
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  11 /  2548  วันที่   30  พฤศจิกายน  2548 เวลา  08.00-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 

2 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 

3 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 

4 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

5 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

6 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

7 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

8 นางพนูพร ศรีสะอาด แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

9 นส.ดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  

11 นส.เดือนธิดา ศรีเสมอ แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7   

12 นายคมชาย สุขยิ่ง แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

13 ดร.กฤษณา วฒุิสินธ แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี

14 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 

15 นางสุรางค ประสระบาล แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

16 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 

17 นส.ไกรวัลย มัฐพา ศูนยอนามัยที ่7 

18 นายดนุภพ ศรศิลป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

19 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 

20 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 

21 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 

22 นางจิรวัฒน สุสิงห แทนหัวหนาฝายประกนัสุขภาพ 

23 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 

24 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 

25 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
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26 นายอรุณ บุญสราง แทนหัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 

27 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 

28 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 

29 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 

30 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 

31 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 

32 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

33 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 

34 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 

35 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 

36 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 

37 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 

38 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 

39 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 

40 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 

41 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 

42 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 

43 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 

44 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 

45 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 

46 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 

47 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 

48 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 

49 นายระว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 

50 นายบรรหยัด สุริพล ศูนย IT 

51 นางชุติมา ลิมพทีประการ ฝายอนามัย 

52 นางจิติสุข กอนจนัทร ฝายอนามัย 

53 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

54 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 

55 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

56 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 



 3 

57 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

58 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 

59 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 

60 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 

61 นายวรายุทธ เลิศแลว แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจยีม 

62 นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

63 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

64 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 

65 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 

66 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 

67 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 

68 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

69 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

70 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

71 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 

72 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 

73 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 

74 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 

75 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

76 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 

77 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 

78 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 

79 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

80 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 

81 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

82 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 

83 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

84 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

85 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 

86 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 

87 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
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88 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 

89 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 

90 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

91 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 

92 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 

93 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

94 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 

95 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 

2 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

3 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี

4 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี

5 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 

6 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 

7 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 

8 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 

9 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 

10 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 

11 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 

12 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  13.21 น. 
นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน

การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 

พิธีการกอนการประชุม 
1. พิธมีอบรางวัลผลการประกวดผลงานสาธารณสุขดีเดน  ประจําป 2548  เขตพัฒนาสาธารณสขุที่ 1 

2. พิธีมอบใบประกาศเกยีรติคุณแกผูบริจาคเงนิสมทบในการจัดทอดผาปามหากุศล สมทบทุน “กอง

ฟนเทียมพระราชทาน” 

3. พิธีมอบเกยีรติบัตรระดับเงิน ดานสถานที่ทาํงานนาอยูนาทาํงาน 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขณะนี้ทางกระทรวงกําลงัพจิารณาเกณฑมาตรฐานการประเมิน CUP Board ซึ่งจะเปนการ

ประเมินการบริหารจัดการของระดับอําเภอ 

 ผลการประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดในวนัที่  29 พ.ย. 2548 ณ หองประชุมศูนย

ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  (โดย นายบัณฑิต  ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด) 

 1) หัวหนาสวนราชการยายมาประจําราชการในจงัหวัดใหม ไดแก 

  - หัวหนาสาํนกังานที่ดินจงัหวัด 

  - ผูจัดการเรือนจําจงัหวัดอบุลราชธาน ี

  - แรงงานจงัหวัดอุบลราชธาน ี

  - ผูอํานวยการกองควบคุมการบินอุบลราชธาน ี

  - ผูอํานวยการไฟฟาสวนภูมภิาคเขต 2 

  - หัวหนาจดหมายเหตุแหงชาติจังหวัดอุบลราชธาน ี

 2) วันที ่ 1 ธันวาคม 2548 จะมีงานถวายพระพรเฉลิมฉลองข้ึนครองราชยครบ 60 ป 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยจะจัดงานที่ศาลาประชาคม เวลา 09.00 น. ผูรวมงานแตงกาย

ดวยเสื้อสีเหลอืง 

 3) ในวนัที ่ 5 ธันวาคม จะเปนงาน 5 ธนัวามหาราช  ขอใหหนวยงานราชการทุกแหง

ประดับธงชาตแิละธงสัญลักษณประจําจะพระองค ติดตัง้พระบรมฉายาลักษณพรอมประดับไฟ  

 4) จังหวัดกาํหนดจัดงานรวมน้ําใจใหกาชาดและงานปใหมในระหวางวันที่ 29 ธ.ค. 

2548 ถึงวันที่ 8 ม.ค. 2548 ซึ่งจะรับบริจาคสิ่งของในวันที่ 7 ธ.ค. 2548 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหนา

ศาลากลางจงัหวัดอบุลราชธานี ในงานจะมีการประกวดนางสาวเมืองอุบล และจัดจําหนายสิง่ของ

รานคาตางๆ 

 5) การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีจ่ะเสด็จมาเพื่อทรงติดตาม

งานตามพระราชดําริ ที่อําเภอโขงเจียม และอําเภอสิรินธร ขอใหแตละฝายและแตละหนวยงานที่

เกี่ยวของตรวจสอบควบคุมกํากับงาน โดยเฉพาะโรงเรยีน ตชด. (การตรวจพยาธิในเด็กนกัเรียนควรจะ

มีการดําเนินงานในเด็กนกัเรยีนทุกโรงเรียน)  

ตามทีท่าน รมต. ไดเชิญ สสจ. ทัว่ประเทศประชุมเร่ืองไขหวัดนกในสัปดาหที่ผานมา ทานได

มอบนโยบายวาใหไขหวัดนกเปนนโยบายสําคัญ ใหมกีารดําเนนิงานจริงจังอยางตอเนื่อง จะตองสงสัย

ผูปวยทีม่ีอาการใกลเคียงทกุรายและซักประวัติโดยละเอียด อาจตองมีการซอมเตรยีมการรับไขหวัดนก 

และไขหวัดใหญ (มอบฝายควบคุมประสานผูเกี่ยวของ)  
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แผนยุทธศาสตร Healthy Thailand ของกระทรวง ที่มอบใหแตละอําเภอ / ฝาย นัน้ขอใหนําไป

ศึกษา เพื่อนํามาปรับใช 

แผนพัฒนาสขุภาพโดยรวม ทางกระทรวงตองการใหแตละจังหวัดตั้งเปาหมายลดโรคที่เกิดขึ้น 

รอยละ 2 ซึง่คงจะเชิญมาประชุมวางแผนดําเนนิการอีกครั้ง 

วันที่ 1-4 ธ.ค. 2548 ทางจังหวัดเชิญรวมประชุมจัดทาํแผนยุทธศาสตรของจังหวัด CEO จะได

นํานโยบายของกระทรวงมาผนวกดวยกนั 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
 ทางโรงพยาบาลขอหารือเกีย่วกับปญหาการเก็บเงนิจากผูมารับบริการ ที่มาจากประเทศลาว 

ซึ่งมีจาํนวนรายจายมากยิ่งขึน้ทกุๆป สรางภาระใหกับทางโรงพยาบาลและหลายโรงพยาบาลที่ติดตอ

กับชายแดนเชนกนั จงึใครขอทราบแนวทางการแกไขปญหาเพื่อลดและแบงเบาภาระดังกลาวดวย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ขอใหรวบรวมรายงานแจงกลับไปยังกระทรวงตอไป เพือ่ใหกระทรวงเห็นและทราบถึงปญหาที่

เกิดขึ้น 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2548 วันที่ 31 ตุลาคม 2548  
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.9644 ลงวนัที ่

18 พฤศจิกายน 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่ 10 / 2548 เมื่อวันที ่ 31 ตุลาคม 2548 และ 

Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

มติที่ประชุม  รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2548 
 ไมมี 

มติที่ประชุม  ไมม ี

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
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 ขอประชาสัมพันธสายดวนใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด ในเขตพื้นที ่ จังหวัด

อุบลราชธาน ี อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ คือหมายเลข 1323 ซึ่งเริ่มใชต้ังแตเดือนตุลาคม 

2548 เปนตนไป โดยผูใหบริการจะเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลพระศรีฯ ใหบริการตลอด  

 เดือนมีนาคม 2549 ทางโรงพยาบาลจะจัดการอบรมเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและจิตเวช  

สําหรับบุคลากรสาธารณสขุที่รับผิดชอบงานสุขภาพจติใน PCU จะจัดการอบรม 4 รุนๆละ 5 วนั และ

จะมีการจัดการอบรมแพทยสําหรับใหการดูแลผูปวยที่มปีญหาสุขภาพจิตและจิตเวช หลกัสูตร 3 วัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  
4.2 ศูนยอนามัยที่ 7 
 ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมเปนเกยีรติและรวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวนัที ่

19 ธ.ค. 2548 และขอเชิญชวนผูมจีิตศรัทธารวมทูลเกลาฯ ถวายเงินสบทบกองทนุพระราชทานสมเด็จ

พระเทพฯ และสมทบมูลนธิสิงเสริมสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี โดยผูบริจาค ต้ังแต 10,000 บาทขึ้นไป 

50 ทานแรกจะไดรับพระราชทานของที่ระลึก รายละเอียดติดตอสอบถามไดที่ศูนยอนามัยที่ 7 หรือ

ทันตแพทยหญิงน้ําเพชร  ต้ังยิ่งยง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายแพทยเจริญ  เสรีรัตนาคร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ  จงัหวัดอุบลราชธาน ีประจําป 2548 ซึ่งในปนี้ทางโรงพยาบาลชุมชน

เปนเจาภาพ และโรงพยาบาลวารนิชําราบเปนแมงาน ไดกําหนดจัดการแขงขันในวันเสารที ่ 24 เม.ย. 

2548 และไดมีการแบงสีของแตละโซนตามพื้นที่สาธารณสุข คือ โซนที่  1  สีแดง (รวม รพ. 50 

พรรษาฯ)  โซนที ่ 2  สีเขียว (รวม สนง.สสจ.)  โซนที่  3  สีแสด  โซนที ่ 4  สีน้าํเงนิ  โซนที ่ 5  สีเหลือง 

สวนโซนที่ 6 สีมวง จะประกอบดวย สคร.7 ศูนยอนามยัที ่ 7 ศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่ 5 ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยที ่7  และศูนยมะเรง็  โซนที ่7 สีชมพู ประกอบดวยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

และศูนยสุขภาพจิตที่ 7 โซนที ่8 สีฟา ประกอบดวยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค วทิยาลยัพยาบาลฯ 

และวิทยาลัยการสาธารณสุขฯ  ประเภทการแขงขันไดแก ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล แบตมิน

ตัน เทเบิ้ลเทนนิส ตระกรอ เปตอง ปาเปา หมากรุก หมากฮ็อท และกรีฑา  เร่ิมแขงขันตั้งแตวนัที ่ 3 

ธ.ค. 2548 และในวนัที ่24 ธ.ค. 2548 จะมี งาน Sport Day ที่สนามโรงเรียนกฬีาจงัหวัดอุบลราชธาน ี 

งาน Sport Night ที่ ศนอ. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ใหประสานเชญิชวนทางโรงพยาบาลเอกชน และเจาหนาที่ทีท่ํางานดานสาธารณสุขจากสวน

ทองถิน่เขารวมดวย 

 
นายแพทยปญญา  อิทธิธรรมบูรณ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
 กรณีคดีฟองรองเกี่ยวกับผูปวยทีเ่ขามารักษาที ่ รพร.เดชฯ จากการประสบอุบัติเหตุมอเตอร

ไซด ในวันที่ 1 ส.ค. 2548  เวลาประมาณ 20.00 น. และแพทยไดใหนอนดูอาการ 1 คืน อาการดีข้ึน

แพทยจงึใหกลับบานในวนัที่ 2 ส.ค. 2548 เวลา 08.00 น. ผูปวยเดินทางกลับบานที่ บานหนองอม อ.

ทุงศรีอุดม เวลา 10.00 น. ผูปวยมีอาการไมดีข้ึนจึงเดินทางไปรับการรักษาที่ รพ.ทุงศรีอุดม และสง

ตอมารับการรกัษาที ่รพศ. แพทยที ่รพศ.ส่ังใหเขารับการผาตัดเวลาประมาณ 20.30 น. ในวันที ่3 ส.ค. 

2548 ผูปวยมีอาการติดเชือ้ และเสียชวีิตในเวลาตอมา ทาง รพศ. ออกไปมรณะบัตรโดยระบุวา 

เสียชีวิตเนื่องจาก ติดเชื้อ และลําไสแตก ทางญาติผูปวยมีความไมพอใจในการดูแลรักษาของ รพร.

เดชฯ จงึไดทําการฟองรองเรยีกรองคาเสยีหาย 2 คดีรวมเปนเงิน  598,000 บาท ทาง รพร.เดชฯ และ 

สนง.สสจ. ไดติดตอไกลเกลี่ยแลวไมประสบความสาํเร็จ และทางศาลไดมีคําพพิากษาเมื่อวนัที ่ 21 

พ.ย. 2548 ใหนัดไกลเกลี่ยอีกครั้ง ซึ่งทางญาติผูตายยนืยนัจะฟองรองเรียกคาเสยีหายตอไป ศาลจะ

นัดสืบพยานอกีครั้งในเดือนกรกฎาคม 2549 ทาง รพร.เดชฯ จึงใครขอความรวมมอืจาก รพศ. ในการ

ใหขอมูลแกญาติผูปวยที่เสียชีวิต โดยขอใหพิจารณาใหขอมูลที่ดีและเหมาะสมถูกตองแกญาติผูปวย

ดวย 

 รพร.เดชฯ มเีจาหนาที่เปนสมาชิกสหกรณฯจํานวน136 คน กูเงินจาํนวน 116 คน ในเดือนที่

ผานมาพบวา เจาหนาที่ทีกู่เงินสหกรณฯ โดนหักเงินเดือนจนไมพอเหลือใชจายประมาณ รอยละ 60 

ทําใหเจาหนาที่ตองหารายไดเสริมมากขึ้น จึงใครขอปรึกษาหาแนวทางแกไขตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ปจจุบันพบวามีการฟองรองทางดานการดแูลรักษามากขึ้น ทางกระทรวงก็ไดจัดทีมงาน

ชวยเหลือดูแล จึงขอใหแตละหนวยพิจารณาการใหความรูและขอมูลแกผูมารับบริการที่เหมาะสม  

 จุดประสงคของการกอต้ังสหกรณออมทรัพยนัน้ เพื่อชวยเหลือเจาหนาที่สาธารณสุขที่เปน

สมาชิก  การกูเงินนัน้ กอนการลงนามรบัรองผูบริหารจะตองพิจารณาวา บุคคลนั้นสามารถกูเงินได

หรือไม มหีนีสินอื่นอีกหรือไม  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. ขอแจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราคาจางของลกูจางนักเรียนทนุ ของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีตามรายละเอียด ดังนี ้
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการเพิ่มอัตราคาจางลูกจางนักเรียนทนุ จังหวดัอุบลราชธาน ี

1.1 หลักสูตรที่ใหมกีารปรับเพิ่มอัตราคาจาง 

- หลักสูตร 2 ป ของกระทรวงสาธารณสุข 

- หลักสูตร 4 ป ของกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 การปรับเพิ่มอัตราคาจาง 

1) นักเรียนทนุหลกัสูตร 2 ป ใหถือปฏิบัติตามบัญชีเงนิเดือนขาราชการเปนแนวทาง

ในการปรับอัตราคาจาง ตามระดับที่บรรจุข้ันตน โดยใหจางในอัตราขัน้ต่ําดังนี ้

 

ปที่บรรจ ุ อัตราคาจางปจจุบัน หมายเหต ุ

1 เมษายน 2545 8,370 บาท 

1 เมษายน 2546 8,050 บาท 

1 เมษายน 2547 7,730 บาท 

1 เมษายน 2548 7,430 บาท 

หากปใดที่ผานมา สถานบรกิารไดพิจารณาให

ความดีความชอบเปนกรณพีิเศษ ใหสามารถ

ปรับอัตราคาจางเพิ่มตามขั้นที่สมควรไดรับใน

ปนั้น ๆ เพิ่มสูงกวาทีก่ําหนดนี้ได 

 

2) นักเรียนทนุหลักสูตร 4 ป 

ปที่บรรจ ุ อัตราคาจางปจจุบัน หมายเหต ุ

1 เมษายน 2547 9,840 บาท  

1 เมษายน 2548 9,470 บาท  

 

3) หนวยงานใดจางต่ํากวาอัตราที่กําหนด ใหปรับตามอัตราที่สํานกังานสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานกีําหนด 

4) ใหเพิ่มอัตราคาจางปละ 1 ข้ัน ตามบัญชีอัตราเงนิเดือนขาราชการ แตหาก

หนวยงานใดประสงคใหความดีความชอบ โดยจางสูงกวาที่สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี

กําหนด ก็ใหสามารถทําได ทั้งนี้ใหใชเงนิบํารุงของหนวยบริการ 

1.3 หนวยงานใดที่มีสถานะเงนิบาํรุงเพยีงพอและประสงคจะจางลูกจางชัว่คราวเงินนอก

งบประมาณตาํแหนงอืน่ ๆ ทีม่ิใชนกัเรียนทนุ ก็ใหสามารถปรับเพิม่ไดตามความเหมาะสม โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหนวยบริการสุขภาพเปนกรณีไป ตามนยัขอ 5.3 วรรค

สาม ของหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนหรือ

รายคาบ พ.ศ. 2545 
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1.4 ลูกจางชัว่คราวนักเรียนทนุตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ ที่ปฏิบัติงานในพืน้ทีทุ่รกันดาร และ

ขาดแคลนบุคลากร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจงรายชื่อไวในหนงัสือกระทรวงสาธารณสุขที ่ สธ 

0201.042.1/ว 129 ลงวันที ่ 7 เมษายน 2548 ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพิม่จากอัตราคาจางอีก

ดังนี ้

1) พื้นทีทุ่รกนัดารและขาดแคลนระดับ 1 ใหเพิ่มคาตอบแทนอีกเดือนละ 600 บาท 

ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 

2) พื้นที่ทุรกนัดารและขาดแคลนระดับ 2 ใหเพิ่มคาตอบแทนอีกเดือนละ 1,200 บาท 

ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 

2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนกังานราชการ ประจําปงบประมาณ 2549 ตามรายชื่อดังนี ้ (จะมี

การปฐมนิเทศและทําสัญญาในวนัที่ 1 ธ.ค. 2548) 

 

ลําดับ สถานที/่ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกลุ ไดลําดับที ่

1 รพ.เขื่องใน 

นว.คอมพวิเตอร  
000010 นางสสิธร กิง่แกว 1 

2 รพ.ศรีเมืองใหม 

นว.คอมพวิเตอร  
000005 นายเกียรติศักดิ์ พวงลําเจียก 1 

000007 นายสายนัต ทดัเทียม 1 3 รพ.วารินชาํราบ 

นว.คอมพวิเตอร   000012 นายอาทิตย ตามสีวนั สํารอง 

000009 นายวิจิตร โพธิ์งาม 1 4 รพ.พิบูลมังสาหาร 

นว.คอมพวิเตอร   000002 นายวรรธณศักดิ์ แสงรักษา สํารอง 

000017 นายนพินธ เทยีนหอม 1 5 รพ.ตระการพชืผล 

นว.คอมพวิเตอร   000016 นายอภิรักษ สุรสิทธิ ์ สํารอง 

6 รพ.๕๐ พรรษาฯ 

นว.การเงินและบัญชี 
000006 

น.ส.สุรีรีตน ภวภูตานนท ณ 

มหาสารคาม 
1 

000015 น.ส.เสาวเพ็ญ บุญประสพ 1 7 รพ.สรรพสิทธปิระสงค 

นักกายภาพบาํบัด 000011 น.ส.พิมลรัตน ทองคู สํารอง 

8 รพร.เดชอุดม 

นักกายภาพบาํบัด  
000013 นางสุภาพร คําทา 1 

9 รพ.เขมราฐ 

จพ.การเงนิและบัญชี 
000014 นางนิศากร โคตรวันทา 1 
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ลําดับ สถานที/่ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกลุ ไดลําดับที ่

สนง.สสจ.อบ. 

นว.การเงินและบัญชี  
000004 นางปราณี ใจบุญ 1 

000001 น.ส.กนกวรรณ ฉวีวรรณ 1 สนง.สสจ.อบ. 

บุคลากร   000021 นางสุทิศา ออนศรีบุตร สํารอง 

10 

 

สนง.สสจ.อบ. 

จนท.พัสดุ  
000003 นางปราณี ศรีนอ 1 

 

3. ขอความรวมมือแจงยนืยนัฐานะโรงพยาบาลตามขนาดจํานวนเตียง  

ขอความรวมมอืใหโรงพยาบาลชุมชนทกุแหง แจงยนืยนัฐานะโรงพยาบาลตามขนาดจํานวน

เตียง พรอมสงเอกสารการไดรับกําหนดฐานะเปนโรงพยาบาลตามขนาดจาํนวนเตยีง ใหฝายบริหาร 

ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2548 (วันนี้) ไดทําวทิยุแจงหนวยงานทราบกอนแลว 

4. แจงเงินคาตอบแทนพิเศษ(พ.ต.ส.) รอบแรก (31 ตุลาคม 47 – 31 มีนาคม 2548)  

กระทรวงไดโอนเงนิประจาํงวดดังกลาว โดยระบบ GFMISผานคลงัจงัหวัดแลว ขณะนี้งาน

การเงนิกาํลังดําเนนิการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และขอใหหนวยงานยนืยันความถกูตองของ

ขอมูลอีกครั้ง โดยจะสงขอมลูดังกลาวใหหนวยงานตรวจสอบตอไป 

5. การกําหนดพื้นที่พิเศษ ประจําป 2548 

แจงประกาศการกําหนดพื้นที่พิเศษ ประจําป 2548 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหนวยงานที่

ไดรับการประกาศฯ ไดที ่เวป็ไซด กรมบญัชีกลาง ที่ www.cgd.go.th 

6. การรายงานขอมูลการประหยัดใชพลังงาน ของหนวยงานภาครัฐ 

การดําเนินการรายงานขอมลูการประหยัดใชพลังงาน ของหนวยงานภาครัฐ ตามนโยบายนั้น 

ฝายบริหารไดดําเนนิการแจง สสอ.,รพช., รพศ., รพ.50 พรรษา ทราบแลว ขอใหเรงรัดการดําเนนิการ

ของหนวยงานและหนวยงานภายใตสังกัด ดวย กําหนดแลวเสร็จภายในวนันี ้(30  พฤศจิกายน  2548) 

7. การอบรมหลักสูตรผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ 

7.1 แจงการอบรมหลักสตูรผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ สําหรับ  

สาธารณสุขอาํเภอ / หวัหนาสถานีอนามัย / หัวหนาฝายหรือหวัหนากลุมงานในโรงพยาบาลชมุชน 

ประจําป 2549 โดยมีโควตา ดังนี ้ 

- สาธารณสุขอําเภอ จํานวน 4 คน 

- หน.ฝาย/กลุมงาน ใน รพช. จาํนวน 3 คน  
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- หัวหนาสถานีอนามัย จํานวน 20 คน  

ในการนี้จึงขอใหหนวยงานดาํเนนิการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรม โดยให

หนวยงานสงรายชื่อ หลักสูตรละ 1 คน ยกเวน หลักสูตร หัวหนาสถานอีนามยั สงรายชื่อได อําเภอละ

ไมเกิน 2 คน ให จังหวัดภายในวนั ที ่30 พฤศจิกายน 2548 นี ้(รายละเอียดไดแจงใหทราบทางหนังสอื

แลว) 

7.2 สถาบนัพระบรมราชชนก แจงการอบรมหลักสูตรผูบริหารองคการรองรับการบริหารงาน

แบบบูรณาการ สําหรับหัวหนาฝาย/กลุมงาน ในสสจ.  

รุนที่ 1 วันที ่21 – 25 พฤศจกิายน 48 นางสิริพร วงศตรี 

รุนที่ 2 วันที ่3 – 7 กรกฎาคม 2549 นางสาวกาญจนา มหาผล 

8. การพิจารณาการเบิกจายเงนิเพิม่พิเศษ 

การพิจารณาการเบิกจายเงนิเพิม่พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวย

บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

เอกชน 

- มีผูขอรับเงินเพิ่มพเิศษฯ จาํนวน 3 ราย 

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน ต้ังแต 

1. น.ส.วิภาวรรณ อภิวาท นายแพทย 4  รพ.สรรพสิทธปิระสงค  1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป 

2 นางสาวสุนิดา โสภณนรินทร  นายแพทย 5  รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป 

3 น.ส.พรเพ็ญ มนตรีศรีตระกูล  นายแพทย 5 รพร.เดชอุดม  1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป 

4 นายสวุทิย  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย 8 สนง.สสจ. 1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป 

 

-ไมมีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ 

การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม

พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ 

1. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 

2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของ รพร.เดชอุดม 

9. สรุปยอดกฐินพระราชทาน 

 สรุปยอดเงินรวมทาํบุญกฐนิพระราชทานโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ในวันที ่ 16  พ.ย. 2548 มี

ยอดเงินเปนจาํนวนเงินทัง้สิน้ 1,405,781 บาท 
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10. การคัดเลอืกนักเรียนบรรจุทุน 

 การคัดเลือกนกัเรียนบรรจุทนุกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชัว่คราวเงนินอกงบประมาณ เงนิ

บํารุงเปนขาราชการพลเรือน ทางกระทรวงใหบรรจุตําแหนงพยาบาลวิชาชพี 17 ตําแหนง เจาพนักงาน

ทันตสาธารณสุข 1 ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสขุชุมชน 3 ตําแหนง จึงตองพิจารณาลกูจาง

นักเรียนทนุที่รับเขามาตัง้แตป 2545 โดยจะมีการแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบที่ถกูตอง

เหมาะสมตอไปภายในวันที่  15 ธ.ค. 2548 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ฝายควบคุมโรค 
1. โครงการรณรงคใหวัคซนีโปลิโอ 

โครงการรณรงคใหวัคซนีโปลิโอแกเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป พรอมกันทัว่ประเทศ เพือ่เรงรัดการ

กวาดลางโปลโิอใหหมดไปจากประเทศไทย โดยกาํหนดการรณรงคใหวัคซีน 2 คร้ัง 

 คร้ังแรก วันพธุที่ 14 ธันวาคม 2548 

 คร้ังที่ 2 วันพุธที่ 18 มกราคม 2549 

การรณรงคแตละรอบใหแลวเสร็จภายในวนัเดียว โดยจังหวัดอุบลราชธานพีิจารณาดาํเนนิการ

เต็มพื้นที่เนื่องจากสถานการณการเกิดโรคโปลิโอทัว่โลก ยังไมนาไววางใจ (ประเทศอินโดนีเซียมี

รายงานการระบาดนับแต เมษายน 2548 – ปจจุบัน จํานวน 314 ราย ( ขอมูล ณ วนัที ่8 พ.ย. 2548 ) 

จึงขอความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมในการดําเนนิการรณรงคฯ และ

ขอใหหลีกเลีย่งกิจกรรมตางๆ ในวนัทีม่ีการรณรงค 

การรณรงคในเขตเมืองจะมกีารทาํ Quit Serve โดย สคร. 7 และขอความรวมมือนกัศึกษาจาก 

วพบ. และ วสส. แหงละ 50 คนในการเคาะประตูบานหยอดโปลิโอ 

2. สถานการณโรคไขหวัดนก การระบาดทั่วโลกในรอบนี้พบผูปวย 132 ราย เสยีชีวิต 68 ราย ดู

รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 

3. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนพฤศจกิายน 48 พบผูปวย 2 รายที่อําเภอสําโรงและกิ่งนา

ตาล อัตราปวย 44 ตอแสนประชากร ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย

ควบคุมโรค 

4. สรุปสถานการณโรคตดิตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจาํเดือนพฤศจกิายน 2548 ดู

รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 

5. การจัดงานวันเอดสโลก 1 ธันวาคม 2548 

ดวย กระทรวงสาธารณสุข ไดขอความรวมมือใหทกุจังหวดั ไดจัดงานรณรงควันรวมใจตานภัย

เอดส เนื่อง ในวนัเอดสโลก (World AIDS Day) 1 ธันวาคม 2548 ซึ่งปงบประมาณ 2549 องคการตาน
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เอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS) ไดกําหนดคําขวัญวา “Stop AIDS. Keep the Promise” ซึ่งถอด

ความเปนภาษาไทยไดวา “เอดสหยุดได....รวมใจรักษาสัญญา” จังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดจดังาน

ในวนัที ่ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชมุไพรพะยอม มหาวิทยาราชภัฏ

อุบลราชธาน ีโดยมีกิจกรรมที่สําคัญ 

- การสรางกระแสและการมีสวนของประชาชน โดยจดัใหมีการเสวนา เร่ือง กาวทันเอดส 

ถายทอดสดผานสถานีวทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย คลื่น FM ความถี ่98.5 MHz เวลา 09.00 – 

12.00 น. พรอมใหประชาชน นกัเรียน นักศึกษาไดแสดงความคิดเหน็และตอบปญหา ทางโทรศัพท 

หมายเลข 045 – 355244 ( 5 คูสาย) รับรางวัลมูลคา 15,000 บาท 

- กิจกรรม ประกวดภาพวาด เรียงความ ประกวดแดนเซอรตานเอดส จัดบอรดนิทรรศการ 

ดนตรีสากล เชียรลีดเดอร การแสดงของนักศกึษา บริการสุขภาพ การออกรานของหนวยงานและ

ภาคเอกชน 

ในการนี ้ ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ไดชวยประชาสัมพันธ เขารวมกิจกรรมและจัด

กิจกรรม เนื่องในวนัเอดสโลก พรอมขอความรวมมือไดชวยใหการสนบัสนุนการจัดงานดังกลาว 

6. สถานการณผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอดสที่มีอาการ จังหวัดอุบลราชธาน ี พ.ศ.2531 - 20 

พฤศจิกายน 2548 

- ผูปวยเอดส  4,636 ราย 

- เสียชีวิต  699 ราย 

- ผูติดเขื้อที่มอีาการ 2,905 ราย 

- เสียชีวิต  429 ราย 

จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตดวยโรคเอดส จําแนกรายป ตามวนัที่เร่ิมปวย 

 
 มติที่ประชมุ  รับทราบ 
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ฝายอนามยั 
1. สรุปการจัดทอดผาปามหากุศล สมทบทุน “กองทนุฟนเทยีมพระราชทาน” 

ตามที ่จังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการ ทอดผาปามหากุศล 80,000 กอง สมทบ “กองทนุฟน

เทียมพระราชทาน” โดยเชญิชวนประชาชนทกุหมูบาน และหนวยงานตางๆทัง้ภาครัฐและเอกชนรวม

บริจาคเงนิทอดผาปามหากศุล เพื่อ นอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรง

เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป พ.ศ. 2550 ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพือ่รณรงค

สงเสริมและฟนฟูสุขภาพชองปากผูสูงอายทุั่วประเทศ นั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ไดดําเนินการรวบรวมเงนิบริจาคและสมุดลงนามตามโครงการดังกลาว นําสง กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข เรียบรอยแลว และมีการทอดผาปา ที่กระทรวงสาธารณสุข ในวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2548 

สรุปยอดเงินบริจาคตามรายละเอียด ดังนี ้ 

1) จํานวนหมูบานทั้งหมด 2,668 หมูบาน 

2) จํานวนกองผาปาจากหมูบานและหนวยงานตางๆ 2,510 กอง 

3) ยอดเงินบริจาค 2,862,485.50 บาท  

4) ผูบริจาคตั้งแต 500 บาท ข้ึนไป 66 ราย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ขอขอบพระคุณทุกฝายและทกุหนวยงานที่

เกี่ยวของเปนอยางสงู ที่ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานครั้งนี ้ ทําใหงานนี้สําเร็จลงดวยดี

และบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย

อนามยั 

2. แผนออกหนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. เดือนธนัวาคม 2548 

วันที่ 16 ธันวาคม 2548 ออกปฏิบัติงานทีบ่านหาด ม.6 ต.โพนเมือง กิง่ อ.เหลาเสือโกก 

3. การสุมตัวอยาง ประเมินคณุภาพรานจําหนายอาหาร และแผงลอยจาํหนายอาหาร 

ผลการสุมตัวอยาง ประเมินคุณภาพรานจําหนายอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขต

อําเภอเมืองอบุลราชธานี ระหวางวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2548 จากรายงานของอาํเภอ ราน

จําหนายอาหาร 493 ราน ผานเกณฑ ฯ 493 ราน 100 % และแผงลอยจําหนายอาหาร 350 ราน ผาน

เกณฑ ฯ 350 ราน 100 % และไดรับปาย 5 ส. 140 ราน ผลการติดตาม และสุมตัวอยางดานคุณภาพ 

ระหวางวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2548 ปรากฏผลดังนี ้
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จํานวนสุม ผานเกณฑ 
ไมมีปาย
รับรอง 

ปาย
หมดอาย ุ

ไมติดบอรด 
5 ส. 

กิจกรรม
เปาหมาย 

จํานวน
เปาหมาย 

ราน % ราน % ราน % ราน % ราน % 

รานจําหนาย

อาหาร 
493 20 4.05 4 20 10 50 1 5 20 100 

แผงลอย

จําหนายอาหาร 
350 13 3.71 3 23.07 10 76.92 3 23.07 - - 

 

ปญหาสาํคัญ / ขอที่รานจาํหนายอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหารตกเกณฑมากที่สุดคือ 

 1) ขอที่ 12 ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากนัเปอนที่

สะอาด สวมหมวก หรือเน็ทคลุมผม  

 2) ขอที ่11 หองสวมสาํหรับผูบริโภค และผูสัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลางมือทีใ่ช

การไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา 

 3) ขอที่ 5 อาหารทีป่รุงสําเรจ็แลว เกบ็ในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้น

อยางนอย 60 ซม.  

4. นโยบายโครงการความปลอดภัยดานอาหาร ปงบประมาณ 2549 

รานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาดสด การตรวจหาสารปนเปอนในอาหารสด 

ฯลฯถูกกําหนดเปนตัวชีว้ัด ตามคํารับรองผลการปฏิบัติราชการของจงัหวัดอุบลราชธาน ี( CEO )และมี

เปาหมายวา รานจําหนายอาหาร ( รานจาํหนายอาหาร หมายความรวมถงึ รานมนิมิารท ) แผงลอย

จําหนายอาหาร ผานเกณฑอาหารสะอาด รสชาติอรอย 100 % และตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑ

ตลาดสดนาซือ้ 100 % ( ปงบประมาณ 2548 CEO กําหนดคะแนน โครงการความปลอดภยัดาน

อาหารไว 5 คะแนน ผลการประเมินรับรองโดยบริษัท ทริส ปรากฏวาไดคะแนน 4.98 แตกิจกรรม

เปาหมายรานจําหนายอาหาร แผงลอยจาํหนายอาหาร ตลาดสด กาํหนดความครอบคลุมผานเกณฑ

มาตรฐาน เพยีงรอยละ 60 )ปญหาที่พบในปงบประมาณ 2548 และจะเปนอุปสรรค / ขอดอย ในการ

ประเมินรับรองคุณภาพ ในปงบประมาณ 2549 ของบริษัท ทริส 

1) ไมจัดทําขอมูล และไมรายงานตามโปรแกรม Fsmis 

2) ไมมีปายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย ( ป 2549 มีปายเพยีงพอแลว ) 

3) การตออายุรับรองปายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย ตลาดสดนาซื้อ ยังไมเปน

ปจจุบัน 

4) รานจาํหนายอาหาร หรือแผงลอยจําหนายอาหาร หรือตลาดสดบางแหง ขาดความยัง่ยนื 

ดานคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน 
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5. การใหปายรับรองรานอาหาร 

ใหทบทวน และถือปฏิบัติการใหปายรับรองรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร และตลาดสด

นาซื้อ ดังนี ้

1) สาธารณสขุอําเภอ / กิ่งอําเภอ มหีนาที่ใหการรับรอง และตออายปุาย การรับรองตองมี

ขอมูลหรือรายงานตามโปรแกรม Fsmis ซึ่งระบุชื่อรานอาหาร / แผงลอยจําหนายอาหาร / ตลาดสด ที่

อยู ชื่อ - สกลุเจาของ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ฯลฯ และถาผลสํารวจทางแบคทีเรีย และทาง

กายภาพ ผานเกณฑมาตรฐานก็ใหการรับรอง แลวขอรับปายใหมจากจงัหวัดกรณีไมเคยไดรับปาย 

หรือกรณีปายชํารุด /สูญหาย ก็ใหขอรับปายใหม โดยระบุเหตุผลไวดวยโปรแกรม Fsmis เปนขอมูล

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานสุขาภิบาลอาหารเปนปจจุบัน และสามารถวางแผนการทํางาน

ลวงหนาไดในการตออายุปายใหเปนปจจบัุน เพื่อการบริหารงานสุขาภิบาลไดเปนปจจุบัน และ

วางแผนลวงหนาไดเปนเดือน หรืองวดเดือนนัน้  

* สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีไมสนับสนนุปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย และ

ปายตลาดสดนาซื้อ ถาไมไดรับการยืนยนัตามโปรแกรม Fsmis 

* รายงานโปรแกรม Fsmis สงใหจงัหวัดภายในวนัที่ 20 ของทุกเดือน สงหลังจากนั้น ถือวา

ขาดสงรายงาน 

2) ปายมีอาย ุ1 ป และตองตรวจตออายุทกุป ทุก 6 เดือนตองตรวจประเมินมาตรฐาน หากตก

เกณฑก็ใหปรับปรุงแกไขตามเวลาที่กาํหนดรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาดสด แกไขครั้งที่ 

1 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ตรวจใหคําแนะนํา หากยังแกไขไมเรียบรอย คร้ังที ่ 2 ใหแกไขอีก 15 

วัน หากยังไมเรียบรอย คร้ังที ่ 3 ก็ให แกไขอีก 15 วัน หากยังแกไขไมเรียบรอย กใ็หมีหนงัสือแจงเจา

พนักงานทองถิ่น ( นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล ) ออกคําสั่งใหผูประกอบการ

ปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยภายใน 30 วัน สําหรับรานจําหนายอาหาร และแผงลอย และ 45 วันสาํหรับ

ตลาด เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น มีหนังสือใหปรับปรุงแกไขแลว ผูประกอบการไมถือปฏิบัติตามคําสั่ง ก็

มีความผิด และตองรับโทษ 

3) หากแกไขไมเรียบรอยใหถูกตองตามเกณฑ ฯ ใหงดตออายุปาย และเก็บปายรับรองคืน 

เนื่องจากปายเปนกรรมสทิธิข์องกระทรวงสาธารณสุข แลวใหมหีนงัสือถึงเจาพนักงานทองถิน่ เพื่อขอ

ความรวมมือตรวจสอบ กลัน่กรอง ออกคําสั่ง ใหรานจาํหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาด

สด หยุดกิจการ หรือพักใชใบอนุญาต กรณีไมปฏิบัติใหถูกตองตามสุขลักษณะของเทศบัญญัติ หรือ

ขอบังคับทองถิ่น ( เพราะการไมปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ถือเสมือนวาไม

ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ หรือขอบังคับทองถิ่น ) 
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6. การดําเนนิงาน โครงการความปลอดภยัดานอาหาร ตามตัวชี้วัด CEO 

ใหกํากับดูแลการดําเนินงาน โครงการความปลอดภยัดานอาหาร ตามตัวชีว้ัด CEO ใน

ปงบประมาณ 2549 ตามทีบ่ริษัท ทริส เปนผูประเมนิรับรองดังนี ้

1) การมี และใชเอกสารในการดําเนนิงาน เชน คําสั่งกรรมการดําเนินงาน โครงการ 

แผนปฏิบัติงาน รายงานการประชุม แบบฟอรมหรือรายงานการตรวจรับรองกิจกรรมเปาหมายนัน้ 

รูปภาพกิจกรรม หนงัสือรับรองผลการดําเนินงาน ของหนวยงานระดับสูงกวา การมี และใชเอกสาร

ตองถูกตองสมบูรณ ตรวจสอบยอนกลับไดกับโปรแกรม Fsmis  

2) กิจกรรมเปาหมายนั้น ตองผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมี

การสุมตรวจสอบ โดยที่อาจจะไมแจงแผนใหทราบลวงหนาดังนัน้ เพื่อใหการดําเนนิงานโครงการความ

ปลอดภัยดานอาหาร เปนไปตามวัตถุประสงค จึงกาํหนดการติดตาม และประเมนิผล เฉพาะกจิราย

งวดดังนี้ มกราคม เมษายน และกรกฎาคม 2549  

7. การจัดบอรด 5 ส. รานอาหาร 

ใหอําเภอ / กิ่งอําเภอ จัดบอรด 5 ส. รานอาหาร ตามเรื่องที่กาํหนดไว และมีโปสเตอร

สนับสนนุดังนี ้

- ธันวาคม 2548 จัดเรื่อง ลางมือใหสะอาด และรณรงคสุขอนามัยทุกครัวทั่วไทย ( มีรูปภาพ 

และขอความการออกกาํลังกาย ใชชอนกลางรับประทานอาหารรวมกบัผูอ่ืน อาบน้าํอยางนอยวนัละ 1 

คร้ัง แปรงฟนทุกวนัอยางนอยวันละ 2 คร้ัง ฯลฯ ) 

- มกราคม 2549 จัดเรื่องเมอืงนาอยูคูครอบครัวไทย 

- สวนเดือน กมุภาพนัธ 2549 เปนตนไป จะกําหนดเรื่องที่จะจัดในแตละเดือนใหทราบในการ

ประชุมประจําเดือน ธันวาคม 2548 

8. การประกวดสุดยอดสวมสาธารณะ 

การประกวดสดุยอดสวมสาธารณะในระดบัจังหวัด ตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ ของ

กระทรวงสาธารณสุข  (ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายอนามัย) 

สนับสนนุงบปรับปรุงพัฒนาสวมสาธารณะ อําเภอละ 3 แหง (จัดสรรตามที่มีเปาหมายจรงิ ) แหงละ 

2,000 บาท หรือประมาณ 6,000 บาท/อําเภอ มีแผนปฏิบัติดังนี ้

- วันที ่1- 15 ธนัวาคม 2548 - สงรายชื่อสวมสาธารณะเขาประกวด  

- วันที ่20 - 27 ธันวาคม 2548 - ประกวดหาตัวแทนระดบัโซนทั้ง 5 โซน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. ใบอนุญาตรานขายยาทุกประเภท 

การตออายุใบอนุญาตรานขายยาทกุประเภท ชาํระคาธรรมเนยีมสถานพยาบาลทุกประเภท

และตออายุใบดําเนนิการสถานพยาบาล ภายใน 30 ธันวาคม 2548 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุม

งานคุมครองผูบริโภค สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีและวันที ่3 ธ.ค. 2548 จะออกสัญจร

ที่ อําเภอเดชอุดม 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภณัฑจังหวัดอบุลราชธาน ี

การประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 

13.30 น. –16.30น. ณ หองประชุม 1 ชั้น3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

3. การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย 

การยื่นคาํรองขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน

ไทย ต้ังแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2548 ในวันและเวลาราชการ  โดยชาํระคาขึ้นทะเบยีนและรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 500 บาท และคาคํารองฉบับละ20 บาท ณ กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภค สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

4. การตออายปุายทองFOOD SAFETY  

ขอใหสํานกังานสาธารณสุขอําเภอกิ่งอําเภอทุกแหงรวมกับโรงพยาบาลชุมชนดําเนนิการให

แลวเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2548 (จะตออายุ ทุก 6 เดือน) 

 

จํานวนปายทองอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ  2548 
เปาหมาย ผลงาน รอยละ จํานวนปายทอง 

ลําดับ อําเภอ 
ในตลาด ในหมูบาน รวม ในตลาด ในหมูบาน รวม ที่ไดรับปายทอง ที่ตออายุ ป 2549 

1 เมือง 560 39 599 560 39 599 100.00 ระหวางดําเนินการ 

2 มวงสามสิบ 100 157 257 100 157 257 100.00 ระหวางดําเนินการ 

3 เขื่องใน 36 99 135 36 84 120 88.89 ระหวางดําเนินการ 

4 ดอนมดแดง 0 30 30 0 30 30 100.00 ระหวางดําเนินการ 

5 เหลาเสือโกก 17 3 20 17 0 17 85.00 ระหวางดําเนินการ 

6 ตระการฯ 101 28 129 94 0 94 72.87 ระหวางดําเนินการ 

7 กุดขาวปุน 7 8 15 7 8 15 100.00 ระหวางดําเนินการ 

8 เขมราฐ 41 71 112 31 21 52 46.43 ระหวางดําเนินการ 

9 โพธิ์ไทร 33 42 75 33 42 75 100.00 ระหวางดําเนินการ 

10 นาตาล 0 3 3 0 0 0 0.00  

11 พิบูลฯ 64 158 222 64 158 222 100.00 ระหวางดําเนินการ 

12 ตาลสุม 0 34 34 0 34 34 100.00 ระหวางดําเนินการ 
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เปาหมาย ผลงาน รอยละ จํานวนปายทอง 

ลําดับ อําเภอ 
ในตลาด ในหมูบาน รวม ในตลาด ในหมูบาน รวม ที่ไดรับปายทอง ที่ตออายุ ป 2549 

13 โขงเจียม 37 77 114 37 66 103 90.35 ระหวางดําเนินการ 

14 ศรีเมืองใหม 31 39 70 31 0 31 44.29 ระหวางดําเนินการ 

15 สิรินธร 20 16 36 20 0 20 55.56 ระหวางดําเนินการ 

16 วารินฯ 271 15 286 186 0 186 65.03 ระหวางดําเนินการ 

17 สําโรง 0 88 88 0 88 88 100.00 ระหวางดําเนินการ 

18 นาเยีย 8 4 12 8 4 12 100.00 ระหวางดําเนินการ 

19 สวางฯ 0 32 32 0 0 0 0.00  

20 เดชฯ 150 0 150 150 0 150 100.00 ระหวางดําเนินการ 

21 บุณฑริก 28 105 133 28 80 108 81.20 ระหวางดําเนินการ 

22 นาจะหลวย 38 28 66 28 28 56 84.85 ระหวางดําเนินการ 

23 น้ํายืน 51 78 129 51 78 129 100.00 ระหวางดําเนินการ 

24 น้ําขุน 0 20 20 0 16 16 80.00 ระหวางดําเนินการ 

25 ทุงศรีอุดม 0 23 23 0 9 9 39.13 ระหวางดําเนินการ 

รวม 1593 1197 2790 1481 942 2423 86.85  

 

5. งบประมาณงานคุมครองผูบริโภค 

 ปงบประมาณ 2549 ไดรับงบสนับสนนุดําเนนิงานคุมครองผูบริโภค จํานวน 2.9 ลานบาท 

ลดลงจากปกอนที่เคยไดรับ 7-8 ลานบาท (1 ลานเปนของ Mobile Unite) ทางฝายฯ พยายามจัดสรร

ลงใหทุกอําเภอ โดยไดจัดทําโครงการตรวจสอบเฝาระวงัผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ กับการพฒันา

ศักยภาพผูบริโภค รายละเอียดทางฝายไดทําเปนหนังสือแจงเปนที่เรียบรอยแลว สวนกตกิาที่ใหแตละ

อําเภอทําโครงการรองรับภายในเดือนธันวาคมนัน้ เปนมติของฝายคุมครองฯ ระดับอําเภอ ซึ่งหากไมมี

การดําเนินงานแสดงวาไมตองการรับงบสนับสนนุในสวนนี้ ใหตัดงบเขากองกลางไดเลย การวางเบิก

ใหเบิกรอยละ 40 ในเดือน ม.ค.-มี.ค. และเม.ย.-มิ.ย. เบิกรอยละ 40 ที่เหลือรอยละ 20 เบิกในเดือน

กรกฎาคม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสขุภาพ 

1. สรุปผลงาน Coverage UC ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่

ฝายประกนัสขุภาพ 

1.1 เงนิเพิม่หรือลบในเดือน  

1.2  ผลงานแกไขสิทธิวาง  
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- สิทธวิางมาจากไหน 

- สิทธวิางเปลีย่นไปไหน 

- ผลงานแกไขสิทธิวางของ PCU 

1.3 ผลงานแกไขสิทธิวางสะสม  

1.4 การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ขอใหแตละอําเภอดูรายละเอียดการแกไขสิทธิวาง แยกแตละประเภทและดําเนินการแกไข

ตามแตละประเภท 

งบประมาณ CF ระดับเขต ป 2548ที่กระทรวงจัดสรรมาใหนั้น รอยละ 20 ใหสําหรับผูตรวจ

บริหารจัดการในเขต รอยละ 10 สําหรับการยนือทุธรณ   รอยละ 70 จะจัดสรรใหแตละจังหวดั พบ

ปญหาวามกีารยืนอุทธรณของอําเภอศรีเมอืงใหมแหงเดยีวเทานั้น ดังนั้นหากอําเภอใดตองการยนื

อุทธรณขอใหเรงดําเนนิการดวย ภายในวนัที ่1 ธ.ค. 2548 

งบประมาณป 2549 ทีจ่ัดสรรใหนั้นจะรวบงบเงินเดือนดวย ทางฝายไดแจงเปนหนังสอื

เรียบรอยแลว งวดแรกไดโอเงินใหเปนที่เรียบรอยแลว สวนงวดที ่ 2 คาดวาจะโอนเงนิใหภายในตน

เดือนธันวาคม 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. งานสุขศึกษา 

 แจงผลการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบรกิารสาธารณสุข จังหวดั

อุบลราชธานี ป 2548 จากองคกรภายนอก จํานวน 8 แหง ดังนี ้

1.1 สถานบริการระดับตติยภูมิ จํานวน 1 แหง ไดแก รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี

1.2 สถานบริการระดับทุติยภูมิ จํานวน 2 แหง ไดแก  

1) รพ.พิบูลมังสาหาร  

2) รพ.วารินชาํราบ 

1.3 สถานบริการระดับปฐมภูม ิจํานวน 5 แหง ไดแก  

1) PCU หนองขอน อ.เมือง 

2) PCU วัดปทุมมาลัย รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลฯ 

3) PCU ทาวงัหิน รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลฯ  

4) PCU กอ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ 

5) PCU หวยแดง ต.ดอนจกิ อ.พิบูลมงัสาหาร 
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ป 2548 จังหวัดอุบลราชธานี สงประเมินฯ 8 แหง และผานการประเมินรับรองมาตรฐานงาน

สุขศึกษา จํานวน 8 แหง คิดเปน 100 % สําหรับการไปรับโลหรางวลัและใบประกาศรับรองมาตรฐาน

ของสถานบริการที่ผานการรับรอง จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

2. HA 

2.1 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ขอเชญิ รพ.ที่เขารวมโครงการ

พัฒนาคุณภาพแบบผสมผสาน HA&HPH เขารวมประชมุนําเสนองานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ใน

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมหลยุส เทเวิรนโดยจังหวัดอุบลราชธาน ีมีโรงพยาบาลที่จะเขารวม

ประชุมดังกลาว 7 แหง ไดแก 

1. โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

2. โรงพยาบาลเขมราฐ 

3. โรงพยาบาลเขื่องใน 

4. โรงพยาบาลตระการพืชผล 

5. โรงพยาบาลน้ํายนื 

6. โรงพยาบาลวารินชาํราบ 

7. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

2.2 สถาบันพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) แจงผลการคัดเลือกโรงพยาบาลที่

ไดรับการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพแบบผสมผสาน (HA&HPH) ซึ่งจงัหวัดอุบลราชธาน ี ไดรับ

คัดเลือก 8 แหง ไดแก 

1. โรงพยาบาลบุณฑริก 

2. โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

3. โรงพยาบาลวารินชาํราบ 

4. โรงพยาบาลตระการพืชผล 

5. โรงพยาบาลสิรินธร 

6. โรงพยาบาลโขงเจียม 

7. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

8. โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

ขอเชิญผูแทน รพ.ทัง้ 8 แหง เขารวมประชมุเชิงปฎิบัติการ ในวนัที ่12 – 13 มกราคม 2549 ณ 

โรงแรมมิราเคลิแกรนด  และใหสงใบตอบรับการเขาประชุมดังกลาว ไปยังสถาบัน พรพ. ภายในวันที่ 

26 ธันวาคม 2548 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทางกพร. ไดจัดประชุมตอรองเกี่ยวกับตัวชีว้ดัของกลุม

จังหวัด ซึง่กลุมจังหวัดในสวนสาธารณสุข ไดเลือกคุณภาพของสถานบริการผานเกณฑเปนตวัชี้วดัของ

กลุมจังหวัด ดังนัน้ทกุจังหวดัจะตองมีการดําเนนิการใหผานตัวชี้วัดดังกลาว (ตองผาน HA ข้ันที่ 3) 

โรงพยาบาลแหงไหนที่ยงัไมผาน HA ข้ันที ่ 1 จะใหมีโรงพยาบาลพีเ่ลีย้งคอยใหคําปรึกษาและ

แนะแนวทางให 

 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2548 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 

หรือสอบถามไดที่ ศูนยเทคโนฯ 

ตุลาคม 
อําเภอ 

PCU 

ทั้งหมด 
สิงหาคม กันยายน 

จํานวน รอยละ 

สิรินธร 8 100 0 8 100 

เดชอุดม 28 92.86 57.14 26 92.86 

ตาลสุม 8 87.50 0 7 87.5 

น้ํายนื 13 53.85 92.31 10 76.92 

บุณฑริก 17 94.12 0 13 76.47 

ดอนมดแดง 5 100 100 3 60 

โขงเจียม 11 36.36 63.64 4 36.36 

สําโรง 13 92.31 100 4 30.77 

เหลาเสือโกก 6 100 100 1 16.67 

นาจะหลวย 10 0 90 1 10 

เมือง 20 75 5 0 0 

ศรีเมืองใหม 17 88.24 82.35 0 0 

เขื่องใน 31 0 25.81 0 0 

เขมราฐ 11 45.45 0 0 0 

ตระการพืชผล 29 96.55 10.34 0 0 
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ตุลาคม 
อําเภอ 

PCU 

ทั้งหมด 
สิงหาคม กันยายน 

จํานวน รอยละ 

กุดขาวปุน 9 88.89 66.67 0 0 

มวงสามสิบ 24 4.17 100 0 0 

วารินชาํราบ 19 94.74 0 0 0 

พิบูลมังสาหาร 21 0 4.76 0 0 

โพธิ์ไทร 11 100 90.91 0 0 

ทุงศรีอุดม 7 57.14 0 0 0 

นาเยีย 5 100 60 0 0 

นาตาล 6 100 100 0 0 

สวางวีรวงศ 6 100 0 0 0 

น้ําขุน 6 100 100 0 0 

รวม 341 64.22 43.99 77 22.58 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ  
 นายบณัฑิต  ประชุมรกัษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
 การโยกยายเจาหนาที่จะทําการปละ 2 คร้ัง คือ ในเดือนกันยายน และเดือนมีนาคม แตถา

จําเปน จะพจิารณากรณีพเิศษให 3 เดอืน คร้ัง คือ จะพิจารณาเพิ่มในเดือนธนัวาคม และเดือน

มิถุนายน 

 โครงการทีจ่ะตองสงเพื่อเบกิจายงบประมาณ  จะตองสงใหทนักาํหนด มิฉะนัน้จะตัดเขา

กองกลางหรือตัดใหอําเภออื่นดําเนินการ  

 มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 
 นายสุวทิย   โรจนศักด์ิโสธร  รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 ในการประชมุคณะกรรมการประสานงานพื้นที่สาธารณสุขระดับโซน ไดมีการปรับเปลี่ยนให

แตละอําเภอดําเนนิการ Focal Pointe ในเรื่องทีเ่นนหนักและความสําคัญ เพื่อใหมีสวนรวมในการ
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ดําเนนิกิจกรรมตางๆ  การนําเสนอขอมูล Focal Pointe ควรนําเสนอผลงาน ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

เพื่อจะไดชวยกันดําเนนิการแกไข และแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินงาน จะมีการใหคะแนน

ในการเตรียมความพรอมในการนําเสนอดวย แบบฟอรมในการนําเสนอทางฝายยุทธฯ ไดนําลง Web 

Site แลว  

 ในการประชมุจะมีเจาหนาทีฝ่ายยทุธศาสตรของ รพช . / สสอ. และผูชวย สสอ. เขารวมการ

ประชุมดวย และจะมีการประเมินผลงานของแตละฝายใน สสจ. ดวย  

 การทาํงานจะตองมีการดําเนินงานและประเมินผลงานทีช่ัดเจน โดยแบงเปน 4 ไตรมาส และ

เนนที่ไตรมาสที่ 2 และ 3 เปนหลกั 

 มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  15.28  น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

  พยาบาลวิชาชีพ  5 

  ผูบันทกึการประชุม 

 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  

           หัวหนางานกจิการพเิศษ 

          ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 


