
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

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

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
4 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
5 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. สปส. 
6 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
7 นางดวงกมล หนอแกว แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
8 นางจินตรีย เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
9 นายเชิดชัย อาจวิชยั แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี

10 นายบุญหยาด หมั่นอุตสาห แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
11 นางสรัสวด ี ธาน ี แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
12 น.ส.ดวงเดือน จันทะโชต ิ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
13 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
14 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
15 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
16 นายสวุชัย กุมปรุ แทนหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
17 นายอรุณ บุญสราง แทนหัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
18 นางสาวอลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข (แทนหัวหนา) 
19 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค (แทนหัวหนา) 
20 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
21 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
22 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
23 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
24 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
25 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
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26 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉนิ 
27 น.ส.วชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
28 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (แทนหัวหนา) 
29 นางสาวปณิตา ครองยุทธ แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
30 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
31 นางสุภาภรณ อุตมัง ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
32 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
33 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
34 นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ ์ แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ 
35 นางจิรวัฒน สุสิงห แทนผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
36 น.ส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
37 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
38 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
39 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
40 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
41 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
42 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
43 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
44 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
45 น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
46 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
47 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
48 นางมยุร ี บุญศักดิ์ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
49 นายธีรบูลย นิ่มอนุสรณกุล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
50 นางอรทัย มุสิต แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
51 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
52 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
53 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
54 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
55 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
56 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
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57 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
58 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
59 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
60 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
61 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
62 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
63 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
64 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
65 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
66 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
67 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
68 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
69 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
70 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
71 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
72 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
73 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
74 นายวสนุทรา ปวะบุตร แทนสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
75 นายสุรทิน หมื่นอนิทร แทนสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
7 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
8 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
9 นายธีรพล  เจนวิทยา ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ สาขาพื้นที่ จ.อุบลราชธาน ี

10 นางสุรางค ปรัชกาล รก.ผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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11 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
12 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
13 น.ส.พิมณฑิพา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
14 น.ส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
15 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
16 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
17 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
18 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
19 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
20 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
21 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 

พิธีการกอนการประชุม 
- พิธีประดับยศขาราชการทีไ่ดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับ 7 
- พธิีมอบใบประกาศเกยีรติคุณโรงเรียนชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดกิจกรรมสงเสริม

ทันตสุขภาพ ป 2549 
- พิธีมอบโลหรางวัล โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของ

โรงพยาบาลในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 14 รวมจังหวัดมุกดาหาร ป 2548 
- พิธีมอบปายสถานที่ทาํงานนาอยูนาทํางานใหกับหนวยงานที่ผานเกณฑสถานทีท่ํางานนา

อยูนาทํางาน 
 
 เริ่มการประชุมเวลา  14.20 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ขอแสดงความยินดีกับทุกทานและทกุหนวยงานที่ไดรับรางวัลและไดรับการเลื่อนตาํแหนงใน
วันนี้ ขอใหพฒันางานใหมปีระสิทธิภาพตอไป 

วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ทานผูตรวจราชการจะมานิเทศติดตามงานไขหวัดนก ขอใหทุกหนวย
และฝายทีเ่กี่ยวของเตรียมขอมูลใหพรอม 
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โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ ไดรับงบประมาณสนับสนนุจาก อบจ. เชิญอาจารยจาก
ราชวิทยาลยัมาตรวจให พบวา มีผูเขามารับการตรวจจํานวนมากกวาเปาหมายที่กาํหนดไว ซึ่ง
งบประมาณทีต้ั่งไวอาจไมเพยีงพอ อาจตองใชงบ UC มาชวยเปนคาอานผลการตรวจ  กรณีมีผูปวยที่
ตองการพบแพทยเฉพาะทาง ขออนุญาตใหเขียนใบสงตัวมายงั รพศ.โดยตรงเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
 ประมาณเดือนสิงหาคม 2549 องคการบริหารสวนจังหวัดจะสนับสนนุรถ EMS มาทั้งหมด 42 
คัน หากทกุอยางพรอมจะทาํพิธีเปดโครงการกอน 24 ส.ค. 2549 ทัง้นี ้รพช. ยงัมหีนวย ALS ใหบริการ
อยูประจํา 

ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดประจําเดือนกรกฎาคม (นพ.สุวิทย) 
     1. แนะนาํขาราชการยายมาดํารงตําแหนง 
 - นายวิบูลยศักดิ์  พงษพานชิ  ตําแหนงผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 - นายศรณรงค  ศุภชวลิต  ตําแหนงผอก.ศูนยวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี

อุบลราชธาน ี
 - นายอาธร  จนัทรพิลา  ตําแหนงนายสถานวีทิยุแหงประเทศไทยเพื่อ

การศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี
     2. เร่ืองจากผูวาราชการ 
 - โรคไขหวัดนก ขอความรวมมือ 
        ใหทกุฝายถือเปนหนาที ่ ดูแลปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัด

นก โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน 10 อําเภอ 
       เร่ืองไกชน ใหระมัดระวัง การอนญุาตเรื่องการตีไก ใหเฝาระมัดระวัง มิใหเกิด

เหต ุ
       ถามีสัตวปกตายผิดสังเกต ทกุฝายทุกพื้นที่ตองรีบรายงาน ทกุพื้นทีท่ี่มีส่ิงบอก

เหตุตองลงไปดําเนนิการโดยฉับพลนั 
 - โรคไขเลือดออก, ฉ่ีหน ู
      ขณะนี้โอกาสที่จะเกิดสูง แมวายงัไมมีการเสียชวีิต แตตองลงไปดูแลเฝาระวงั

อยางใกลชิด 
 - โรคปากเทาเปอย ปศุสัตวตองไปดูแล (พบผูปวยเสียชีวิตที ่จ.นครราชสีมา) 
 - การปองกันอทุกภัย 
       ใหจัดตั้งศูนยทุกพื้นที่ ทกุอําเภอ ตองเรงรัดดูแล มี 19 หมูบานที่ตองเฝาระวัง 

ดูแลเร่ืองโคลนถลม ตองลงไปดูและพิจารณาเฝาระวงัและการเตือนภัย ใหเตรียมความพรอมในทกุ
เร่ือง 

       เร่ืองน้าํ ชวงนี้ตองเตรียมความพรอม และเตรียมการชวยเหลือใหพรอม 
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       กรณีที่ฝนตก ตองเชื่อมทุกภาคสวน เร่ืองปรมิาณน้าํที่จะไหลมาที่จงัหวดั
อุบลราชธาน ี

 - งานแหเทียนพรรษา 
      ขอขอบคณุทุกทาน ทุกภาคสวนในจังหวัดที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิง่ 
     3. ติดตามตัวชี้วัดในสวนที่เกี่ยวของกบังานสาธารณสุข 
 - ตัวชีวัดเรื่อง รพ. ที่ผาน HA เปาหมาย 4 แหง ผาน 1 แหง คะแนนที่ได 2 คะแนน 
 - ตัวชี้วัดเรื่อง อาหารสด ตลาดสด รานอาหาร แผงลอยผานมาตรฐานดาน

สาธารณสุข ผานหมด 
 - ตัวชี้วัดที่คาคะแนนเทากบัหรือตํากวา 3 คะแนน ในสวนของสาธารณสุขคือ 

Healthy Thailand (รอประเมิน) 
     4. เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 - ใหทุกสวนราชการจัดโตะหมูพระบรมสาทิสลักษณพรอมสมุดลงนามถวายพระพร 

โดยประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและรวมลงนามถวายพระพร ทัง้นี้จะตองรายงานจาํนวนผูมาลง
นามถวายพระพรใหสํานักงานจังหวัดทราบทุกวนัศุกรของเดือนสงิหาคม 2549 กรณีที่ไมไดจัดใหมีการ
ลงนามถวายพระพร ใหเชญิชวนประชาชนไปรวมลงนามไดที่ศาลากลางจงัหวัด 

     5. เร่ืองอืน่ๆ 
  - สหกรณจังหวัด ไดแจงถึงโครงการการะจายลําไยป 2549 โดยขอใหทุกหนวยชวยสั่งซือ้

ลําไย ครั้งแรกจะมาประมาณวันที่ 3 ส.ค. 2549 จํานวน 2 ตัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
1. โครงการหลักสูตรพนักงานผูชวยการพยาบาล 
 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ มีการจํากัดบุคลากร ทาํใหหนวยงานราชการ
เกิดปญหาขาดแคลนอัตรากําลัง โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล ซึง่ปจจุบันพบวา ประชาชนให
ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทําใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดไมทั่วถึง รพศ. 
จึงรวมมือกับ สนง.สสจ. จัดทําโครงการหลักสูตรพนักงานผูชวยการพยาบาล ข้ึน เปนหลกัสูตรอบรม 1 
ป (ต.ค. 2549 – ก.ย. 2550) จํานวนที่รับ 80 คน เปดรับสมัครประมาณ 1 ก.ย. 2549 
2. ขอประชาสมัพันธ 
 - ในวนัที ่ 3 ก.ย. 2549 รพศ. รวมกับศูนยสุขภาพจิต ที่ 7 และศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 7 จัด
เสวนาเรื่อง การเลี้ยงดูเด็กและวัยรุน ณ หองประชุมชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เวลา 
08.30-16.30 น. 
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 - รพศ.จะจัดคอนเสิรตการกุศลเพื่อหารายไดเขากองทนุเด็กปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
เร้ือรัง โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท เปนประธานและรวมแสดงคอนเสิรตดวย 
กําหนดจัดวนัที่ 24 ก.ย. 2549 เวลา 20.00 น. ณ หองประชุมชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชริาลง
กรณ  บัตรราคา 2,000, 1,500, 1,000 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

โครงการหลกัสูตรพนักงานผูชวยการพยาบาล จะตองเชิญคณะกรรมการมาประชมุพิจารณา
รายละเอียดคณุสมบัติ และสิทธิของผูเขารับการอบรมอีกครั้ง โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจน และอาจ
ตองพิจารณาการพัฒนาหลกัสูตรตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2549 วันที่ 30 มิ.ย. 2549 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.5823 ลงวนัที ่
17 กรกฎาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่ 6/2549 เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2549 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทีป่ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  ดูรายละเอียดไดที ่ www.phoubon.in.th หรือ 
สอบถามไดที ่ งานกจิการพิเศษ ฝายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2549 

 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
ศูนยอนามัยที่ 7 
1. งานอนามัยแมและเด็ก 
 ขอประชาสัมพันธการจัดงานสัปดาหรณรงคนมแม ระหวางวนัที ่1-15 ส.ค. 2549 โดยจะมีการ
เผยแพรทางสือ่วิทย ุ และในวนัที ่ 9 ส.ค. 2549 เวลา 16.00-16.30 น. จะมีการเผยแพรทาง
สถานโีทรทัศนชอง 11 ในรายการประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแม  นอกจากนี้ยงัมีการจัด
นิทรรศการการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทีห่างสรรพสินคาบิ๊กซี ในวันที่ 12 ส.ค. 2549 
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2. งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 ขอให สนง.สสจ. แจงรายชื่อโรงเรียนที่ตองการสมคัรเขารวมโครงการเด็กไทยทําได ใน
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพทาง  www.dekthai.anamai.moph.go.th ดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 

ตามที่สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด ไดกําหนดแนวปฏบัิติการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อนาํไปใชเปนขอมูลในระบบจายตรงคารักษาพยาบาล บัดนี้ สสจ. ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวามี
ขาราชการและลูกจางประจาํ บางรายทีย่ังไมเรียบรอยไมสามารถยนืยนัสิทธิ์ได จึงขอใหดําเนินการ
จัดสงเอกสารเพิ่มเติมใหฝายบริหาร โดยดวน (กาํหนดสง 28 ก.ค. 49 ) ตามรายละเอียดในหนังสอืที่ 
อบ 0027.001/ ว 5990 ลว 21 ก.ค. 49 โดยแยกกลุมและ ระบุชื่อเจาของสิทธิ์ในแผนแรกของเอกสาร 
ดังนี ้ 

- กลุมสงเอกสารเพิ่มเติม  
- กลุมที่ยังไมเคยสงเอกสารเพื่อยืนยันสทิธิ ์ 
หากไมสงตามกําหนด จะถือวาไมประสงคที่จะขอรับการยืนยนัสทิธิสวสัดิการดานการ

รักษาพยาบาล  
2. การรายงานขอมูลดานประหยัดพลงังาน 
     1) ขอมูลปงบประมาณ 2546  

- ขอมูลไฟฟาไมครบถวน รพ.ดอนมดแดง  
- ขอมูลน้ํามันไมครบถวน รพ.ดอนมดแดง, รพ.โพธิ์ไทร, รพ.สิรินธร  

2) ขอมูลปงบประมาณ 2549  
จากเดือน ตุลาคม 48- มิถุนายน 49 ( 9 เดอืน)  

ขอมูลไฟฟา  
- สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ รายงานครบทุกแหง  
-โรงพยาบาลชุมชน ที่รายงานไมครบ รพ.ตาลสุม, รพ.พบูิลมังสาหาร, รพ.สิรินธร  



 9

 
ขอมูลน้ํามนั  

-สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รายงานครบทุกแหง  
-โรงพยาบาลชุมชน ที่รายงานไมครบ รพ.ตาลสุม, รพ.พบูิลมังสาหาร, รพ.สิรินธร,รพ.บุณฑริก  
ดูรายละเอียดผลการประหยดัพลังงานไดที ่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่  ฝาย

บริหารทัว่ไป 
3. การเฝาระวงัสถานการณทางการเงิน 

การสงขอมูลการสงงบทดลอง และรายงาน 0110 รง 5 พบวา มี 11 แหง ที่สงรายงานครบและ
ทันเวลา สวน อ.ตระการพืชผล, อ.เขมราฐ, กิ่งอ. นาตาล, อ.กุดขาวปุน, อ. พิบูลมงัสารหาร อ.โขงเจียม
, อ.ตาลสมุ, อ.ศรีเมืองใหม, อ.เดชอุดม และ อ.บุณฑริก มีการสงรายงานทั้งแมขายและลูกขายแตไม
ทันเวลา อําเภอน้ํายนืและกิ่งอ.น้ําขุนสงไมทันเวลา ดูรายละเอียดการเฝาระวงัสถานการณทางการเงนิ
ไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่  ฝายบริหารทัว่ไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

การดําเนินงานเรื่องการประหยัดพลงังาน ขอใหตรวจสอบขอมูล และดําเนนิงานใกลชิด 
เนื่องจากมีผลตอผลงานในภาพรวมของจงัหวัด 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก  
 จังหวัดอุบลราชธานมีีอัตราปวย 19 ตอแสนประชากร โดยอําเภอที่มอัีตราปวยสูงสดุ 5 อันดับ
ไดแก อ.ศรีเมืองใหม, อ.ตระการพชืผล, อ.เมือง, อ.นาจะหลวย และ อ.สิรินธร พื้นที่ที่มีผูปวยตอเนื่อง
ในสัปดาหสุดทายของเดือนคือ ในชุมชนวดัมณีวนาราม เทศบาลนครฯ 

ดูรายละเอียดและดูคา HI , CI ไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที ่ ฝายควบคุม
โรค 
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกรกฎาคม 
 โรคไขหวัดนก ป 2549 มีผูปวยเสียชวีิต 1 ราย ที่จงัหวัดพิจิตร นอกจากนี้ยงัมีรายงานพบเชื้อที่
จังหวัด นครพนม และมกุดาหาร ซึ่งนโยบายของทานรัฐมนตรีไดเนนย้ําใหเฝาระวังอยางเขมงวด 
โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน และแมวายงัไมมีรายงานวามกีารระบาดจากคนสูคน ก็ขอใหเฝาระวังใน
ผูปวยปอดบวม และไขหวัดใหญ โดยใหซกัประวัติการสัมผัสสัตวปกทกุราย และเตรยีมความพรอมใน
ทุกๆดานดวย 

ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่  ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายอนามยั 

1. โครงการโรงเรียนเดก็ไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
ตามที ่ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  กาํหนดใหสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธาน ี ดําเนนิการโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีเปาหมายดําเนินการใน
โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เขตพื้นทีก่ารศกึษาละ 20 โรงเรียน รวมทัง้สิ้น 
100 โรงเรียน ( จาก 5 เขตพื้นทีก่ารศึกษา ) เพื่อนํารองในปงบประมาณ 2549 ซึ่งจังหวัดไดดําเนนิการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนนิงานไปแลวนัน้ ในการนี้ ขอใหทุกอําเภอดําเนนิการประเมนิโรงเรียน
นํารองดงักลาว โดยใชเกณฑประเมนิเด็กไทยทาํได 3 กจิกรรม คือ  

 อาหารสะอาดปลอดภัย  
 สุขานาใช  
 เด็กไทยฟนดี  

ซึ่งสิ่งสนับสนนุจังหวัดไดดําเนินการจัดสรรใหแลว และใหทุกอําเภอดําเนินการสงผลการ
ประเมินโรงเรียนเด็กไทยทาํได พรอมกับผลการคัดเลือกโรงเรียน ทีม่ีการดําเนนิงานชมรมเด็กไทยทําได
ดีเดน ระดับเขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียนใหฝายอนามัย ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เพื่อจงัหวดัจะได
ดําเนนิการคัดเลือกในระดับจังหวัดตอไป  
2. งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ . สว .  

วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหนองคูณ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ 
3. งานกฎหมายสาธารณสขุ  

ขอใหอําเภอรายงานความกาวหนาการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล / เทศ
บัญญัติเพื่อสนับสนนุนโยบายอาหารปลอดภัย ( ตลาดสด , รานจาํหนายอาหาร / แผงลอยจําหนาย
อาหาร ) พรอมรายงานจังหวัดทราบภายในวนัที่ 11 สิงหาคม 2549 โดยใหกาเครื่องหมายถูกในชองที่
ตรงกับความเปนจริงมากทีสุ่ด ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที ่  ฝาย
อนามยั 
4. พรบ . การสาธารณสุข 

ขอใหอําเภอสํารวจเจาหนาที่สาธารณสุขผูปฏิบัติหนาที ่ เจาพนกังานสาธารณสุขตาม พรบ . 
การสาธารณสุขในปจจุบัน พรอมรายงานใหจังหวัดทราบภายในวันที ่ 11 สิงหาคม 2549 และหาก 
เจาหนาที่สาธารณสุขผูปฏิบัติหนาที่ จพ . สาธารณสุข ตาม พรบ . ฯ รายใดที่ยงัไมมบัีตรประจําตัว จพ 
. สาธารณสุข ดังกลาว ขอใหกรอกใบคําขอมีบัตรประจําตัวพรอมสงหลักฐานประกอบคําขอดังนี ้ 

1. ใบคําขอ จํานวน 1 ชุด (Download  ใบคําขอไดที่  www.phoubon.in.th ) 
2. รูปถาย จาํนวน 3 แผน  
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ใหอําเภอรวบรวมและนาํสงฝายอนามัย สสจ . อบ . ภายในวนัที ่ 31 สิงหาคม 2549 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่  ฝายอนามยั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. การตรวจสถานพยาบาลและรานขายยา 

1.1 ขอใหอําเภอทุกแหงเรงตรวจสถานพยาบาลและรานขายยาทีอ่ยูในพืน้ที่รับผิดชอบของ
ทานและ รายงานผลการตรวจดวย 

•  ถา สถานพยาบาล แหงใดขออนญุาตมีวัตถุออกฤทธิ์ไวในครอบครองตองตรวจสถานที่
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิเ์พิ่มดวย  

•  ถา รานขายยา แหงใดขออนุญาตขายยาเสพติดและ / หรือวัตถุออกฤทธิ ์ตองตรวจสถานที่
เกี่ยวกับยาเสพติดและ / หรือวัตถุออกฤทธิ์ดวย  

ดูรายละเอียด สรุปการตรวจคลินิกและรานขายยารายอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2549 
(ขอมูล ณ 26 กรกฎาคม 2549) ไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่  ฝายคุมครอง
ผูบริโภค 

1.2 กรณีที่ตรวจแลวพบวาสถานประกอบการนัน้ไมมแีลวหรือ มีแตไมเปดดําเนนิการหรือ ผูรับ
อนุญาตตองการจะเลิกกจิการ ขอความกรุณาใหเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบติดตามผูรับอนุญาตดังกลาวให
มาติดตอที่กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานีดวย  

1.3 อําเภอทุกแหงสามารถดขูอมูลเกี่ยวกับ 
- ขอมูลสถานพยาบาลและรานยาทกุแหงที่ไดรับอนุญาตแลวและตองตรวจประจําป  
- แบบฟอรมทีใ่ชในการตรวจสถานพยาบาลและรานยาทั้งหมด  
- สรุปการตรวจคลินิกและรานยาแยกรายอาํเภอป 2549 
ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th/ หัวขอรับ - สงขอมูลกลุมงานเภสัชฯ หรือสามารถติดตอ

สอบถามขอมลูไดที่ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี โทร . 0-
4526-2699 ในวนัและเวลาราชการ 
2. ขอขอบคุณ 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ ผูเกี่ยวของทกุทาน ในอําเภอสิรินธร , อําเภอศรีเมืองใหมและอําเภอโขง
เจียม ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางด ี ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองแนวทางการแกไขปญหา
หนอไมปบ แบบบูรณาการ ในวนัที ่ 18 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา ณ หองประชมุศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
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3. การขอปายทอง 

ขอความรวมมอื เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ งานคุมครองผูบริโภคในแตละอําเภอ กรณีการขอปาย
ทองรายใหม ขอใหระบุจํานวนครั้งที่ตรวจใหชัดเจนดวย วาเปนการตรวจครั้งที่ 1, 2 , 3 เพื่อความ
สะดวกถกูตองในการดําเนนิการตอไป  
4. งานตรวจสารปนเปอน 

ขอความรวมมอืสงรายงาน ตรวจสารปนเปอนประจําเดือนของแตละอําเภอ ขอใหสง
สม่ําเสมอดวย  
5. งาน อย . นอย  

การประกวด อย . นอย ระดับเขตตรวจราชการ เขต 14 ( ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญและ
อุบลราชธานี ) เมื่อวนัที่ 20 ก.ค. 2549 ณ ศูนยศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัราชภัฎ
อุบลราชธานี ผลปรากฏวา  

โรงเรียนชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
รองชนะเลิศอนัดับ 1 ไดแก โรงเรียนสมเดจ็พระญาณสังวร อําเภอคําเขื่อนแกว จงัหวัดยโสธร 
รองชนะเลิศอนัดับ 2 ไดแก โรงเรียนบานสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ  
ซึ่งผูชนะเลิศจะไดรับการประเมินระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ในวันที่ 9 ส.ค. 2549 

6. งานบรหิารเวชภัณฑ  
องคการเภสัชกรรมแจงหนี้คางชาํระเมื่อวนัที ่ 25 กรกฎาคม 2549 ดูรายละเอียดไดที่ 

www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่  ฝายคุมครองผูบริโภค 
องคการเภสัชกรรมขอใหแตละโรงพยาบาลเพิ่มยอดสัง่ซือ้ในปตอไปดวย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสขุภาพจิตและยาเสพติด 
1. การประเมนิมาตรฐานยาเสพติด 

สถาบันธัญญารักษ มีกาํหนดการประเมนิมาตรฐานคลินิกยาเสพตดิ ระหวางวนัที่ 10 – 11 
สิงหาคม 2549 ขอให รพช . ของทานไดเตรียมการเพื่อรอรับการประเมิน ตามวนั เวลา ดังนี ้

วัน เดือน ป ลําดับ เชา บาย 
10 ส.ค.49 1 รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ รพ.เขื่องใน 

 3 รพ.โขงเจียม รพ.พิบูลมังสาหาร 
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วัน เดือน ป ลําดับ เชา บาย 
11 ส.ค.49 1 รพ.กุดขาวปุน  

 2 รพ.ทุงศรีอุดม  
 3 รพ.บุณฑริก  
 4 รพ.นาจะหลวย  

 
2. งานบาํบัดยาเสพติด 

การจัดประชุมผูใหการบาํบัดสารเสพติดใน โรงพยาบาล ระหวางวนัที ่ 17–18 ส.ค. 2549
กลุมเปาหมาย คือ ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดที่ยงัไมผานการบําบดัโรงพยาบาลชุมชน 1 คน และ
สาธารณสุขอาํเภอ 1 คน  
3. งานรณรงคเลิกสูบบุหร่ี 

การประชุมสัมมนา “ การเสริมสรางแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ี ของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี ” ในวนัที่ 8 ส.ค. 2549 ผูเขารับการอบรม จาํนวน 200 คน ซึ่ง
บุคลากรทางสาธารณสุข ที่สามารถเลกิสูบบุหร่ีไดดวยตนเอง หรือดวยการบําบัดในคลินิก  
4. โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กฯ 

สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวัดอุบลราชธานี รวมกับ ภาคีเครือขาย
สหวิชาชีพ ดําเนนิโครงการคาราวานเสรมิสรางเด็ก เพื่อสรางความตระหนัก ใหแกสังคมไดรับรูและ
ต่ืนตัวตอความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีพื้นที่ดําเนนิการ 7 อําเภอ เดือน สิงหาคม 
2549 ดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย ดังนี ้ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2549  โรงเรียน กุดกระเสียน  อําเภอเขื่องใน  
วันที่ 25 สิงหาคม 2549  โรงเรียน คําขวาง  อําเภอวารินชาํราบ  
วันที่ 28 สิงหาคม 2549  โรงเรียนบานแขมเจริญ  อําเภอเดชอุดม  
ขอความรวมมอืให เจาหนาที่ ในพืน้ที ่ ดังกลาวจัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมสรางเสริม 

พัฒนาการ IQ , EQ เด็ก เขารวมกิจกรรมโครงการฯ ดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 



 14

ฝายประกันสขุภาพ 
1. Coverage UC_KPI_CUP และ Coverage UC_KPI_PCU 

ความครอบคลุมหลักประกนัสุขภาพของผูมีสิทธิในจังหวัดอุบลราชธาน ีณ ปจจุบันครอบคลุม
รอยละ 98.68 มีสิทธวิางรอยละ 1.32 ดูรายละเอยีดไดที ่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที ่ 
ฝายประกนัสขุภาพ 
2. การจัดสรร PP (ต.ค.48-มิ.ย.49)   

งบประมาณไดโอนลวงหนาไปใหแลว ซึง่เมื่อเทียบกับผลงานแลวพบวา ยังติดลบเปนสวน
ใหญ ขอใหทานไดเรงรัดติดตามงานดวย  ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามได
ที่  ฝายประกนัสุขภาพ  
3. งบประมาณ UC 

แจงการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุและแกไขปญหา การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ป 2549 
(เพิ่มเติม) สําหรับกลุมเปาหมาย UC จํานวน 5,000,000 บาท สปสช.มีนโยบายสนับสนนุงบประมาณ
สวนนี้ใหกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ สาขาจังหวัด(สสอ./รพศ./รพท./รพช./สอ.) เปนผู
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการแกไขปญหา การดําเนนิงานสงเสริมสุขภาพ
และปองกนัโรค ซึ่ง สปสช. สาขาเขตพืน้ที ่ เปนผูพิจารณาอนุมัติและติดตาม/กาํกับการดําเนนิงาน
กําหนดสงโครงการฯ ให สปสช.เขตพื้นที ่(อุบลฯ) ภายใน 30 สค.49 
4. การตรวจประเมินหนวยบริการ ป 2550 

เพื่อใหหนวยบริการมีคุณภาพและไดมาตรฐาน จึงกําหนดการตรวจประเมินขึน้ทะเบยีนหนวย
บริการ ป 2550 ในระหวางวนัที ่23-30 ส.ค. 2549 
5. การอบรมหลักสูตรกูชีพพืน้ฐาน 
 ในระหวางวนัที่ 9-11 และ 16-18 สิงหาคม 2549 จะมกีารอบรมหลกัสูตรกูชีพพืน้ฐาน (PBLS) 
ที่หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั จึงใครขอใหแจงผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมใหตรง
ตามกําหนดการดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การจัดอบรมครู ก. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหประสานวทิยากรกับโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค  

งบประมาณทีจ่ะไดรับสนับสนุนมาอีก จะพิจารณาใหเปนโบนัสของผูปฏิบัติงาน โดยจะ
พิจารณาจายตามผลงานทีผ่านมา 
 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพขาราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายรอยละ 50 ของ
ขาราชการทั้งหมด) ขอใหดําเนินการกบัขาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกอน เพื่อนเปน
แบบอยาง และจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสีย่ง 
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดับจังหวัด 

ระหวางวันที ่ 8-18 ส.ค. 2549 กําหนดใหมีการนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดับจังหวัด 
รอบที่ 2 / 2549 โดยไดกําหนดรายละเอียดในการนิเทศดังนี ้ (ดูรายละเอียดกาํหนดการนิเทศไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่  ฝายยุทธศาสตรฯ) 

1.1 แนวทางการนิเทศ 
1) เนื้อหาการนิเทศงาน  
•  ผลการดําเนินงาน  รอบ 10 เดือน 
•  ผลงานตามยุทธศาสตร 6 ดาน ตามเครือ่งชี้วัด (KPIs) (ต.ค.-.กค. 2549)  
•  ผลความกาวหนาโครงการเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand )  
•  ผลการประชุม CUP Board, คปสอ. , ผลการนิเทศงานของอําเภอ  
•  ขอมูลทางการเงินของเครือขาย (ต.ค.-ม.ิย. 2549)  
•  ขอมูล 18 แฟม (คุณภาพ) และ 0110 รง.5  
•  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามระบบ Health Check  
•  สรุปปญหาสาธารณสุขทีสํ่าคัญในพืน้ทีท่ี่จะเรงรัดดําเนินการในปงบประมาณ 

2550 อยางนอย 3-5 อันดับ  
2) การพัฒนาสถานทีท่ํางานนาอยูนาทํางาน  
3) สรุปการประหยัดพลังงาน 

1.2 รูปแบบการนิเทศงาน 
1) ระดับ สอ. คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยีย่ม สอ. 1 แหง โดยอําเภอคัดเลือก สอ. 25% ที่

เหลือจากรอบที่ 1 (จะแจงเปาหมายลวงหนากอนนิเทศ 3 วัน) 
•  สอ.นําเสนอผลงาน  
•  ฝายสุมตรวจ Family Folder  
•  ฝายตรวจเยี่ยมหมูบานในเขตรับผิดชอบของ PCU 1 หมูบาน  
•  ตรวจสุขภาพ (ฝาย คร.)  
•  การเยี่ยมบาน (ฝายอนามัย, คร.)  
•  ไขเลือดออก, ไขหวัดนก (ฝาย คร.)  
•  การตรวจมะเร็งเตานม (ฝายการแพทย)  
•  อาหารปลอดภัย (ฝาย คบส., อนามัย) 
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2) ระดับอําเภอ 
•  คณะนิเทศฯ ตรวจสอบขอมูลตามแนวทางการนิเทศ  
•  อําเภอนาํเสนอผลงาน  
•  สรุปผลการนิเทศ 

2. สรุปการรายงาน 0110 รง.5 เดือนกรกฎาคม 2549 
2.1 การสงรายงาน  
สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5 กิจกรรมสําคัญ ( Download 31 ก.ค. 49 เวลา 14.00 น.) มี

เครือขายที่สงรายงานครบ 9 เดือนทัง้แมขายและลูกขาย 19 เครือขาย(รอยละ 90.48) เครือขายที่สงไม
ครบ 9 เดือนมดัีงนี ้ 

- เครือขาย รพ.น้าํยนื ลูกขาย สง 8 เดือน  
- เครือขาย รพร.เดชอุดม แมขายสง 8 เดือน  
2.2 สรุปผลงานตามกิจกรรมที่สําคัญ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ 

สอบถามไดที ่ ฝายยุทธศาสตรฯ 
•  งานอนามยัแมและเด็ก การดูแลหลังคลอดครั้งแรก ในภาพรวมครอบคลุมรอยละ 90.17 

โดยประเมินจากการคลอดที่โรงพยาบาล 15,079 ราย มีการดูแลหลงัคลอด 13,596 ราย  
•  การตรวจสขุภาพประชาชนทัว่ไป (15 ปข้ึนไป) ครอบคลุมรอยละ 62.43 ผลงานครอบคลุม

มากที่สุดคือ เครือขายสําโรง (รอยละ 92.37) ครอบคลุมตํ่าสุดคือ เครือขายน้ํายืน (รอยละ 28.66)  
•  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในภาพรวมครอบคลุมรอยละ 80.38 (ประเมนิทกุกลุมอายุ) 

เครือขายที่มีผลงานต่ํากวารอยละ 80 ทัง้หมด 11 เครือขาย เครือขายที่มีความครอบคลุมตํ่าสุดคือ 
บุณฑริก (รอยละ 48.01)  

•  การเยี่ยมบาน มีเปาหมายทั้งหมด 432,923 ครัวเรือน การเยีย่มบานครอบคลุมรอยละ 
62.76 เครือขายทีม่ีผลงานต่ําสุดคือ เครือขาย รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (รอยละ 24.12) 
3. ผลการประกวดพืน้ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง  

ตามที ่จังหวัดอุบลราชธาน ีสงอําเภอเดชอุดมเปนตัวแทนเขาประกวดพื้นที่ตําบล อําเภอดีเดน
กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง นัน้ ขณะนี้ ผลการประกวด อําเภอเดชอุดม ชนะเลิศระดับเขต และ ระดับ
ภาค ซึ่งจะเขาประกวดระดับประเทศ  

ในวนัเสารที่ 19 ส.ค. 2549 นี ้ ขอเรียนเชิญผูบริหารระดับอําเภอรวมตอนรับคณะกรรมการ
ระดับประเทศ ณ หองประชมุ สนง.สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม ต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป 
4. การสรุปผลงาน 
 ในเดือนกนัยายน จะจัดใหมกีารสรุปผลงาน  และจัดทาํแผนยุทธศาสตร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน  

จํานวนรายงานการตรวจสุขภาพ 400,772 คน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
หรือ สอบถามไดที่  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสงขอมูลการตรวจสุขภาพแยกรายอําเภอ 
อําเภอ PCU ทั้งหมด PCU ที่สงขอมูล % จํานวนราย 

เมือง 22 0 0 0 
ศรีเมืองใหม 17 17 100 24,054 
โขงเจียม 11 0 0 0 
เขื่องใน 31 1 3.23 2,426 
เขมราฐ 11 2 18.18 3,151 
เดชอุดม 28 28 100 76,430 
นาจะหลวย 10 0 0 0 
น้ํายนื 14 0 0 0 
บุณฑริก 17 17 100 33,303 
ตระการพืชผล 29 0 0 0 
กุดขาวปุน 9 2 22.22 450 
มวงสามสิบ 24 23 95.83 43,206 
วารินชาํราบ 19 17 89.47 50,508 
พิบูลมังสาหาร 21 20 95.24 52,783 
ตาลสุม 8 0 0 0 
โพธิ์ไทร 11 11 100 6,511 
สําโรง 13 13 100 30,903 
ดอนมดแดง 5 5 100 14,495 
สิรินธร 8 8 100 25,191 
ทุงศรีอุดม 7 0 0 0 
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อําเภอ PCU ทั้งหมด PCU ที่สงขอมูล % จํานวนราย 

นาเยีย 5 3 60 4,244 
นาตาล 6 4 66.67 2,022 
เหลาเสือโกก 6 6 100 12,969 
สวางวีรวงศ 6 6 100 6,094 
น้ําขุน 6 4 66.67 1,672 

รวม 344 187 54.36 384,385 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
นายนพินธ  มานะสถิตพงศ  รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัด 
 ขอเสนอใหอําเภอที่ชนะเลิศการประกวดในระดับตางๆ จัดทําในประกาศเกียรติคุณมอบใหกับ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 
 และขอใหทุกหนวยงานใหการสนับสนุนในทกุๆดาน โดยเฉพาะงบประมาณ แกหนวยงานที่
เปนตัวแทนของจังหวัดในการประกวดตางๆ ดวย 
 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ควรจะมกีารแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห
สภาพปญหาแตละกลุม และวางแผนหารปูแบบที่เหมาะสมกับแตละกลุมปญหา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ใหใชงบประมาณ 5% ของโซน และ สสจ.โซน ในการสนับสนนุตัวแทนระดับจงัหวัดในการ
ประกวด 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความรวมมือในการคนหาผูปวยปากแหวงเพดานโหว ใน
โครงการยิ้มสวยเสียงใส ซึ่งเปนโครงการเทิดพระเกยีรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยใหทกุอาํเภอ
คนหา หากพบผูปวยใหกรอกขอมูลลงใน Web Site  
 ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมอืในการจัดงาน วนั อสม. ในวนัที ่ 28 ก.ค. 2549 ซึ่ง
งานประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 ขอใหสงขอมูลการสํารวจเครือขายผูสรางชมรมฯ ของงานสุขศึกษาใหสงขอมูล หมูบานละ 1 
ชมรม ที่ฝายดวย 
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 วันที่ 17-18 ส.ค. 2549 ชมรมหมออนามัยจะจัดการประชุมวิชาการหมออนามัยครั้งที่ 1 ณ 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน จึงขอเรียนเชิญผูสนใจเขารวมประชุม คาลงทะเบียน 1,800 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายแพทยพฒันา  ตันสกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

ขอใหเปลี่ยนแปลงและรับรองสรุปผลการประชุม คร้ังที่ 6 / 2549 วันที่  30  มิถุนายน  2549  
วาระการประชุมพิจารณาการเบิกจายเงนิเพิ่มพเิศษ แพทย ทนัตแพทย เภสัชกร โดยขอใหเพิ่มชื่อ
แพทยหญิงพรพิศ มาตชัยเคน  นายแพทย 5 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และขอรับเงินตั้งแตวันที ่  1  
กรกฎาคม  2549 เปนตนไป  เนื่องจากแพทยหญงิพรพิศ มาตชัยเคน  ไดมารายงานตัวที ่สสจ. ต้ังแต
เดือนมิถนุายน 2549 และปฏิบัติงานจรงิที่โรงพยาบาลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอพิจารณาอนุมัติใหตามการปฏิบัติงานจริง ดําเนนิการตามที่สามารถทาํได เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจตอไป 
 
นายแพทยพสิิฐ  เวชกามา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
 ขอเสนอแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน จากการดําเนนิงานการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนที่ผานมา พบปญหาดานการรายงานขอมูล ซึง่ CUP ไดดําเนนิการแกไขปญหาโดย กอนการ
นิเทศจะมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงค และประโยชนของการดําเนนิงานอยาง
ชัดเจน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ภาพตัวอยางรถฉุกเฉินที่ไดรับการสนบัสนุนจาก อบจ. 
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ภาพตัวอยางปายประชาสมัพันธหนวยกูชีพฉุกเฉิน เฉลิมราชย ๖๐ ป 
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ปดประชุมเวลา  17.23 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  6 
  ผูบันทกึการประชุม 

 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 


