
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  8 /  2548  วันที่   31  สิงหาคม  2548 เวลา  08.00-16.30 น. 
ณ   หองประชุมรวมใจพฒัน  โรงพยาบาลพบูิลมงัสาหาร 

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายปรทิัศน เจริญชาง แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
5 นางจินตรีร เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
6 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
7 น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
8 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
9 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 

10 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
11 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
12 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
13 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
14 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
15 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
16 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
17 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
18 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
19 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
20 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
21 นส.ขนิษฐา ดาโรจน หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
22 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
23 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ แทนหัวหนาศนูยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 
24 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
25 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
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26 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
27 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
28 นางฉัฐฉว ี ใจแกว แทนผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
29 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
30 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
31 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
32 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
33 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
34 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
35 นส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
36 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
37 นายรว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 
38 นายนทิัศน อินทรมกุต ฝายบริหารทัว่ไป 
39 นายบรรหยัด สุริพล ฝายควบคุมโรค 
40 นางวนันิสา คําแกน ฝายอนามัย 
41 นางจิตติสุข กอนจนัทร ฝายอนามัย 
42 นางเพ็ญศร ี สมชัย ฝายอนามัย 
43 นางโบตั๋น เพ็ญพิมพ ฝายบริหารทัว่ไป 
44 นายศกัดิ์ศรี ถนอมพันธ ฝายบริหารทัว่ไป 
45 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
46 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
47 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
48 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
49 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
50 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
51 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
52 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
53 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
54 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
55 นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
56 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
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57 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
58 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
59 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
60 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
61 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
62 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
63 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
64 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี แพทยประจาํโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
65 นส.มัทนา ตติยะครินทร แพทยฝกหัดโรงพยาบาลเขือ่งใน 
66 นส.อรชา สุขไชยยา แพทยฝกหัดโรงพยาบาลเขือ่งใน 
67 นางไพรํา ตันสกุล โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
68 นางนิตยา จันทรทอง โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
69 นางสรญา ศาสตรสูงเนิน โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
70 นางอริสสรา แสงสวาง โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
71 นายวิษณ ุ จํารูญพงษ โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
72 นางทิติภา คองพิทักษ โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
73 นส.วัชรี บุตรศร ี โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
74 นส.จุฑาทิพย ภูเขียว โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
75 นายกิตติยศ ภูวรวรรณ แพทยฝกหัดโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
76 นายสุรัตน ปราณีนรารตัน แพทยฝกหัดโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
77 นางดวงใจ ออนคําผา โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
78 นายวิจิตร โพธิ์งาม โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
79 นางอารยา ภิเศก โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
80 นายศักดิ์ภัทร พวงคต โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
81 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
82 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
83 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
84 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
85 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
86 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
87 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
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88 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
89 นางวนิดา ละมายจําปา แทนสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
90 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
91 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
92 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
93 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
94 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
95 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
96 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
97 นายธีระวัฒน วีระพนัธ แทนสาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
98 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
99 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
100 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
101 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
102 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
103 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
104 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
105 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
106 นายวนิัย แกวพรหม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
107 นายอลงกต ตังควานิช สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 
108 นายประจักษ สุพรหม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายนื 
109 นายทวีศักดิ ์ แกนสุข สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก 
110 นายธีระยุทธ เผากัณหา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
111 นายประยงค สุดสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
3 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
5 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
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6 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
7 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
8 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
9 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 

10 นางชลชืน่   แสนใจกลา หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
11 นายสรศักดิ ์ บุญจันทร ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
12 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
13 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
14 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
15 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
16 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 
17 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
18 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
19 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
20 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
 
พิธีการกอนการประชุม 
1. การแสดงความยินดีกบั ผูบริหารในสวนภูมิภาคดีเดน ของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2548 

นายแพทย วฒุิไกร  มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี 
2. การแสดงความยินดี ผูไดรับรางวลัผลงานวิชาการดีเดน ของกระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ.2548 
ประเภทนาํเสนอดวยวาจา 

เร่ือง ประสิทธผิลของการทาฟลูออไรดวานชิ โดยเจาหนาที่สาธารณสขุในการปองกนัโรคฟนผุ
ในเด็กเล็ก โดย  ทพ.ญ.ขนษิฐา ดาโรจน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
ประเภทโปสเตอรและสิ่งประดิษฐ 

เร่ือง การเปรยีบเทียบตนทนุและสัดสวนตามการใชจริง ของผาเช็ดมือแบบนํากลบัมาใชใหม 
กับกระดาษเชด็มือแบบใชคร้ังเดียว โดย คุณศักดิภัทร พวงคต โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
3. การแสดงความยินดีกบัสาธารณสขุอําเภอ ทีไ่ดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 8  
 - นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
 - นางศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
4. การแสดงความยินดีกบัสาธารณสขุอําเภอ ทีไ่ดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 7  
 นายมนตรี  ออนเนตร สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
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5. พิธีมอบรางวลัโครงการประกวดกจิกรรมสงเสริมทันตสขุภาพในโรงเรียนภายใตโครงการ
แกปญหาฟนผุในเด็กไทย ”ยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี 150 ป สมเด็จยา”  
หมวดที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

รร.บานสงยางดอนไมคูณ อ.มวงสามสิบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 1 
หมวดที่ 2 การควบคุมการบริโภคอาหาร 

รร.บานหนองแดง อ.ตระการพืชผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 2 
หมวดที่ 3 การแปรงฟนหลังอาหารกลางวนั 

รร.เทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) อ.พิบูลมงัสาหาร สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธาน ี
เขต 3 
6. พิธีมอบโลรางวลั ศูนยเด็กเล็กนาอยูดีเดนระดับจงัหวัด ป 2548 
 ศูนยเด็กเลก็เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
7. พิธีมอบเกยีรติบัตรนักกีฬาฟุตบอลทีมสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.00 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1 การบรรยายวิชาการทางการบริหาร 
นายนพินธ มานะสถิตพงษ นักวิชาการสาธารณสขุ 9 ดานสงเสริมพัฒนา 

บรรยายวิชาการทางการบริหาร  เร่ือง  ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม  ดู
รายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
 ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่ไดรับรางวลัและไดรับการเลื่อนระดับ และขอขอบคุณ
หนวยงานทกุแหง ที่ใหความรวมในการดาํเนนิงานทางดานสาธารณสุข จนไดรับรางวัลในวนันี ้
 การปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม คาดวาจะเริ่มดําเนินการในเดือน
เมษายน 2549 
 ปลายปงบประมาณ จะมกีารจัดการประชุมมากมาย ขอใหผูบริหารระดับอําเภอบริหารจัดการ
ใหดี ไมใหเสยีงานประจํา 
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 จะมีการสรุปและจัดวางแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด ในวนัที ่ 19-22 ก.ย. 2548 ที่จังหวัด
ระนอง ปงบประมาณ 2549 งบประมาณทุกกรมจะลงที ่ สป. ดังนัน้ ในการประชุมคร้ังนี้ ขอใหศูนย
วิชาการสงตัวแทนเขามารวมดวย ในชวงตนเดือนขอใหจัดเตรียมขอมูลและวางแผนไวเบื้องตนดวย ใน
วันที่ 12 ก.ย. 2548 ที่ จ.นครนายก ทางกรมอนามัยจะไดชี้แจงวาป 2549 จะสนบัสนุนงบประมาณ
ดานใดบาง และขอขอมูลจากทางผูแทนกรมตางๆ เมื่อไดรับขอมูลมาแลวจะไดนํามาพจิารณาจัดทํา
แผนฯ จังหวัดดวย คาดวาประมาณเดือนพฤศจิกายน จะไดเร่ิมดําเนนิงาน โดยใหดําเนนิการอบรมให
เสร็จต้ังแตตนปงบประมาณ และใหยมืงบบํารุงดําเนินการไปกอน เมื่อเงินมาจงึหกัจายทดแทนกัน  

มอบใหฝายยทุธศาสตรเปนผูประสาน และจัดเตรียมทมีงานวางประเด็น จัดกาํหนดการใน
การประชุมวางแผนฯ ของจงัหวัด 
 การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน PCU โดยใหมาอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติในชวงวันเสาร - 
อาทิตย และไดรับวุฒิบัตรดวยนัน้ ขอใหนําเรียนปรึกษากับทาง วพบ. ซึ่งทาง จ.ระนองมีการ
ดําเนนิงานแลว อาจจะไปศึกษาแนวทางปฏิบัติ เพื่อนาํมาปรับเปนหลักสูตรของจ.อุบลราชธานีดวย 

วันที่ 22-24 ก.ย. 2548 จะมกีารประชุมสรุปผลงานระดบัเขต ที่ จ.ระนอง 
ขอแนะนํา ทพ.ญ.ขนิษฐา ดาโรจน  ทนัตแพทย 8 จะมาดํารงตําแหนง  หัวหนางานทนัต

สาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
เนื่องจาก สนง.สสจ. ต้ังอยูริแมน้ํามูล และจังหวัดอุบลราชธาน ี มีการจัดการแขงเรือเปน

ประจํา ซึง่นาจะมีสวนรวมในงานดงักลาวดวย โดยใหจดัทีมแขงเรือทีเ่ปนตัวแทนของหนวยงานลงแขง
รวมดวย อาจยืมหรือเชาเรอืจากหนวยงานอื่นมารวมแขง เนนการประชาสัมพันธหนวยงานและการ
สรางสุขภาพ 

ในระเบียบวาระการประชุมของโรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนั้น ขอให
คณะผูอํานวยการและสาธารณสุขอําเภอรวมกนัพิจารณาเรื่องกอน จึงจะนําเขาที่ประชุมเพือ่ใหเกิด
ประโยชนโดยรวมแกหนวยงานอืน่ๆ ดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2548 วันที่ 2 สิงหาคม 2548 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.6792 ลงวนัที ่
15 สิงหาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที่ 7 / 2548 เมื่อวนัที ่2 สิงหาคม 2548 และ Upload 
ไวที่ http://www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพจิารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชมุพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุดังกลาว ดูรายงานการประชุมไดที่ http://www.phoubon.in.th  
มติที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2548 
ฝายอนามยั 
โครงการอาหารปลอดภัย  

ตามที่ฝายไดเรงรัดใหเบิกจายงบประมาณโครงการอาหารปลอดภัย งบ CEO ป 2548 โดย 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ที่ยังไมดําเนินการเบิกจาย หรือยืมเงนิทดรองจาย นั้น ไดขอใหอําเภอที่โครงการยังไม
เรียบรอยและยังไมทาํกาํหนดการ ขอใหแนบหลกัฐานไปเบิกจายงบประมาณที่ฝายไดภายในสัปดาหนี ้
เพื่อฝายบริหารจะไดจายเชค็โอนไปใหอําเภอทันท ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
5.1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี

ขอขอบคุณทุกหนวยงาน ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินงาน จัดการประชุมวิชาการกึง่
ศตวรรษแหงการจัดการความรูสูสังคมไทยรวมพลงัและสรางสรรค ประจําป 2548 ที่ผานมา ทาํให
บรรลุตามวัตถปุระสงคทุกประการ 

ขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ ไดจัดการอบรมผูบริหารองคกรรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ 
ใหกับหวัหนาสถานีอนามัย ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ต้ังแตวันที ่ 29 ส.ค. 2548 ถึงวันที่ 2 ก.ย. 
2548 

ตามที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัตินั้น ขณะนี้ทางวิทยาลัยไดเขียน
หลักสูตรแลว และอยูในระหวางตรวจสอบใหสอดคลองกับขอกําหนดของสภาการพยาบาล เพื่อให
สามารถออกหนงัสือรับรองหรือใบประกาศได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

ในปงบประมาณ 2549 ทาง รพ.จะมีการดําเนนิงานโครงการในเครอืขาย 4 จังหวัด คือ 
โครงการพฒันาบุคลาการทางดานสาธารณสุข โครงการดูแลผูปวยโรคซึมเศรา  และมีโครงการนํารอง
ที่ รพ. จะดําเนินการเปนครั้งแรก คือ โครงการดูแลผูปวยโดยพระสงฆ รายละเอียดจะนําแจงใหทราบ
อีกครั้ง ภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี
วันที่ 16-18 ก.ย. 2548 สถาบันวิจัยจฬุาภรณ จะนําคณะผูบริหารมาศึกษาดงูานที่ศูนยมะเร็ง 

จํานวน 8 ทาน เพื่อแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยรวมกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.4 ศูนยสุขภาพจิตที ่7 

ขณะนี้บุคลากรในพื้นที่เขต 14 อยูระหวางศึกษาดูงาน เร่ือง ออรทิสติก ที ่ รพ.ยุวประสารท 
เพื่อมาพัฒนาการบริการเดก็ออรทิสติก ของเขต 14  

วันที่ 6 ก.ย 2548 ทาง สนย. จะมาจัดการประชุมเร่ือง การจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.5 กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 

สรุปผลจากการประชุมในวนัที่ 26 ส.ค. 2548 เร่ืองการแบงพื้นที่รับผิดชอบใหแก CUP ของ
โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ  คือ CUP รพ. 50 พรรษาฯ จะความรับผิดชอบประชากรในพืน้ที่บางสวนของ
อําเภอเมือง คือ ตําบลไรนอย ตําบลกระโสบ ตําบลกดุลาด และรับผิดชอบ กิง่เหลาเสือโกก ทัง้หมด 
ในชวงเปลี่ยนผาน ทาง รพศ. จะสนับสนนุเวชภัณฑยา เวชภัณฑที่ไมใชยา FC จนกวาทาง รพ. 50 
พรรษาฯ จะสามารถรับผิดชอบไดเอง สวนผูปวยสามารถเลือกรับบริการที่ไหนก็ไดในชวงแรก คาใช
จายจะมาพิจารณากนัภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายภิรกัษ  รุงพัฒนาชยักุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

ขอหารือในเรือ่ง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ในแตละป พบวา มงีบประมาณใหมานอยไม
เพียงพอ ทาํใหการพิจารณาเปนไปดวยความลาํบาก (รอยละ 6 เกี่ยวของกับเงนิ UC รายหวัหรือไม 
เนื่องจากมกีารเพิ่มเงนิรายหวัขึ้น) เงินรายหัวป 2549 ที่เพิ่มข้ึน จะสามารถพจิารณาเลื่อนเงินเดือนให
มากกวานีห้รือไม แลวถาหากขึ้นเงนิเดือนใหหมดทุกคน จะแตกตางกนัที่เงนิโบนัส เหมือนระบบเอกชน
จะทําไดหรือไม สวนลูกจางประจําจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 งวดดวยกัน (งวดแรก รอยละ 15) 
เมื่อพิจารณาใหแลวทัง้ 2 งวด จะพบวามีเงนิเหลอืจํานวนมาก จึงใครขอเสนอใหเพิ่มเงินในการ
พิจารณาในงวดแรกเปนรอยละ 30 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 หลักการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนนั้นตองเปนไปตาม พรบ. เงินเดือน เนื่องจาก สปสช.ไมได
จายเงินเดือนให แตเปนกระทรวงการคลังเปนผูจายเงนิเดือนให 
 การพิจารณาเงินลูกจางในงวดที ่ 2 ขอใหพิจารณาฐานเงินเดือนรวมดวย หากพิจารณาเลื่อน
ให 2 ข้ัน เงนิจะไมเหลือแนนอน แตงวดแรกเงินที่ไดรับมาจะพิจารณาจากจํานวนคน จงึใหไดเพยีงรอย
ละ 15  
 
นายยุรวัฒ  ทองผา  สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยยี 

ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย รวมกับสถานบนัพระบรมราชชนก ดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนาํเสนอผลงานและมอบรางวัลพืน้ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมอืงไทยแข็งแรงสูคนไทย
หางไกลโรค ป 2548 ในวนัที ่ 14-15 ก.ย. 2548 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยจะมีการมอบรางวัลแกพืน้ที่ตําบล อําเภอที่มกีิจกรรมดีเดน และกิง่อําเภอนาเยียไดรับเกยีรติ
เปนตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธาน ี เขารวมประกวดในวนัที ่ 1 ก.ย. 2548 ซึ่งคณะกรรมการฯ จะ
เดินทางมาถงึจังหวัดอุบลราชธาน ีและรับประทานอาหารเย็นที่รานขวญันาทอง จงึขอเชิญผูบริหารทุก
ทานรวมตอนรับดวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายพสิิษฐ  เวชกามา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 

ตามที่ไดรับมอบหมายจาก นพ.สสจ. ไปรวมการประชมุการสงเสริมสุขภาพระดับโลก ในวนัที่ 
7-11 ส.ค. 2548 ณ หอประชุมสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพนั้น มีผูเขารวมประชุมจาก 
192 ประเทศ ในการประชมุคร้ังนี ้ ผูอํานวยการองคการอนามัยโลกไดมอบเหรียญอาหารปลอดภัยแด
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาจ ซึ่งเปนเหรยีญแรกและเหรียญเดียวทีม่ีการมอบ จากการเขารวม
ประชุมคร้ังนี ้สรุปสาระสําคญัคือ การนํา Ottawa Charter มาปรับใหเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเหน็
ผลทางการปฏบัิติมากขึ้น เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน ทัง้ทาง กาย จิตวิญญาณ และลดความไม
เทาเทียมกนั  เนนการมีสวนรวมของทางภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรตางๆ โดยกําหนดใหนโยบาย
การสงเสริมสุขภาพและการสรางชุมชนใหเขมแข็ง เปนวาระสําคัญของโลกและเปนแผนพฒันาของทุก
ประเทศ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายพัฒนา  ตันสกลุ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

ขอทราบแนวทางการคัดเลอืกหัวหนาฝายบริหารโรงพยาบาลชุมชนระดับ 7 ในโรงพยาบาล 
60 เตียงขึ้นไป 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขณะนี้อยูในระหวางกระทรวงประสานกับ กพ. เพื่อกําหนดวาโรงพยาบาลไหนจะมีหวัหนา
ฝายบริหารระดับ 7 ซึ่งทางจังหวัดไดเรียงลําดับเสนอไปแลว แนวทางการพิจารณาขั้นตนใหเรียงลําดับ
ตามความอาวโุสกอน (ระยะเวลาการครองยศ) เมื่อไดรับกําหนดตําแหนงมา การพิจารณาจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมอีกครั้ง คนที่ไดรับการเลื่อนระดับจะตองยายไปดํารงตําแหนงในโรงพยาบาล 60 
เตียงที ่กพ. กําหนด เชนเดียวกันกับตําแหนงสาธารณสขุอําเภอ 8 ทั้งนี้ขอใหเรงดําเนินการดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. การประชุมวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานบริหาร  

ในวนัที ่ 1 – 2 ก.ย. 2548 จะมีการประชมุวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
บริหารเรื่อง การบริหารบุคคลและการเงนิการคลงั ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกแหง ตัวแทนหวัหนาสถานีอนามัยอําเภอ
ละ 1 คน หวัหนาฝายบริหารทั่วไป รพช.ทุกแหง และเจาหนาที่การเงิน รพช. 1 คน จงึขอใหแจงบุคคล
ดังกลาว เขารวมประชุมตามวันเวลาดวย 
2. การประชุมเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป  

ระหวางวันที่ 13–16 ก.ย. 2548 จะมีการประชุมเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในสวนกลางและใน
โรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชุมชน ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด อ.เมืองอุบลราชธาน ี
โดยทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเดนิทางมาเปนประธานในพธิีเปดการประชุม จงึขอเชิญหวัหนา
สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทกุแหง รวมเปนเกียรติ
ในพิธีเปดการประชุม ในวนัที่ 14 ก.ย. 2548 เวลา 09.00 น และขอความรวมมืออํานวยความสะดวก
ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ดวย 
3. การลดระยะเวลาและขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในเร่ืองการลดระยะเวลาและขัน้ตอนการ
ปฏิบัติราชการ ตามขอชี้วัดของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง กพร. ไดมอบหมายใหหนวยงานเอกชน มาทาํ
การประเมนิตามคํารับรองนัน้ โดยกระบวนงานทีจ่ะประเมิน ฝายบริหารไดแจงใหหนวยงานตางๆ
รับทราบแลว จึงขอใหทกุหนวยงานไดเตรียมความพรอมในการรับประเมิน รายละเอียดฝายบริหารได
ทําหนงัสือสงใหเรียบรอยแลว 
4. การเพิ่มคาตอบแทนสําหรับแพทย 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯจังหวัดอบุลราชธาน ี ฉบับที่ 5 การเพิ่ม
คาตอบแทนสาํหรับแพทยทีม่ีคําสั่งแตงตัง้รักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการ  รพช. จํานวน 6 แหง  คือ 
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รพ.โพธิ์ไทร, รพ.สิรินธร, รพ.กุดขาวปุน, รพ.น้ํายนื, รพ.ตาลสุม และ รพ.โขงเจียม ซึ่งมีผลบังคับเปน
เวลา 1 ป โดยเริ่มเบิกจายไดต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
5. ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงนิการคลัง 

สรุปการสงรายงาน 0110 รง 5 ประจําเดือน กรกฎาคม 2548 ณ 26 ส.ค. 2548 ดูรายละเอยีด
ไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายบริหารทั่วไป 

     1) ดานการเงิน 
- แมขายหนวยบริการ สงครบทุกแหง แตสงตามกาํหนดมี 13 แหง ไดแกเขื่องในพบูิล 

วาริน น้าํยนื กดุขาวปุน เขมราฐ นาจะหลวย บุณฑริก ตระการ ตาลสมุ สําโรง เดชอดุม มวงสามสบิ 
- ลูกขายหนวยบริการ สงขาด 10 เดือน มี 4 แหงไดแก กุดขาวปุน พบูิล โขงเจยีม ศรี

เมืองใหม 
     2) ดานกิจกรรม 

- แมขายหนวยบริการ สงไมครบ 10 เดือน จํานวน 2 แหง ไดแก มวงสามสิบ สําโรง 
- ลูกขายหนวยบริการ สงไมครบ 10 เดือน จาํนวน 5 แหง ไดแก มวงสามสิบ กุด

ขาวปุน พิบูล โขงเจียม ศรีเมืองใหม 
     3) สรุปการสงรายงาน งบทดลอง รายได คาใชจาย สงครบ 10 เดือน  

- แมขายหนวยบริการ จาํนวน 11 แหง  
- ลูกขายหนวยบริการ จาํนวน 8 แหง 
- สสอ. จํานวน 14 แหง 

     4) สรุปสถานการณการเงินการคลัง แมขายบริการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2548    
พบวา ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายบรหิารทั่วไป มี รพ.ที่คา 
Q/R ตํ่ากวา 1 จํานวน แหง ซึง่ในอนาคต รพช.เหลานี้อาจทําใหความสามารถในการชําระหนีม้นีอย 
แลวจะนาํงบลงทนุไปใชกอน เกิดภาวะวิกฤตตอไปได  

     ตรวจพบขอมูล รพช.หลายแหง ที่ลงขอมูล ใน Web 0110รง 5 ดานการเงินไมถูกตอง 
ไมตัดรายการระหวางกนัในเรื่องเงนิรับลวงหนา UC กับลูกหนี้ UC ทําให รพช.มีเงนิทนุสํารองสูงกวา
ความเปนจริง จึงควรใหหนวยบรกิารตรวจสอบรายงานทกุครั้งหลงักรอกขอมูล ดูรายละเอียดไดที ่
http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายบรหิารทั่วไป 
6. การจางลกูจางชัว่คราว 

กระทรวงไดกาํหนดอัตราการคาจางลกูจางชั่วคราวขั้นต่าํ คือ 4,640 บาทตอเดือน ทางฝายได
ทําหนงัสือแจงไปยังอําเภอเปนที่เรียบรอยแลว  สวนลูกจางในระดับ PCU และ สสอ. คงจะตองเชิญมา
ประชุมปรึกษาวางแนวทางอีกครั้งในโอกาสตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนสิงหาคม 48 ซึ่งอัตราปวยของประเทศไทยอยูที่ 42.98ตอ
แสนประชากร เสียชวีิต 45 ราย สวนอัตราปวยของจังหวัดอุบลราชธานี 29.47 ตอแสนประชากร และ
ไมมีผูเสียชีวิต ไมพบผูปวยที่กิ่งอาํเภอสวางวีระวงศ อัตราปวยสูงสุดอยูที่อําเภอเมอืง อําเภอศรีเมือง
ใหม อําเภอตระการฯ ตามลําดับ ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่
ฝายควบคุมโรค 
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนสิงหาคม 2548 ทางฝายใคร
ขอความรวมมอืจากทุกหนวยงาน เตรียมความพรอมรับสถานการณน้ําทวมในปนี้ ซึง่ขณะนีไ้ดเกิด
อุทกภัยในพืน้ที่ทางภาคเหนอืของประเทศไทย โรคที่ตองเฝาระวังพิเศษ คือ อหิวาตกโรค อุจจาระรวง
เฉียบพลนั บิด ทยัฟอยด ตับอักเสบ ตาแดง หัด เลปโตสไปโรซิส และโรคอื่นๆ เชนอาหารเปนพษิ ดู
รายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุมโรค 
3. การสงรายงาน 506 ดูรายละเอยีดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุม
โรค 
4. การกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเขตสวมหมวกนิรภัย 

ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดใหหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเขตสวมหมวกนิรภัย เพื่อใหบุคลากรของกระทรวงสาธารณสขุ รัก
ความปลอดภยัของตนเอง และเปนแบบอยางที่ดีใหกบัประชาชน ตลอดจนหนวยงานอืน่ ๆ ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด กระทรวงสาธารณสุข จงึแจงใหทุกหนวยงานในสงักัดทราบและถือ
ปฏิบัติ ดังนี ้

4.1 ใหทุกหนวยงานออกขอบัญญัติเพื่อกําหนดใหหนวยงานของตนเองเปนเขตสวมหมวก
นิรภัย 

4.2 ใหขาราชการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขทกุคน สวมหมวกนิรภัยทกุ
คร้ังที่ขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต ทัง้บริเวณในและนอกหนวยงาน โดยไมมีขอยกเวน 

4.3 ใหถือเปนหนาที่ของหวัหนาสวนราชการ ในการกํากับบุคลากรในหนวยงานที่ขับข่ีหรือ
โดยสารรถจักรยานยนต ใหสวมหมวกนิรภัยขณะใชรถจักรยานยนต และกาํหนดมาตรการในการ
ลงโทษทางวินยั ถาฝาฝนไมปฏิบัติตาม 

4.4 ใหถือเปนหนาทีข่องเจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดในการไม
อนุญาตใหผูขับข่ีหรือ โดยสารรถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัยผานเขา-ออกบริเวณหนวยงาน 
และลงบันทึกหากมีผูฝาฝน/ไมปฏิบัติตามเพื่อรายงานเสนอหวัหนาสวนราชการทราบ ทัง้นี้รวมถงึ
ขาราชการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขและผูที่เดินทางผานเขาออก 
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5. การดําเนนิการที่เกี่ยวกับการหามโฆษณาที่จุดขาย 
     ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข ไดตราพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดยมี
สาระสําคัญวาดวย เร่ืองการหามโฆษณาสงเสริมการขายทกุรูปแบบ โดยที่กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดวนั D-Day ในการหามแสดงบหุร่ีที่จุดขาย ในวนัที ่24 กันยายน 2548 พรอมกันทั่วประเทศ ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดแนวทางการดําเนนิงานที่เกีย่วของกับการหามโฆษณาที่จุดขาย มา
เพื่อทราบ และดําเนนิการตอไป ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝาย
ควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ขอใหทุกอาํเภอดําเนนิงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีคุณภาพ อยาประมาท 
ตองเนนให อสม. ทราบและเหน็ถงึความสําคัญดวย 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. กําหนดการคาราวานแกจนและ อบจ.เคลื่อนที ่เดือน กันยายน 2548 

วันที่ 1 กันยายน 2548  คาราวานแกจนที ่ อําเภอดอนมดแดง 
   อบจ.เคลื่อนทีไ่ปยัง อําเภอน้ํายืน 
วันที่ 7 กันยายน 2548  คาราวานแกจนที ่ อําเภอสิรินธร 
วันที่ 8 กันยายน 2548  อบจ.เคลื่อนทีไ่ปยัง อําเภอเดชอุดม 
วันที่ 14 กันยายน 2548  คาราวานแกจนที ่ อําเภอพิบูลมงัสาหาร 
วันที่ 15 กันยายน 2548  อบจ.เคลื่อนทีไ่ปยัง อําเภอเขมราฐ 
วันที่ 21 กันยายน 2548  คาราวานแกจนที ่ อําเภอเขื่องใน 
วันที่ 22 กันยายน 2548  อบจ.เคลื่อนทีไ่ปยัง อําเภอตระการพืชผล 
วันที่ 27 กันยายน 2548  คาราวานแกจนที ่ กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
วันที่ 29 กันยายน 2548  อบจ.เคลื่อนทีไ่ปยัง อําเภอพิบูลมงัสาหาร 

2. การเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อรับสถานการณอุทกภัย ป 2548 
  ขอใหหนวยงานสาธารณสุขทุกแหง ดําเนินการวางแผนเตรียมการ เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานการแพทยและสาธารณสุข ใหรายงานสถานการณและการใหความชวยเหลอืตาม
รายงาน กอธ.01 ใหฝายยทุธศาสตรทราบทุกวนั และใหประสานขอมูลสถานการณน้าํทวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง เพือ่จะไดเตรียมการลวงหนาอยางเหมาะสม ทัง้นี ้ จังหวัดไดแจง
แนวทางการเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข และ แบบรายงานการชวยเหลือ
ประชาชน ใหทราบเรียบรอยแลว 
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3. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมในระดับพื้นที่ ป 
2548” 
  กลุมสนับสนนุและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ สํานักนโยบายและยทุธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข จัดทาํโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพอยาง
มีสวนรวมในระดับพื้นที ่ ป 2548” โดยกาํหนดการจัดประชุมในสวนภูมิภาคที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน
วันที่ 6 กันยายน 2548 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด จงึขอเชญิตัวแทนจาก โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลชมุชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เขารวมประชุม ดังนี ้
 

กุลมเปาหมายและจาํนวน หนวยงาน 
นักวชิาการจากกลุมงานเวชกรรมสังคม 4 คน โรงพยาบาลศนูยสรรพสทิธปิระสงค 
ผูรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน แหงละ 1 คน 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม , เดชอุดม , เขื่องใน , วารนิชําราบ 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร ตระการพืชผล เขื่องใน ตาลสุม 
มวงสามสิบ น้าํยืน เดชอุดม ศรีเมืองใหม 

หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน 

โรงพยาบาลเขื่องใน เดชอุดม พิบูลมังสาหาร  
ตระการพืชผล  

สาธารณสุขอาํเภอ , ผูรับผิดชอบงานยทุธ
ศาสตร , ผูแทนหวัหนาสถานีอนามัย รวม 3 
คน 

สนง.สสอ.ตระการพืชผล , เขมราฐ ,กุดขาวปุน , พิบูลมงัสา
หาร, ศรีเมืองใหม, โขงเจียม, ตาลสุม, วารนิชําราบ, สําโรง, 
นาเยีย , เดชอุดม, น้ํายนื, บุณฑริก, นาจะหลวย, ทุงศรีอุดม 
, เหลาเสือโกก  
( 16 แหง) 

 
ขอใหอําเภอทีย่ังไมไดแจงรายชื่อผูเขารวมการประชุม แจงรายชื่อมายงัฝายโดยดวนดวย 

4. เชิญประชุมการวิจยัชุมชน คร้ังที่ 23  
ภาควิชาเวชศาสตรปองกนัและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เชิญ

ผูสนใจเขารวมประชุมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “การวิจัยชมุชน” ในระหวางวนัที่ 17-21 ต.ค. 2548 ทั้งนี้
สามารถสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียน จาํนวน 3,000 บาท หมดเขตรับสมัครภายในวนัที่ 30 ก.ย. 
2548 รายละเอียดสามารถติดตอไดที่ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข  
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5. การประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานและมอบรางวัลพืน้ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทย
แข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค ป 2548 

ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย รวมกับสถานบนัพระบรมราชชนก ดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนาํเสนอผลงานและมอบรางวัลพืน้ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมอืงไทยแข็งแรงสูคนไทย
หางไกลโรค ป 2548 ในวนัที ่ 14-15 ก.ย. 2548 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยสามารถสงใบสมัครลงทะเบยีนเขารวมประชุมที่ นายสามัคคี เดชกลา สนง.สาธารณสุข
อําเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และโอนเงินชาํระคาลงทะเบียนคนละ 900 บาท ที่บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทยจาํกัด สาขาศรีสะเกษ (สาขายอยถนนเทพา) ชื่อบัญชีชมรมสาธารณสุขแหงประเทศ
ไทย48 เลขบัญชี 343-1-02976-0 กําหนดการรับสมคัรลงทะเบยีนเขาประชุมภายใน วันที่ 7 ก.ย. 
2548 
6. การประกวดคัดเลือก พื้นที่ตําบลอําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงระดับเขต 

ตามที ่ ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย รวมกับสถานบนัพระบรมราชชนก ดําเนนิการจดั
ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานและมอบรางวัลพื้นที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคน
ไทยหางไกลโรค ป 2548 นั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี ดําเนินการคัดเลือกจากผล
การดําเนินงานเมืองไทยแขง็แรงที่ผานมา และสง กิง่อําเภอนาเยยี เปนตัวแทนจงัหวัดอุบลราชธานี ใน
การประกวดดงักลาว ซึง่คณะกรรมการประกวดจะเดนิทางมาที่จังหวัดอุบลราชธาน ี ในวนัที่ 1 ก.ย. 
2548  
7. ติดตามประเมินรูปแบบความกาวหนาและปจจยัที่กาํหนดความสําเร็จของการพัฒนาเมอืงไทย
แข็งแรง 

สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวง โดย นพ.ลือชา วนรัตน ไดกาํหนดการลง
ติดตามประเมนิรูปแบบความกาวหนา และปจจัยทีก่าํหนดความสาํเร็จ ของการพัฒนาเมืองไทย
แข็งแรง ในพืน้ที่จงัหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 28-29 ก.ย. 2548 สําหรับรายละเอยีดและพื้นที่
ดําเนนิการจะแจงใหทราบภายหลงั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายอนามยั 
1. สถานการณการดําเนนิงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ที่ อําเภอ 
จํานวน 
รร.ทุก
สังกัด 

เขารวม
กระบวนการ 
รร.สงเสริมฯ 

ผานการ
ประเมิน 

ระดับอําเภอ
ทั้งหมด 

รอการรับรอง
ระดับทองจาก
คณะกรรมการ

โซน 

จํานวน 
รร.ที่
ดําเนิน
การตอ 

หมายเหต ุ

1 เมือง 88 88 71 17 17 รร.ใหมเพิ่ม 2 
แหง 

2 เขื่องใน 87 87 87 6 0  
3 มวงสามสิบ 73 73 47 0 26   
4 ดอนมดแดง 19 19 19 1 0   
5 เหลาเสือโกก 26 26 26 0 0   
6 ตระการฯ 99 99 99 10 0   
7 กุดขาวปุน 32 32 15 3 17   
8 เขมราฐ 42 42 32 6 10   
9 โพธิ์ไทร 37 37 34 3 3   
10 นาตาล 26 26 24 0 2   
11 พิบูลฯ 82 82 69 0 13   
12 ศรีเมืองใหม 57 57 54 2 3   
13 โขงเจียม 30 30 30 3 0   
14 สิรินธร 36 36 29 9 7   
15 ตาลสุม 24 24 24 8 0   
16 วารินชําราบ 71 71 45 0 26   
17 สําโรง 56 56 56 0 0   
18 สวางวรีวงศ 22 22 17 17 5   
19 นาเยีย 15 15 15 0 0   

20 เดชอุดม 100 100 98 58 2 รร.ใหมเพิ่ม 2 
แหง 

21 น้ํายนื 40 40 40 10 0   
22 บุณฑริก 54 54 54 12 0   
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ที่ อําเภอ 
จํานวน 
รร.ทุก
สังกัด 

เขารวม
กระบวนการ 
รร.สงเสริมฯ 

ผานการ
ประเมิน 

ระดับอําเภอ
ทั้งหมด 

รอการรับรอง
ระดับทองจาก
คณะกรรมการ

โซน 

จํานวน 
รร.ที่
ดําเนิน
การตอ 

หมายเหต ุ

23 ทุงศรีอุดม 23 23 21 7 2   
24 นาจะหลวย 36 36 36 2 0   
25 น้ําขุน 22 22 15 0 7   

รวม 1,197 1,197 1,057 174 140   

 
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

- รร.ผานเกณฑมาตรฐานระดับทอง 219 รร. 
- รร.ผานเกณฑมาตรฐานระดับเงิน 351 รร. 
- รร.ผานเกณฑมาตรฐานระดับทองแดง 332 รร. 

ขอมูลสถานบริการที่ยงัไมดําเนนิการสงผลการดําเนินงานอนามยัโรงเรียนและโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 
ประจําภาคเรยีนที่ 1 /2548 
 

สาธารณสขุอําเภอ / กิ่งอําเภอ โรงพยาบาล 
นาตาล ดอนมดแดง 
เขื่องใน มวงสามสิบ 

ศรีเมืองใหม ตระการพืชผล 
สวางวีระวงศ กุดขาวปุน 
นาจะหลวย โพธิ์ไทร 
น้ําขุน พิบูลมังสาหาร 

 สิรินธร 
 เดชอุดม 

 
กิจกรรมที่จงัหวัดโดยงานทันตสาธารณสุข ฝายอนามัย จะดําเนนิการตอไป 

1. ทีมประเมนิและรับรองมาตรฐานโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดบัจังหวัด จะออกนิเทศ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับการ
ประกวดโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพดีเดน ระดับเขตจากศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธาน ี

วันที่ 2 ก.ย. 2548 โรงเรียนพระกุมารอุบล อ.เมือง (ดีเดนระดับจังหวัดประเภทประถมศึกษา) 
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วันที่ 5 ก.ย. 2548 โรงเรียนโดมประดิษฐ อ.น้าํยนื (ดีเดนระดับจังหวัดประเภทมัธยมศึกษา) 
2. จัดทีมวทิยากรการอบรมโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อ.เดชอุดม ใน

วันที่ 26 ก.ย. 2548 ( วิทยากรจากกลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ , งานสขุาฯ , งานทนัตสาธารณสุข) 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

จากผลการสรุปการตรวจนเิทศ รอบที ่2 ของคณะผูตรวจฯ พบวา ตัวชี้วัดบางตัวยงัดําเนนิการ
ไมสําเร็จตามเปาหมาย ดังนัน้ขอใหตรวจสอบเรงดําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในเดือนกันยายนนี ้ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. ผลการประกาศ อย.นอย ดีเดนระดับเขตตรวจราชการประจําป 2548 : เขต 14 

ชนะเลิศ   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธาน ี
รองชนะเลิศอนัดับที ่1  โรงเรียนคาํเตยวิทยาคม   จังหวัดยโสธร 
รองชนะเลิศอนัดับที ่2  โรงเรียนกันทรลักษวทิยา   จังหวัดศรีสะเกษ 
รองชนะเลิศอนัดับที ่3  โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  จังหวัดศรีสะเกษ 
นวัตกรรมยอดเยี่ยม (รางวลัพิเศษ)  โรงเรียนอาํนาจเจริญ จังหวดัอํานาจเจริญ 

 ประกวดเมื่อวนัที่ 10 ส.ค. 2548 ที่โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี และเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2548 
คณะกรรมการประกวดระดับประเทศไดลงมาประเมิน ที่ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จะเขารับรางวลัจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในวนัที่ 
1 ก.ย. 2548 เวลา 10:00 น.(ชวงพิธีเปดงาน 30 ป อย.) ที่ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธาน ีฮอลล 9 และในวนันัน้จะมีการประกาศผลวา โรงเรยีนของเขตตรวจราชการใด ชนะเลิศ
เปนโรงเรยีน อย.นอย ดีเดนระดับประเทศ 
2. การพิจารณาการอนุญาตเปดคลินิกเอกชน 

คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจาํจงัหวัดอุบลราชธาน ี จะประชุมเพื่อพิจารณาการ
อนุญาตเปดคลินิกเอกชน ในวนัอังคารที่ 13 ก.ย. 2548 ขอใหคณะทํางานฯ (พนกังานเจาหนาที่ระดับ
อําเภอ) ในอําเภอ/กิ่งอําเภอ ที่มีการขออนุญาตเปดคลินิกเอกชน ใหรีบสงบนัทกึการตรวจสถานที่
กลับมาที่กลุมงานฯ โดยดวน เพื่อจะนําเสนอใหคณะอนกุรรมการฯพจิารณาในการประชุม 
3. การศึกษาดงูานดานการตรวจสอบเฝาระวังดานยา 

Mr.Pan Bahadur Kshetry, Acting Drug Administrator จาก เนปาลจะมาดงูาน การ
ตรวจสอบเฝาระวังดานยา ที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 21 – 22 ก.ย. 2548 โดยจะศึกษาดูงานที ่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน,ี โรงพยาบาลศูนยสรรสิทธิประสงค, ศูนยวทิยาศาสตร
การแพทยอุบลราชธานี และ ดานอาหารและยา ชองเมก็ 
4. การสรุปและจัดทําแผนงานคุมครองผูบริโภคปงบประมาณ 2549 
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ประชุมสรุป และ ทําแผนงานคุมครองผูบริโภคปงบประมาณ 2549 วนัอังคารที่ 27 ก.ย. 2548 
ที่โรงแรมลายทอง ขอเรียนเชิญหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค ระดับอําเภอ/กิ่งอาํเภอ ทั้งในสวนของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ โรงพยาบาลชุมชน เขารวมการประชุมคร้ังนี้โดยพรอมเพรียงกัน 
5. ผลการจัดอบรมชุดทดสอบอยางงาย 
 เนื่องจาก วันที่ 29 ส.ค. 2548 จะมีการอบรมการใชชุดทดสอบอยางงาย Test Kite ให
ผูปฏิบัติงานในระดับอําเภอของจังหวัดในเขต 14 ที่โรงแรมลายทอง โดย อย.เปนผูสนับสนนุ
งบประมาณ และศูนยวิทยฯ เปนวทิยากร ซึ่งทมีตรวจราชการไดมีขอซักถามวา เหตุใดผลการตรวจสาร
ปบเปอนในจังหวัดอุบลราชธานีถงึสงู คือ มีความปลอดภัยเกิน รอยละ 95 มีการตรวจสารปนเปอน 6 
ชนิด สูงถึง 20,000 ตัวอยาง แตปายทองอาหารปลอดภัยมีเพียงรอยละ 50+ จึงขอความรวมมอืจาก
อําเภอเรงดําเนินการและสงขอมูลมาที่ฝายโดยดวนดวย (อําเภอที่มีรอยละของปายทองฯ อยูในระดับ
ดี คือ เกนิรอยละ 90 ไดแก อ.เมือง, อ.มวงสามสิบ, อ.ดอนมดแดง, อ.น้ํายนื, และกิ่ง อ.เหลาเสือโกก) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. คายเยาวชนสดใส หวัใจแข็งแกรง 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ไดรับงบประมาณในการจัดทําคายเยาวชนสดใส 
หัวใจแข็งแกรง จากจังหวัดอุบลราชธานีในสวนของงบประมาณโครงการตามแผนยทุธศาสตรการ
พัฒนาจงัหวัด (CEO) ป 2548 โดยสนบัสนุนงบประมาณ จาํนวน 25 อําเภอๆ ละ 1 คาย โดย
กลุมเปาหมายเปนเยาวชนกลุมเสี่ยงคายละ 60 คน โดยสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอ
เชิญวิทยากรครู ข เขารวมประชุมเตรียมการและชีแ้จงรายละเอยีดงบประมาณในการจัดทาํคาย
เยาวชนสดใส หัวใจแข็งแกรงจังหวัดอุบลราชธาน ีคร้ังที ่2 ในวนัที ่5 ก.ย. 2548 เวลา 8.30 น. – 16.30 
น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีเพื่อจัดทาํคายใหเสร็จส้ินภายใน
เดือน กนัยายน 2548 นี ้
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ในปงบประมาณ 2549 จะมีการดําเนินงานรณรงคเลิกสูบบุหร่ีอีกครั้ง จะเปนโครงการใหญ 
เพื่อถวายแดในหลวง โดยจะมีงบประมาณใหดําเนนิการอีกในชวงตนป ซึง่จะมกีจิกรรมลงนามถวาย
ในหลวง วาจะลดละเลิกบหุร่ี  และมีการวิง่พรอมกนัทั่วประเทศ จากหมูบานมาตําบล ในวันที่ 13 พ.ย. 
2548 วิ่งจากตําบลมายงัอาํเภอในวนัที ่ 14 พ.ย. 2548 วิ่งจากอําเภอมายังจงัหวดัในวันที่ 15 พ.ย. 
2548 และวันที ่ 16 พ.ย. 2548 วิ่งจากจงัหวัดมายังเขต วันที ่ 17 พ.ย. 2548 จะเปนการวิ่งจากแตละ
ภาคเขา กทม. ใชระยะเวลา 3 วัน ใหถงึ สนามหลวง วันที่ 20 พ.ย. 2548 ซึ่งในวนัที ่20 พ.ย. 2548 พิธี
ถวายและมีกจิกรรมออกกําลังกายทีท่องสนามหลวง 



 21

วันที่ 16 พ.ย. 2548 จะมีงานของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ โดยทานปลัดจะมาเปนประธาน
ทอดกระถนิพระราชทาน  
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. การอบรมวทิยากรศูนยสุขภาพชุมชนระดับโซน 
 ตามที่ฝายไดรับงบประมาณสนับสนนุมาจาก สปสช. ใหดําเนนิการจัดการอบรมวทิยากรศูนย
สุขภาพชุมชนระดับโซนนัน้ ทางฝายขอใหทกุโซนคัดเลือกวิทยากร โซนละ 8 คน และสงเขารับการ
อบรม รุนละ 4 คน /โซน ที่เขือ่นอุบลรัตน จงัหวัดขอนแกน ตามกําหนดการดังตอไปนี ้

รุนที่ 1  วันที่  5-9  กันยายน  2548 
รุนที่ 2  วันที่  26-30  กันยายน  2548 
ขอใหแมขายสงรายชื่อผูเขารับการอบรม ภายในวันที่ 1 ก.ย. 2548 รถจะออกจาก สนง. สสจ. 

เวลา 08.00 น. ของวันแรกในการจัดการอบรม 
2. PCU ในฝน 

วันที่ 12-13 ก.ย. 2548 ที่ จังหวัดขอนแกน จะมกีารประชุมนาํเสนอผลการดําเนินงาน PCU 
ในฝน ระดับภาค และวันที ่ 2 ก.ย. 2548 จะมีการนาํเสนอผลการดาํเนนิงานระดบัจังหวัด ที่โรงแรมรี
เจนท ขอเรียนเชิญผูบริหารและผูสนใจเขารวมรับฟงการสรุปผลงานดวย 
3. การจัดเวทปีระชาคม  

ในวนัที ่12  ก.ย. 2548 เวลา 18.00-20.00 น. จะมีการจดัเวทีประชาคม เร่ือง “ประชาสัมพนัธ
อาหารปลอดภัย” ที่บริเวณโตรุงตลาดใหญ 
4. P.S.O. 

การประเมนิ P.S.O. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ในเดือนกันยายน โซนละ 1 อําเภอ ตาม
ความพรอมและสมัครใจ ขณะนี้เหลือโซน 5 ยังไมสงชือ่ สนง.สสอ.เขารับการประเมิน 
5. HNQA 

การสมัครเขารวมโครงการ HNQA จํานวน 9 โรงพยาบาล รอการตอบรับ 6 โรงพยาบาล/ 1 
เครือขาย  
6. การอบรมพฒันาศกัยภาพ อสม. 

ในชวงเดือน กันยายน จะมกีารจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 
ที่ ศอข. จึงขอใหแตละหนวยงานคัดเลือก อสม. เขารวมการอบรมดังกลาวดวย รุนแรกจะอบรมในวนัที ่ 
15 ก.ย. 2548 และสิ้นสุดการอบรมในเดือน มนีาคม 2549 รายละเอียดทางฝายไดทาํหนังสือใหแตละ
อําเภอทราบเปนที่เรียบรอยแลว 
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7. งานสุขศึกษา 
วันที่ 26-30 ก.ย. 2548 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะทาํการประเมิน

มาตรฐานงานสุขศึกษาใน 3 อําเภอ (อ.เมือง, อ.วารินชําราบ และ อ.พิบูลมงัสาหาร) ของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยจะประเมนิที่โรงพยาบาล และสถานที่อนามยัที่รวมโครงการวิจยัเชงิพฤติกรรม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

การจัดเวทีประชาคม เร่ือง “ประชาสัมพนัธอาหารปลอดภัย” ที่บริเวณโตรุงตลาดใหญ อาจ
ตองเลื่อนกาํหนดการออกไป ขอใหฝายสนบัสนุนฯประสานอีกครั้ง 

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. หลกัสูตร 3 วัน 2 คืน นี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก CEO ใหจัดการอบรมใหกับ อสม. ทีม่าจากทกุหมูบาน ทกุชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร
จะเนนเรื่อง ยาเสพติด บุหร่ี โรคไขเลือดออก สรางความเขาใจเกี่ยวกบังานและอุดมการณ ใหเปนใน
ทิศทางและรูปแบบเดียวกนัทั้งจงัหวัด นอกจากนี้ยงัคงตองสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ EMS 
เพื่อใหเกิดระบบที่ครอบคลุมและเกิดประโยชนแกประชาชน  
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. สรุปผลงาน Coverage UC เดือนกรกฎาคม 2548  พบวา มีความครอบคลุมรอยละ 95.65 ยังคงมี
สิทธิวางอยู 63,751 ราย ข้ึนทะเบียน 8,110 ราย อําเภอที่ข้ึนทะเบยีนไดมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 
คือ อ.บุณฑริก อําเภอที่มีความครอบคลมุมากเกินรอยละ 99 คือ อ.ตาลสุม, อ.ดอนมดแดง และ อ.ศรี
เมืองใหม ดูรายละเอียดไดที ่http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ 

1.2 เงนิเพิม่หรือลบในเดือน  
1.3 ผลงานแกไขสิทธิวางในเดือนกรกฎาคม 2548  
1.4 ผลงานแกไขสิทธิวางสะสม  
1.5 การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC ระหวาง ก.ค.-มิ.ย.48  
1.6 แนวโนมสิทธิวางตาํบล 

2. การโอนเงิน UC ในรอบเดือนสิงหาคม 
 ในเดือนสงิหาคม มกีารโอนเงิน UC ใหแกหนวยบรกิาร ตามผลงาน PP คร้ังที่ 3 ไปเปนที่
เรียบรอยแลว ซึ่งในการโอนเงนิครั้งนี้ ไดมีการหกัลบหนี้เงนิ PP จากที่ไดใหไปในครั้งแรกตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2547 ถึงเดือนมกราคม2548 
 เงินยอดที่ 2 เปนเงนิเพิ่มเตมิของ OP รอยละ 100 ประจําเดือนเมษายน 2548 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2548  
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 โอนเงนิใหโรงพยาบาลตางๆตามประกาศของ สสจ. เร่ือง คาตอบแทนสาํหรับแพทย ฉบับที ่5 
จํานวน 6 รพ. นัน้ ทางฝายไดโอนเงนิใหเปนทีเ่รียบรอยแลว ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ถึงเดือน
กันยายน 2548 
3. โครงการคนหาและจดทะเบียนผูพิการ 

จังหวัดอุบลราชธานีไดรับโควตา จาํนวน 2,968 ราย ขณะนี้ ณ เดือนสิงหาคม 2548 ไดมีการ
ลงทะเบียนในโปรแกรม สําหรับข้ึนทะเบียนผูพิการรายใหม 889 ราย และคาตอบแทนสาํหรับการนําผู
พิการมาขึ้นทะเบียนนัน้ จะพิจารณาในกรณีที่ ผูพิการที่มีสิทธิบัตรทองแตยังไมมีสิทธิ (สิทธิวาง) หรือ 
ผูพิการที่มีสิทธิบัตรทองแตไมไดระบุสิทธิผูพิการ หรือ ผูพิการที่มีสิทธบัิตรทองและระบุสิทธิผูพิการแลว 
แตไมไดจดทะเบียนผูพิการตาม พรบ. ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ป 2534 และผูการที่มาลงทะเบียน
เหลานี้ จะตองลงทะเบยีนตามโปรแกรมขึน้ทะเบียนใหมสําหรับผูพกิารเทานั้น จึงจะไดเงิน สวนหนวย
บริการจะไดเงนิคาตอบแทนรายละ 50 บาท โดยจะไดหลังจากสิ้นสุดโครงการ คือวนัที ่31 ธ.ค. 2548  
ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ 
4. การตรวจสุขภาพของพระภิกษุสงฆ 

ตามที่มนีโยบายใหหนวยบรกิารทุกแหง ตรวจสุขภาพของพระที่จําพรรษาอยูที่วัดทุกรูปนัน้ 
ทางฝายจะจัดสรรงบประมาณใหในรูปเหมาจาย โดยจะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ และถวายภัตราหาร
เชา หรือเพล  
5. การตรวจประเมินหนวยบริการที่จะขึน้ทะเบียนในป 2549 

ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพถวนหนา จะมีการตรวจประเมินหนวยบริการที่จะเขาโครงการ
ทุกป สําหรับป 2549 จะเริ่มออกตรวจหนวยบรกิารเอกชน คือ วันที ่ 21 ก.ย. 2548 จะไปตรวจที่ รพ.
เอกชนรมเกลา และวนัที่ 22 ก.ย. 2548 จะไปตรวจที่ รพ.คายฯ และ รพ.กองบนิ 21 สวนหนวยบริการ
ในสังกัดนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะออกตรวจประเมนิหนวยบริการของรัฐทุกแหง ในเดือนกันยายน 
2548 ถึงเดือนธันวาคม 2548 สวนการประเมิน PCU จะทําโดยใหแตละ PCU ประเมินตนเองกอนแลว
จะลงสุมตรวจอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ในป 2549 อาจมีโครงการคนหาและจดทะเบียนผูพิการอีก ซึ่งงบประมาณที่จะสนับสนนุนั้น
จะไดรับตามผลงาน ดังนัน้จะตองเตรียมการดําเนินงานโดยไมตองคาํนงึถงึงบประมาณที่จะได หากมี
โครงการไหนที่จะไดรับเงนิตอบแทน จงึมาพิจารณาบริหารจัดการใหเหมาะสม เพื่อใหทุกคนไดรับ
ประโยชนรวมกัน 
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ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT ของพนกังานบนัทกึขอมลู ในทุก PCU 

ขอเชิญพนักงานบนัทกึขอมลู ในทุก PCU เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT 
สําหรับงานขอมูลขาวสารสาธารณสุข ดังนี ้

 

รุนที ่ วันที ่ อําเภอ จํานวน 
กิ่ง อ.เหลาเสอืโกก 7 
กุดขาวปุน 10 
เมือง 16 

8 1 ก.ย.48 

รวม 33 
9 2 ก.ย.48 เขื่องใน 32 
10 5 ก.ย.48 มวงสามสิบ 25 
11 6 ก.ย.48 ตระการพืชผล 30 

 
สําหรับเจาหนาที่อําเภอโขงเจียมที่ไมไดมาอบรมตามกําหนดนั้น ใหมาอบรมในวนัที ่ 5 ก.ย. 

2548 
ผลการประเมนิการจัดการอบรมที่ผานมาระหวางวันที่ 15-19 ส.ค. 2548 คะแนนที่ไดรับจาก

การ Pre-test  คะแนนเตม็ 25 คะแนน  พบวา เจาหนาที่จากอําเภอทุงศรีอุดมทําคะแนนนอยที่สุดคือ 3 
คะแนน และเจาหนาที่จากกิ่งอาํเภอนาเยียทาํคะแนนไดสูงสุดคือ 22 คะแนน สวน Pos-test  
เจาหนาที่จากอําเภอทุงศรีอุดมทําคะแนนนอยที่สุดคือ 8 คะแนน และเจาหนาที่จากอําเภอน้ํายนืทาํ
คะแนนไดสูงสดุคือ 24 คะแนน 
2. การอบรม 

ขอเชิญผูสนใจสมัครเขารับการอบรมหลกัสูตร“การประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เพือ่การบริหารจดัการขอมูลสาธารณสุข” วนัที่ 19 – 23 ก.ย. 2548 ณ ศูนยฝกอบรม
คอมพิวเตอร สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี ทานสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรไดที่ 
http://www.phoubon.in.th 
3. สรุปการสงขอมูล 18 แฟม เดือนสงิหาคม 2548 
 

จํานวน PCU ที่สงขอมูล 
อําเภอ PCU 

ทั้งหมด ถูก ผิด รวม รอยละ 
รอยละทีส่ง 
ก.ค.48 

โพธิ์ไทร 11 11 0 11 100 90.91 
สําโรง 13 13 0 13 100 92.31 
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จํานวน PCU ที่สงขอมูล 
อําเภอ PCU 

ทั้งหมด ถูก ผิด รวม รอยละ 
รอยละทีส่ง 
ก.ค.48 

ดอนมดแดง 5 5 0 5 100 88.00 
พิบูลมังสาหาร 21 21 0 21 100 85.71 
กิ่งอําเภอน้ําขุน 6 6 0 6 100 100 
เดชอุดม 28 1 27 28 100 89.29 
สิรินธร 8 0 8 8 100 87.50 
กิ่งอําเภอนาเยีย 5 1 4 5 100 0 
กิ่งอําเภอนาตาล 6 0 6 6 100 0 
กิ่งอ.เหลาเสือโกก 6 0 6 6 100 0 
กิ่งอ.สวางวีระวงศ 6 0 6 6 100 0 
ตระการพืชผล 29 0 28 28 96.55 0 
วารินชาํราบ 19 18 0 18 94.74 0 
บุณฑริก 17 13 3 16 94.12 100 
กุดขาวปุน 9 0 8 8 88.89 88.89 
ศรีเมืองใหม 17 15 0 15 88.24 82.35 
มวงสามสิบ 24 21 0 21 87.50 100 
ตาลสุม 8 7 0 7 87.50 0 
เมือง 20 0 16 16 80.0 80.00 
ทุงศรีอุดม 7 0 4 4 57.14 42.86 
น้ํายนื 13 6 0 6 46.15 76.92 
เขมราฐ 11 0 5 5 45.45 36.36 
โขงเจียม 11 4 0 4 36.36 0 
เขื่องใน 31 0 0 0 0 58.06 
นาจะหลวย 10 0 0 0 0 90.00 

รวม 341 142 121 263 77.13 60.12 
 

จากการสงขอมูลในครั้งนี ้พบวา อัตราการสงขอมูลมากขึ้นรอยละ 17 แตอัตราขอมูลผิดพลาด
ก็มีมากขึ้น สวนเรื่องความทันเวลาและความครบถวน นั้น ไดรับการแกไขในระดับหนึง่ แตยังคงตอง
ติดตามความถูกตองของขอมูลตอ 



 26

4. SMART CAMP 
 ขอติดตามการรายงานขอมลู SMART CAMP เดือนที ่ 3 ซึ่งขอใหทุกอาํเภอรายงานการ
ติดตามผลครั้งที ่ 3 ส้ินเดือนสิงหาคม ภายในวนัที่ 2 ก.ย. 2548 เพื่อจะไดนําผลเขาที่ประชมุระดับเขต
ในวนัที ่6 ก.ย. 2548 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT ของพนักงานบันทกึขอมูล ในทกุ PCU สวนหนึ่งเปน
การตรวจสอบการจางบุคลากรของ PCU วาตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่ตองการจางหรือไม 

ขอใหศูนย IT หาคณะกรรมการ ตรวจประเมินพนกังานบันทึกขอมูล วาผานเกณฑหรือตรง
ตามคุณสมบัติหรือไม แลวแจงผลกลับไปยังอําเภอดวย หากไมตรงตามคุณสมบัติทางอําเภอจะไดจาง
พนักงานบนัทกึขอมูลใหมทดแทน แตถาสามารถพัฒนาไดอาจจะอนุโลมใหจางงานตอได  
 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
ฝายอนามยั 

ทาง สนง. สสจ. จะซื้อเครื่องประเมนิสมรรถภาพทางกาย สําหรับประชาชน โดยจะมอบให 
CUP และใชรวมกนัในอาํเภอ จํานวน 19 สสอ. และในวันที่ 14 ก.ย. 2548 จะเชญิผูรับผิดชอบรับฟง
การชี้แจงการใชอุปกรณตางๆ และการใชโปรแกรมการประเมินดวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.28 น. 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 


