
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

ครั้งที่  11 /  2549  วันที่   30  พฤศจิกายน  2549 เวลา  13.30-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2 นายสวุทิย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
3 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นางปริญญา ผกานนท ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 น.ส.ไพรัช บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายจรัญ ทองทับ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม รพศ. สปส. 
7 นางนุชนารถ วงศตระกูล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
8 น.ส.เครือมาส วรรณโคตร แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
9 นางมานิดา สิงหษฐิต แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นายเพ็ชรบูรณ พูลผล แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
11 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
12 นายภคนิ ไชยรม แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
13 นายทวีศักดิ์ โสมณี แทนหัวหนาสาํนักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
14 นางลัดดาวัณย คุณวุฒิ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
15 นางสุชญา สีหาวงษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
16 นายดนุภพ ศรศิลป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
17 นายสทุธพิงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
18 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
19 น.ส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
20 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
21 นายประทีป บุญธรรม หัวหนาฝายอนามยั 
22 นางนภาพร จันทนบ หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
23 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนาฝายควบคุมโรค 
24 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
25 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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26 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉนิ 
27 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
28 นางพัชราภรณ กิ่งแกว ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
29 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
30 น.ส.พิมณฑิพา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
31 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
32 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
33 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค 
34 น.ส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุมและแทนหัวหนางานกิจการพิเศษ 
35 นางทพิวรรณ โรจนศตพงษ แทนผูชวยหัวหนาฝายอนามัย 
36 นางพิศมยั วรรณชาติ แทนผูชวยฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
37 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
38 นางจิรวัฒน สุสิงห ฝายประกนัสขุภาพ 
39 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
40 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
41 นายธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
42 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
43 นายสุรศักดิ ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
44 นายภิรักษ รุงพัฒนาชยักลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
45 นายธีรวัฒน บุดดาวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
46 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
47 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
48 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
49 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
50 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
51 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
52 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
53 น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
54 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
55 นายพทิักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
56 นางอรทัย มุสิกา แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
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57 นายณรงคชัย วรรณโคตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
58 นางไพสุรีย บุญหอ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
59 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
60 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
61 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
62 นายสพุจน แสงสวาง สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
63 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
64 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
65 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
66 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
67 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
68 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
69 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
70 นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
71 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
72 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
73 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
74 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
75 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
76 นายชันณรงค สุวรรณกูฎ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
77 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
78 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
79 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
80 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
81 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
82 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
83 นายวิระ พวงจันทร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
87 นายธวัช ขันตีสาย แทนสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
2 นายสมพงษ พงษชีวนิ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
3 นายถวิล กลิ่นวมิล ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
4 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7 อุบลราชธาน ี
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
7 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่

(อุบลราชธาน)ี 
8 นางสุรางค ปรัชบาล ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
9 นายสทุธนินัท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

10 นางสุระภี มหิษานนท หัวหนางานเลขานุการกิจ 
11 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
12 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
13 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
14 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
15 นายจตุรพิธ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
1. ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี ในวนัที ่29 พ.ย. 2549  

รายละเอียดทีเ่กี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขและนาสนใจมีดังนี ้
 1) ขาราชการโยกยายมา/ไป ดํารงตําแหนงใน/นอกจงัหวดัอุบลราชธาน ี
      1.1 ขาราชการที่ยายไป ดํารงตําแหนงนอกจงัหวัดอุบลราชธาน ี
  - นายวันชัย      สุทิน   รองผูวาราชการจงัหวัดอุบลราชธานี     ยายไปดํารงตําแหนง 
ผูวาราชการจงัหวัดสุโขทัย 
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  - นายกฤษเพชร ศรีปาน รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี ยายไปดํารงตําแหนง 
รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
  - นายธานี  ปลูกเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี  ยายไปดํารงตําแหนง 
รองผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ 

     1.2 ขาราชการที่จะยายมา ดํารงตําแหนงในจังหวัดอบุลราชธาน ี
  - นายสุรพล    สายพันธ     รองผูวาราชการจังหวัดตราด    ยายมาดํารงตําแหนง    
รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี
  - นายปราโมทย   สัจจรักษ    รองผูวาราชการจังหวัดบรีุรัมย   ยายมาดํารงตําแหนง 
รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี
  - นายเสนีย    จิตตเกษม    รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร    ยายมาดํารงตําแหนง 
รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี
 2) โครงการบูรณาการขยายผลนํารองบูรณาการจงัหวดัอุบลราชธาน ีป 2549-2550 
 เปาหมายป 2549 ดําเนินการอําเภอละ 1 ตําบล และในป 2550 จะขยายผลดําเนินการเปน
อําเภอละ 2 ตําบล จงึขอใหแตละหนวยบรูณาการงานเขาไปยังตําบลที่เปนเปาหมายรวมกนัดวย มอบ
ฝายยทุธศาสตรฯ ประสาน 

3) สถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัย 
 ดวยตั้งแตวนัที่ 1 ต.ค. 2549 ไดมีพายุ “ชางสาร” เกิดขึน้ และไดสงผลกระทบถงึประชาชนใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี โดยมพีื้นที่ไดรับผลกระทบ 17 อําเภอ 5 กิ่งอาํเภอ ซึ่งไดมีการดําเนินการ
ชวยเหลือไปแลวในระดับตน และจะมีการประชมุหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมกนัวางแผน
ชวยเหลือฟนฟูผูประสบอุทกภัยหลงัภัยน้าํทวม   ซึ่งงานทางดานสาธารณสุขก็เปนสวนสาํคัญสวนหนึ่ง
ที่จะตองดูแล ดังนัน้มอบใหฝายยทุธศาสตรฯ ประสานใหความรวมมอืดวย 
 4) การจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    เนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549 โดยในวันที่ 5 ธนัวาคม 2549 กําหนดใหมีการจัดพิธี
ทําบุญตักบาตร ที่ทุงศรีเมือง พธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราช
กุศลฯ ที่หอประชุมไพรพะยอม และพธิีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ทีทุ่งศรีเมือง  

5) การจัดงานสโมสรสันนบิาตรถวายพระพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่อง
ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2549  โดยไดมกีําหนดจัดงานในวันที ่7 ธ.ค. 2549 ณ สนาม
ทุงศรีเมือง จงึขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมในงานพิธดัีงกลาวดวย 
 6) การจัดงานกาชาดและงานปใหมประจาํป 2550 
 จังหวัดอุบลรวมกังสาํนกังานเหลากาชาดจงัหวัดอุบลราชธาน ี กําหนดจัดงานกาชาดและงาน
ปใหมในวันที่ 28 ธ.ค. 2549  ถงึวนัที ่7 มกราคม 2550 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง
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จังหวัดอุบลราชธาน ี   ทัง้นี้ไดกําหนดให       วันที่ 7 ธ.ค. 2549    เปนวันรวมน้ําใจใหกาชาด   ณ  จวน
ผูวาราชการจงัหวัดอุบลราชธาน ีต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป  
 โดยในปนี้ ขอความรวมมอืทุกหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอบุลราชธานี 
รวมมือกนับริจาคในนามของหนวยงานสงักัดกระทรวงสาธารณสุขในจงัหวัดอุบลราชธาน ี เพื่อใหยอด
การบริจาคนัน้ดูสูงยิ่งขึน้ 
 7) การเตรียมการปองกนัอบัุติเหตุในชวงเทศกาล 
 จังหวัดขอใหทกุหนวย เตรียมความพรอมและรณรงคใหประชาชนทราบ และตระหนักถงึการ
ปองกันอบัุติเหตุในชวงเทศกาล ทั้งนี้จะเชญิประชุมเพื่อเตรียมการอีกครั้ง 
  8) กฎอัยการศึก 
 ครม.ไดใหความเหน็เหน็ชอบ รางประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกตามทีฝ่ายความมัน่คงเสนอมา 
โดยสรุปไดยกเลิกจํานวน 41 จังหวัด และยังคงไวอีก 35 จังหวัด สาเหตุที่ยงัคงไวบางจงัหวัดเนื่องจาก
เกี่ยวของกับความมัน่คงทัง้ภายนอกและภายใน รวมทัง้เรื่องปญหายาเสพติด และการคาแรงงานเถื่อน 
สวนใหญจะเปนพืน้ที่ตามแนวชายแดนทีย่ังคงไว สวนจะยกเลกิเมื่อไรนั้นฝายความมั่นคงจะพจิารณา
ตอไปตามความเหมาะสม   ซึง่รวมถงึจังหวัดอุบลราชธาน ี  จึงขอใหทุกหนวยถือปฏิบัติตามอยาง
เครงครัดดวย  
2.นโยบายการดําเนินงานจากทานรัฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ในการประชมุผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข วนัที่ 27 พ.ย. 2549 โดยมีประเด็น
สําคัญดังนี ้

2.1. ขอคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือในการทาํงานสนองนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงสาธารณสุขเปนอยางดี และขอขอบคุณทุกคนที่ใหความรวมมือสรางวัฒนธรรมเรียบงาย 
ความเปนพีน่อง จงึขอใหชวยกันธํารงรักษาวัฒนธรรมทีดี่นี้ไว 

2.2. รัฐบาลไดแถลงนโยบายเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2549 และกระทรวงสาธารณสุขไดแตก
รายละเอียดใหชัดเจน     ในสวนของนโยบายดานสุขภาพออกเปน     นโยบาย 10 ขอ    และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนนุการพัฒนาการดาํเนนิงานตามนโยบาย 10 ชุด โดยขณะนี้ไดเสนอแผนรองรับ
นโยบายไปยงั ครม. เพื่อพจิารณาใหความเหน็ชอบตอไปแลว 

2.3. รัฐบาลไดประกาศวาระแหงชาติใหทกุสวนราชการดาํเนนิการเรงดวน 2 เร่ือง คือ 
     1) การจัดงานเฉลมิพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 โดยกาํหนดระยะการจัดงานตั้งแต 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2550 และใหถอืเปนเรื่องใหญของ
กระทรวง 

     2) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ใหถือเปนเรื่องที่
ตองทําใหไดผลตอเนื่องและจริงจัง โดยใชกลไกและกระบวนการทีม่ีอยูแลว  
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2.4. เร่ืองการพัฒนาประเทศดวยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยขอใหผูบริหารทกุคน
นําไปคิดใหเปนรูปธรรม และเนนความพอดี พอประมาณ ไมฟุมเฟอย เนนเนื้อหาผลลพัธมากกวา
รูปแบบพิธีการ มอบฝายยุทธศาตรประสานเชื่อมตอ แนวทางการอยูอยางพอเพียงของงานและ
เจาหนาที่ในสงักัด นอกจากนี้ยังขอใหทกุหนวยคนหาโรงพยาบาลระดบัตางๆ สถานอีนามยัและหนวย
บริการตางๆ ที่สามารถบรหิารจัดการดวยหลักเศรษฐกจิพอเพยีงอยางไดผล เจาหนาที่และประชาชนมี
ความสุข เพื่อนํามาเผยแพร แลกเปลี่ยนเรยีนรู ขยายผลกวางออกไป 

2.5 เวทีพัฒนายุทธศาสตรสังคมแหงชาต ิ
ไดมีการจุดประกายความคดิกําหนดทิศสูสังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกนั โดยมีหลกัคิดที่สําคัญวา 

“คนไทยไมทอดทิ้งกนั คนไทยอยูในสงัคมเข็มแข็ง คนไทยเปนคนมีคุณธรรม” จึงไดมกีารสั่งการ 2 เร่ือง
คือ 

     1) การพฒันาหนวยบรกิารการแพทยฉุกเฉิน โดยมกีารจัดระบบกูชีพที่รวมสรรพกําลังทุก
หนวยงานในจงัหวัดและ อบจ. เขามารวมกันอยางเปนรูปธรรม เชนเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีได
ดําเนนิการ 

     2) ขอใหทกุโรงพยาบาล เปดโอกาสใหนกัเรียนนักศกึษาหรือประชาชน ที่มีจิตอาสาเขามา
ดูแลผูปวยในโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกลาไดดําเนนิการมาแลว โดยเจาหนาที่จะสอน
วิธีการดูแลผูปวย แลวสงไปปฏิบัติงานตามตึกตางๆ ประโยชนที่จะไดรับนอกจากจะไดคนมีจิตใจอาสา
ทําบุญมาชวยเหลืองานแลว ยังเปนการสงเสริมความรูเร่ืองสุขภาพแกประชาชนอีกดวย มอบฝาย
สนับสนนุฯ ดําเนนิการ 

2.6 นโยบายหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ต้ังแตวันที่ 3 ธ.ค. 2549 นัน้คงตองเลื่อนออกไปกอน 

เนื่องจากขณะนี้ยังสามารถออกกฤษฎีกาได แตครม.เหน็ดวยกับ พรบ.ควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล
แลว ยงัคงตองติดตามตอไป ดังนั้นในระยะแรกใหใชมาตรการทาํความเขาใจ ใหความรูตักเตือน แลว
คอยเพิ่มความเขมขนตามลําดับ 

2.7 เร่ืองภายในกระทรวงสาธารณสุข 
การแตงตั้งผูบริหารในตําแหนง นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดและผูอํานวยการโรงพยาบาล 

โดยมีประกาศใหผูสนใจสมคัรสอบขึ้นบัญชีไว เมื่อมีตําแหนงวางจะแตงตั้งตามตาํแหนงนั้น 
2.8 เร่ืองอื่นๆ 
เนื่องจากขณะนี้   มีผูเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น   จึงขอใหทกุโรงพยาบาลมีคลินกิบําบัดรักษา

ผูปวยติดยาเสพติดที่ชัดเจน ขอใหข้ึนปายแสดงถึงความพรอมชัดเจน มอบใหฝายการแพทยประสาน
ตอไป 
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ในป 2550 กระทรวงจะมีการดําเนนิงานพัฒนาสวมสาธารณะใหไดมาตรฐาน โดยจะเริ่มจาก
สวมของหนวยงานราชการ พัฒนาใหไดมาตรฐาน และจะตองมีสวมผูพิการพรอมทั้งขึน้ปายใหชัดเจน
ดวย มอบฝายอนามยัและฝายบริหารดําเนินการรวมกัน  
3. การรณรงคดูแลสิ่งแวดลอม 
 จากการปรึกษาหารือกับผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตร จะมีการการสุมตรวจแหลงน้าํในชวง
ปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากป 2548 ไดพบวามีสารปรอท สารโลหะหนกั มปีริมาณมากขึ้น ซึง่นาจะ
เปนผลมาจากปญหาการทิง้ขยะประเภทแบตเตอรร่ี ถานไฟฉาย ทีม่ีปริมาณมากขึ้น มอบใหฝาย
อนามยัประสานขอรายงานผล เพื่อวางแผนรณรงคในวนัที่ 26 มิถนุายน ซึง่เปนวนัสิ่งแวดลอมโลก
ตอไป โดยเริ่มจากเจาหนาทีส่าธารณสุขกอน 
4. งานหนวยบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
 จากขอมูลสรุปผลงานในเดอืนตุลาคม 2549 แสดงใหเห็นวา แตละหนวยมีผลงานคอนขางต่ํา
กวาเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหหนวยบริการนัน้ไมสามารถคงอยูไดดวยตัวเอง (500 บาทตอ 1 
ปฏิบัติการ) ดังนัน้ขอใหแตละหนวยจะตองประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักและเรยีกใชบริการ สวน
อําเภอที่ตองการเปดหนวยบริการเพิ่มนั้น หากผลงานยงัต่ําจะตองหางบประมาณจากหนวยงานอืน่มา
สนับสนนุ แตในระยะแรกนีท้าง สนง.สสจ. จะใหยืมเงนิสําหรับบริหารจัดการกอน ทั้งนีท้ายที่สุดทุก
หนวยตองสามารถอยูไดดวยตัวเอง 

สนง.สสจ. ไดติดตอ บริษัททอปไลน เพื่อจัด Concert การกุศลหาเงนิเขากองทนุกูชีพ ซึง่ไดรับ
การตอบรับเปนที่เรียบรอยแลว กองทุนนีจ้ัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือ และเปนสวัสดิการแกเจาหนาทีข่อง
หนวยฯ  
5. หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่
 หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนทีน่ี้จะออกปฏิบัติงานโดยออกไปชวยเหลือเจาหนาที่ในแตละ PCU  
ขณะนี้ ทุกหนวยพรอมที่จะเริ่มปฏิบัติการจริงในวนัที ่1 ธ.ค. 2549 แรกเริ่มอาจเกิดปญหาอุปสรรคบาง 
ผูบริหารตองชวยดูแลแกไข อาจเปดตัวเปนทางการอีกครั้งในวนัที ่ 1 ม.ค. 2550 นาํผลงานทีไ่ดไป
ประสานกับกองทนุชุมชน ใหทราบและตระหนกัถงึสภาพปญหาสขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่ และ
รวมกันวางแผนแกไขปญหา 
 ขอใหมีการบรหิารจัดการขอมูล และคัดกรองนํากลุมเสี่ยงมาตรวจ โดยขอใหมีการ
ประสานงานระหวางหนวยกบัเจาหนาที่ในพื้นที่ ในการเตรียมความพรอมของประชาชนที่จะมาตรวจ 
เพื่อจะไดประหยัดงบประมาณและไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุด  
6. เงนิโบนัส ของ PCU 
 เนื่องจากทางจังหวัดไดมีการดําเนินงานจดัสรรเงินโบนสัไปกอนที ่ สปสช. จะออกระเบียบมา
ใหเปนแนวทางในการดําเนนิงานเทานัน้ จึงไดใหมีการสอบถามรายละเอียด และถามถงึผูมีอํานาจใน
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การอนุมัติเบกิจาย ซึ่งไมไดมอบหมายใหนายแพทยสาธารณสุขมีอํานาจในการอนมุัติ ดังนั้นจงึยังไม
สามารถดาํเนนิการได ขอใหอธิบายชี้แจงใหเจาหนาที่ทกุคนทราบถงึระเบียบหลักการที่ถูกตอง และ
ศึกษาระเบยีบใหชัดเจนถูกตองตามหลักกอนจึงจะดําเนนิการได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2549 วันที่ 31 ต.ค. 2549 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.9180 ลงวนัที ่
22  พ.ย. 2549  ไดสรุปรายงานการประชมุคร้ังที่ 10 / 2549   เมื่อวันที ่ 31  ต.ค. 2549 และ Upload 
ไวที ่    www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชุมพจิารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชมุพิจารณา 
รับรองรายงานการประชมุดังกลาว   ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่
งานกิจการพิเศษ  
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2549 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 ในปการศึกษา 2550 กระทรวงมนีโยบายใหวทิยาลยัมกีารรับนักศึกษาตรงรอยละ 30  และรับ
โดยการสอบขอสอบกลางรอยละ 70 ในการรับตรงนั้นจะแบงสิทธิใหแหลงฝกและไมนําคะแนนแอดมิ
ชชั่นมาพิจารณา ใชวธิีการสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์
 เนื่องจากขณะนี้ทางโรงพยาบาลไมมีแพทยผูเชี่ยวชาญดานสมองและโรคลมชัก ดังนัน้จึง
สามารถดูแลไดเฉพาะผูปวยลมชักทีม่ีปญหาอารมณ  และพฤติกรรมรุนแรงรวมดวยไดเทานั้น 
นอกจากนี้ ในการดูแลผูปวยโรคพิษสุราเรื้อรัง ทางโรงพยาบาลจะสามารถบาํบดัดูแลผูปวยทีม่ีอาการ
ทางพยาธิสภาพไมมาก และมีการรับรูสติที่ดี 
 ทางโรงพยาบาลไดพบปญหาทางดานการสงตอผูปวยคอื ขอมูลผูปวยในใบสงตวัไมตรงกับ
ขอมูลที่ญาติผูปวยใหประวัติ โดยเฉพาะชือ่ยาและแนวทางการรักษา จึงใครขอใหพิจารณาดาํเนินการ
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ใหถูกตองดวย นอกจากนี้ขอใหโรงพยาบาลชุมชนตรวจสอบยาทางจติเวชดวยวา ใกลหมดอายุหรือยัง 
ซึ่งสามารถนํามาเปลี่ยนรับยาใหมไดทีโ่รงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และขอเสนอใหเพิ่มยาโฟรอรกซิทนิ 
เขาไวในบัญชยีาของโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากพบวามีผูปวยภาวะซึมเศราเพิ่มมากขึ้น และราคาไม
แพง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหมีการจัดทําโครงการพฒันาบุคลากร    เพื่อจัดตั้งคลินิกบาํบดัผูติดสุราในโรงพยาบาล 
ชุมชน โดยโรงพยาบาลใดสนใจใหรวมกนัเขารับการอบรม 
 
สํานกังานปองกันและควบคุมโรคที่ 7 

ขอความรวมมอืในการรณรงคใหวัคซีนโปลโิอแกเด็กอาย ุ ตํ่ากวา 5 ป พรอมกันทัว่ประเทศ 
ดังนี้ โดยรอบที่ 1  ในวันพธุที่13 ธ.ค. 2549 และรอบที่ 2  ในวันพธุที่  17  ม.ค. 2550 โดยมี
กลุมเปาหมายพิเศษคือ เด็กในพืน้ที่ทุรกนัดาร เด็กดอยโอกาสในชุมชนแออัด เด็กในกลุมแรงงานตาง
ดาว เด็กในพืน้ที่มกีารครอบคลุมของโรคโปลิโอต่ํา และเด็กในพื้นที่ทีย่ังมีการระบาดของโรคหัดและคอ
ตีบอยู  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชริาลงกรณ 

เนื่องจากทางโรงพยาบาลมโีครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เฉลมิพระเกียรติฯ แกพระภิกษุสงค
และสามเณร โดยจะมกีารตรวจสุขภาพพระภิกษุสงคควบคูไปกับการตรวจสุขภาพประชาชน ต้ังแต
วันที่ 1 ธ.ค. 2549 เปนตนไป  จึงใครขอความรวมมอืจากอําเภอประสานกบัอบต.  และกําหนดจุด
ตรวจสุขภาพดวย 

เนื่องจาก HA เปนหนึง่ในตัวชี้วัดของเขต 14 ที่ตองตองมกีารพัฒนาใหผานอยางนอง 12 แหง 
ในป 2550  ไมนับรวม รพร.เดชอุดม,  รพ.สรรพสิทธิประสงค  และรพ.พิบูลมังสาหาร  จึงใครขอใหทุก
โรงพยาบาลเรงดําเนินการใหผาน เพื่อใหภาพรวมของเขตผานดวย 

ในวนัที ่1 ธ.ค. 2549 จะมีการประชุมใหความรูเร่ืองระบบยาที ่สนง.สสจ. จงึขอใหเภสัชกรทุก
โรงพยาบาลเขาประชุมโดยพรอมเพยีงกนั และวนัที ่ 6 ธ.ค. 2549 ขอเชิญ QRT ของทุกโรงพยาบาล
มารวมประชมุเพื่อปรับวิธีคิดและเพิ่มพูนความรู 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ขอใหมีการพฒันาโรงพยาบาลใหผานการประเมิน HA ซึ่งในป 2549 จังหวัดอุบลราชธานี
จะตองมีการดําเนนิงานใหผานอยางนอย 4 แหง เพื่อใหผานเกณฑการประเมินระดบัเขตดวย 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายอนามยั 
 ขอหารือเร่ืองงบประมาณในการจัดการแขงขันกฬีาสาธารณสุขสัมพันธป 2549 ซึ่งจะจัดใน
วันที่ 23 ธ.ค. 2549 โดยงบประมาณสวนหนึ่งไดรับการสนับสนนุจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธาน ีแตยังไมเพียงพอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 มอบใหฝายบริหารทัว่ไป ฝายอนามัย และฝายประกันรวมกันวางแผนบรหิารจัดการตาม
ระเบียบ ในการจัดการแข็งขันกฬีานั้นขอใหเนนกีฬาที่เชื่อมความสามัคคีเปนหลกั และขอใหงด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  สวนเจาภาพที่จะจัดการแขงขนักีฬาในป 2550 มีมติมอบใหโซน 2 
 

ฝายประกันสขุภาพ 
1.การตรวจคดักรองความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน การตรวจคัดกรองความเสี่ยงสําหรบัสิทธิประกนัสังคมและสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการ  ประจําเดือนตุลาคม  2549 ไดมีการดําเนินงานรอยละ 30 และไดพบปญหาในการกรอก
ขอมูล  ซึ่งทาง สปสช. ไดปรับแกไขโดยใหกรอกขอมลูในโปรแกรม Excel ได ฝายประกนัไดนําขึ้น 
Web site และแจงอําเภอเปนที่เรียบรอยแลว ขอใหทุกหนวยเรงดาํเนนิการใหไดตามเปาหมายดวย ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกนัสุขภาพ  
2. การจัดสรรเงิน  
 ปดงบสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรคตามชุดสิทธิประโยชนหลกั (PP) ป 2549 โดยไดรับ
การจัดสรรจากสวนกลางทัง้หมด  ซึ่งหลังจากหักลบงบที่โอนลวงหนา รวมทั้งคายาและเวชภัณฑ 
พบวา มบีางหนวยงานที่ไดรับโอนงบประมาณลวงหนาไปนั้นติดลบ (โอนใหเกินเปาหมาย) ทางฝายจึง
ขอหักลบงบทีเ่กินจากงบประมาณ UC ป 2550 สวนงบ PP ป 2549 ดูรายละเอยีดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายประกนัสขุภาพ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การตรวจคัดกรองความเสีย่ง ขอใหตรวจสอบใหตรงเปาหมาย เนนดําเนินการในเชิงรุกและ
ปรับพฤติกรรม โดยงบประมาณดําเนินงานไดรับโอนมารอยละ 90 แลวจะโอนใหทกุหนวย 
 โซนใดที่ใชงบเกิน ขอใหชี้แจงรายละเอียดการใชงบประมาณมายงัจงัหวัดดวย และขอใหแต
ละหนวยวางแผนจัดสรรและของบประมาณไปในวันประชุมสรุปผลงานที่เชยีงใหมดวย 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
นางสาวไพรชั  บุญจรัส  ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 สํานักงานการพยาบาล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําโครงการรวมพลงั
พยาบาลรักษสุขภาพประชาชน  เฉลมิพระเกียรติฯ  (ทางฝายอนามัยไดมีหนงัสือแจงผูบริหารทราบ
เปนทีเ่รียบรอยแลว) โดยไดประสานกับหนวยที่เกี่ยวของ จะใหมกีารจัดกิจการรมตรวจสุขภาพในวันที ่
9 ธ.ค. 2549 และมีพิธกีลาวคําสดุดี ฯ ทั้งนี้สามารถเลื่อนวนัจัดงานไดตามความเหมาะสมของแตละ
อําเภอ แตทางสํานักงานการพยาบาลขอใหมีการประเมินความพึ่งพอใจของพยาบาลและประชาชน
ที่มารวมงาน และเชิญนายอําเภอมาเปนประธาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ฝายคุมครองผูบริโภค 
ทาง อย.รวมกบัสมาพนัธรานยาแหงประเทศไทยและรานยาทัว่ประเทศ ไดจัดทําโครงการ อย.

รานยารวมใจเทิดไทพอของแผนดิน โดยจะมีแบบคัดกรองกลุมเสี่ยงผูปวยโรคไขหวัดนก โรคมอืเทา
ปาก และไขเลือดออกอยางงาย เพื่อใหรานขายยาคัดกรองลูกคาที่มีไขมาซื้อยา ซึ่งในชวงเดือน
ธันวาคมนี้ จะมีรานยาเขามาตอใบอนุญาต ทางฝายจะไดใหลงนามรวมโครงการ และจะเปดตัวอยาง
เปนทางการในเดือนมกราคม 2550 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เรื่องแจงจากฝายตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุพื้นที ่
ฝายบริหาร 
1. งานบุคลากร 

กระทรวงสาธารณสุขแจงรายละเอียดหลกัสูตรนักบริหารการแพทยและสาธารณสุข  ระดับสูง 
รุนที่ 23 และหลักสูตรทางการบริหาร   ปงบประมาณ  2550  ใหผูทีม่ีความประสงคจะสมัครเขารับการ
อบรม ที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑในเอกสารที่สงไปใหแลวนั้น  ใหผูที่ประสงคจะเขารับการอบรมสง
ใบสมัครได  ที่งานพฒันาบุคลากรฝายบริหารงานทั่วไป สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี ภายในวนัที่ 
30  พ.ย.  2549 โควตาที่จังหวัดอุบลราชธานีจะไดรับมีดังนี ้ 

1) ผูบริหารระดับกลาง 
- สาธารณสุขอําเภอ     จํานวน  3   โควตา  
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลชมุชน                จํานวน  1   โควตา  
- หัวหนาฝายโรงพยาบาลศนูย/ ทัว่ไป         จํานวน  1  โควตา  
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- หัวหนาฝายสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  จํานวน  1  โควตา  
2) หลักสูตรผูบริหารระดับตน   

- หัวหนาสถานีอนามัย/ ผูชวยสาธารณสขุอําเภอ   จํานวน  8  โควตา  
- หัวหนาฝายโรงพยาบาลชมุชน                     จํานวน   4  โควตา   
- หัวหนาฝายสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั           จํานวน  1  โควตา      

3) หลักสูตรผูบริหารแนวใหม  
- สาธารณสุขอําเภอ                                           จํานวน  4  โควตา  
- หัวหนาสถานีอนามัย                                        จํานวน 10 โควตา    
- หัวหนาฝาย / หัวหนากลุมงานใน รพช.              จํานวน  3  โควตา  
- หัวหนาฝาย / หัวหนากลุมงานใน สสจ.   
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลชมุชน 
- น.พ.เวชกรรมปองกนั   
- นวก.ดานสงเสริมพัฒนา  
- จนท.บริหารฯระดับ 8    

 โครงการอบรมนักบริหารการแพทยและสาธารณสุข  และหลักสูตรผูบริหาร  ผบก. ผบต. และ
ผูบริหารแนวใหม  ประจําปงบประมาณ  2550   ใหดูรายละเอยีดคุณสมบัติของผูสมัครไดในเอกสารที่
สงไปใหแลว 
2. เครื่องราชอสิริยาภรณ  ประจําป 2547   

ใหผูที่มีรายชื่อตามที่ไดวทิยแุจงออกไปแลวนัน้ ใหเขามารับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจําป  2547  ดวยตนเองที่ฝายบริหารทัว่ไป ต้ังแตวันนี้ ถึง วันที ่ 4  ธ.ค. 
2549 เวลา 08.30-16.30 น. สวนเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2547 ใหมารับต้ังแตวันนี ้ ถึงวนัที่ 
15 ธ.ค. 2549 เวลา 08.30-16.30 น. 
3. โครงการจายตรงคารักษาพยาบาล 

ตามทีก่รมบัญชีกลางดาํเนินการเกี่ยวกับโครงการจายตรงคารักษาพยาบาล ของ
ขาราชการ  และลูกจางประจําทัง้กรณีคนไขนอกและคนไขใน นัน้  นายทะเบียนของหนวยงานภมูิภาค
ไดตรวจสอบและยืนยันสทิธ ิ สําหรับขาราชการและลูกจางประจาํในสงักัด ต้ังแตวนัที่ 30  มิ.ย. 2549
และนายทะเบยีนระดับกรมไดยืนยนัสิทธิ ต้ังแตวันที่ 1-31  ส.ค. 2549 เพื่อใหมีผลบังคับใช ใน
โครงการจายตรง  ภายในวนัที ่ 1  ต.ค. 2549  ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑ ใหผูมี
สิทธ ิสถานพยาบาลดําเนนิการตามหนงัสือดวนทีสุ่ด ที ่กค 0417/ว.84  ลงวนัที ่ 28 ก.ค. 2549  ดังนี ้ 

ผูมีสิทธ ิ 
                        1.ผูมีสิทธิตรวจสอบขอมูลของตัวเอง  ทาง  Web site  www.cgd.go.th  
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                        2.ประสงคเขารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของราชการ  และ ประสงคเขาสูระบบ
จายตรง  ใหผูมีสิทธิยืน่แบบใบสมัครเขารวมโครงการฯ ไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
                        3.ผูมีสิทธิจะเขารวมโครงการฯ หลายสถานพยาบาลก็ได  

สถานพยาบาล  
                         1.ตรวจสอบสิทธิและขอเลขอนุมัติแทนหนงัสือรับรองสิทธิ  
                         2.ลงทะเบียนผูมีสิทธิและจดัทําขอมูล  
                         3.การจัดสงขอมูล  
                         4.การขอเบิกเงินการรักษาพยาบาล  

 5.การเก็บรักษาขอมูลผูมีสิทธิที่ไดลงทะเบยีนไวกบัสถานพยาบาลและไดรับการ
รับรองแลวจากกรมบัญชีกลาง  สกส. ใหสถานพยาบาลที่มีหนาที่ในการรักษาฐานขอมูล  มิใหมกีาร
คัดลอก  เผยแพร   อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกตัวผูมีสิทธิตลอดจนบุคคลในครอบครัว 
4. วิเคราะหงบการเงนิ ประจําเดือนพฤศจกิายน 2549  

เนื่องจากสถานบริการทุกแหง อยูระหวางการปรับปรุงรายการทางบัญชีและตรวจสอบขอมูล
เพื่อปดบัญชีในปงบประมาณ 2549  จึงยังไมสามารถสงรายงานทางการเงิน (0110 รง.5) ในเดือน 
พฤศจิกายน  2549 ได 

สรุปแผนการเงินการคลัง ป 50 
จากขอมูล ณ วันที่ 28  พ.ย. 2549 พบวา เครือขายบริการ (ทัง้แมขายและลูกขาย)  ไดจัดสง

แผนการเงินการคลังครบทุกแหงแลว จาํนวน 21 เครือขาย และคณะทํางานเฝาระวังทางการเงินการ
คลัง ระดับจงัหวัด กําลังอยูระหวางดาํเนินการตรวจสอบขอมูล จากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
พบวา  

1) สถานบริการ   จํานวน    9 แหง     ทําแผนแบบขาดดุล  
2) สถานบริการ   จํานวน   10 แหง    ทําแผนแบบเกินดุล  
3) เครือขายเดชอุดมและโขงเจียม   อยูระหวางการปรับปรุงแผน  
สําหรับสถานบริการที่จัดทําแผนแบบเกินดุล ทางคณะทํางานเฝาระวังการเงินการคลัง  

ระดับจังหวัดจะออกนิเทศ  และตรวจสอบขอมูล เพื่อเก็บรายละเอียดกับสถานบรกิารอีกครั้งหนึง่  
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายควบคุมโรค 
1. วนัเอดสโลก 

ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดขอความรวมมือใหทุกจงัหวัดจัดงานรณรงครวมใจตานภัยเอดส
เนื่องในวนัเอดสโลก 1 ธันวาคม 2549 ซึ่งองคการตานเอดสแหงสหประชาชาต ิ (UNAIDS)ไดกําหนด
คําขวัญวา “Stop AIDS. Keep the Promise” สําหรับจังหวัดอุบลราชธานีไดกาํหนดจัดงานในวนัที่ 1 
ธ.ค. 2549 เวลา 16.00-20.00 น. ณ ลานจอดรถหนาหางสรรพสนิคาเทสโก โลตัส สาขาอุบลราชธาน ี
2. รณรงควัคซนีโปลิโอ 

กําหนดการรณรงคใหวัคซนีโปลิโอแกเดก็อาย ุ   ตํ่ากวา 5 ป พรอมกันทัว่ประเทศ ดังนี ้
- รอบที่ 1  วันพุธที ่ 13   ธันวาคม   2549  
- รอบที่ 2  วันพุธที ่ 17   มกราคม   2550  

ขอความรวมมอืจากหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอม โดยการประชาสมัพันธและ
ประสานความรวมมือจากหนวยงาน/องคกรตางๆ เพื่อใหการรณรงคมีความครอบคลุมสูงสุด ทั้งนี้ 
ขอใหหลีกเลีย่งกิจกรรมอืน่ๆ ในชวงวันรณรงค  
3. สถานการณโรคติดตอ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุมโรค  

3.1 โรคไขเลือดออก 
3.2 โรคไขหวดันก 
3.3 โรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวทิยาประจาํเดือนพฤศจกิายน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ฝายประกันสขุภาพ 
1.ความครอบคลุมการมหีลกัประกันสุขภาพ National Coverage 

ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกนัสุขภาพ  
2.แจงโอนเงนิ 

2.1  โอนเงนิเพื่อสนับสนุนทมีตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ลวงหนา  3  เดือน 
     2.1.1  คาจางบุคลากร  

       - พยาบาลวิชาชีพ  2 คน*240 บาท*22 วนั*3 เดือน**9 ทีม  เปนเงนิ 285,120  บาท 
      - ลูกจาง  6  คน*250 บาท*22  วัน*3 เดือน*9 ทีม เปนเงนิ    891,000  บาท 
     2.1.2  คาน้ํามนัเชื้อเพลิง  10,100  บาท*3 เดือน *9 ทีม       เปนเงิน   270,000  บาท รวม

เปนเงนิ  1,446,120     บาท  
2.2 คาดําเนินการหนวย  EMS  42  หนวยๆละ  50,000  บาท  รวมเปนเงนิ  2,100,000  บาท 
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2.3 โอนเงินตามผลงานการตรวจคัดกรอง กลุมผูมีสิทธปิระกันสังคมและกลุมผูมีสิทธิ
ขาราชการ เดอืน ตุลาคม  2549  จํานวน  544,500  บาท 
3. การดําเนนิงานทมีตรวจสขุภาพเคลื่อนที ่

แนวทางการดาํเนนิงานทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่ จังหวดัอุบลราชธาน ี ป  2550 
4. คาบริการผูปวยตางดาวในระบบประกนัสุขภาพ 

ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแหงชาต ิ เร่ืองการยกเลิกการเก็บ
คาบริการทางการแพทยในอตัรา  30  บาทในแตละครั้งทีรั่บบริการ  ในกลุมผูมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนา แลวนัน้   สวนกรณีกลุมแรงงานตางดาวที่อยูในระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาวอยู
ระหวางรอการพิจารณาของคณะทํางานดําเนนิงานประกันสุขภาพ  จึงใหเรียกเก็บคาบริการในการเขา
รับการบริการจากคนตางดาว ในอัตราครั้งละ  30  บาท  ไปกอน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การมอบนโยบายป 2550 

กําหนดวนั ระหวางวันที ่ 10-15  ธ.ค. 2549 ที่ จงัหวัดเชียงใหม ผูเขารวมประชุม   ผูบริหาร
ระดับจังหวัด   ผูอํานวยการโรงพยาบาล   สาธารณสุขอําเภอ  หัวหนาฝาย และ ผูชวยหัวหนาฝายใน 
สสจ.อบ.  คณะทํางาน   รวม 80 คน 

การเดินทาง ออกเดินทางจาก สสจ.อบ  วนัที ่10 ธ.ค. 2549  เวลา 24.00 น.ที่ สสจ.อบ 
เดินทางกลับถงึจังหวัดอุบลราชธาน ี วันที ่ 15 ธ.ค. 2549 

กําหนดการ  
10-11 ธ.ค. 2549 เดินทางจากจงัหวัดอุบลราชธาน ีถงึ เชยีงใหม 
12 ธ.ค. 49          ประชุมมอบนโยบาย  และชมงานพชืสวนโลก 
13 ธ.ค. 49          ศึกษาดูงานทีอํ่าเภออมกอย  จ.เชียงใหม  พักที ่อ.อมกอย 
14-15 ธ.ค. 49    เดินทางกลับจงัหวัดอุบลราชธาน ี

2. รายงาน 0110 รง.5 
ให Drown load  version ป 2550  ทีรั่บสงขอมูลยทุธศาสตร   หรือ Web site กระทรวง

สาธารณสุขชือ่ไฟล  HealthDB50v1.0   โดยไมตอง Remove โปรแกรมป 2549  สําหรับ User Name 
และ Password ใชชื่อเดิมป 2549     สวนการดําเนินงาน ทําเหมือนเดิมทกุอยาง (ติดตั้งใหม เปน 
Version ป 2550) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายอนามยั 
1. การพัฒนาสวมสาธารณะมาตรฐาน ป 2550 

วิสัยทัศนของรัฐบาลที่ตองการสรางสวมสาธารณะที่สะอาดใหประชาชนไดใชประโยชน  และ
ประเทศไทยไดเปนเจาภาพการจัดประชุมสวมโลก    วันที่ 16  พ.ย. 2549  ณ หองแกรนดบอลรูม 
ฮอลล 9 อิมแพค  เมืองทองธาน ี กระแสความตื่นตวัของประชาชนในการใชบริการสวมสาธารณะของ
หนวยงานตางๆ  เพิ่มมากขึ้น 

จากผลการดําเนินงาน โครงการสวมสาธารณะในจงัหวดัอุบลราชธาน ี ปงบประมาณ 2549 
ซึ่งมีจาํนวนสวมสาธารณะจาํแนกเขตพืน้ที่รับผิดชอบจาํนวนทั้งสิน้ 3,017 แหง ไดรับการพัฒนาและ
ประเมินจนผานเกณฑมาตรฐานจาํนวน 489 แหง คิดเปนรอยละ 28.78  จังหวัดไดดําเนินงานพฒันา
สวมสาธารณะในปงบประมาณ 2550  โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีสวมสาธารณะผานเกณฑสวม
สาธารณะถกูหลักสุขลักษณะ เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) รอยละ 60  ซึ่งในกระบวนการดําเนนิงาน
สวมสาธารณะในป 2550 มุงเนนใหมกีารสรางกระแสอยางตอเนือ่ง กระตุนและชี้นําใหหนวยงาน
เจาของสวมสาธารณะทั้ง 11 ประเภท ไดแก แหลงทองเที่ยว สถานบีริการน้ํามันเชือ้เพลิง โรงพยาบาล 
สวนสาธารณะ รานจาํหนายอาหาร โรงเรยีน ศาสนสถาน ตลาดสด สถานที่ราชการ สถานีขนสง และ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการพัฒนายกระดับสวมสาธารณะโดยมีเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ
ระดับประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้ HAS  คือ ความสะอาด (Healthy : H), ความเพยีงพอ 
(Accessibility : A), ความปลอดภัย (Safety  : S) โดยกําหนดเปาหมายการดําเนนิงานรอยละ 60 ของ 
และพบวา  สวมสาธารณะสวนใหญที่ไมผานเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน คือ  

-ความสะอาดโดยทั่วไป ทั้งภายใน-ภายนอกตัวอาคาร  
-อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ มีไมครบ หรือเกิดการชํารุด  
-กลิ่นเหม็นอนัเนื่องการระบบการระบายอากาศ และพฤติกรรมการใชสวม  
-ความพอเพียงตอการใหบริการ  
ดังนัน้ในป 2550 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี จึงไดกําหนดกลยทุธในการพัฒนาสวมสาธารณะ

เพื่อใหประชาชนชาวจงัหวัดอุบลราชธาน ี และนักทองเที่ยวไดใชประโยชนสวมสาธารณะทีส่ะอาด 
ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย จึงขอความรวมมือทานไดดําเนนิการพัฒนาสวมสาธารณะในความ
รับผิดชอบใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนด หากมคีวามสงสัยเปนประการใดขอใหประสานงาน
หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. บัญชียาจากสมุนไพร  พ.ศ.  2549  ( List  of  Herbal  Medicine Product  A.D.  2006 ) 
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การจัดทาํบัญชียาจากสมนุไพร  พ.ศ.  2549  ( List  of  Herbal  Medicine 
Product  A.D.  2006) ฉบับแกไขเพิ่มเติมของบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.  2547  ตามประกาศ
คณะกรรมการแหงชาติดานยาฉบับนี้เปนการจัดทาํบัญชียาจากสมนุไพร  คร้ังที ่ 2 ( หลังจากการ
ประกาศใช บัญชียาจากสมนุไพรฉบับแรกเมื่อวันที ่ 24  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  2543 ) เพื่อสานตอการใช
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในระบบสขุภาพแหงชาติใหครอบคลุมการปองกันโรคและการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศชาติใหมากขึ้น  เนื่องจากมีขอเสนอจากสถานพยาบาล  มีรายงาน
ผลการวิจยัและพัฒนารูปแบบ  และสรรพคุณของยาสมนุไพรเพิ่มข้ึน 

รายการยาใน บัญชียาจากสมุนไพร  พ.ศ.  2549 นี ้ประกอบดวย ยา  2  กลุม  จํานวน
รวม  19  รายการ  คือ  

กลุมที ่1  บัญชียาจากสมนุไพรที่มีการใชตามองคความรูด้ังเดิม  
     - ยารักษากลุมอาการทางระบบไหลเวยีนโลหิต ( แกลม ) 

• ยาหอมเทพวจิติร 
• ยาหอมนวโกฐ 

     - ยารักษากลุมอาการทางระบบทางเดนิอาหาร 
• ยาถายดีเกลือฝร่ัง 
• ยาธาตุบรรจบ 
• ยาประสะกานพลูยาเหลืองปดสมุทร 

     - ยารักษากลุมอาการทางสูติศาสตร – นรีเวชวิทยา 
 (1) ยาประสะไพล 
           - ยาแกไข 
           * ยาแกไขหาราก 
            * ยาเขยีวหอม 
            * ยาจนัทนลีลา 
           - ยาแกไอและขับเสมหะ  
 (2) ยาประสะมะแวง 
กลุมที ่   2  บัญชียาพฒันาจากสมนุไพร 
     - ยารักษากลุมอาการทางระบบทางเดนิอาหาร 

• ขมิ้นชัน 
• ขิง 
• ชุมเห็ดเทศ 



 19

• ฟาทะลายโจร 
     - ยารักษากลุมอาการของระบบทางเดนิหายใจ 

• ฟาทะลายโจร 
     - ยารักษากลุมอาการของระบบผิวหนงั 

• บัวบก 
• พญายอ 

     - ยาใชภายนอกสาํหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบ 
• พริก 
• ไพล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ  
1. การตออายใุบอนุญาตประกอบธุรกิจรานยา และสถานพยาบาลทุกประเภท ป 2549 

วันที่ /เวลา 
เวนวนัหยุดราชการ เปาหมาย สถานทีใ่หบริการ 

15-16 พ.ย. 2549 
เวลา 13.30-15.30 น. 

เฉพาะผูปฏิบัติงานใน รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค และ วพบ.สรรพสิทธประสงค 

หองประชมุ 50 พรรษา ชั้น 5 อาคาร 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพศ. 

17 พ.ย. 2549 
เวลา 13.30-15.00 น. 

เฉพาะผูปฏิบัติงานใน รพ.คายสรรพ
สิทธิประสงค  

หองประชมุจึงจิตรักษ อาคารฉุกเฉิน 
รพ.คายสรรพสิทธิประสงค 

20-24 พ.ย. 2549 
เวลา 09.00-15.00 น. 

เดชอุดม, บุณฑริก,น้ํายืน, นาจะหลวย, 
ทุงศรีอุดม, น้าํขุน, และนาเยีย กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ 

25 พ.ย. 2549 
เวลา 09.00-12.00 น. 

เดชอุดม, บุณฑริก,น้ํายืน, นาจะหลวย, 
ทุงศรีอุดม, น้าํขุน, และนาเยีย สนง.สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 

27พ.ย.-1 ธ.ค. 2549 
เวลา 09.00-15.00 น. 

วารินชาํราบ, สําโรง, นาเยยี, และสวาง
วีระวงศ กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ 

4-8 ธ.ค. 2549 
เวลา 09.00-15.00 น. 

พิบูลมังสาหาร, ตาลสุม, โขงเจียม, ศรี
เมืองใหม และสิรินธร กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ 

12-15 ธ.ค. 2549 
เวลา 09.00-15.00 น. 

ตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, เขมราฐ, กุด
ขาวปุน และนาตาล กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ 
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วันที่ /เวลา 
เวนวนัหยุดราชการ เปาหมาย สถานทีใ่หบริการ 

18-29 ธ.ค. 2549 
เวลา 09.00-15.00 น. 

เมือง, มวงสามสิบ, เขื่องใน, ดอนมด
แดง และเหลาเสือโกก กลุมงานคุมครองฯ สนง.สสจ.อุบลฯ 

 
ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่  ฝายคุมครองผูบริโภคฯ 

2. การตออายปุายทอง โดย Mobile Unite เขต 14 
วันที ่ สถานที ่ อําเภอที่ตองสงตัวอยางตรวจ 

7 พ.ย. 2549 ตลาดเทศบาลเขมราฐ ตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, เขมราฐ, กุดขาวปุน 
และนาตาล 

8 พ.ย. 2549 ตลาดนอย (ตลาดเทศบาล 2) เมือง, มวงสามสิบ, เขื่องใน, ดอนมดแดง และ
เหลาเสือโกก 

9 พ.ย. 2549 ตลาดสดเทศบาลพิบูลมงัสาหาร พิบูลมังสาหาร, ตาลสุม, โขงเจียม, ศรีเมอืง
ใหม และสิรินธร 

14 พ.ย. 2549 ตลาดวารินเจริญศรี 
อําเภอวารินชาํราบ 

วารินชาํราบ, สําโรง, นาเยยี, และสวางวีระ
วงศ 

15 พ.ย. 2549 ตลาดสดอําเภอบุณฑริก เดชอุดม, บุณฑริก,น้ํายืน, นาจะหลวย, ทุงศรี
อุดม และน้าํขุน 

 
ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามไดที่  ฝายคุมครองผูบริโภคฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
งานระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉิน 
1. คอนเสิรต เพื่อหารายไดสมทบกองทนุ หนวยกูชีพเฉลิมราชย ๖๐ ป  
 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี จะจัดคอนเสิรต เพื่อหารายไดสมทบกองทนุ หนวยกูชพีเฉลิมราชย 
๖๐ ป    เพื่อระดมทุนจากทุกภาคสวน  ในการสนับสนุนการดําเนินงาน   หนวยกูชีพเฉลิมราชย ๖๐ 
ป  เพื่อใหการดําเนินงานใหบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่อง ยัง่ยืน และเกิดประโยชนสูงสดุแก
ประชาชนผูรับบริการ โดยจะไดรับการสนบัสนุน ศิลปนในสังกัดของ บริษัท ท็อปไลน ไดมอนด มิว
สิค   สําหรับ วนั เวลาและสถานที ่ที่จะจัด ขณะนี้อยูในระหวางการพจิารณา 
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2. โครงการ อบรมบุคลากร หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) เขต 14 
ตามที ่สํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 14 ไดมอบหมายให สนง.สสจ. 

อุบลราชธาน ี จัดทาํโครงการอบรมบุคลากร ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐาน (EMT-B) เขต 14 ในระหวางวนัที ่3–24 พ.ย.  2549 บัดนี้การอบรมภาคทฤษฎีไดส้ินสุด
ลง และขณะนี้อยูในระหวางการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  โดยจังหวัดอบุลราชธาน ี มีผูผาน
การอบรม จาํนวน 66  คน และเมื่อจบการฝกปฏิบัติงานจะออกปฏิบัติงานตามในพื้นที ่ ตอไป 
3. กําชับการใชรถยนตของหนวยกูชีพ  

ตามที ่สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี ไดจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยมีหนวยบริการในพืน้ที ่  คือ 
หนวยกูชีพเฉลิมราชย ๖๐ ป    พรอมรถใหบริการจาํนวน  42  คัน  สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
อุบลราชธาน ี จึงขอความรวมมือทานในการ  กําชับการใชรถยนตของหนวยกูชีพ ดวยความระมัดระวัง
ใหเกิดความปลอดภัย อยางสูงสุด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกการประชุมเวลา  16.45 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  6 
  ผูบันทกึการประชุม 


