
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  7 /  2549  วันที่   31  มิถุนายน  2549 เวลา  13.30-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

--------------------------------- 
ผูมารวมการประชุม 
 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 น.ส.พรรณทิพา แกวมาตย ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
 นางจินตวีส เกษวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
 นายวิชัย คําผาสุข ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
 นางบุญหยาด หมั่นอุตสาห แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
 นางสรัสวด ี ธาน ี แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
 นายสมศักดิ ์ บุญภู แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
 นายทวีศักดิ์ โสมณี แทนหัวหนาสาํนักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
 นางเปรมฤด ี เมืองเหนือ แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. สปส. 
 นายเพียรศักดิ ์ แซหวอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 นางธนัยาพร เพิ่มวงศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 นายสทุธพิงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 นายมงคลชยั แกวพวงงาม แทนหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
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 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
 นางวราภรณ วิตตะ แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉนิ 
 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
 นายอรุณ บุญสราง แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ 
 นางสุภาภรณ อุตมัง ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
 นางฉัฐฉว ี ใจแกว แทนผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
 น.ส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 น.ส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
 นายบรรหยัด สุริพล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ฝายอนามัย 
 นางรสสุคนธ มนทา ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
 นายสุระ เสนาเทพ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
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 นายณรจิตร ศรีภักด ี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
 นายธีรวัฒน บุดดาวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
 นายณรงคชัย วรรณโคตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
 นายณรงคชัย อันชื่น แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
 นายเมธี พลจันทร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
 น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
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 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
 น.ส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
 น.ส.พิมณฑิพา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
พิธีการกอนการประชุม 
 - พิธีมอบใบประกาศเกียรตคุิณผูนําเสนอผลงานวิจยัประจําป 2549 
 - พิธีมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดีเดน แก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
 เนื่องจากเหลอือีกเพียง 3 เดือนจะเปนปงบประมาณใหม จึงขอใหทกุหนวยเรงดําเนินการทกุ
โครงการใหไดตามเปาหมาย และประมาณเดือนสิงหาคมจะจัดใหมีการสรุปผลงานและวางแผนการ
ดําเนนิงานของปงบประมาณ 2550 ในเดือนกันยายน 
 เดือนพฤษภาคมที่ผานมา ไดมีการประกวดแพทยดีเดนของมูลนิธนิายแพทยกนกศกัดิ์ ซึง่ ผล
การประกวดอยางไมเปนทางการ คือ นายแพทยธวัติ  บุญไทย ไดรับรางวัลแพทยดีเดนของมูลนิธนิาย
แพทยกนกศักดิ์ 
 ในปงบประมาณ 2550 ทางจงัหวัดไดขอให สสจ. ประสานกับศูนยวชิาการทกุแหงที่อยูใน
จังหวัด  เกบ็รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับงานและโครงการที่มีการพัฒนาบุคลากรดานตางๆทกุกลุมสาขา
อาชีพในจังหวดั รวมทัง้ประสานแผนการพัฒนาบุคลากรดวย 
 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดอุบลราชธาน ี(28 มิ.ย. 49) 
 - จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับรางวัลจงัหวดัดีเดนดานการปราบปรามยาเสพติด และโครงการที ่
สสจ. ไดสงเขารวมประกวดระดับภาคคือ โครงการ To Be Number One ซึ่งไดรับรองชนะเลิศอนัดับ 2 
(ชนะเลิศ คือ จ.อางทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ จ.ขอนแกน) ขอขอบคุณทุกหนวยที่ใหความ
รวมมือ 
 - จากการตรวจเยี่ยมของ กพร. พบวา มีตัวชีว้ัดของจังหวัดที่ยงัดําเนนิงานไดไมตรงตาม
เปาหมาย จงึขอใหมีการตรวจสอบและเรงรัดดําเนินงาน ใหบรรลุตามตัวชีว้ัดของจังหวัด โดยขอให
ประสานกับองคกรอื่นๆที่เกีย่วของดวย (HA, Healthy Thailand, Clean Food Good Taste)  
 - ในชวงนี้ใกลเทศกาลแหเทียนพรรษา ทางจังหวัดขอใหเรงดําเนนิการงาน Clean Food 
Good Taste เพื่อตอนรับนกัทองเทีย่วที่มา โดยใหดําเนนิการในรานอาหารทุกแหง รวมทัง้รานอาหารที่
ไมไดข้ึนทะเบยีนดวย 
 - การดําเนนิงานโครงการประหยัดพลงังาน ยงัมกีารรายงานผลการดําเนินงานไมครอบคลุม
ทุกหนวยงาน คือ สสอ. และ สสจ. ขอใหมีการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน ขอใหฝาย
บริหารฯ ติดตามกาํกับดูแลใกลชิด 
 - ขณะนี้เปนฤดูฝน ทางจงัหวัดไดเนนย้าํ เร่ืองการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก โดยขอให
ติดตามอยางใกลชิดลดปริมาณอัตราปวยและพยายามไมใหมีผูปวยที่เสียชีวิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
1. การบรรยายพิเศษ 

ในวนัศุกรที ่ 14 กรกฎาคม 2549 จะมกีารบรรยายพเิศษในหวัขอ “ไมมีอะไรที่เปนไปไมได” 
โดย คุณกฤษณะ  กฤตมโนรถ ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป 
2. การขอเพิ่มคาตอบแทนแพทยและทนัตแพทย 
 เนื่องจากทางโรงพยาบาลมภีาระตองดูแลผูปวยจาํนวนมาก ประกอบกับอยูในภาวะที่ขาด
แคลนแพทย ทางคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลจึงมีมติ เร่ืองการขอเพิ่มคาตอบแทนแพทยและ
ทันตแพทยนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ดังนี ้
 - การตรวจผูปวยในคลนิิคพิเศษ จะขอเพิม่คาตรวจเปน 100-250 บาท ตอราย 
 - การทําหัตการนอกเวลา (ผูปวยไมฉุกเฉนิ หรือผาตัดวนัเดียวกลับ) 

- ผาตัดเล็ก  ไมเกินรายละ 1,500 บาท 
- ผาตัดใหญ  ไมเกินรายละ 4,000 บาท 

ซึ่งอัตราดังกลาวเกนิอํานาจของจังหวัด ทางโรงพยาบาลจึงจะเสนอขออนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายหลงัไดรับความเหน็ชอบของจังหวัดเปนที่เรียบรอยแลว รายละเอียดอยู
ในระเบียบวาระของฝายบรหิารทัว่ไป 
3. การจัด Concert  การกุศล (โดยนายแพทยเพยีรศักดิ์  แซหวอง) 
 ทางโรงพยาบาลไดจัดตั้งโครงการดูแลเด็กปวยเรื้อรัง โดยเฉพาะผูปวยเด็กในระบบทางเดิน
หายใจ ข้ึน และจะจัด Concert การกุศล เพื่อหาทนุในการจัดซื้ออุปกรณการดูแลเด็กที่ไดมาตรฐาน 
และดูแลผูปวยตอเนื่องถึงบาน ซึง่งานนี้ไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ มาเปนประธานและรวมแสดงดวย รวมทั้งนกัรองกิตติมศักดิ์และนักดนตรีจาก
กองดุริยางคทหารบก โดยไดกําหนดจัดงานในวนัอาทติยที่ 24 กันยายน 2549 และเริ่มแสดงในเวลา 
20.00 น.  แตจะมีงานเลีย้ง  Cocktail  กอนในเวลา 17.00 –19.00 น.  ณ  หองประชุมชั้น  6  อาคาร 
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค รายละเอียดจะแจงเปนหนังสือใหทราบ
อีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ในวนัที ่14 กรกฎาคม 2549 ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ จะมาตรวจเยี่ยม ทําใหผูบริหารบางสวนอาจ
ไปรวมรับฟงการบรรยายพเิศษไมได แตอาจจะขอยืมเทปบันทกึมาศกึษา 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2549 วันที่ 31 พ.ค.2549 
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ที่ อบ 0027.001.02 / ว. 4970 ลง

วันที่ 14 มิถุนายน 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที่ 5 / 2549 เมื่อวนัที ่ 31 พฤษภาคม 254 9 
และ Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอยีดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
ไดที่  งานกิจการพิเศษ  ฝายบริหารทัว่ไป  
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2549 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ 
วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
ในเดือนกรกฎาคมนี ้ทางวิทยาลัยจะจัดการอบรม ดังนี ้

1. การอบรมเรื่อง การดูแลสตรีระหวางตั้งครรภและหลังคลอดดวยภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย ในวนัที ่4-6 กรกฎาคม 2549 ไดรับการสนับสนนุวทิยากรจากโรงพยาบาลศิริราช 

2. การอบรมผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ทีม่เีงื่อนไขกําหนดใหเปนตําแหนงในสาย
งาน  ที่เร่ิมตนดวยระดับ 3 จะอบรมในวนัที่ 24-28 กรกฎาคม 2549 จํานวน 64 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ศูนยอนามัยที่ 7 

โครงการประสานเครือขายการดําเนนิงานเมืองนาอยูสูเมอืงไทยแข็งแรง จะมีกิจกรรมการ
เยี่ยมการดําเนินงานเมืองนาอยูของจงัหวดัในเขต 7 โดยมีกําหนดเยีย่มจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5-
7 กรกฎาคม 2549  
 ในวนัที ่4-5 กรกฎาคม  2549 จะมกีารดําเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การสงเสริม
การออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพและโภชนาการ สําหรับเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิน่และแกน
นําสรางสุขภาพ ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หองประชมุโรงแรมอุบลบุรีรีสอรท โดยจะจัดการประชุม 2 
รุนๆละ 1 วนั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 

ฝายบริหาร 
1. การสมัครเขารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

โปรดแจงให นักเรียนทนุลูกจางชัว่คราวเงนินอกงบประมาณ (เงนิบํารุง) และลูกจางประจําใน
หนวยงานของทาน ที่สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข) ป 2545 ยื่น
ความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2549 รายละเอียดพรอมใบสมัครให download ไดที่ 
http;//ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssjo1/html/banju.htm  
2. การเบกิคาตอบแทน 

ในการเบกิคาตอบแทน (เบีย้เลี้ยงเหมาจาย) ตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2549 กําหนดให แพทย ทนัตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ที่มจีํานวนเตยีงไมเกิน 
60 เตียง และมีแพทย ที่ปฏิบัติงานเปนการประจําเกนิ 6 คน ในพื้นทีป่กติ สามารถเบิกเบี้ยเลีย้งเหมา
จายได โดยมผีลบังคับ 1 ต.ค.2547 ดังนัน้เพื่อใหสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนที่ตัวบุคลากร และ
สรางขวัญกาํลังใจแกผูมีสิทธิ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี พิจารณาแลวใหถือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ ตามสิทธ ิ มีผลต้ังแต 1 ต.ค.2547 โดยกอนการจายเบี้ยเลีย้งเหมาจายนี ้ ให
ตรวจสอบวาหนวยงานใด จาย คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยง) ใหผูมีสิทธิ หรือไม 
เพื่อการเบกิจายซ้ําซอน 
3. กบข. 

ให สสอ./รพช. แจงผูเกีย่วของตรวจสอบ การนําสงเอกสาร การนาํจาย ใบแจงยอด กบข. 
ประจําป 2548 หากหนวยงานใดยังคางสงใหดําเนนิการโดย..ดวน ภายในวนัที่ 5 กค. 2549 เพื่อ
จังหวัดจะไดรวบรวมสง กบข.ตอไป  
4. การจาํหนายธงเฉลมิพระเกียรต ิ

แจงการจาํหนายธงเฉลิมพระเกียรติประดับรถยนต เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสริิราชสมบัติครบ 60 ป จงัหวัดอุบลราชธานีไดรับจัดสรรธง
เฉลิมพระเกยีรติ ประดับรถยนต จากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 3000 ชุด ๆ ละ 80 บาท เปนเงนิ 
240000 บาท ซึ่งทางจงัหวดัไดจายใหกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อไปจําหนาย เมื่อวันที ่ 7 มิถุนายน 
2549 นั้น ขอใหสวนราชการที่รับธงเฉลิมพระเกียรติประดับรถยนตไป รวบรวมเงนิสงใหจังหวัดภายใน
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ที่คุณสุระภี  มหษิานนทเพื่อจะไดดําเนินการจัดสงเงนิใหกระทรวงสาธารณสุข
ตอไป  
5. อัตราคาตอบแทนแพทย 

พิจารณากําหนดเพิ่มอัตราคาตอบแทนแพทยเวรตามมตทิี่ประชุมกลุมผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชมุชน เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2549 ดังนี ้

5.1 กรณีแพทยอยูเวรประจําหนวยบริการหรือรอใหคําปรึกษา (ON CALL) ใหปรับเพิ่ม
คาตอบแทนแพทยเวร เดิม ใหไดรับคาตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงานตามบัญชีหมายเลข 1 
แตทั้งนี้เงนิคาตอบแทนที่ไดรับตองไมตํ่ากวาคนละ 400 บาท เปน ไมตํ่ากวาคนละ 600 บาท  

5.2 กรณีแพทยอยูเวรประจําอาคารผูปวยนอกพรอมทีจ่ะใหการดูแลผูปวยไดตลอดเวลาและ
ทันทวงท ีเมื่อมีผูปวยมารับบริการ ใหปรับเพิ่มคาตอบแทนแพทยที่ปฏิบัติงาน เดิมใหไดรับคาตอบแทน
ในอัตราคนละ 900 บาท เปน อัตราคนละ 1,200 บาท  

5.3 ขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนเมษายน 2549 เปนตนไป  
5.4 เสนอเรื่องใหคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนจังหวัดอุบลราชธาน ี พิจารณากําหนด

เพิ่มอัตราคาตอบแทนแพทยเวรตามมตทิี่ประชุมกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน เมื่อวนัที ่ 5 
เมษายน 2549 รายละเอียดและรางประกาศตามเอกสารแนบเรียนมาพรอมนี้แลว ดังนี ้

 5.4.1 กรณีแพทยอยูเวรประจําหนวยบรกิารหรือรอใหคําปรึกษา (ON CALL) ใหปรับ
เพิ่มคาตอบแทนแพทยเวร เดิม ใหไดรับคาตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงานตามบัญชีหมายเลข 
1 แตทั้งนีเ้งนิคาตอบแทนทีไ่ดรับตองไมตํ่ากวาคนละ 400 บาท เปนไมตํ่ากวาคนละ 600 บาท  

 5.4.2 กรณีแพทยอยูเวรประจําอาคารผูปวยนอกพรอมที่จะใหการดูแลผูปวยได
ตลอดเวลาและทันทวงท ี เมื่อมีผูปวยมารบับริการ ใหปรับเพิ่มคาตอบแทนแพทยทีป่ฏิบัติงาน เดมิ ให
ไดรับคาตอบแทนในอัตราคนละ 900 บาท เปนอัตราคนละ 1,200 บาท  

 5.4.3 ทัง้สองกรณีขอใหมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนเมษายน 2549 เปนตนไป 
5.5 เสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจังหวัดอุบลราชธาน ี เพื่อพิจารณา

ทบทวนประกาศฉบับที่ 5 และฉบับที ่ 6 (เพิ่มเติม) กรณี เพิ่มคาตอบแทนกลุมแพทยที่รักษาการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชมุชน 7 แหง เนื่องจากวา ประกาศทัง้สองฉบับ ส้ินผลบงัคับใชต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2549 เพื่อพิจารณาทบทวนประกาศทัง้สองฉบับ จะยงัใหมีผลบังคับใชตอไปหรือไม ซึ่ง
หากบงัคับใชตอไป ก็ตองขอรับสนับสนนุเงนิจากกองทุนประกันสุขภาพถวนหนาจังหวัดอุบลราชธานี 
เปนเงนิ 406,480 บาทตอป มาจายในสวนที่เพิ่มข้ึน รายละเอียดสอบถามที่ฝายบริหารทัว่ไป  
6. การแสดงความจงรักภักดแีละรวมฉลองราชสมบัติครบ 60 ป 

เร่ืองการแตงกาย เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
กระทรวงสาธารณสุขไดเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขทุกหนวยงานในสังกัด แตงกายดวยเสื้อสีเหลือง
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ประดับตราสัญลักษณฉลองราชสมบัติครบ 60 ป เพือ่แสดงความจงรักภักดีแด พระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัว และ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางตอเนือ่ง หากประสงคจะสวมเสื้อสีเหลืองประดบัตรา
สัญลักษณฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ป เห็นควรอนุญาตใหสามารถสวมไดทุกวัน จนสิ้นปมหามงคล 
พ.ศ. 2549 แตทางจังหวัดขอความรวมมอืโดยเฉพาะวนัจันทรและวนัอังคาร 
7. การเฝาระวงัสถานการณทางการเงิน 

จากการวิเคราะหขอมูลของเดือนมีนาคมถงึเดือนพฤษภาคม พบวาสถานการณทางการเงนิไม
แตกตางกนัคือ มีโรงพยาบาลจํานวน 9-11แหง ที่มีสถานการณอยูในระยะวิกฤต ิ  ทางคณะกรรมการ
จึงไดมีมติในวนัที่ 28 มิถนุายน 2549 วาจะสนับสนุนเงนิชวยเหลือจากกองทุน HF เปนเงนิ 25 ลาน
บาท ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ ฝายบริหารทัว่ไป 
8. ติดตามการรายงานขอมูลการประหยัดพลังงาน 
 ขอใหหนวยงานทัง้ 18 แหงที่ยงัไมไดสงขอมูลการใชพลังงานของป 2546 ใหเรงดําเนนิการ
โดยดวนดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ใหพิจารณา นักเรียนทนุลูกจางชัว่คราวเงนินอกงบประมาณ (เงินบํารุง) และลูกจางประจํา ที่
สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร (ทนัตะสาธารณสุข) ป 2545 ทุกคน เพื่อคัดเลือกบรรจุ
เปนขาราชการพลเรือนสามญั เมื่อคัดเลือกแลวจึงใหผูผานการคัดเลือกเขียนใบสมัคร 

ขอใหกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลพจิารณา การจัดแพทยอยูเวรประจําอาคารผูปวยนอกและ
แพทยอยูเวรประจําหนวยบริการหรือรอใหคําปรึกษา (ON CALL) ตามขอ 5.4.1-2 ของแตละ
โรงพยาบาลดวย โดยพิจารณาจากเนื้องานที่แทจริง สวนการพิจารณาคาตอบแทนจงัหวัด
อุบลราชธาน ี ตามประกาศฉบับที่ 5 และฉบับที ่ 6 (เพิ่มเติม) กรณี เพิ่มคาตอบแทนกลุมแพทยที่
รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 แหง นัน้ หากทางกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลไดมีมติ
เห็นชอบ ก็ใหถือตามนัน้ และขอใหเปนแนวทางเดียวกนัทั้งจงัหวัด 

 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก  
 ขอมูล ณ วนัที่ 1 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2549 ตามระบบรายงานเรงดวน จงัหวัดอุบลราชธานี มี
ผูปวยรายงานทั้งสิน้ 225 ราย อัตราปวย 12.68 ตอแสนประชากร ไมมีผูเสียชวีิต ดูรายละเอียด คา HI 
, CI ไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ ฝายควบคุมโรค  
 ในวนัที ่ 13 กรกฎาคม 2549 จะมีการอบรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใหกับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ณ หองประชุม สนง. สสจ. 
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2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมิถนุายน 
 สถานการณโรคไขหวัดนกจงัหวัดอุบลราชธานี ต้ังแตวนัที่ 1 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2549 มีการ
รายงานวาพบผูปวยโรคไขหวัดใหญและปอดบวม ที่อยูในขายเฝาระวงัโรคไขหวัดนกสะสม 21 ราย 
จาก 7 อําเภอ แตขณะนี้ทกุรายไดจําหนายออกจากทะเบยีนเฝาระวังเปนทีเ่รียบรอยแลว และไมมี
รายงานวาพบผูปวยเขาขายสงสัยไขหวัดนกรายใหม 

สถานการณโรคเอดสจังหวัดอุบลราชธานี จากรายงาน506/1 ของสถานบริการทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ต้ังแตป พ.ศ.2531 ถึงวนัที่ 20 มีนาคม 2549 พบวามีผูปวย เอดส จํานวน4,771 ราย และมี
ผูเสียชีวิต   จาํนวน   649   ราย ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่  ฝาย
ควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายอนามยั 
1. ผลการตรวจประเมินสถานทีท่ํางานนาอยู นาทาํงาน  

ผานการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู ลําดับ อําเภอ จํานวน 
(แหง) 

ว.ด.ป 
สมัคร 

จํานวน
สมัคร ไมผาน ทองแดง เงิน ทอง 

หมายเหตุ 

โซน 1 
1 เมือง 19 18 ธ.ค.48 18 - - 1 13 4  
2 เขื่องใน 32 1 พ.ค. 48 32 - - - - - - 32 คิดเปน 100 % 
3 มวงสาบสิบ 25 1 มิ.ย. 48 23 1 5 6 11  
4 ดอนแดง 6 8 มี.ค. 49 6 - - 4 2  
5 เหลาเสือโกก 7 1 ม.ค. 49 7 - 2 2 3  

โซน 2 
1 ตระการพืชผล 30 2 มิ.ย 48 29 - - - - - - 29 คิดเปน 90 % (รพ.) 
2 กุดขาวปุน 10 20 ม.ค 49 10 - - - - - - 10 คิดเปน 100 % 
3 โพธิ์ไทร 12 17 มี.ค 49 12 - - - - - - 12 คิดเปน 100 % 
4 เขมราฐ 12 3 พ.ค 49 12 - - - - - - 12 คิดเปน 100 % 
5 ก.นาตาล 7 3 พ.ค 49 7 - - - - - - 7 คิดเปน 100 % 

โซน 3 
1 โขงเจียม 12 29มิ.ย 48 12 - - - 12 คิดเปน100 % 
2 พิบูลมังสาหาร 9 25พ.ย48 9 - - 1 8 คิดเปน 90% (รพ.) 
3 สิรินธร 21 14ก.พ48 20 - - - - - 20 คิดเปน 100 % 
4 ตาลสุม 9 8มิ.ย48 8 - - - 8 คิดเปน 90% (รพ.) 
5 ศรีเมืองใหม 18 ก.พ49 18 - - - - - 18 คิดเปน 100 % 
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ผานการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู ลําดับ อําเภอ จํานวน 

(แหง) 
ว.ด.ป 
สมัคร 

จํานวน
สมัคร ไมผาน ทองแดง เงิน ทอง 

หมายเหตุ 

โซน 4 
1 วารินชําราบ 20 15 พ.ย 48 1 - - - 1  
2 สําโรง 14 18 มิ.ย 48 13 - - 3 10  
3 สวางวีระวงศ 7 2 ก.พ 49 7 - - - -  
4 นาเยีย 6 7 เม.ย 49 6 - - - 6 คิดเปน  100  % 

โซน 5 
1 เดชอุดม 27 1 ก.ย 48 27 - - 5 5 11  
2 บุณฑริก 18 - - - - - - - - - - - - - - 
3 นาจะหลวย 11 - - - - - - - - - - - - - - 
4 น้ํายืน 14 - - - - - - - - - - - - - - 
5 ทุงศรีอุดม 8 26 เม.ย 49 8 - - - - - 8 คิดเปน 100 % 
6 ก. น้ําขุน 7 - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 361  285 22 15 40 208  
 
หมายเหต ุ
 หนวยงานสาธารสุขในจังหวดัอุบลราชธาน ี จาํนวนทั้งหมด  361  แหง 
2. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

ตามที ่ฝายอนามัย ไดดําเนินการประชมุพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนที่เขารวมประกวดกิจกรรม
ทันตสุขภาพในโรงเรียน ภายใตโครงการเด็กไทยทาํไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งแบงเปน 3 หมวด
กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที ่1. อาหารสะอาดปลอดภัย  
กิจกรรมที ่2. สุขานาใช  
กิจกรรมที ่3. เด็กไทยฟนด ี
เมื่อวันที ่ 19 มิถุนายน 2549 ที่ผานมา โดยมีโรงเรียนเขารวมการประกวดจาํนวน 8 โรงเรียน 

ผลการตัดสินโดยคณะกรรมการดําเนินการประกวดกิจกรรมสงเสริมทนัตสุขภาพในโรงเรียน ระดับ
จังหวัด เปนดงันี ้

หมวดที ่1 หมวดการเรียนรู ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบานหนองแดง อ. ตระการพืชผล  
หมวดที่ 2 หมวดการควบคุมการบริโภคอาหารที่เปนอนัตรายตอทนัตสุขภาพ ชนะเลิศ คือ 

โรงเรียนบานหนองแสง อ. เดชอุดม  
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หมวดที่ 3 หมวดการแปรงฟนหลงัอาหารกลางวนัดวยยาสฟีนผสมฟลูออไรด ชนะเลิศ คือ 
โรงเรียนบานดามพรา อ. เมอืง  

โดยคณะกรรมการดําเนินการประกวดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัด 
จะออกตรวจเยี่ยมความกาวหนาในการดาํเนนิกิจกรรมสงเสริมทนัตสขุภาพของโรงเรียนดังกลาว ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 
3. งาน พอ.สว. 

3.1 แผนออกปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2549  
หนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. มีแผนออกปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2549 ดังนี ้ 
- วันที ่7 ก.ค. 2549 ออกปฏิบัติงานที่บานกุดแก หมูที ่7 ตําบลกุดเรือ อําเภอทุงศรีอุดม  
- วันที ่18 ก.ค. 2549 ออกปฏิบัติงานที่บานหนองเทา หมูที่ 5 ตําบลโซง อําเภอน้ํายนื 
และวันที่ 18  กรกฎาคม 2549 เปนวนัคลายวนัเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี พอ.สว. จังหวัด จะมีพิธีทาํบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศลฯ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสรรพสิทธิประสงค ในเวลา 06.00 น. และพธิีปลอยขบวนรถหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. 
เวลา 07.00 น. เพื่อออกปฏบัิติงาน ณ บานหนองเทา อําเภอน้ํายืน ในการนี้ฝายอนามยั จะไดประสาน
การจัดกิจกรรมดังกลาว กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและวิทยาลัยพยาบาลฯ และขอเรียนเชิญ 
ทุกทานรวมกจิกรรมในครั้งนี้ดวย  

3.2 การจัดทาํแผนออกปฏิบัติงาน 
จากมตทิี่ประชุมกรรมการ , อนุกรรมการ พอ.สว. ประจําจงัหวัดอุบลราชธานี เมือ่วันที่ 20 

มิถุนายน 2549 ไดมีนโยบายใหทกุอาํเภอที่มีโรงพยาบาลไดจัดทําแผนออกปฏิบัติงานหนวยแพทย
เคลื่อนที ่ พอ.สว. โรงพยาบาล ละ 1 คร้ัง / เดือน โดยใชงบประมาณดําเนนิการจากงบประมาณ
หลักประกนัสขุภาพถวนหนาของอําเภอ ซึ่ง พอ.สว. จังหวัดไดสงหนังสือแจงการจัดทําและประสาน
แผนไปที่อําเภอแลว และขอใหสํานักงานสาธารณสขุอําเภอสงแผนใหสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด 
ภายในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2549 ดวย เพื่อจังหวัดจะไดจัดทําแผนในภาพรวมของจังหวัด พอ.สว. สง
ใหสํานักงานมลูนิธ ิ พอ.สว. พิจารณา อนุมัติ ( รายละเอยีดตามหนงัสือ พอ.สว . ที ่ อบ 
0027.003.02.2/ ว 9822 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจําป
งบประมาณ 2550 ตามนโยบาย พอ.สว. จังหวัด ) 
4. งานศนูยเดก็เล็ก 

การรายงานขอมูลตามตัวชีว้ัดระดับตําบล ขอที ่ 3 (รอยละ 100 ของตําบล ที่มศูีนยเด็กเลก็
ผานเกณฑมาตรฐานอยางนอย 1 แหง) มีรายละเอยีดดังนี ้ 
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4.1 การตั้งเปาหมาย คือจํานวนศูนยเด็กเล็กทั้งหมดที่มใีนตําบล 
4.2 ผลการดําเนนิงาน คือจํานวนศนูยเดก็เล็กที่ไดรับการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานระดับดี 

หรือดีมาก และเปนผลงานสะสมจนถึงไตรมาสที ่4  
4.3 การคิดรอยละรายไตรมาส คิดจาก รอยละของผลการดําเนินงานเทียบเปาหมายในไตร

มาสนัน้ 
4.4 การประเมินผลผานเกณฑตามตัวชีว้ดัหรือไมนั้น หากไดมกีารพฒันาศนูยเด็กเล็กจนผาน

เกณฑมาตรฐานระดับดี หรือดีมาก อยางนอย 1 แหง ถอืวาผานเกณฑตามตัวชี้วัด  
4.5 รายงานรายละเอยีดผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ศูนยเด็กเลก็นาอยู กรมอนามัย 
5. กิจกรรมการทําความสะอาดสวมสาธารณะไทย 

ในวนัที ่ 21 กรกฎาคม 2549 ทางกระทรวงจะจัดใหมีกิจกรรมการทาํความสะอาดสวม
สาธารณะไทย (Big Cleaning Toilet Day) โดยจะใหจังหวัดดําเนินการและเชญิทานผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธาน ซึง่จะตองมีการคัดเลือกสวมที่ดีทีสุ่ดของจังหวัด ดังนั้นจงึขอใหทุกหนวยงานสง
ขอมูลมายงัฝายอนามัย รายละเอียดจะแจงเปนหนังสือใหทราบอกีครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 เปาหมายที่แทจริงในการดาํเนนิงานสถานทีท่ํางานนาอยู คือการพฒันาสถานทีท่าํงานของทุก
หนวยงานใหเปนสถานที่ทาํงานนาอยูนาทํางาน ดังนัน้แตละอําเภอสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ ได แลวรายงานผลมายังจงัหวัด เพื่อใหจงัหวัดสุมประเมินอีกครั้ง 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. ความครอบคลุมการมหีลกัประกันดานสุขภาพ 

ในเดือนมถิุนายน 2549 จงัหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินงานหลกัประกนัสุขภาพ โดยมีความ
ครอบคลุมรอยละ 98.72 และยังมีสิทธวิางรอยละ 1.28 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th 
หรือสอบถามไดที่ ฝายประกนัสุขภาพ 
2. โครงการผาตัดตอกระจก 

กําหนดการผาตัดตอกระจก คร้ังที่ 1 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ระหวางวนัที่ 
8 – 11 ก.ค. 2549  
3. การพัฒนาบุคลากร 

การอบรมเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานที ่สถานอีนามยั เร่ือง Thai basic life support 
อบรม 3 รุนๆละ 30 คน ระหวางวนัที ่19 ก.ค. – 4 ส.ค. 49 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที ่2/2549  

ผูตรวจราชการกระทรวง เขต 14 และคณะ มาตรวจราชการกรณีปกติที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
ระหวางวันที ่16-19 กรกฎาคม 2549 โดยจะเขาตรวจราชการที ่สสจ.อบ. รพศ และ ระดับอําเภอ เขา
ตรวจเยี่ยมพื้นที่อําเภอมวงสามสิบ และ กิง่อําเภอน้าํขุน  
2. การนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดับจังหวัด 

กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวดั รอบที ่ 2/2549 ระหวางวันที่ 8-17 
สิงหาคม 2549 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่  ฝายยทุธศาสตรฯ 
3. การประกวดพืน้ท ี ตําบล อําเภอ ดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง สูคนไทยหางไกลโรค 
ประจําป 2549ระดับเขต  

คณะกรรมการประกวดพืน้ที่ ตําบล อําเภอ ดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง สูคนไทยหางไกล
โรค จะเดินทางมาทําการประกวดพืน้ที่ ฯ ระดับเขต โดยคณะกรรมการมา จาก เขต 13 (นครราชสีมา) 
ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2549 พื้นที่ที่เปนตัวแทนจงัหวัดอุบลราชธานีในการเขาประกวดครั้งนี้คือ ตําบล
บัวงาม อําเภอเดชอุดม 
4. การประชาสัมพันธงานวจิัย  

ดวย สํานักงานสาธารณสุขเขต 18 , 19 จะจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 18 , 19 คร้ังที่ 1 
ปงบประมาณ 2549 ในเดือนกนัยายน 2549 ณ จงัหวัดสงขลา โดยกาํหนดจัดใหมกีารนาํเสนอผลงาน
วิชาการ และขอเชิญบุคลากรสาธารณสขุสงผลงานวชิาการเดน หรือนวัตกรรมจากการปฏิบัติงานใน
ลักษณะของการวิจัยหรือโครงการแกไขพฒันางานในหนวยงาน  

การสงผลงาน  
ผูสนใจสามารถสอบถามและสงผลงานไดดวยตัวเองทางไปรษณีย หรือทางอีเมลในระหวาง

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2549 โดย สงทางไปรษณียถึง นางสาววิไลวรรณ ชัยรัตนมโนกร สํานกังาน
สาธารณสุขจงัหวัดปตตาน ีถนนสฤษดิ์ ตําบลสะบารงั อําเภอเมือง จงัหวัดปตตาน ี94000 ขอใหสงผล
งานมา 2 ชุด พรอม Floppy disk หรือ CD ซึ่งพิมพตนฉบับเอกสาร จํานวน 1 แผน E – mail : 
PUNG@HOTMAIL.COM ติดตอแบบฟอรมเพิ่มเติมที่ฝายยทุธฯ สสจ.อบ.  
พรอมนี้จะมีการแจงผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 21 สิงหาคม 2549 นี ้จึงขอประชาสัมพนัธมายงัผูที่
สนใจใหทราบทุกทาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. งานสุขภาพภาคประชาชน  

ทุนบุตร - ธิดา อสม . ใหสสอ . / รพช . รวบรวมหลกัฐานการขอทนุของบุตรธิดา อสม . ที่ยังสง
ไมครบใหฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ ภายในวนัที่ 6 กรกฎาคม 2549 เพื่อจะไดสงหลักฐานไปยงักรม
สนับสนนุบริการสุขภาพตอไป 2. ใหสสอ ./ รพช . ทีย่ังกรอกขอมูลอสม . ใน Website ของกรม
สนับสนนุฯ ( http:\\ hss.moph.go.th/phc) ยังไมแลวเสร็จใหเรงดําเนินการ โดยดวนเนื่องจากตองนาํ
ขอมูลไปใชในการทาํบัตร อสม.  

จากการประชมุรวมกับมูลนธิิ อสม. ไดกําหนดจัดงานวนั อสม. ในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2549 ที่ 
สนง.สสจ. โดยขอความรวมมือใหแตละอําเภอเตรียม อสม. ดีเดนระดับอําเภอทั้ง 10 สาขา (ตาม
รายชื่อที่เคยนาํเสนอ) ภายในงานนอกจากจะมีการจัดเลี้ยงอาหารแลว ยงัมพีิธีมอบใบประกาศเกียรติ
คุณ และเปดปายมูลนิธ ิรายละเอียดจะแจงเปนหนังสือใหทราบอกีครั้ง 
2. งานสุขศึกษา  

ขอใหสถานบริการสาธารณสุขที่จะขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจําป 
2549 ประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน งานสุขศึกษา ( มส .1), สรุปผลการประเมนิการดําเนนิงานฯ ( มส 
. 4) ใหจงัหวัดภายในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2549 (Download แบบประเมินตนเองไดที่ 
www.phoubon.in.th/hss ) 
3. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  

- ขอใหสงรายชื่อคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการสรางเครือขายการเรียนรู ระดับจังหวัด ( 
หัวขอการเรียนรู 12 เร่ือง ) เพื่อจัดทาํคําสัง่แตงตั้งคณะทํางานฯใหแลวเสร็จ ( รพ . ที่สงแลว = เขมราฐ 
, บุณฑริก , วารินฯ , ๕o พรรษา , รพ . โขงเจียม )  

-  การเยี่ยมสาํรวจแบบเขมโดยทีมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 รพ . มวงสามสิบ ( คร้ังที ่1) ( พี่เลี้ยง รพศ .)  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 รพ . ดอนมดแดง ( คร้ังที่ 1 ) ( พี่เลี้ยง รพศ .)  

 ทั้งนี้ขอใหผูประสานงานคุณภาพรพ . ติดตอกับพี่เลี้ยงแตละทมีของตนและแจงใหจงัหวัด
ทราบอีกครั้งเพื่อให รพ.ที่ตองการรวมสังเกตการณเขารวมในการตรวจเยี่ยม 
4. งานพัฒนาคุณภาพศูนยสุขภาพชุมชน  

การกรอก GIS ระยะทางจากหมูบานถงึ สอ .(PCU.1.0) ชื่อ File ;GIS_ubon_49.xls 
,Download ไดทาง www.phoubon.in.th/hss สงขอมูลสนับสนนุบริการสุขภาพ ใหกรอกขอมูลเฉพาะ 
Column รหัสหนวยบริการ  ระดับ 1.0, หนวยบรกิารระดับ 1.0, ระยะทางจากหมูบานถงึหนวยบริการ
ระดับ 1.0( ก.ม.) คําอธบิายอยูใน แนวทางการกรอกขอมูล เพือ่จัดทําสงใหกรมสนับสนนุบริการ
สุขภาพไวใชเปนฐานขอมูล ในเรื่องการจัดบริการระดับปฐมภูมิ ตอไป  
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ขอใหทุกโซนจดัการประกวด PCU โดยเกณฑการประเมิน 3 หมวด เชนเดิม เพื่อเตรียมรับการ
ประกวดระดับจังหวัดและระดับเขตตอไป รายละเอียดจะแจงเปนหนังสือใหทราบอกีครั้ง 
5. ประชาสมัพันธ  

ขอ ประชาสมัพันธ  Website. ฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธาน ีwww.phoubon.in.th/hss (health service support) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลโดยการพัฒนาเครือขายการเรียนรู ไดมีการประชุมรวมกนั
และกําหนด KV ( Knowledge Vision )  ไว 12 เร่ือง ซึ่งสามารถพฒันาตอยอดในโรงพยาบาลที่ได
ดําเนนิการไวสวนหนึง่แลว  
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2549 

พฤษภาคม 49 
อําเภอ PCU 

ทั้งหมด 
ม.ค.49 

(%) 
ก.พ.49 

(%) 
มี.ค.49 

(%) 
เม.ย.49 

(%) จํานวน รอยละ 
เมือง 22 100 100 100 100 22 100 
ศรีเมืองใหม 17 94.12 88.24 100 88 16 94.12 
โขงเจียม 11 81.82 72.73 81.82 72.73 10 90.91 
เขื่องใน 31 90.32 96.77 100 100 31 100 
เขมราฐ 11 90.91 27.27 72.73 81.82 11 100 
เดชอุดม 28 96.43 92.86 35.71 96.43 26 92.86 
นาจะหลวย 10 100 90 20 100 1 10 
น้ํายนื 14 100 42.86 100 100 13 92.86 
บุณฑริก 17 100 0 100 100 17 100 
ตระการพืชผล 29 96.55 82.76 89.66 0 29 100 
กุดขาวปุน 9 100 33.33 88.89 55.56 5 55.56 
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พฤษภาคม 49 
อําเภอ PCU 

ทั้งหมด 
ม.ค.49 

(%) 
ก.พ.49 

(%) 
มี.ค.49 

(%) 
เม.ย.49 

(%) จํานวน รอยละ 
มวงสามสิบ 24 100 100 100 100 24 100 
วารินชาํราบ 19 100 0 100 84.21 3 15.79 
พิบูลมังสาหาร 21 95.24 0 0 0 20 95.24 
ตาลสุม 8 87.5 75 87.5 75.0 7 87.5 
โพธิ์ไทร 11 100 100 100 100 11 100 
สําโรง 13 100 92.31 69.23 100 10 76.92 
ดอนมดแดง 5 80 100 100 20 5 100 
สิรินธร 8 100 0 100 100 8 100 
ทุงศรีอุดม 7 100 100 100 100 7 100 
นาเยีย 5 80 100 80 80 5 100 
นาตาล 6 100 100 100 100 3 50 
เหลาเสือโกก 6 100 100 100 100 6 100 
สวางวีรวงศ 6 100 100 100 100 6 100 
น้ําขุน 6 100 100 83.33 83.33 5 83.33 

รวม 344 96.51 69.77 81.69 79.01 301 87.50 
 
2. สรุปการรายงานขอมูลตามตัวชีว้ัดโครงการเมืองไทยแข็งแรง ไตรมาสที ่3 ปงบประมาณ 2549 

ผล มบ.Healthy Thailand ผลการประเมนิ ต. Healthy 
Thailand 

อําเภอ 
มบ.

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ % ต.

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ % 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ 
Healthy 

1 เมือง 206 155 75.24 12 11 91.67 ผาน ผาน 
2 ดอนมดแดง 47 47 100 4 4 100 ผาน ผาน 
3 มวงสามสิบ 158 158 100 14 14 100 ผาน ผาน 



 19

 

ผล มบ.Healthy Thailand ผลการประเมนิ ต. Healthy 
Thailand 

อําเภอ 
มบ.

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ % ต.

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ % 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ 
Healthy 

4 เขื่องใน 181 173 95.58 18 18 100 ผาน ผาน 
5 เหลาเสือโกก 53 52 98.11 4 4 100 ผาน ผาน 

รวมโซน 1 645 585 90.70 52 51 98.08   
6 ตระการพืชผล 234 230 98.29 23 23 100 ผาน ผาน 
7 เขมราฐ 121 121 100 9 9 100 ผาน ผาน 
8 นาตาล 64 62 96.88 4 4 100 ผาน ผาน 
9 โพธิ์ไทร 70 70 100 6 6 100 ผาน ผาน 
10 กุดขาวปุน 74 71 95.95 5 4 80 ผาน ผาน 

รวมโซน 2 563 554 98.4 47 46 97.87   
11 พิบูลมังสาหาร 183 182 99.45 14 13 92.86 ผาน ผาน 
12 สิรินธร 76 75 98.7 6 6 100 ผาน ผาน 
13 ตาลสุม 59 59 100 6 6 100 ผาน ผาน 
14 โขงเจียม 50 45 90 5 3 60 ผาน ผาน 
15 ศรีเมืองใหม 120 36 30 11 9 81.82 ผาน ผาน 

รวมโซน 3 480 61 12.71 42 37 88.1   
16 วารินชาํราบ 214 214 100 16 16 100 ผาน ผาน 
17 สําโรง 108 105 97.22 9 9 100 ผาน ผาน 
18 นาเยีย 35 35 100 3 3 100 ผาน ผาน 
19 สวางวีรวงศ 54 54 100 4 4 100 ผาน ผาน 

รวมโซน 4 384 41 10.68 32 32 100   
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ผล มบ.Healthy Thailand ผลการประเมนิ ต. Healthy 
Thailand 

อําเภอ 
มบ.

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ % ต.

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ % 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ 
Healthy 

20 น้ําขุน 53 53 100 4 4 100 ผาน ผาน 
21 ทุงศรีอุดม 52 52 100 5 5 100 ผาน ผาน 
22 บุณฑริก 121 121 100 8 8 100 ผาน ผาน 
23 น้ํายนื 94 84 89.36 7 5 71.43 ผาน ผาน 
24 นาจะหลวย 75 66 88.0 6 4 66.67 ผาน ผาน 
25 เดชอุดม 236 232 98.31 16 12 75 ผาน ผาน 

รวมโซน 5 631 608 96.35 46 38 82.61   
รวมจังหวัด 2,740 2,638 96.28 219 204 93.15   

 
3. สรุปผลการทดสอบความรูกอน-หลงัการอบรม ของพนักงานบันทึกขอมูลในศูนยสุขภาพชุมชน 
จํานวนผูเขารับการบอบรมทั้งหมด 374 คน 

Pre Test Post Test 
คาคะแนน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
MAX 37 37 
MIN 8 8 

AVERAGE 24.68 27.96 
35 - 40 1 0.27 14 3.86 
30 - 34 52 14.05 124 34.16 
25 - 29 147 40.0 171 47.11 
20 - 24 121 32.70 36 9.92 
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Pre Test Post Test 
คาคะแนน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
< 20 48 12.97 18 4.96 
รวม 370 100 363 100 

ไมเขารับการอบรม 4 11 
 
4. การสงขอมลูการตรวจสุขภาพประชาชน 
 ขอขอบคุณอําเภอที่สงขอมูลการตรวจสุขภาพประชาชนประชาชนทัว่ไป ทางศูนยฯได
ประมวลผลใหแลว อยูใน Folder: Meeting ชื่อ File. HealthCheck_June06.xls และหากมีอําเภอสง
ขอมูลมาเพิม่เติมทางศูนยฯ จะไดลงขอมูลเพิ่มเติมและนาํเสนอในวนัทีผู่ตรวจราชการฯ มานิเทศงาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกอาํเภอที่ตรวจสุขภาพแลวรายงานขอมูลเขามาจงัหวัด เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหสภาพ
ปญหาสุขภาพของประชาชนในจงัหวัดในชวงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2549 และจะไดนํามาวิเคราะห
การดําเนินงานแกไขปญหาที่ผานมาและวางแผนการดําเนนิงานในปตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
 เปาหมายการตรวจ Pep smear ของอบจ. คือ อําเภอละ 250 ราย ในขั้นตอนการตรวจขอให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละ PCU เขารวมชวยเหลือคณะที่มาตรวจดวย เพื่อเปนการทบทวนและ
เรียนรูหลกัการตรวจที่ถูกตอง 
 ขณะนี้ทางตํารวจไดทําการตรวจสอบขอมูลผูติดยาเสพติดใหม วายงัอยูในพืน้ที่เดิมหรือไม 
ดังนัน้งานบาํบัดยาเสพติดควรไปประสานติดตอขอขอมูล เพื่อดําเนินการบําบัดผูเสพที่สมัครใจบําบัด 
สวนผูไมสมัครใจจะใหดําเนนิการทางกฎหมายตามลําดบัข้ันตอนโดยตํารวจตอไป ทัง้นีต้องเรง
ดําเนนิงานภายในปงบประมาณ 2549 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหฝายประสานแตละอําเภอตั้งแตตนเดือน เพื่อใหงายตอการประสานกับชาวบาน และ
ตองบริหารจัดการเวลาไมตองใหชาวบานตองมานั่งรอรบับริการนาน 
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นายแพทยพฒันา  ตันสกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2549 จะมีหนวยแพทยของประชาอนามัย สภากาชาดรวมกับมูลนิธิ

แพทยหูคอ จมูก ชนบท จะมาออกหนวยรักษาและผาตัดผูปวยโรคห ู โดยไมเสียคาใชจาย จงึใครขอ
ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจหรือมีผูปวยที่ตองการรับการรักษาทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.32 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 


