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สรุปรายงานการประชุมหวัหนาสวนราชการสาธารณสขุ 
ครั้งที่  8/2546 

วันที่   29  สิงหาคม 2546 เวลา  13.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

--------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายชัยพร  พรหมสิงห รก.นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน สสจ.อบ. 
3. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ นักวิชาการสาธารณสุข 9 (ดานสงเสริมพัฒนา) สสจ.อบ 
4. นายกวี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
5. นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
6. นส.วิไลรัตน สรสมผลรักษ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
7. นายเมธี ว.สารนา แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
8. นายกฤษณ แกวหลอดหัน แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 
9. นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 
10. น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
11. นายเสกสรร สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1 
15. นางพรพิศ มุงหมาย สํานักงานสาธารณสุขเขต 7 
16. นายหมุน ภาคทอง หัวหนางานบริหาร 
17. นส.อลิษา  สุพรรณ แทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
18. นางนภาพร  จันทนบ หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
19. นางอรศรี เสงี่ยมศักดิ์ หัวหนางานพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน 
20. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ แทนหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
21. นายบุญธรรม  ไชยยศ หัวหนางานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม 
22. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง หัวหนางานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ 
23. นางปริญญา ผกานนท หัวหนางานโรคไมติดตอ 
24. นางพรนภัส   ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานควบคุมโรคติดตอทั่วไป 
25. นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
26. นายประทีป  บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
27. นส.กาญจนา มหาผล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
28. นางวิไลวรรณ นอยพรม แทนหัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
29. นส.วนิดา ชัยเวชสกุล แทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
30. นางรําไพ สุวนาม หัวหนางานจัดสรรทรัพยากร 
31. นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนางานบริหาร 
32. นางมาลินี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 



- 2 - 

33. น.ส.เบญจมาภรณ วงศประเสริฐ ผูชวยหัวหนางานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ 
34. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
35. นางอัญชลา พรมสีใหม  หัวหนา PCU วัดสุปฎ  
36. นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
37. นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
38. นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
39. นายสุเมธ นิยกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
40. นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
41. นาง พันธเพ็ง แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
42. นายศรัณย    ตันติ์ทวิสุทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
43. นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
44. นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
45. นายกฤตพล คงเกษม ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
45. นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
47. นายสมเกียรติ ปาละสมิทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
48. นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
49. นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
50. นายธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
51. นายสหชาติ อธิโชติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
52. น.ส.วรางคณา ควรจิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
53. นายวิลพงษ พรมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
54. นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
55. นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
56. นายประยูร พันธศิริ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
57. นายสมร แขงขัน สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
58. นายมนตรี ออนเนตร แทนสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
59. นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
60. นายนันทพร ศุภสร สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
61. นายบัณฑิต ประชุมรักษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
62. นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
63. นายเฉลิมชัย บุญคลาย สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
64. นายวิทิต ชินาภาษ สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
65. นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
66. นายปญญา แสนโสม สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
67. นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
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68. นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
69. นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
71. นายสวัสดิ์ ทองผา สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
72. นายสมพงษ พงษชีวิน สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
73. นายสุพจน แสงสวาง แทนสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
74. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
75. นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
76. นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
77. นายชวน จันทรเล่ือน สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย 
78. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก 
79. นายทองอินทร ชัยธานี สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล 
80. นายพัสกร ชิณวงศ สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
81. นายสุทิน กมลฤกษ สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน 
 
ผูไมมาประชมุ    (เนื่องจากติดราชการ) 
 1. นายครรชิต  เกยไชย  อํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี 
 2. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ นักวิชาการสาธารณสุข 9(ดานสงเสริมพัฒนา) 

3. นายอัครเดช สารสมัคร  เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 8   
 4. นายดนัย  ธีวันดา  ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 
 5.นายประเทือง  แกวหยอง  ผูอํานวยการกองอนามัยส่ิงแวดลอม เทศบาลนครอุบลฯ 
 6.นายวรวิทย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 
 7.นายจรัญ ทองทับ  หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม   
 8.นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป  ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7  
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
นายแพทยวุฒไิกร  มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีเปนประธานในการ

ประชุม  และดําเนนิการประชุมตามวาระ ดังนี ้ 

           

พิธีมอบปายสัญลกัษณมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาดอรอย (Clean Food Good Taste)   
ใหรานคา จํานวน 49 แหง 
เริ่มเปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 นายแพทยวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการ
ประชุม และดําเนินการประชมุตามวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- ขอขอบคุณทุกอําเภอใหความรวมมือในการประกาศเปนจังหวัดเขมแข็ง ซึ่งนํา อสม. มา

รวมงาน และรวมมือกันในการดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
- มีสาธารณสุขจํานวน 3 ทานจะเกษียณอายุราชการภายในสิ้นปงบประมาณนี้  จึงมีการ

พิจารณาแตงตั้งผูมาดํารงตําแหนงโดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จึงขอใหผูสนใจยื่น
เอกสารแสดงความจํานงที่งานการเจาหนาที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่7/2546 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2546 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอจากสวนราชการตางๆ 
 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2547 

กลุมที ่1 โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิ์ประสงค จงัหวัดอุบลราชธานี จาํนวน ไมเกนิ 32 คน เรียนชัน้ปรีคลินิก 2 ป ใน
มหาวิทยาลยัขอนแกนและชั้นคลินกิ 3 ป ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 คุณสมบัต ิ

- อายุไมเกนิ  30 ป  
- ปริญญาตรี วทิย-คณิต ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  
- G.PAX ไมต่ํากวา 2.50 
กลุมที ่2 เจาหนาทีว่ิทยาศาสตรการแพทย 5  คน 
กลุมที ่3 พยาบาลศาสตร   15  คน 
กลุมที ่4 เจาหนาทีท่นัตาภิบาล   5  คน 
กลุมที ่5 เจาพนักงานเภสักรรม   5  คน 

กําหนดการรบัสมัคร 
24 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2546  จําหนายใบสมัคร (40 บาท) 
28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2546  รับสมัครสอบวัดความรูฯ คร้ังที่ 2/2546 
4 –19 ตุลาคม 2546   สอบขอเขียน    
4 ธันวาคม 2546  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาสมัภาษณฯ 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธปิระสงค รวมกับ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จัดการแขงขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเดจ็ยา ในวนัเสารที่ 7 กันยายน 2546 และชิงชนะเลิศในวนั
เสารที่ 4 ตุลาคม 2546 ที่จังหวัดชลบุรี 
 

วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร อุบลราชธาน ี
 ปญหาการขาดแคลนทันตแพทย ทําใหประสบปญหาการจัดการเรียนการสอน จึงอยากจะขอ
ทันตแพทย ทีโ่รงพยาบาลมวงสามสิบมาชวยราชการทีว่ทิยาลยัฯ 
 มติที่ประชุม รับทราบและเสนอใหประสานตามระเบยีบราชการ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  โครงการเนนหนักตามนโยบาย 4 ดาน 
 

โครงการเนนหนักที่ 1  ดานประกันสุขภาพถวนหนา 
งานประกันสุขภาพ 

1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สวสช.)  ไดจัดทําโครงการประสานใจใหบริการ  เพื่อสราง
ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานของ สวสช. และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงานของหนวย
บริการทุกสังกัดในโครงการ  ตลอดจนรับฟงปญหาอุปสรรค  ความตองการสนับสนุนของหนวยบริการ  
โดยมีกําหนดตรวจเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 กันยายน 2546 และรวมรับฟงคําชี้แจงและ
ซักถามปญหาอุปสรรคในวันที่ 5 กันยายน 2546 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. ดวยทางสมาคมประกันวินาศภัยไดมีการลงนามระหวางสมาชิกบริษัทประกันภัย 56 
บริษัท  เพื่อจัดตั้งกองกลางประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ  ผลการลงนามบริษัทกลาง เปน
ผูบริหารทําหนาที่จัดการดานสินไหมผูเดียว  ซึ่งจะกระทบตอการเบิกของโรงพยาบาล  จึงขอแจงแนว
ปฏิบัติดังนี้  

- เฉพาะรถจักรยานยนต เร่ิม 1 กรกฎาคม 2546  
- เฉพาะ 56 บริษัทใหโรงพยาบาลยื่นขอรับคาเสียหายโดยตรงจากบริษัทกลาง  
สําหรับกรมธรรมเกากอน 1 กรกฎาคม 2546 ถือปฏิบัติเหมือนเดิม 

2. งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
2.1 งานแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- มติการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบบริการ (SF) คร้ังที่ 6/2546 ในวันอาทิตย

ที่ 17 สิงหาคม 2546 
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1.  ยกเลิกโครงการที่ไดรับอนุมัติงบจากกองทุน 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบบริการไดมีการอนุมัติงบจากกองทุนฯ ใหหนวยงานตางๆ 

ซึ่งบางโครงการไมสามารถดําเนินการไดตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบบริการ จึงไดมี
มติ ดังนี ้

ยกเลิกโครงการและเรียกเงินคืนกรณีโอนเงินแลว 
 

โครงการ โอนเงิน อนุมัติ วงเงิน 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน สสอ.เมือง รพ.สรรพสิทธิ

ประสงค 
มิถุนายน 2545 200,000 บาท 

2.ปรับปรุงโรงอาหาร ศอข.อ.โขงเจยีม รพ.โขงเจียม กันยายน 2545 121,434 บาท 
3.จัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชนหวัดูน บาน
หัวดูน อ.เมือง   

รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค (ยังไม
โอนเงนิ) 

SF 3/46    
26 มี.ค. 46 

151,700 บาท 

4.ปรับปรุงหองประชุม สสก.นาตาล รพ.เขมราฐ 
(ยังไมโอนเงนิ) 

SF 4/46    
12 พ.ค. 46 

70,000 บาท 

5.กอสรางถนนคสล. สสก.น้ําขุน รพ.น้ํายนื 
(ยังไมโอนเงนิ) 

SF 4/46    
12 พ.ค. 46 

145,080 บาท 

6.จัดตั้ง PCU ชองเม็ก รพ.สิรินธร 
(ยังไมโอนเงนิ) 

SF 4/46    
12 พ.ค. 46 

500,000 บาท 

 *สําหรับกรณีที่มีการโอนเงินแลวนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะ
ดําเนินการหักลบ จากการเงินประกันสุขภาพที่จะโอนใหในครั้งตอไป 

2. การสนับสนุนงบดําเนินการใหเครือขายที่มีปญหาดานการเงิน 
ตามที่เครือขายสถานบริการที่มีปญหาดานการเงิน และสงขอมูลเพื่อขอรับการสนับสนุน 

จํานวน 5 แหง ไดแก เครือขายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร กุดขาวปุน โขงเจียม สิรินธร และตาลสุม นั้น 
คณะกรรมการ มีมติสนับสนุนดําเนินการใหแก 5 เครือขาย ตามหลักเกณฑดังนี้ 
1. ใชขอมูลเดือนกรกฎาคม 2546 เปนตัวพิจารณา และตรวจสอบการเงินที่จะไดรับอีก หลัง 31 

กรกฎาคม 2546 เปนประมาณรายรับใหม  
2. สนับสนุนงบดําเนินการให 5 เครือขายโดยใหเพิ่มคา QR เปน 1 และ CR เปน 2 
3. ใหดําเนินการจายหนี้บุคลากรเปนอันดับ 1 และจายหนี้คายาที่คางมาจนถึงป 45 ใหหมด

เปนอันดับ 2 
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4. โอนใหในครั้งแรก 50 % ของยอดเงินที่จะไดรับ และใหมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน 
“ลดรายจาย” ประเมินผลอีกครั้งแลวจึงสนับสนุนงบในครั้งตอไป 

** โรงพยาบาลสําโรง ยังไมสงขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณา จึงยังไมไดรับการอนุมัติ
งบดําเนินการจากการประชุมคร้ังนี้** 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

โครงการเนนหนักที่ 2  ดานยาเสพติด 
1. งานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 - สรุปผลการจดัสรรงบประมาณการบําบัดจากกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการบาํบัดรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติด เสนอของบประมาณ 2,676,500 บาทไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
1,498,840 บาท 

- วันที่ 1 - 2 กันยายน 2546 โครงการฟนความรูและพัฒนาศักยภาพผูบาํบัดรักษายาเสพ
ติดแบบ     ผูปวยนอกรูปแบบจิตสังคมบาํบัด ณ โรงแรมเนวาดา แกรนด อ.เมือง จ.อุบล 
กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่สาธารณสุขจากรพช./สสอ. 

- วันที่ 3 - 7 กันยายน 2546 โครงการสัมนาวิชาการและศึกษาดงูานการบําบัดผูติดยาเสพ
ติด ณ จังหวัดสุราษฎรธาน ีและจังหวัดภูเก็ต กลุมเปาหมาย คือ จนท.สาธารณสุขผูรับผิดชอบยาเสพติด
ของ รพช./สสอ.  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

โครงการเนนหนักที่ 3  ดานสรางเสริมสุขภาพ 
1. งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 
1.1 งานอนามัยแมและเด็ก 

- แจงผลการประกวดการเลานิทานเพื่อสงเสริมใหลูกฉลาด มีคุณธรรมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2546 ณ บริเวณชั้น 1 หางสรรพสินคาโรบินสัน ยิ่งยง 

1. ประเภทเลานิทานดวยปากเปลาโดยแม 
ชนะเลิศ              ไดแก  สิบตํารวจเอกหญิงนุจนาท  ศรีวงษา 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดแก  นางวิไลวรรณ  รวมรักษ   
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดแก  นางนันทาวดี  นิวมิตร 
2. ประเภทเลานิทานดวยปากเปลาโดยพอ 
ชนะเลิศ  ไดแก  นายทวีสิทธิ์   วีระวัฒนชัย 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก  นายวิโรจน  เซมรัมย 
รองชนะเลิศอันดับที่  2  ไดแก  สิบเอกทวี  ศรีวงษา 
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1.2 งานโภชนาการ 
1. สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม  จัดประชุมโครงการประเมินผลการดําเนินงานโภชนาการ

เขต 7  ในวันที่ 8 กันยายน 2546 ณ โรงแรมนครพนมริเวอรวิว ผูเขารวมประชุมจากอุบลฯ 
ประกอบดวย 

- หัวหนากลุมงานสงเสริมและผูรับผิดชอบโภชนาการสสจ.อุบลราชธานี 2 คน 
- ผูรับผิดชอบงานจากรพศ. และ รพช. ทุกแหงๆละ 1 คน 

2. สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเจาหนาที่
ผูสนใจ เขารวมประชุมวิชาการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการสรางองคความรู
ในวันที่ 19-20 กันยายน 2546 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแกน คาลงทะเบียนคนละ 1,000บาท 
 

2.  งานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
2.1 งานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
- เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 เปดน้ําประปาดื่มได การประปาพิบูลมังสาหารตําบลพิบูลมังสา

หาร  โดยที่ปรึกษากรมอนามัย มาเปนประธานในพิธีรวมกับผูวาการประปาภูมิภาค 
- ในปงบประมาณ 2546 รานอาหารทุกรานตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดดาน

สุขาภิบาลอาหารพื้นฐาน 5 ขอ ใหครอบคลุม 100 % ขอความรวมมือสรุปรายงานสงภายใน 28 
สิงหาคม 2546 

2.2 งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
สน.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับ คปสอ.โขงเจียม จะดําเนินการเก็บตัวอยางเลือดใน

กลุมผูประกอบอาชีพทําหนอไมดองอัดปปที่มีการบัดกรีดวยตะกั่ว จํานวน 40 ตัวอยางที่บานตามุย, 
บานคันทาเกวียน, บานทุงนาเมือง และบานปากลา สงตัวอยางเลือดตรวจวิเคราะหที่ รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค 

3. งานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ  
3.1 งานบรรเทาทุกข 

- วันที่ 13-14 กันยายน 2546 การแขงขันกีฬาฟุตซอลเด็กอายุ 9-12 ป คร้ังที่ 3  ณ อาคาร
กีฬาเทศบาลวารินชําราบ  

- วันที่ 20 สิงหาคม 2546 งานเยาวชนแหงชาติ ณ สถาบันราชภัฎ อุบลราชธานี 
3.2 งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
1. การจัดสรรกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

- อบรมครูอนามัย, ครูอนุบาล, พี่เลี้ยงเด็ก 
- อบรม อสร., ยสร. 
- โครงการพัฒนาและแกไปญหา 
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- การประเมินผลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ 
2. ผลการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด 

- ระดับทอง มี 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานทุง อ.เขื่องใน, โรงเรียนบานชาด อ.ศรีเมืองใหม, 
บานโนนมวงจิก อ.ศรีเมืองใหม  

- ระดับเงิน คือ โรงเรียนบานโคกสําโรง อ.สําโรง  
- ระดับทองแดง คือ โรงเรียนบานสําโรง อ.สําโรง  

3. งานโรคไมติดตอ  
- ขอความรวมมือทุกหนวยงานเตรียมแผนงานเพื่อรับสถานการณน้ําทวม  
- วันที่ 26 กันยายน 2546  งานแสดงมุทิตาจิตตอผูเกษียณอายุราชการ  
- วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2546 การอบรมเรื่อง”การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุ” ที่หองประชุมโรงพยาบาลน้ํายืน อําเภอน้ํายืน กลุมเปาหมาย คือ แกนนําชุมชน, 
ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงปฏิบัติงานที่บานซําหวาย, บานศรีวิเชียร, บานสงวนรัตน   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

โครงการเนนหนักที่ 4 ดานควบคุมโรคติดตอ 
1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก 

- วันที่ 19 กันยายน 2546 การประชุมตามโครงการประชุมผนึกพลังเยาวชนตานภัย
ไขเลือดออก ณ โรงแรมแนวาดาแกรนด กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในทุกอําเภอที่มีปวยเกิน 100 ตอแสนประชากร (ในป พ.ศ. 2546) จํานวน 920 โรงเรียน 

- วันที่ 11  กันยายน 2546 การประชุมสรุปผลงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (ภาค
เชา) และทํา Dead Case Conference (ภาคบาย) ที่หองประชุม ชั้น 4 ตึกผูปวยนอก รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค กลุมเปาหมาย แพทย, พยาบาล, นักวิชาการผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคระดับอําเภอ 

- สถานการณไขเลือดออก ประเทศไทยมีผูปวยทั้งสิ้น 41,203 ราย อัตราปวย 65.61 ตอ
ประชากรแสนคน มีผูปวยเสียชีวิต 43 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.1 (ขอมูล ณ 1 มค.- 16 สค.46)  

- เขต 7  จํานวนผูปวยทั้งสิ้น 7,157 ราย อัตราปวย 109.12 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 
13 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.18 จังหวัดที่มีรายงานผูเสียชีวิต มีดังนี้ จังหวัดนครพนม,ยโสธร แหง
ละ 3 ราย จังหวัดอุบลราชธานี, รอยเอ็ด, ศรีสะเกษ จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดมุกดาหาร 1 ราย อัตรา
ปวยและอัตราปวยตาย (ขอมูล ณ. 1 มค. – 16 สค. 46) 

- จังหวัดอุบลราชธานี มีผูปวยรายงานทั้งสิ้น 2,844 ราย อัตราปวย 158.64 ตอประชากร
แสนคน มีผูเสียชีวิต 2 ราย ที่อําเภอตาลสุม 1 ราย อําเภอกุดขาวปุน 1 ราย อัตราปวยรายรอยละ 0.07  
จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราปวยสูงเปนอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดระยอง (อัตราปวย 
196.3 ตอแสนประชากร) และสูงที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของเขต 7  
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2. สถานการณโรคพิษสุนัขบา  
สถานการณโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทยป 2546 พบวา ผูปวยและเสียชีวิตทั้งหมด 12 ราย  

สถานการณโรคพิษสุนัขบาในจังหวัดอุบลราชธานี ป 2546 มีรายงานผูปวยและเสียชีวิตจํานวน 4 ราย 
ในอําเภอ บุณฑริก 1 ราย, อําเภอเมือง 1 ราย อําเภอศรีเมืองใหม 1 ราย และผูปวยรายสุดทายเปน
ผูปวยสงสัยจํานวน 1 ราย ที่อําเภอสิรินธรเสียชีวิต วันที่ 18 กรกฎาคม 2546  

3. การระบาดโรคทางเดินหายใจ 
เนื่องจากไดเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจที่มีความเกี่ยวของกับโรค SARS ใน

ประเทศแคนาดา  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงขอใหดําเนินการเฝาระวังตออีก 1 ป  โดยเฉพาะใน
ผูปวยโรคปวดบวมและผูที่เดินทางกลับจากประเทศในกลุมเสี่ยง 
 

โครงการเนนหนักที่ 5 ดานการพัฒนาคุณภาพ 
1. งานพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนบริการ 
 งานพัฒนาคุณภาพ HA เรงรัดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชุมชน ใหผานบันไดขั้นที่ 1 
โดยมีการติดตามใหคําปรึกษา และตรวจประเมิน ดังนี้  

8 กันยายน 2546 รพ.โพธิ์ไทร 
9 กันยายน 2546 รพ.นาจะหลวย 
23 กันยายน 2546 รพ.ดอนมดแดง 
25 กันยายน 2546     รพ.ทุงศรีอุดม    

 แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพ คือ Best Practice in Patient Safety  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงจากฝาย 
1. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

1.1 งานแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การตรวจสอบขอมูล รายงาน 0110 รง. 5 ตามหนังสือที่ อบ. 0027.002.1 / ว6417 ลงวันที่ 21 

สิงหาคม 2546 ขณะนี้ยังมีสถานพยาบาลหลายแหงกรอกขอมูลผิดพลาด/ ขอมูลไมเปนปจจุบัน/ ไมสง
ขอมูล ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- สรุปขอมูลสถานการณดานการเงิน 6 เดือนแรก 
- สรุปการตรวจสอบขอมูลทาง Internet 
- สรุปปญหาที่พบ 
- แนวทางการเฝาระวังสถานการณดานการเงิน 
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เพื่อให ผูบริหารไดทราบและตรวจสอบขอมูลใหถูกตองทันเวลา  ซึ่งขณะนี้ ใกลจะสิ้น
ปงบประมาณ จึงขอใหทุกเครือขายเรงรัดการบันทึกขอมูลเดือนสุดทายของปงบประมาณ สงไมเกิน 
10 ตุลาคม 2546 

1.2 งานวิจัยและประเมินผล 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 

จัดทําโครงการมหกรรมศูนยสุขภาพ จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพหนวยงานสาธารณสุข เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานดานบริหารและบริการป 2546 ในวันที่ 19-21 กันยายน 2546 ที่จังหวัดเชียงใหม 
โดยเบิกคาใชจายจาก CUP (คาพาหนะ, คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง) กลุมเปาหมายตามโครงการครั้งนี้คือ  

1. ผูบริหารสาธารณสุข: นพ.สสจ., ผอ.รพศ./รพช., สสอ./สสก. ทุกแหง 
2. ผูปฏิบัติงานจากสสอ.และสอ.ที่สนใจ 
3. ผูปฏิบัติงานใน PCU จังหวัดละ 10 คน ดังนี้ (จากผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุข 

จังหวัดอุบลราชธานี)  
-  PCU เหลาเสือโกก กิ่งอ.เหลาเสือโกก 2 คน 
-  PCU คอนสาย อ.ตระการพืชผล  1 คน 
-  PCU สระดอกเกษ อ.สําโรง  1 คน 
-  PCU บัวงาม อ.เดชอุดม   1 คน 
-  สอ. ดูน กิ่ง อ.เหลาเสือโกก  2 คน 
-  สอ. หนามแทง อ.ตาลสุม  1 คน 
-  สอ. นาหวา อ.เขมราฐ   1 คน 
-  สอ. ใหมพัฒนา อ.เดชอุดม  1 คน 
 

2. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
1. การตรวจประเมิน GMP (รอบที่ 2) 
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ GMP (รอบที่ 2) โครงการผลักดันดานความพรอมรับการ
บังคับใช GMP ในเดือนกันยายน 2546 หากผลการประเมินผานเกณฑ GMP จะมอบใบเกียรติบัตา
ใหกับเจาของสถานประกอบการในเดือนตุลาคม 2546  
2. การประชุมสัมมนาพหุภาคีอําเภอ 
 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดประชุมสัมนาพหุภาคี
อําเภอโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 9 
กันยายน 2546 ณ โรงแรมลายทอง 
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3. งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
1. โครงสรางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
2. โครงการอบรมนวดแผนไทยแกเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
กลุมเปาหมาย 
- เจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุข 20 คน 
- ประชาชนทั่วไป    20 คน 
- ขาราชการหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจ  20 คน  
สถานที่ดําเนินการ 
หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ระยะเวลาดําเนินการ 
วันเสาร-อาทิตย เดือนกันยายน (13 -14, 20- 21, 27- 28 กันยายน 2546)  
คาลงทะเบียน 
-  ขาราชการ/อสม.  200  บาท 
-  ประชาชนทั่วไป  1,500 บาท 
คุณสมบัต ิ

- อายุไมต่ํากวา  20 ป จบการศึกษาภาคบังคับ (ทั้งชาย-หญิง) 
- สําเนาบัตรประจําตัว 
- รูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
บุคคลที่สนใจติดตองานแพทยแผนไทย ภายใน 12 กันยายน 2546  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

ลงชื่อ                        ผูบันทกึรายงานการประชมุ 
(นางสาวกมลรัตน  ครองยทุธ) 

               พยาบาลวิชาชพี 5 
 
 

   ลงชื่อ                    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
(นางนภาพร  จันทนบ) 
นักวชิาการสาธารณสุข 7 


