
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  10 /  2546  วันที่  28  ตุลาคม  2546 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

--------------------------------- 
 

ผูมารวมการประชุม 
1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายอัครเดช สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประยูร พันธศิริ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
8 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
9 นายบุญเติม บุญลน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

10 นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
11 นางเจริญศรี โควินท แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
12 นส.ดรุณี คชพรหม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
13 นายเมธ ี วงศเสนา แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
14 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
15 นส.พิรุษหลักษณ สุวรรณกูฎ แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
16 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
17 นางชลชืน่   แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 7 
18 นางพรพิศ มุงหมาย สํานักงานสาธารณสุขเขต 7 
19 นางรัชนวีรรณ ไชยรักษ นักวชิาการสาธารณสุข 6 
20 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
21 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
22 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
23 นายบุญธรรม ไชยยศ หัวหนาฝายอนามยั 
24 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
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25 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
26 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานประชาสัมพันธ 
27 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
28 นางกมลชนก ภาคทอง แทนหัวหนางานการแพทย 
29 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
30 นางน้าํเพชร ตั้งยิ่งยง หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
31 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
32 นางนิภากรณ ธาน ี แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
33 นางหรรษา อยางสวย หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
34 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
35 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
36 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
37 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
38 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
39 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
40 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
41 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
42 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ฝายประกนัสขุภาพ 
43 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
44 นายชูวทิย ธาน ี แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
45 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
46 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
47 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
48 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
49 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
50 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
51 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
52 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
53 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
54 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
55 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
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56 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
57 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
58 นายนนัทพร ศุภสร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
59 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
60 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
61 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
62 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
63 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
64 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
65 นายปญญา แสนโสม สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
66 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
67 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
68 นายสากล สีทากุล นักวชิาการสาธารณสุข 4 สสอ.ทุงศรีอุดม 
69 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
70 นายสวุทิย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
71 นายสเุมธ นิยกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
72 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบิูลมังสาหาร 
73 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
74 นายศรัณย ตันติ์ทวิสุทธิ ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
75 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
76 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
77 นายกฤตพล  คงเกษม ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
78 นายธีรยุทธ สมหวงั ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
79 นส.ไพรี เต็มดวง แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
80 นายภิรักษ รุงพัฒนาชยักลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
81 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
82 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
83 นายสหชาติ อธิโชติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
84 นายเดนชัย ตั้งมโนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
85 นายวิลพงษ พรมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
86 นายสทุธนินัท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
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87 นางสุดาพรรณ ประคองพนัธ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
88 นส.สุภาภรณ พุฒผา โรงพยาบาลตระการพืชผล 

 
ผูไมมาประชมุ  (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
2 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
3 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
4 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
5 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
6 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
7 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
8 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
9 นายชัยสทิธิ ์ สุนทรา ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 

10 นางกษมา มักการุณ ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
11 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
12 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
13 นางเพ็ญทิพย คุปวานชิพงศ ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
14 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
15 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานในการ
ประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี ้

พิธีมอบรางวัลการประกวดชมรม To Be Number One ที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด  โดย
รับมอบใบประกาศเกยีรติคุณพรอมรางวลั  ดังนี ้
     - ชนะเลิศ   ไดแก  โรงเรียนวิจิตราพทิยาคม 
     - รองชนะเลิศอันดับ 1  ไดแก  โรงเรียนนาตาลเหนือ   อําเภอเขมราฐ 
     - รองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแก  สถาบันราชภฎัอุบลราชธาน ี

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสาธารณสุขอําเภอ ป 2547  
 คุณลําพูน  ฉวรัีกษ             สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล     ประธาน 
 คุณสมัย  พูลทอง               สาธารณสุขอําเภอพิบูลมงัสาหาร     รองประธาน 
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 คุณสมพงษ  พงษชีวนิ        สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม             รองประธาน 
 คุณสุทิน   กมลฤกษ           สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก              เลขานุการ 
 คุณธานนิทร   ไชยานุกูล     สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม              ผูชวยเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ไดแตงต้ังผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี ไดแก 

นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
นายประยูร พันธศิริ  ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
นายประเสริฐ บรรเทิง  ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
นายพัสกร ชิณวงศ  ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

โดยมีบทบาทหนาที่เปนผูประสานงานระหวางฝายตางๆ กับหนวยงานในพืน้ที ่ สนับสนนุการ
บริหารงาน ตรวจสอบดูแลเร่ืองราวรองทุกขตางๆ ปฏบัติราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขในการไป
ประชุมในงานที่ไดรับมอบหมาย และมอบหมายใหมกีารดูแลเขตพื้นทีส่าธารณสุข( โซน ) ดังนี้  

เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 1   มีอําเภอเมืองเปนแมขาย รับผิดชอบโดย  นายประยูร  พนัธศิริ 
ประกอบดวย อําเภอมวงสามสิบ อําเภอเขือ่งใน อําเภอดอนมดแดง และกิ่งอาํเภอเหลาเสือโกก  

เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 2 มีอําเภอตระการพืชผลเปนแมขาย รับผิดชอบโดย นายประเสริฐ  บันเทิง 
ประกอบดวย อําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอกุดขาวปุน และกิ่งอําเภอนาตาล 
 เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 3มีอําเภอพิบูลมังสาหารเปนแมขายรับผิดชอบโดยนายบัณฑิต ประชุมรักษ 
ประกอบดวยอําเภอโขงเจียม อําเภอสิรินธร อําเภอตาลสุม และอําเภอศรีเมืองใหม 
 เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 4  มีอําเภอวารินชําราบเปนแมขาย รับผิดชอบโดย นพ.ชัยพร พรหมสิงห 
ประกอบดวย อําเภอสําโรง กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ และกิ่งอําเภอนาเยีย  
 เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 5  มีอําเภอเดชอุดมเปนแมขาย รับผิดชอบโดย  นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ 
ประกอบดวย อําเภอน้ํายืน อําเภอนาจะหลวย อําเภอบุณฑริก อําเภอทุงศรีอุดม และกิ่งอําเภอน้ําขุน 
1.2 ผลจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัด ในวนัที ่ 27  ตุลาคม  2546  ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  สถาบันราชภัฎอุบลราชธาน ี

1.2.1 เร่ืองกาํหนดการเสด็จฯ 
  - หมายกาํหนดการเสดจ็ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนินีาถและพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งจะแปรพระราชฐานประมาณวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2546 ณ 
พระตําหนักภพูานราชนิเวศน จงัหวัดสกลนคร ขอใหอําเภอและกิ่งอาํเภอทีม่ีการดําเนินงานโครงการ
พระราชดําริทัง้ 8 โครงการไดประสานงานติดตามผลการดําเนินงานความกาวหนาตามวัตถุประสงค 
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  - หมายกาํหนดการเสด็จของสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครินทร  ในวนัที่  16  พฤศจิกายน  2546 ณ  โรงเรียนบานหนองผือใหญ  หมูที ่4 ตําบลนา
โพธิ์กลาง  อําเภอโขงเจียม  โดยจะมีหนวยแพทยเคลื่อนที ่ พอ.สว.  ออกปฏิบัติงานตามปกติขอใหฝายที่
รับผิดชอบติดตามตรวจสอบบุคลากรใหแนนอนที่จะออกปฏิบัติงานดวย 

1.2.2 แนะนําขาราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงในพื้นทีจ่ังหวัดอุบลราชธาน ี
  - นายสุพล  ลีมางกูร  นายอาํเภอเขื่องใน ยายมาจากนายอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
  - นายสุวัจชัย  สังคะพัฒน นายอําเภอนาจะหลวย ยายมาจากหวัหนากลุมงานปกครอง
จังหวัดชัยภูม ิ
  - นายวฒันา  วุฒิชาต ิหวัหนากลุมงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจาก
ปลัดอําเภอผูเปนหวัหนาประจํากิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
  - นายไพรัตน  จังวัฒนกุล  ปลัดอําเภอผูเปนหวัหนาประจํากิ่งอาํเภอสวางวีระวงศ  ยายมา
จาก ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง อําเภอตาลสุม 
  - นายมหรรณพ  กาญจนวจิติร ปลัดอําเภอผูเปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอนาตาล ยายมา
จาก ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครองอําเภอตาลสุม 
  - นายชุมพล  ตาลชัย  หวัหนาสถานีพัฒนาที่ดินจงัหวดัอุบลราชธาน ียายมาจากหวัหนา
สถานพีัฒนาที่ดินจงัหวัดมกุดาหาร 
  - นายอําพล  ทาแกว ผูอํานวยการฟนฟูอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส  ยายมาจาก 
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึง่สันมหาพน จงัหวัดเชียงใหม 
1.3 กฎหมายปฏิรูประราชการมีประเด็นที่นาสนใจและติดตาม เชน 

- การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
- การบริหารเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน 
- การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของภาระกิจของรัฐ 
- การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพคุมคาเชิงภาระกิจของรัฐ 
- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การปรับปรุงภาระกิจของสวนราชการ 
- การอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการของประชาชน 
- การประเมนิการปฏิบัติงาน 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารจงัหวัดบูรณาการ 

จังหวัดมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแบบบูรณาการ โดยม ี  ทาน สันทัด จตุชัย รองผูวา
ราชการเปนประธาน งบประมาณป 2547 จะมีการบูรณาการเงินเดอืนทัง้จังหวัด  โดยแตละจังหวัดสามารถ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหสําหรับขาราชการต่ํากวาระดับ 8 ถาสูงกวาระดับ 8 สวนกลางเปนผูพิจารณา 
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1.4 การสรุปผลงานและแผนยุทธศาสตรของจังหวดั 
 กําหนดใหมีการนําเสนอในวันที่  12-13  พฤศจิกายน  2546  ณ  ศูนยฝกอบรมและพัฒนาโขง
เจียม  ซึ่งจะเปนการนําเนอแผนสวนใหญ  นอกจากนี้ยงัเปนแผนนอกเหนือจากนโยบายหลกัเพื่อใหมีแผน
ครอบคลุมปญหาสาธารณสุขทุกๆดาน 
1.5 เรื่องอื่นๆ 
 ประมาณเดือน พฤศจิกายน คาดวาจะสามารถชื้อ Computer สําหรับหัวหนาฝาย และผูบริหารใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานไีด หากอาํเภอหรือหัวหนาศูนยวิชาการอื่นๆ สนใจก็สามารถสั่ง
ชื้อ Computer ไดในราคาเดยีวกนั 

ในวนัที ่ 28 พฤศจิกายน 2546 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด วางแผนจะทาํบุญเลี้ยงพระ กอน
ประชุมประจําเดือน ซึง่อาจมีการทาํผาปารวมดวย 

การประชุมประจําเดือนในวาระที ่5  
หัวขอที ่1 – 6   ผูรับผิดชอบในการติดตามงานคือ นายแพทย ชัยพร พรหมสิงห 

 หัวขอที ่7 – 15  ผูรับผิดชอบในการติดตามงานคือ อ. นิพนธ มานะสถิตพงศ 
 หัวขอที ่16 – 17  ผูรับผิดชอบในการติดตามงานคือ อ. อัครเดช  สารสมัคร 
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนในแตละครั้งเศษเงนิที่เหลือจะพิจารณาใหกับหนวยงานระดับ

สถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนที่มีผลงานดีเดนของแตละอําเภอกอน  จงึจะพจิารณาอําเภอที่มี
ผลงานดานการแกไขปญหายาเสพติดและไขเลือดออกดีเดนโดยจะใหโควตากับสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอและโรงพยาบาล แหงละ 2 คน 

ทุกสัปดาหที่  3  ของเดือนกระทรวงไดจัดใหมีการประชุมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายเนนหนกัของรัฐบาล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่อบ 0027.002  / ว.7730   ลงวันที ่  24   
ตุลาคม   2546  ไดสรุปรายงานการประชมุและ Up load  ไวที ่www.phoubon.in.th   เพื่อใหผูเขาประชุม
ตรวจสอบ   จาํนวน 11  หนา  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 สรุปวาระการประชุมในครั้งที่ผานมา หากตองการเปลี่ยนแปลง แกไขใหแจงที่งานประชาสัมพนัธ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

http://www.phoubon.in.th/
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม เปนระเบียบวาระการติดตามผลความกาวหนาการดําเนินงานจากการประชุมคร้ังกอน 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

ตามทีว่ิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สรรพสิทธิประสงค ไดแจงหลกัสูตรการฝกอบรมมาแลวนัน้ 
หากมีทานผูไดสนใจ หลกัสูตรอื่น ๆ นอกจากหลักสูตรที่ทางวทิยาลยักําหนด สามารถแจงเพิ่มเติมได ทาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจะไดพิจารณา เนื่องจากทางวทิยาลัยฯ สามารถขอแตมสะสมจากสภาการ
พยาบาลได 
 หลักสูตรเวชกจิ ( EMS ) จะมีการพฒันาจาก 2 ปเปน 4 ป และเขาระบบ Entrance  ดังนัน้ จงึควร
มีการพจิารณาคุณสมบัติผูเขาเรียน ใหเหมาะสมมีความคลองตัวสงู สามารถทํางานไดเต็มที ่ ในอนาคต
อาจมีผูทีม่ีความสามารถสงู และผานการเรียนไปฝกและศึกษาเพิม่เติมที่ประเทศญี่ปุน และขอใหมีการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในโรงพยาบาลมีความรูความสามารถดาน EMS เพื่อรองรับและเปนสถานที่การ
ฝกงานของนักศึกษาและพฒันาระบบ EMS ของจังหวดั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

ในวนัที ่ 28 ตุลาคม 2546 จะมีการจัดสัมมนาผูบริหารสามัญศึกษาและสาธารณสุข ในจังหวัด
พื้นที่ศึกษา 5 เขต ( 7ภาคเรียน ) เกี่ยวกับไตรคมบําบัด ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

ในวนัที ่12 – 14 พฤศจิกายน 2546 จะมกีารประชุมเร่ืองระบบการดแูลจิตสังคมบําบัดในโรงเรยีน 
เปาหมายไดแก ครู และเจาหนาที่สาธารณสุขในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 5 เขต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี 

ในวนัที ่4 – 7 พฤศจิกายน 2546 ทางวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ไดจัดการอบรมการวิจัยในชัน้
เรียนใหกับอาจารย ผูสนใจสามารถเขารวมการอบรมได 

แผนพัฒนาคน( ฝกอบรม ) มีหลักสูตรดังนี ้
1. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูบริหารระดับตางๆ ( ตามบันไดความกาวหนา) มี 6 โครงการ 
2. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาดานวิชาชีพ ม ี4หลักสูตร 
3. การพัฒนาดานวิชาการ มี 5 หลักสูตร 
4. การพัฒนาดานทัศนคติตอการทํางาน 3 หลักสูตร 
5. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาดานจัดการ มี 6 หลักสูตร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4 ศูนยอนามัยที่ 7 
ศูนยอนามัยที ่ 7 มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางรางกายสาํหรับทุกโรงพยาบาลเปนโปรแกรม

เดียวกับที่ศูนยฯใชในปจจุบนัซึ่งสามารถวเิคราะหและแปลผลเพื่อใหคําแนะนํา ในการดูแลสุขภาพแก
ประชาชนที่มาทดสอบได สวนรายละเอียด ทางศนูยอนามัยที ่ 7 จะไดประสานฝายอนามัย คาดวาจะเสร็จ
ส้ินภายในเดือน พฤศจิกายนนี ้ 

แผนการดําเนนิงานของศนูยอนามัยที่ 7 ในป 2547 จะไมมีแผนการจัดอบรม แตจะเปนหนวย
สนับสนนุ การดําเนนิงานของแตละจังหวัดตามแผนบูรณาการของจงัหวัดที่จัดทาํขึ้น 

เนื่องดวยผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่ 7 ไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด จงึใครขอใหสมาชิกทุกคนตระหนกัถงึสิทธหินาที่และประโยชนของ
ตน ไปใชสิทธิ์ และขอใหมีการเลือกตั้งอยางโปรงใส ยุติธรรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี

จะมีการออกหนวยพระราชทานผลิตเครื่องกายอุปกรณ ขาเทียม   ในโครงการเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจาพีน่างเธอ      เจาฟากัลยาณิวัฒนา     กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   ในระหวางวันที ่  
23 – 26 พฤศจิกายน 2546 ณ วิทยาลยัพระบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 สาธารณสขุอําเภอ 
 ขอใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯไปใชสิทธิกันอยางพรอมเพรียง ในวนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2546 ซึ่ง
จะเปนการประชุมใหญสามญัและการเลือกตั้ง ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน  ในการเลือกตั้งแมวาจะมี
ผูสมัครรับการเลือกตั้งเพยีง 1 คน ผูสมัครจะตองไดรับคะแนนเสยีง 20 % ของสมาชิกที่มาใชสิทธิ
ลงทะเบียน จงึจะถือวาไดรับการเลือกตั้งอยางเปนเอกฉันท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสาํคัญป 2547 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ (ฝายประกันสขุภาพ) 

5.1.1 แผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพป 47 อางถึงหนงัสือ สธ.0209.02/ว.94 ลงวนัที ่ 16 
ตุลาคม 2546  

- รูปแบบการจัดสรรเงิน      แนวทางการดําเนนิงานคือ  Exclusive 
- งบOPD และ PP   แนวทางการดําเนินงานคือ  กนัเงนิ SF 5 % สําหรับจายเบี้ยกันดาร คาจาง

นักเรียนทนุ 2 ป ชวยเหลือเครือขายที่มีปญหางบดําเนินการ , จาย Fixcost + OT ใหแกสอ.และ PCU 
- การจัดสรรให PCU หรือ สอ. แนวทางการดําเนินงานคือ  คาจาง 7,100 บาท/เดือน (PP+OPD),

คาสาธารณูปโภค 1,000 บาท/เดือนและโอที 2,200 บาท/เดือน หรือ 7,600 บาท/เดือน 
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- งบ IPD แนวทาง สธ. คือ กนัไวตามจาย2.5% , ที่เหลือจัดสรรตาม DRG with global budget, 
ผูปวยในที่มีคา DRG นอยกวา 0.5 ใหหนวยบริการเจาของผูปวยจายและคา RW ของ รพช.10-30 เตียง 
เทากับ 5000บาท รพช.มากกวา 30 เตียงเทากับ 6,000บาท รพช.นอยกวา 300 เตียงเทากับ 7,000 บาท 
รพศ.เทากับ 10,000 บาท 

- การตามจาย OPD แนวทางการดําเนนิงานคือ   
ภายในจงัหวัด  สอ.                      30  บาท/คร้ัง 

รพช.                   120 บาท/คร้ัง 
รพ.คาย               200 บาท/คร้ัง 
รพศ.                   250 บาท/คร้ัง 

 ภายนอกจังหวัด  หักเงิน CUP 2.5 % และจายตามคาใชจายจรงิแตไมเกิน  700  บาท 
กรณีตรวจพิเศษใชแนวทาง ดังนี ้CT จาย 2,000 บาท/ราย สลายนิ่ว จาย 900 บาท/รายโดยใชงบ 

SF 9,000 
ขอให CUPและPCUกาํหนดแผนการพัฒนาและแผนการใชงบประมาณของหนวยบรกิารเพือ่

ปรับปรุงคุณภาพและประสทิธิภาพในการดําเนนิงานใหจังหวัดทราบ โดยแผนดังกลาวผูตรวจราชการฯจะ
เปนผูพจิารณาควบคุมกาํกบัดูแลตอไป 

จากการดําเนนิงานตามชุด สิทธิประโยชนหลังป 2546 พิจารณางบประมาณคาดําเนินการทัง้หมด 
โดยหักเงนิเดอืน 55% พบวาติดลบ 5 แสนบาทแตถาหากวามีการรวมกนัชื้อวัสดุ จะประหยัดงบประมาณ
ไดประมาณ 16 ลานบาท  ดังนัน้ในปงบประมาณ 2547 ในการจัดชื้อวัสดุในงานสรางเสรมิมอบให
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพจิารณา 

แนวทางในการดูแลประชากร ป 47 ใหดูแลประชากรทัง้ UC และ NON-UC โดยบริการฟรีในเด็ก 
0 – 12 ป, นักเรียน, หญิงตั้งครรภ, ผูปวยมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก (ฝายควบคุมโรค) 
 สถานการณไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธาน ี  (1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2546)  มีผูปวยรายงาน
ทั้งสิน้ 2,998 ราย อัตราปวย 167.23 ตอประชากรแสนคน มีผูเสยีชีวิต 3 ราย ที่อําเภอตาลสุม 1 ราย 
อําเภอกุดขาวปุน 1 ราย และอําเภอ ตระการพืชผล 1 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.1 
 อําเภอที่มีอัตราปวยสงูสุด 5 อันดับ มีดงันี ้
 1. อําเภอศรีเมืองใหม อัตราปวย 333.67 ตอแสนประชากร 
 2. อําเภอตระการพืชผล อัตราปวย 254.25 ตอแสนประชากร 
 3. อําเภอกุดขาวปุน อัตราปวย 254.02 ตอแสนประชากร 

4. อําเภอเดชอุดม อัตราปวย 243.89 ตอแสนประชากร 
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5. อําเภอโพธิ์ไทร อัตราปวย 206.40 ตอแสนประชากร 
การกระจายของโรคตามเวลาในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พบวา การเกิดโรคมีแนวโนมลดลงต่ํา

กวาคา Median ( ป 2541-2545 ) แตอยางไรก็ตามควรมีการเตรียมพรอมทกุดานในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกในพืน้ที่อยางตอเนือ่ง เนือ่งจากยังมีรายงานผูปวยในหลายพืน้ที่ของจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ฝายควบคุมโรคไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงในการรณรงค  โดยฝายไดจัดซือ้
น้ํายาและทรายอะเบท  เพื่อใชในการณรงคชวงปลายเดอืนพฤศจกิายน 2546 พรอมกันทั่วประเทศ จึงใคร
ขอใหอําเภอติดตอรับส่ิงสนบัสนุนดงักลาวไดที่ฝายตัง้แตวันนีเ้ปนตนไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ (ฝายควบคุมโรค) 
 ไดกําหนดตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตรในการรณรงคควบคุมลดอัตราการตายในโรคไมติดตอ ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุ มะเร็งปากมดลูกและมะเรง็เตานม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.4 การควบคุมโรคเอดส (ฝายควบคุมโรค) 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ควรมีการรายงานสถานการณโรคเอดสทุกๆเดือน 
5.5 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสรุาและการสูบบุหรี่ (ฝายควบคุมโรค) 
 ตั้งแตวันที ่ 8 พฤศจิกายน 2546  จะไดมีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติที่กําหนดให โรงเรยีน 
โรงพยาบาล รานอาหารติดแอร สถานที่ราชการ ศูนยการคา และสวนสุขภาพเปนสถานที่ปลอดบุหร่ี และ
การณรงคงดจาํหนายสุราใหกับเด็กทีม่ีอายุต่ํากวา 18 ป  เปาหมายตาํบลละ 4 ราน 
มติที่ประชุม  รับทราบ ควรติดตามจากตวัชี้วัดที่กําหนด 
5.6 การพัฒนาดานขวัญกําลงัใจและสิทธิประโยชนของ อสม. (ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข) 

อยูระหวางการดําเนินงานคดัเลือก อสม. ป 2547 หลังจากนัน้จะจดัใหมีการอบรมฟนฟูความรู
ใหกับ อสม. ทั้งเกาและใหม  วางแผนการจัดงานเฉลิมฉลองวนั อสม.แหงชาต(ิ20 มีนาคม 2547)และ
ประกวด อสม.ดีเดน เชิดชูเกียรติแก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 25 ป การเพิ่มสวัสดิการใหแก อสม. โดยใหใช
หองพิเศษในสถานบรกิารของรัฐ 
มติที่ประชุม  รับทราบและขอทราบรายงานผลการดําเนินงานมูลนิธ ิอสม.ทุกๆเดือน (งบประมาณใชจาย
อยางไรคงเหลอืเทาใด) 
5.7 การออกกําลงักาย (ฝายอนามยั) 

การดําเนินงานชมรมสรางสขุภาพ ทกุอาํเภอจะตองสงสรุปรายงานความกาวหนาทุกเดือนในการ
ดําเนนิงานชมรมสรางสุขภาพ  
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การจัดงานมหกรรมรวมพลคนเสื้อเหลืองพรอมกันกับสวนกลางครั้งที่ 2 ในวนัที่ 23 พฤศจิกายน  
2546 ณ บริเวณทุงศรีเมือง เวลา 09.00-17.00 น. โดยมีกิจกรรมการประกวดออกกําลงักายแบบแอโร
บิกสากล /แอโรบิกอีสาน/ บริการทดสอบสมรรถภาพรางกาย/ นิทรรศการการออกกําลังกาย และในเวลา 
17.00 น. รวมพลังมวลชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ออกกําลงักายแบบแอโรบิกพรอมกัน (สีเสื้อสีใดก็ได) 
การถายทอดสดทางโทรทัศนจะมีเฉพาะทีจ่ังหวัดขอนแกนเทานั้น 

การดําเนินกิจกรรมรวมพลคนเสื้อเหลือง ขอใหดําเนนิการทุกพื้นที่ โดยเฉพาะระดับ อบต. ที่มี
ชมรมออกกําลังกาย/ ชมรมสรางสุขภาพ และสงรายงานผลการดําเนนิงานใหจังหวดัทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ ใหCUP เขียนงบประมาณในแผนปฏิบัติที่จะใชในการดําเนนิงานกิจกรรมในครั้งนี้
ดวย ควรปรับเวลาจาก 17.00 น. ใหเร็วขึ้น 
5.8 อาหารปลอดภัย (ฝายคุมครองผูบริโภค) 
 ในสวนกลางมกีารตั้งศูนยปฏิบัติการดานความปลอดภยัอาหารอยูที ่ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ทุกวนัที่ 28 ของเดือนจังหวัดจะตองสงขอมูล E-Inspection เนื่องจากรัฐบาลประกาศวา อาหารประเทศ
ไทยจะตองปลอดภัยใน 1 มกราคม 2547 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการนี้ม ี 28 ตัวชี้วัด จะเกีย่วของกับ
ระดับจังหวัด 16 ตัวชี้วัด  จากรายงานสถานการณดานอาหารในประเทศพบวา อุบลราชธานีมีสารปนเปอน
ในอาหารมากที่สุด ควรมีการเรงรัดการแกไขปญหา ในวนัที ่ 21  ตุลาคม  2546 เลขาธิการ อย.ไดมาตรวจ
เยี่ยมที่ตลาดอุบลเจริญศรี ไดมีการเก็บตัวอยางผักมาตรวจหาปริมาณยาฆาแมลงที่ไมปลอดภัยพบเพยีง 2 
ตัวอยางจาก  248  ตัวอยาง ซึ่งเปนพริกจากบานหัวเรือ สวนสารเรงเนือ้แดงในจังหวดัไมพบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  อําเภอที่มีปญหาใหกําหนดเปนตัวชี้วัดดวย  ขอความรวมมอืใหอําเภอสงรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนนิงานทั้งในรานอาหารและตลาดทุกๆเดือน 
5.9 ยาเสพติด (ฝายการแพทยและสขุภาพจิต) 
 เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน  เปนชวงการนบัถอยหลงัการดําเนนิงานยาเสพติด ภาระกิจ
ของสาธารณสุขคือการบําบัดและติดตามผูติดยาเสพติด 

ขอใหแตละอําเภอสงรายงาน บสต 1-5 ของผูเสพและผูติด ภายในเดือนตุลาคมเพื่อนาํรายชื่อสง
เขากระทรวงรวมประกาศในวันที่ 5 ธันวาคมที่จะถึงนี ้
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.10 โครงการ To Be Number One (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต) 
 ในวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2546  จะมีการประเมินชมรม To Be Number One ระดับเขต โดยจะมา
ประเมินชมรมที่โรงเรียนวจิิตราพิทยาคม  และบานชาด  ตําบลทรายมลู  อําเภอพิบลูมังสาหาร 
 การกระจายเขม็ To Be Number One ใหกระจายตามรายชื่อสมาชิกของแตละอําเภอ ที่ฝาย
บันทกึลงแผน Disk ขอใหแตละอําเภอไปติดตอรับดวย 
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กรมสุขภาพจติขอรายชื่อสมาชิก To Be Number One เพื่อทูลเกลาถวายในหลวงในวันที ่ 5  
ธันวาคม  เปนกรณีพิเศษ มีแบบฟอรม 2 แบบ สงเพิม่หมูบานละ 200 คน โดยสงเขากรมโดยตรง ทั้งนี้ให
เสร็จส้ินภายในวนัที ่7 พฤศจิกายน  2546 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.11 การพัฒนาเด็กดาน IQ และ EQ (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต) 
 จากการคัดกรองเบื้องตนเมือ่ 2 เดือนที่ผานมา พบผลการตรวจ Positive 30 ราย จาก 5,300 ราย 
คิดเปน รอยละ 5  พบสูงสดุที่อําเภอตาลสุม  10 ราย โดยเด็กเหลานีจ้ะตองผานการตรวจเพื่อยืนยันผลซ้าํ
อีกครั้ง เร่ิมในวันที่ 7 พฤศจกิายน 2546 ทีอํ่าเภอตาลสุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.12 การลดปญหาความเครียดและพฒันาสขุภาพจิต (ฝายการแพทยและสขุภาพจิต) 
 ไดมีการกําหนดลงเปนแผนบูรณาการในระดับจังหวัดเปนที่เรียบรอยแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.13 โครงการเฉลิมพระเกรียติ72พรรษามหาราชนิ(ีแกวตาดวงใจ)(ฝายการแพทยและสขุภาพจิต) 
 - การผาตัดตอกระจกมีเปาหมาย 1,300 ราย ในผูสูงอาย(ุ60ปข้ันไป) อยูในระหวางการคัดกรอง
เมื่ออําเภอคัดกรองแลวโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคจะตรวจคัดกรองซ้ํา กอนนัดผูปวยเขารับการรักษา 
 - การผาตดัหัวใจ มีเปาหมายและรายชื่อผูที่เขาโครงการเรียบรอยแลว และอยูในระหวาง
ดําเนนิการ และจะดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในป 2547 
 ขอเสนอจากทีป่ระชุม  ระยะเวลาในการคดักรองนอยเกนิไป  ไมสามารถทําไดครอบคลุมทั้งอาํเภอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ขอใหทุกอําเภอใหความสําคญั  ควรมีการจัดระบบสงตอการรักษา ใหมีรายงาน
ทุกเดือนวาดาํเนินงานไปถงึระยะใด มีการสํารวจไปกี่ราย ไดรับการรักษาไปแลวกี่ราย ขอใหอําเภอคัดกรอง
ผูปวยใหมทัง้อําเภอสงรายงานภายในวนัที่  20  พฤศจกิายน  2546  อาจมกีารแบงสัดสวนอัตราเปาหมาย
ของแตละอําเภอตามจํานวนประชากร 
5.14 Medical Hub (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต) 

นโยบายของรฐับาลพฒันาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชียใน 3 ดาน 
- สนับสนุนธุรกิจการรักษาพยาบาล ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
- สงเสริมธุรกจิสปาและการนวดไทย  ภาคใต พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- สงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรไทยในธุรกิจสุขภาพและการสงออก 
อยูในระหวางดําเนนิการใหเปนรูปธรรม สวนดานการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพร มีหนวยงานที่มี

การผลิตไดแก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาล
ตระการพืชผล และโรงพยาบาลนาจะหลวย สวนโรงพยาบาลอื่นๆ อยูระหวางกําลงัพฒันา 
มติที่ประชุม  รับทราบ ติดตามเฉพาะในสวนที่เกีย่วของกับจังหวัด 
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5.15 การนวดไทยและสมุนไพรไทย (ฝายการแพทยและสุขภาพจิต) 
 อยูในระหวางกําลังพัฒนาบคุลากรเพิ่มเตมิในข้ันพื้นฐาน  สวนการอบรมใหไดตามมาตรฐานของ
กระทรวง  300  ชั่วโมง ไดจัดทําแผนการพัฒนาในป  2547 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.16 การผลติ การกระจาย และการพฒันากําลังคน (ฝายบรหิารทั่วไป) 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัไดจัดโครงสรางใหมและผังการสัง่การ ทั้งระดับจังหวดั  ระดับอําเภอ 
และระดับสถานีอนามัย  หรือศูนยสุขภาพชุมชน ไดมีหนงัสือแจงถึงอาํเภอ จึงขอใหทุกอําเภอมีการ
ดําเนนิการปรบัโครงสรางตามหนงัสือส่ังการตอ  และสงรายละเอียดกลับมายงัสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อความสะดวกในการประสานงานและการสัง่การ 
 ขอเสนอจากทีป่ระชุม  กลุมเทคนิคบริการขาดหายไป  ขอใหตรวจสอบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  สวนของจงัหวัดเกี่ยวของเร่ืองการกระจายคน  เร่ือง GIS อาจนาํมาเสนอเปนครั้ง
คราว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงกลับอําเภออีกครั้งหนึ่งสาํหรับกรอบบางสวนที่ขาดหายไป 
5.17 บูรณาการแผนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ (ฝายบริหารทั่วไป) 
 งานประชาสมัพันธไดจัดทาํแผนแมบทการประชาสัมพนัธทัง้หมดของป  โดยมีการบูรณาการ
นโยบายเนนหนักทั้งหมดใหสัมพันธกนั  และไดกําหนดกลยุทธในแผนยทุธศาสตรโดยใหมีการสงเสริมใหมี
การประชาสมัพันธดานสาธารณสุขในทุกรูปแบบแบบบูรณาการ และทางอําเภอจะไดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับ  ตัวชี้วดัมี 2 ขอคือ  การรับรูขาวสารทางดานสาธารณสุขของประชาชน รอยละ 80  และ ตัวชี้วัดรวม
ของยุทธศาสตรที่ 3 คือ  ประชาชนมีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑดานสุขภาพถกูตอง รอยละ  65 
มติที่ประชุม  รับทราบ  อาจมีการนําเสนอกิจกรรมประชาสัมพันธที่จัดเพิ่มเติมจากเดิม เชน  การสราง
เครือขายในระดับอําเภอ การประชาสัมพนัธกิจกรรมระดับอําเภอสูระดับจังหวัด 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  - 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องเพื่อทราบ 
7.1 ฝายอนามัย 

7.1.1 งานออกกําลังกาย 
การจัดงานแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธประจําป 2546 
- กําหนดจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธระดับจังหวัด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2546 ณ สนาม

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการประชุมเตรียมการจัดงานในวันที่  29  ตุลาคม  2546  ณ 
หองประชุม 1 
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- การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธโซน โซนตางๆไดมีการดําเนินแขงขันภายในแตละโซนแลว 
สวนในโซน 5 กําหนดใหมีการแขงขันและจัดงาน Sport night ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ณ สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

7.1.2 งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.  
      ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร จะเสด็จเยี่ยมหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎร พรอมทั้งประทานของที่ระลึกแก
กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครพอ.สว. ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบานหนองผือ ต.นา
โพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จึงขอใหอําเภอ/กิ่งอําเภอทุกแหงไดดําเนินการประชาสัมพันธใหขาราชการ พอคา
และประชาชนรวมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อนําทูลเกลาฯถวายสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. โดย 
    - ผูทูลเกลาฯ ถวายเงินตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป ไดเขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายรายบุคคล และไดรับ
เหรียญทอง 
    - ผูทูลเกลาฯ ถวายเงินตั้งแต 5,000 บาท ข้ึนไป ไดรับพระรูปหลอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 
    - ผูทูลเกลาฯ ถวายเงินตั้งแต 1,000 บาท ข้ึนไป ไดรับเหรียญเงิน  

อาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานีไดรับพระราชทานของที่ระลึกดังนี้ 
     1. เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. จํานวน  59  คน 
     2. เข็มพระนามาภิไธยยอ พอ.สว. จํานวน  30  คน 
     3. โล จํานวน  16  คน 
     4. เหรียญที่ระลึกรูปใบโพธิ์ เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 มูลนิธิ พอ.สว. และหนังสือธรรมะ 
จํานวน  409  คน  (ตามหนังสือ สสจ.อบ ที่ 0027.003/7780 ลงวันที่ 27 ตุลาคม  2546)  

อาสาสมัครที่มีรายชื่อเขารับประทานเข็มใหแจงยืนยันการเขารับเสด็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2546 และขอใหทุกทานซอมรองเพลงประจําจังหวัดเพื่อรวมรองเพลงถวายรวมกันดวย 

ขอหนวยปฐมพยาบาลเพิ่มจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ ขอเสนอเปาหมายในการทูลเกลาถวายเงนิประมาณ 200,000 บาท  โดยไดขอ
ความรวมมือจากทกุอําเภอรวมกนับริจาค รวมทัง้หนวยงานอืน่ๆที่เกีย่วของ  กําหนดใหสมาชิกทีม่ารวมงาน
ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยตองใหมกีารซอมรองเพลงเพื่อความพรอมเพรียงกัน และการ
จัดตําแหนงในการถายรูป หนวยแพทยที่จะไปรวมปฏิบัติงานตองเพยีงพอสําหรับใหบริการประชาชน 

7.1.3  โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน  
      - สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑการประเมินระดับดีมาก (ระดับทอง) จํานวน 15  แหง 
      - สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี (ระดับเงิน) จํานวน 6  แหง 
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- สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑการประเมินระดับพื้นฐาน (ระดับทองแดง) จํานวน 9 แหง 
ภาคเอกชน(โรงงานน้ําปลาไทย) ไดสนับสนุนกิจกรรมเรือ่งอาหารปลอดภัย โดยจัดมหกรรมอาหาร

และประกวดอาหาร ในวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2546 การประกวดม ี 2 ประเภท คือประเภทรานคาและ
ประเภทบุคคล  มีรางวัลทัง้หมด 16 รางวลั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
7.2 ฝายควบคุมโรค 
 7.2.1 งานรณรงควัคซีนโปลิโอ 
      กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหสํานกังานสาธารสุขจังหวัดทุกจงัหวัด ดําเนนิการรณรงคใหวัคซนี
โปลิโอแกเด็กพรอมกันทัว่ประเทศเปนปที ่10 โดยการใหวัคซนีโปลิโอ 2 คร้ัง ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ปทุกคน 

คร้ังที่ 1   ในวนัอังคารที ่   16  ธันวาคม   2546 
     คร้ังที่ 2   ในวนัอังคารที ่   13  มกราคม   2547 
    จึงขอใหทกุพืน้ที่ดําเนนิการดังนี ้
  - ประสานเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของใหทราบและเตรียมการวางแผนการรณรงคฯ 
  - ตรวจเด็กทีม่ีอายุต่ํากวา 5 ป โดยจาํแนกเปนเด็กเปาหมายปกติและเด็กเปาหมายพิเศษ สง
จังหวัดภายในวันที ่15 พฤศจิกายน 2546 (ตามแบบ รง. FP 2) 
  - โปรดหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมอ่ืนๆในชวงสัปดาหของการรณรงคดวย 

7.2.2 สถานการณโรคเลปโตสไปโรซีสในจงัหวัดอุบลราชธานี ( 1 ม.ค.-27 ต.ค. 2546 )  
พบผูปวยรายงานทัง้หมด 109 ราย ไมมีรายงานผูเสียชวีิต มีรายงานผูปวยสูงสุดที่ อําเภอพิบูลมงั

สาหาร จํานวน 53 ราย พืน้ที่เกิดโรคกระจายใน 15 อําเภอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
7.3 ฝายคุมครองผูบริโภค 

7.3.1 งานบรหิารเวชภณัฑ  
   ♥ การจัดซื้อรวมเวชภัณฑประจําปงบประมาณ  2547    

-ประชุมคณะทํางานจัดซื้อรวม ในเดือนพฤศจิกายน 2546 
♥ การจัดกรอบรายการเวชภัณฑสถานอีนามยัป 2547 
-ประชุมคณะทํางานพิจารณากรอบรายการเวชภัณฑในสถานีอนามยั ในเดือนพฤศจิกายน 2546     

ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง สงแบบสํารวจรายการเวชภัณฑภายในวนัที ่10 พฤศจิกายน 2546  
ที่กลุมงานคุมครองผูบริโภค  สํานักงานสาธารสุขจังหวัดทุกจงัหวัดอุบลราชธาน ี

♥ การจัดกรอบรายการเวชภัณฑ โรงพยาบาลชุมชน ป 2547 
-ประชุมคณะทํางานพิจารณากรอบรายการเวชภัณฑใน รพ.ชุมชน ในเดือนพฤศจกิายน 2546 ให 

โรงพยาบาลชมุชนทุกแหง สงแบบสํารวจรายการเวชภัณฑภายในวนัที ่ 10  พฤศจิกายน  2546  ที่กลุมงาน 
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เภสัชกรรม โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
7.4 ฝายบริหารทั่วไป 

7.4.1ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แจงการใชประโยชนจากระบบ  Internet  และการเชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขาย   ของสํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
แนะนาํ Home Page สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
1. เครือขาย internet  address  - www.phoubon.in.th 
2. เครือขาย Intranet  address – www.ubo.moph.go.th 

 กอนเขาสูระบบทานจําเปนตอง Login ตาม User Name และ Password ที่กําหนดให มิฉะนัน้
ระบบจะไมใหทานเรียกดูขอมูลบางสวน ( ทานสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข Password ไดดวยตัวทานเอง ) 
 ทุกแหงม ี password เหมือนกนัคือ 123456 ทานสามารถเปลี่ยน password ไดดวยตัวเอง และ
ควรแจงเจาหนาที่ในหนวยงานที่ตองการเขาระบบทราบดวย 
 e-mall address ของหนวยงาน คือ username@ubo.moph.go.th เชน sso01@ubo.moph.go.th 
 การเขาสูเครือขาย Intranet ทานตองหมนุโทรศัพทเขาสูระบบทีสํ่านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีสรางไว เพื่อรองรับการเชื่อมโยงออกสูเครือขาย Intranet ของหนวยงานสาธารณสุขในจังหวัด
อุบลราชธานี โดย 
 หมายเลข 0-4524-0666 ( 25 คูสาย ) 
 User Name  ตามชื่อสมาชกิผูใชในงาน www.ubo.moph.go.th 
 Password ตามที่กาํหนดไวหรือตามทีท่านเปลี่ยนแปลง 
 ซึ่งทานใชบริการ ISP อ่ืนๆ ทานจะไมสามารถเรยีก Web Site www.ubo.moph.go.th ได 
เนื่องจาก Server ที่ใหบริการฝากพืน้ที่ในเครือขาย Intranet ไมรองรับฐานขอมูล MySQL ทานตองเรียกที่ 
www.phoubon.in.th แทน ซึ่งจะมีขอมูลบางสวนที่เหมอืนกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

7.4.2 งานบรหิารทัว่ไป 
♥ การจางทีป่รึกษา  ตามนโยบายกระทรวงการคลังใหหนวยงานทกุหนวย ปรับเปลี่ยนระบบ

บัญชีหนวยงานจากเกณฑเงนิสด  เปนเกณฑคงคางโดยเริ่มดําเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2546  นั้น เพื่อให
การจัดทาํระบบบัญชีใหม  ถูกตอง เรียบรอย จงัหวัดไดจางที่ปรึกษา เพื่อออกแบบระบบบัญชีเกณฑคงคาง
ทั้งจงัหวัด  และ  จัดทํางบการเงินรวมทั้งจงัหวัด โดย สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี และ
ตรวจสอบประเมินงานใหเสร็จส้ินภายใน มกราคม 2547 คณะกรรมการจงัหวัดจึงไดคัดเลือกบริษัทที่

http://www.pkoubon.in.th/
http://www.ubo.moph.go.th/
mailto:username@ubo.moph.go.th
mailto:sso01@ubo.moph.go.th
http://www.ubo.moph.go.th/
http://www.ubo.moph.go.th/
http://www.phoubon.in.th/


 18

ปรึกษา  คือ บริษัท PK  แอดวานซ กรุฟจํากัด โดยไดผูกพันสัญญาจางแลว มีระยะเวลาการจางระหวาง
วันที่  2 ตุลาคม  2546 – 30  มกราคม  2547 แบงหนวยงานและระยะเวลาทํางานดงันี ้

Phase1.  สํารวจวิเคราะห   ระยะดําเนินการ   ตุลาคม  2546 
Phase2.  ประชุมรวมกับคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดรูปแบบการไหลเวียนของ

ขอมูล  เอกสารดานการเงิน ระยะดําเนินการ ตุลาคม  2546 
Phase3.- การทําบัญชีระบบเกณฑคงคาง ระยะดําเนินการ ตุลาคม  2546 

              -วิธีการจัดทําระบบบัญชีตามเกณฑคงคาง ระยะดําเนินการ พฤศจิกายน  2546                                        
              - การจัดทาํรายงานทางการเงิน  ระยะดําเนินการ ธันวาคม  2546 
              - การจัดทาํงบการเงนิทัง้จงัหวัด  และขอเสนอแนะเพื่อการแกไขขอผิดพลาด ระยะ
ดําเนนิการ  มกราคม  2547 

Phase  4.  การติดตามและปรับปรุงแกไข  ระยะดําเนินการ  มกราคม  2547 
♥ เปาหมาย  ผลผลิต ดังนี ้

             สถานีอนามัย                309           แหง 
             ศูนยสุขภาพชุมชน             5             แหง 
              โรงพยาบาลชมุชน           19          แหง 
              โรงพยาบาลทัว่ไป              1            แหง 
              สาธารณสุขอาํเภอ           20          แหง 
              สาธารณสุขกิง่อําเภอ         5          แหง 
              สาธารณสุขจงัหวัด            1          แหง 
                                รวม   360    แหง 
        สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ  จึงขอความรวมมอืจากทุกหนวย  ไดเตรียมเจาหนาที่และ
เอกสารตาง ๆที่เกี่ยวของ ใหพรอม และ จังหวัดจะไดแจงแผนการปฏิบตัิงานของที่ปรึกษาเปนระยะๆ ตอไป 
 รายละเอียดสญัญาจางที่ปรึกษา ขอบขายงานระยะเวลาทาํงาน  จังหวัดไดจัดสงให  แลวตาม
หนงัสือที ่อบ. 0027.001/  7784  ลงวนัที ่27  ตุลาคม  2546 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
ขอเสนอจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค   

ควรมีการสรางกระแสการดแูลรักษาความสะอาดของจงัหวัดโดยใชโอกาสในชวงสปัดาห
สาธารณสุขทีจ่ะถึง เพื่อเปนตัวอยางและแสดงถึงพลังการรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ใน
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อดีตจะมีหนงัสือจากกระทรวงแจงใหทุกหนวยมีการรณรงค  2 – 3 ปหลัง โครงการตาวิเศษ มหีนงัสือแจง
ใหทุกหนวยรณรงคและรายงานเขากระทรวง ตลอดมา 

ควรมีการวางแผนการทําบญุประจําปรวมกัน ตลอดทั้งปเปนการวางแผนลวงหนา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดการประชมุเวลา   16.45  น. 
 
 

ลงชื่อ    ผูบันทกึการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
              พยาบาลวิชาชีพ   5 

 
 

ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
            (นางสุปรีดา   บุญทาว) 
          หัวหนางานประชาสมัพันธ 

 


