด ตามหนงัสือ ที่ สธ 0423.5/ว 
132 ลว.8 เมษายน 2548 กระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติในหลกัการใหความเหน็ชอบเบิกจายเงินบาํรุง
เปนคาตอบแทนใหแกเจาหนาที ่ ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานดานอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต 
ต้ังแตวันที ่ 9-18 เมษายน 2548 เพิ่มข้ึนจากหลักเกณฑทีก่ําหนดไมเกิน 4 เทาเปนกรณีพิเศษ ดังนัน้
เห็นควรเสนอใหที่ประชมุพิจารณาประเด็นวา 

2.1 คําจํากัดความ/กาํหนดกลุมเปาหมาย 
2.2 พิจารณาเพิ่มคาตอบแทน (ตามเอกสารรางประกาศฉบับที ่2/2548) 
2.3 พิจารณาขอรับเงินเพิม่คาตอบแทนจากเงนิบาํรุงหรือเงิน SF 
ตามขอ 2.2 เปนการจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือไปจากที่กาํหนดในขอ 7 จึงให

คณะกรรมการตามขอ 9 แหงขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2544 พิจารณาออกประกาศ
กําหนดอัตราเพิ่มคาตอบแทน 
3. การพิจารณาคาตอบแทนพิเศษ 
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การพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯระดับจังหวัด ตามหนงัสือโรงพยาบาลโพธิ์
ไทร ที่ อบ 0027.301.21/1159 ลว. 27 มิถุนายน 2548 มติของที่ประชุมกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชน ไดขอเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ สําหรบัแพทยที่เขารับตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน หรือ
รักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาทีใ่นภาวะที่แพทยในพืน้ที่ จ.อุบลฯ ขาดแคลน เหน็ควรเสนอใหทีป่ระชุม
พิจารณาประเด็นวา 

3.1 คําจํากัดความ/กาํหนดกลุมเปาหมาย 
3.2 พิจารณาเพิ่มคาตอบแทน (ตามเอกสารรางประกาศฉบับที ่3/2548) 
3.3 พิจารณาขอรับเงินเพิม่คาตอบแทนจากเงนิ SF 
ตามขอ 1.1.2 เปนการจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือไปจากที่กาํหนดในขอ 7 จึงให

คณะกรรมการตามขอ 9 แหงขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2544 พิจารณาออกประกาศ
กําหนดอัตราเพิ่มคาตอบแทน 
4. การประชมุสัมมนาผูบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ดวยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค 
เร่ืองการพฒันาการดําเนนิงานตามนโยบายสาธารณสขุในระดับพื้นที่ คร้ังที ่ 3 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2548 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยทาน ศ.นพ.สุชัย เจริญรัต
นกุล รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานในพิธเีปดการประชุม จงึขอเชญิ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 48 เวลา 19.00 น.  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนโซน

ละ 1 คน และตัวแทนสาธารณสุขอําเภอ โซนละ1 คน เขารวมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานกับ รมว.สาธารณสุข ณ หองคอนเวนชัน่ฮอล ชั้น 4 โรงแรมเจริญศรีแกรนด 

วันที่ 8 กรกฎาคม 48  
ขอเชิญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ/กิง่อําเภอทกุคน เขารวม

ประชุมพรอมกัน ณ หองประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดยสํานักงานสาธารณสุขขังหวัด จะจัด
รถในการเดนิทางไปราชการในครั้งนี ้
5. แผนแสดงขัน้ตอนและการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ดวยจังหวัดอบุลราชธาน ี ไดแจงใหสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดและหนวยงานในสังกัด ได
จัดทําแผนแสดงขั้นตอนและการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนตัวชีว้ัดที ่ 23 ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุบลราชธาน ี เพื่อเปนขอมูลอางอิงสําหรับสํานักงาน กพร.,
สถาบันTRIS หรือหนวยงานเอกชนที่ไดรับมอบหมายจาก สํานักงาน กพร. มาประเมิน บัดนี้สํานกังาน
สาธารณสุขจงัหวัด ไดดําเนินการจดัทําแผนผงัแสดงขั้นตอนและการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติ
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ราชการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอใหหนวยงานที่เกีย่วของไดยึดเปนแนวทาง ตามกระบวนงานที่
กําหนดใหตอไปดวย(รายละเอียดไดทําเปนหนังสือแจงให รพช./สสอ.แลว) 

กระบวนงานทีแ่ลวเสร็จใน 1 วัน 
 หนวยงาน สสจ. 

     - การชําระคาธรรมเนียมประกอบกิจการสถานพยาบาลประจําป ( 3 ข้ันตอน 5 จุด 15 
นาที) 

 หนวยงาน โรงพยาบาลชมุชน 
     1. การใหบริการทําบัตรประจําตัวผูปวย (2 ข้ันตอน 2 จุด 10 นาท)ี 
     2. การใหบริการคัดกรองผูปวยและบนัทกึอาการปวย รอรับการตรวจรักษา( 3 ข้ันตอน 3 

จุด 10 นาที) 
     3. บริการทันตกรรม (4 ข้ันตอน 4 จุด 28 นาที) 
     4. บริการผูปวยหองคลอดและเตรียมการคลอด (3 ข้ันตอน 3 จุด 10 นาที) 
     5. บริการที่หองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน (3 ข้ันตอน 3 จุด 10นาที – 1.30 ชั่วโมง) 
     6.บริการตรวจรักษาคลนิกิเฉพาะโรค (3 ข้ันตอน 3 จดุ 2 ชั่วโมง) 
     7. บริการสรางเสริมภูมคุิมกันโรคในเด็ก 0 - 5 ป ( 6 ข้ันตอน 6 จดุ 25 นาที) 
     8.บริการคลินิกวางแผนครอบครัว ( 5 ข้ันตอน 5 จุด 15 – 60 นาท ี) 
     9. บริการฝากครรภ ( 7 ข้ันตอน 7 จุด 40 นาที) 
     10.การสงตอผูปวยเพื่อการรักษาโดยรถพยาบาลของโรงพยาบาล(3 ข้ันตอน 3 จุด 15 

นาที) 
     11.บริการทําบัตรประกนัสุขภาพ ( 5 ข้ันตอน 5 จุด 20 นาท ี) 

 หนวยงานสถานีอนามัย 
     - บริการรักษาพยาบาลในสถานีอนามยั ( 3 ข้ันตอน 3 จุด 12 นาท ี) 
กระบวนงานทีใ่ชเวลาดําเนนิการมากกวา 1 วัน 

 หนวยงาน สสจ. 
     1. บริการปลดสิทธิประกันสุขภาพหนวยปฏิบัติ สนง.สสจ. ( 4 ข้ันตอน 4 จุด 5 นาที ) 
     2. การตออายุใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล(คลินิก) ( 5 ข้ันตอน 5จุด 15 นาที) 

และ 3 วัน กรณีออกบัตรใหม 
     3. บริการจองสิทธิประกันสุขภาพ หนวยปฏิบัติ สนง.สสจ.( 3 ข้ันตอน 3 จุด 5 นาที) 
หมายเหต ุ * กรณีการปลดสิทธิในระดบัจังหวัด มผูีมาใชบริการจํานวนนอย ทาํใหการ

ประเมินผลในกระบวนงานนี ้ตองปรับมาประเมินผลในระดับอําเภอ 
6. มีผูขอรับเงนิเพิม่พิเศษฯ จํานวน 13 ราย 



 16

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา 
1 นส.นวรัตน จงเจษฎ นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
2 นส.พัชรวรรณ เชิดช นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
3 นส.อัญญารัตน ตันรัตนานนท  นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
4 นายเพียรศักดิ์ แซหวอง นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธิประสงค 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
5 นส.อาทิตยา เครื่องพาที นายแพทย 4 รพ.ศรีเมืองใหม 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
6 นายปริญญา ชาํนาญ นายแพทย 6 รพ.ศรีเมืองใหม 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
7 นส.อัจฉรา เครื่องพาท ี นายแพทย 5 รพ.วารินชําราบ 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 

 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา 

8 นส.วิมลศิริ ชมาฤกษ เภสัชกร 3 รพ.พิบูลมังสาหาร 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
9 นายอริยะ สุขุประการ นายแพทย 5 ศูนยมะเร็ง อุบลฯ 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
10 นายตะวัน จึงสมาน นายแพทย 4 รพ.สิรินธร 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
11 นางพริ้มพรรณ ตันติปญจพร เภสัชกร 5 รพ.สําโรง 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
12 นส.อังคณา เผาผา  นายแพทย 5 รพ.วารินชําราบ 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 
13 นางจิราวรรณ พิศชาต ิ เภสัชกร 5 สนง.สสจ.อุบลฯ 1 ก.ค. 48 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 48 

 
7. มีผูขอยกเลกิเงนิเพิม่พิเศษฯ จาํนวน 2 ราย 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา 

1. นส.วรรัตน คงเกษม  นายแพทย 5 รพ.เขื่องใน 1 กรกฎาคม 2548 เปนตนไป 
2 นส.สวรส ลีลาศ เภสัชกร 5 รพ.สิรินธร  1 กรกฎาคม 2548 เปนตนไป 

 
8. คุณสมบัติและการประเมนิความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ 

การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ 

1. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลวารนิชาํราบ 
4. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
5. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศนูยมะเร็งอุบลราชธาน ี
6. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสิรินธร 
7. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสาํโรง 
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8. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษฯ ของโรงพยาลเขื่องใน 
9. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษฯ ของโรงพยาบาลสริินธร 

10. สรุปสถานการณดานการเงินการคลังของเครือขายบริการ (ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงิน
การคลังเดือน) เม.ย. – พ.ค. 48 
การสงรายงาน 0110 รง 5 ณ 24 มิถุนายน 2548  

1) ดานการเงนิแมขาย สงครบ 8 เดือน (ถึงเดือนพฤษภาคม 2548 ) ทุก เครือขาย สวนดาน
การเงนิ ลูกขายที่ ยังไมสงขอมูล จํานวน 5 เครือขาย คือ ตระการพืชผล เขมราฐ พบูิลมังสาหาร วาริน
ชําราบ กุดขาวปุน และ ลูกขายที่สงครบ 8 เดือน จํานวน 4 เครือขาย คือ มวงสามสบิ ดอนมดแดง โพธ
ไทร ศรีเมืองใหม 

2) ดานกิจกรรม แมขายสงไมครบ 8 เดือน จาํนวน 10 เครือขาย คือ มวงสามสิบ ดอนมดแดง 
ตระการ กุดขาวปุน สิรินธร โขงเจียม เดชอุดม สําโรง นาจะหลวย น้าํยืน ดานกิจกรรมลูกขาย สงไม
ครบ 8 เดือน จํานวน 9 เครือขาย คือ มวงสามสิบ เขื่องใน เขมราฐ พิบูล โขงเจียม ตาลสุม บุณฑริก นา
จะหลวย น้ํายนื 
การสงงบทดลองของแมขาย ลูกขาย และสนง.สาธารณสุขอําเภอ ประจําเดือน มิถุนายน 2548 

1) งบทดลองสงยังไมครบ หลายแหงดงันี้ สรุปการสงรายงานงบทดลอง ดูรายละเอียดไดที่  
www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดทีฝ่ายบริหารทัว่ไป 

แมขาย 14 แหง  ลูกขาย 22 แหง  สสอ. ไมสงรายงาน กดุขาวปุน นาจะหลวย เดชอดุม พิบูล 
2) การรวมงบภาพรวมจงัหวัดรอบครึ่งป(มี.ค.48) มีลูกขาย และ สสอ.หลายแหง ไมสงงบ

ทดลองและสาํเนาสมุดคูมือฝากเงนิ ซึ่งศนูยฯไดวทิยทุวงรายงานใหสง 20 มิย.48 แตยังขาดหนวยงาน
สอ. ในสังกัดสสอ.บุณฑริก สสอ.กุดขาวปุน สสอ.โพธไทร สสอ.ทุงศรีอุดม สสอ.โขงเจียม และสสอ.
พิบูล จึงทาํใหทางศนูยฯไมสามารถรวมรายงานภาพรวมทั้งจังหวัดได ดังนั้นขอใหหนวยงานทีย่ังไมสง 
สงรายงานภายใน 5 กค.48 
สถานการณ ดานการเงนิ 

ขอสรุปขอมูลสถานการณดานการเงนิเครอืขาย เดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบ กับมิถนุายน 
2548 ดังนี ้

สถานการณการเงินเดือนเมษายน 2548 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายบริหารทัว่ไป 

สถานการณการเงินเดือนพฤษภาคม 2548 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายบริหารทัว่ไป 
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การวิเคราะหสถานการณการเงิน ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่
ฝายบริหารทัว่ไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การแตงตั้งนักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. ที่สถานีอนามัย คณะกรรมการไดมีมติวา ผูที่มี
คุณสมบัติในการเลื่อนขั้นครบตามเงื่อนไข จะไดรับการประเมิน โดยมีหลักเกณฑวาอําเภอไหนทีม่ีเลข
ตําแหนงวางจะพิจารณาตามลําดับที่อําเภอเรียง รายชือ่สงมา  

การพิจารณาคาตอบแทนฯระดับจังหวัดในชวงเทศกาลสงกรานต และการพจิารณา
คาตอบแทนฯระดับจังหวัด ตามหนังสือโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ที ่ อบ 0027.301.21/1159 ลว. 27 
มิถุนายน 2548 มติของทีป่ระชุมกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ไดขอเพิ่มคาตอบแทนพเิศษ 
มอบใหคณะผูอํานวยการโรงพยาบาลพจิารณา โดยขอใหถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

การประชุมสัมมนาผูบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ในวนัที ่ 7-8 ก.ค. 2548 รถจะออก
เดินทางในวนัที่ 7 ก.ค. 2548 ใหทกุทานเดินทางไปพรอมกัน 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. การรณรงคหยอดวัคซนีโปลิโอ 

ตามที ่ ไดมีโรคโปลิโอระบาดในประเทศอนิโดนีเซีย นัน้ กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมี
การรณรงคหยอดโปลิโอในเด็ก 0-5 ป ในพืน้ทีพ่ิเศษ ทั่วประเทศ ทัง้นี ้ สนง.สสจ.อุบลราชธานีขอให
ดําเนนิการรณรงคหยอดโปลโิอในเด็ก 0-5 ป ในพืน้ที่พิเศษ พรอมกันทุกพืน้ที่ ในวนัที ่ 11 กรกฎาคม 
2548 (วิทยเุลขที่ 0027 / ว ลงวนัที ่28 มิถุนายน 2548) 
2. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนมิถนุายน ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายควบคุมโรค คา CI , HI ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่
ฝายควบคุมโรค 
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจาํเดือนมถิุนายน 2548  

3.1 การระบาดของโรคไขหวัดใหญ 
3.2 การระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบ เอ 
ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุมโรค 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ทาง สนง.สสจ. ไดนับการสนบัสนุนงบประมาณจาก อบจ. เพื่อซื้อน้าํยาและทรายอะเบท คาด

วาจะไดรับภายในตนเดือนกรกฎาคมนี ้ พรอมทั้งงบประมาณในการจดัอบรม อสม. หมูบานละ 1 คน 
ซึ่งทางฝายควบคุมโรคจะดําเนินการจัดการอบรมประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี ้
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. อบจ.เคลื่อนที ่

อบจ.เคลื่อนที ่ เดือน กรกฎาคม 2548 กําหนดออกดําเนนิงานทุกวันพฤหัสบดี หนวยงาน
สาธารณสุข ขอใหทุกอาํเภอดําเนนิงานจดัทีมสุขภาพเพื่อใหบริการ โดยแผนดําเนนิงาน พืน้ที…่..(จะ
ประสานพื้นทีภ่ายหลงั) 
  1.1 ตรวจสุขภาพ , ตรวจรักษาโรคเบื้องตน ( อบจ.รับผิดชอบคาใชจายดานเวชภัณฑ) 
  1.2 บริการทนัตสาธารณสุข ( อบจ.รับผิดชอบคาใชจายทัง้หมด) 
 
2. กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คร้ังที ่2  
  สํานักตรวจประเมินผล กําหนดการตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดอุบลราชธาน ีระหวางวนัที่ 2-
4 สิงหาคม 2548 พื้นที่รับการตรวจราชการ 

วันที่ 2 สิงหาคม 2548 เดินทางถงึจังหวัดอุบลราชธาน ี
วันที่ 3 สิงหาคม 2548 รับฟงบรรยายสรปุผลการดําเนนิงานตามนโยบายป 2548 และ ตรวจ

เยี่ยมพื้นที ่โดยแบงเปน 2 ทมี 
     ทีมที่ 1 ทมีผูตรวจราชการกระทรวง,ผูชวยผูตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม คปสอ.โขงเจียม / 

PCU เวินบึก  
     ทีมที่ 2 ทีมสาธารณสุขนิเทศก ตรวจเยีย่ม คปสอ.สิรินธร / PCU คํากอม  
วันที่ 4 สิงหาคม 2548 ตรวจเยี่ยมศนูยวชิาการ สรุปผลการตรวจราชการ เดินทางกลับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายอนามยั 
1. โครงการสถานทีท่ํางานนาอยูนาทาํงาน ป 2548 

มีสมัครเขารวมโครงการทั้งหมด แยกประเภทเปนสถานทีท่ํางานที่มผูีปฏิบัติงานนอยกวา 10 
คน มีจํานวน 86 แหง และสถานทีท่ํางานทีม่ีผูปฏิบัติงานไมนอยกวา 10 คน จํานวน 11 แหง 
ผลการตรวจประเมินผลสถานทีท่ํางานนาอยูนาทํางาน เดือนมิถนุายน 2548 ตรวจประเมิน 19 แหง 
(สถานทีท่ํางานที่มีผูปฏิบัติงานนอยกวา 10 คน มีจํานวน 18 แหง , สถานทีท่ํางานที่มีผูปฏิบัติงานไม
นอยกวา 10 คน จาํนวน 1 แหง) ผานการประเมินเปนระดับเงิน จํานวน 11 แหง ดังนี ้ 

1. ศูนยสุขภาพชุมชนหวัทุง อ.เขื่องใน 
2. ศูนยสุขภาพชุมชนกลางใหญ อ.เขื่องใน 
3. ศูนยสุขภาพชุมชนไผ อ.เขื่องใน 
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4. ศูนยสุขภาพชุมชนบุตร อ.เขื่องใน 
5. ศูนยสุขภาพชุมชนธาตกุลาง อ.เขื่องใน 
6. ศูนยสุขภาพชุมชนศรีบัว อ.เขื่องใน 
7. ศูนยสุขภาพชุมชนสรางถอ อ.เขื่องใน 
8. ศูนยสุขภาพชุมชนกุดตากลา อ.เขื่องใน 
9. ศูนยสุขภาพชุมชนศรีสุข อ.เขื่องใน 
10. ศูนยสุขภาพชุมชนยางขี้นก อ.เขื่องใน 
11. สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
 

2. การเบิกจายงบประมาณโครงการอาหารปลอดภัย 
 ขอใหแตละอําเภอเตรียมการเบิกจาย งบประมาณ CEO ในโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อ
จัดซื้อวัสดุและจัดการอบรม ซึ่งทางฝายจะมีหนังสือแจงไปแตละอําเภอในสัปดาหหนา 
3. กีฬา 
 -กีฬา 0148 สาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง ซึ่งอยูในชวงที่ 2 ผลการแขงขันมีดังตอไปนี้ 

     ฟุตบอลชาย 
สาย ก  อันดับที ่1 คือ หอไตร 2005 
สาย ข  อันดับที ่1 คือ กุดขาวปุน 
สาย ค  อันดับที ่1 คือ มังกรน้าํ 
สาย ง  อันดับที ่1 คือ สามเหลี่ยมมรกต 

     วอลเลยบอลหญิง 
สาย ก  อันดับที ่1 คือ มวง Sunshine  
สาย ข  อันดับที ่1 คือ อัศวินลุมน้ําโขง 
สาย ค  อันดับที ่1 คือ เมืองเสาธง 
สาย ง  อันดับที ่1 คือ สามเหลี่ยมมรกต 

 -กีฬาดอกบวัชอ็คเกอรลีค ผลการแขงขันนดัที่ 2  ทีมสาธารณสุขจังหวัดชนะทีมสํานักงานทาง
หลวง ทาํใหมคีะแนน 4 คะแนน และนัดตอไป ทีมสาธารณสุขจังหวดัจะพบกับทีมตํารวจทางหลวง ซึง่
จะแขงขันในวนัที ่2 ก.ค. 2548 เวลา 16.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. แจงผลการประกวด PCU.ดีเดน ระดับเขต เขตที่ 14 
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ชนะเลิศ  PCU.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
รองชนะเลิศ  PCU.สําโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธาน ี

PCU.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 
PCU.สมปอย อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ 

2. การจัดระบบบริการผูปวยโรคธาลัสซีเมียในหญิงวัยเจริญพันธและหญิงตัง้ครรภ หนวยบริการปฐม
ภูมิ โครงการ PCU.ในฝน 

ในวนัที่ 7 ก.ค. 2548 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานีปรินซเซส จ.ขอนแกน 
เปาหมายผูเขาอบรม เปนเจาหนาที่สาธารณสุขประจําโครงการPCU.ในฝนในจังหวดั แหงละ 1 คน , 
ตัวแทนชมรมหมออนามัย 1 คน , ฝายในสสจ. 1 คน 
3. การติดตามโครงการพฒันาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ ( PCU.ในฝน )  

ใหอําเภอ พิบูลมังสาหาร,วารินชําราบ,บุณฑริก,เขื่องใน วางฎีกาเบกิงบประมาณ (บัญชี 7) 
ส่ังจายในนามผูรับผิดชอบโครงการของPCU.นั้นๆ ตามงวดงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ( งวดที่ 1 : 60% 
) , ( งวดที่ 2 : 40%) และใหสงรายงานความกาวหนาภายในวันศกุรนี ้(1 ก.ค.2548) เพื่อเบิก งปม.งวด
ที ่2 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่ฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
4. ติดตามการสงหลักฐานการเบิกจายคาตอบแทน อสม. 

ขอใหสงหลกัฐานการเบิกจายคาตอบแทน อสม.โครงการสํารวจขอมูลสําหรับการควบคุมและ
ปองกันโรคไขหวัดนกดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดทีฝ่ายสนบัสนนุบริการ
สุขภาพ 
5. การพัฒนาคุณภาพแบบเครือขาย 

ขอเชิญชวน รพช. สมัครเขารวมกระบวนการพฒันาคุณภาพแบบเครือขาย (HNQA) 
Hospital Network Quality Audit ตามหนงัสือที่สงถงึทุกอําเภอ 
6. การพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ ประจําป 2548 

รพ.ที่ไดรับอนมุัติงบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ ประจําป 2548 
(HA) จากกระทรวงสาธารณสุข. ใหทําโครงการเบกิเงนิภายใน 31 ก.ค. 2548 
7. การสาํรวจสภาวะพฤติกรรมสุขภาพระดับประเทศ 

กรม สบส.และสถาบนัการพัฒนา สธ. อาเซยีน ม.มหิดล จะมาทําการการสาํรวจสภาวะ
พฤติกรรมสุขภาพระดับประเทศ ใน 2 อําเภอ คือ อําเภอเมือง ไดแก ตําบลหัวเรือ,หนองขอน,ปทมุ และ
หนองบอ และอําเภอโขงเจยีม ไดแก ตําบลโขงเจยีม,หวยยาง,หนองแสงใหญและหวยไผ จึงขอเชิญ
ผูรับผิดชอบงานเฝาระวงัพฤติกรรมสุขภาพของ สนง.สสอ. และ สอ.เขารวมประชมุเพื่อรับฟงคําชี้แจง 
ในวนัที ่1 ก.ค. 2548 เวลา 10.00-12.00น. ณ หองประชมุ 2 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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PCU.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขตเนื่องจาก มนีวตกรรมและการ
บริหารจัดการงบประมาณทีแ่ตกตาง 

ขอใหเรงรัดการจัดตั้งมูลนิธ ิอสม. ในแตละอําเภอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก อสม. ดอกผล
ที่เกิดขึ้นจะเปนกองทนุของแตละอําเภอ ใหสงหลักฐานการเบิกจายกอนวนัที ่13 ก.ค. 2548 

 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. สรุปผลงาน Coverage UC เดือนพฤษภาคม 2548 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายประกนัสขุภาพ 

การขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพในเดือนพฤษภาคม 2548 ข้ึนทะเบียนได 12,706 ราย มี
ความครอบคลุม รอยละ 94.84 

-เงินเพิ่มหรือลบในเดือน  
-ผลงานแกไขสิทธิวางในเดอืนพฤษภาคม 2548  
-ผลงานแกไขสิทธิวางสะสม  
-การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC ระหวาง พ.ค.-เม.ย.48  

2. การตรวจสขุภาพแรงงานตางดาว 
จากมติ คณะ รมต. ในวันที่ 10 พ.ค. 2548 และไดมีการลงมติอนุมัติตามมติของ

คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง วันที่ 16 พ.ค. 2548 โดยอนุญาตใหคนตางดาว
ที่หลบหนีเขาเมืองสัญชาติ ลาว พมา และกัมพชูา ที่จดทะเบียนราษฎรคนตางดาว และไดรับอนุญาต
ใหทาํงานในป 2547 และผูติดตาม อยูในราชอาณาจักรชั่วคราวระหวางรอการสงกลับและทํางาน
ตอไปไดอีก 1 ป ส้ินสุดวนัที ่30 มิ.ย. 2549 ซึง่ไดมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนนิการกําหนด
อัตราคาตรวจสุขภา และประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว โดยทางกระทรวงไดกําหนดอัตราการ
ตรวจสุขภาพคนละ 600 บาท และคาประกันสุขภาพคนละ 1,300 บาทตอป โดยใหหนวยบริการของ
โรงพยาบาลทกุแหง มีการตรวจสุขภาพและออกบัตรประกันสุขภาพใหแกแรงงานตางดาวทุกทานทีม่ี
มาขึ้นทะเบยีนกับ สนง.จัดหางานแลว ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่
ฝายประกนัสขุภาพ 
3. เงนิ PP Non-UC งวดแรกของป 2548 

ตามที ่สนง.หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ ไดโอนเงนิ PP Non-UC งวดแรกของป 2548 ใหแก
หนวยบริการทกุแหง ตามขอมูลการใหบริการ 0110 รง.5 โดยจะใชขอมูลจาก 0110 รง.5 ป 2547 มา
หารครึ่งแลวจดัสรรใหหนวยบริการ หนวยบริการที่ไมไดรับเงินหรือไดรับนอยงวดแรกนี้ ขอใหตรวจสอบ
ขอมูลวาไดรับการจัดสรรถูกตองหรือไม หากไมถกูตองหรือตองการเพิม่เติมใหสงขอมูลใหมภายใน
วันที่ 15 ก.ค. 2548 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ 
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4. การขอรับเงนิชดเชยเบื้องตนตามมาตรา 41  
 ผูที่สามารถขอรับเงินชดเชยเบื้องตนตามมาตรา 41 จะตองเปนผูที่มสิีทธ ิ UC เทานั้น ดังนั้น
ขอใหทุกทานชี้แจง และตรวจสอบสิทธขิองผูปวยที่มารองเรียนขอเงินชดเชยใหเขาใจถูกตองดวย ดู
รายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่ฝายประกนัสุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. การอบรมรานขายยา 

การอบรม รานขายยาประจาํป 2548 เร่ือง 6 อ.สูรานยาแข็งแรงเมืองไทยแข็งแรง วนัที่ 10 
กรกฎาคม 2548 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม อุบลบุรีรีสอรท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
ผลการตรวจเยี่ยม PCU ของแตละโซน 
 จากการประชมุและตรวจเยีย่ม PCU แตละแหงของอาํเภอเขมราฐ พบวา มีการดําเนินงานที่ดี  
มีการใชรูปแบบ 5ส. และ IC มาพัฒนาระบบบริการ และที่สมควรถอืเปนแบบอยางและนาชืน่ชม คือ 
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนบัสนุนเรื่องงบประมาณ และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เจาหนาทีม่ีความเสียสละไมรับ OT เพื่อนาํเงนิมาพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ปญหา
อุปสรรคที่พบ คือ ขาดระบบสาธารณูปโภคที่ดี (น้าํดื่ม-น้ําใช)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

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

 


