
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  12 /  2548  วันที่  30  ธันวาคม  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 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
6 นางพรทิพย เจียมบุญศรี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
7 นส.พรรณทิพา แกวมาตย ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
8 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
9 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

10 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
11 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
12 นางอดับตรี วงษสายตา แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
13 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
14 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
15 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
16 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
17 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
18 นางสิริพร แกวมหาวงศ แทนหัวหนาฝายอนามัย 
19 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
20 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
21 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
22 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
23 นางวราภรณ วิตตะ แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
24 นส.ฑิฆัมพร พันธพนิิจ แทนหัวหนางานการแพทย 
25 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
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26 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
27 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
28 นางดารณ ี เผาผา แทนหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
29 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
30 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 
31 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
32 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
33 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
34 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
35 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
36 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
37 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
38 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
39 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
40 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
41 นางนิภากรณ ธาน ี แทนผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
42 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
43 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
44 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
45 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
46 นายอรุณ บุญสราง ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
47 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
48 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
49 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
50 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
51 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
52 นางสุมาลี โพธาราม ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
53 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
54 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
55 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
56 นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
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57 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
58 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
59 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
60 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
61 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
62 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
63 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
64 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
65 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
66 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
67 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
68 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
69 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
70 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
71 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
72 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
73 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
74 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
75 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
76 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
77 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
78 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
79 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
80 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
81 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
82 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
83 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
84 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
85 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
86 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
87 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
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88 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
2 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
3 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
4 นายธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
5 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
6 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
7 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
8 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
9 นายจตุรพิธ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 

10 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
11 นายสทุธนินัท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
12 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
1. สรุปผลการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวัดในวนัที ่29 ธ.ค. 2549 ณ หองประชุมศูนย
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 
 1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ที ่

     - นายธาน ี ธัญญาโรจน  ยายมาดํารงตาํแหนง  หัวหนาสาํนกังานจงัหวัดอุบลราชธาน ี
      - นายชาตรี  ดิเรกศรี  ยายมาดํารงตําแหนง  นายอาํเภอเมืองอุบลราชธาน ี
 1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงใหมนอกพืน้ที ่
      - นายบรรยงค  วงศกนษิฐ ยายไปดํารงตําแหนง  หวัหนาสาํนกังานจังหวัดศรีสะเกษ 
      - นายวิจิตร  เชื้อสาย  ยายไปดํารงตําแหนง  นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ 
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      - นายธนิตย  เอกวทิย  ยายไปดํารงตําแหนง  ผอก.สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามยัที ่4 
จังหวัดขอนแกน 
 1.3 ผูวาราชการจังหวัดแสดงความขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิง่ใน
การเตรียมการและรับเสด็จพระบรมสานุวงศทุกพระองค ที่เสด็จมายงัจังหวัดอุบลราชธาน ี
 1.4 จังหวัดไดกําหนด ตัวชีว้ดัจังหวัด CEO ออกมาเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
และสําคัญคือ สถานบริการจะตองผาน HA จํานวน 4 แหง และหมูบานผานเกณฑหมูบานแข็งแรง 
Healthy Thailand จํานวน  75 หมูบาน (อําเภอละ 3 หมูบาน) แตไดเสนอขอใหพฒันาตาํบลละ 1 
หมูบาน สวน Clean Food Good Taste  ยังคงดาํเนนิการตอ รายละเอียดจะไดแจงใหทราบอกีครั้ง 
2. ยทุธศาสตรจังหวัด 
 ทาง สสจ. ไดสงตัวแทนเขารวมพจิารณา และกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด ซึ่งอยูในระหวาง
พิจารณาและกําหนดแนวทางที่ชัดเจน รายละเอียดจะแจงใหทราบภายหลัง 
3. การเฝาระวงัอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 
 ในชวงเทศกาลปใหม ทางรัฐบาลไดมีการกําหนด 7 วันอันตรายขึ้น ในระหวางวนัที ่ 29 ธ.ค. 
2548 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2549 จึงขอใหทกุหนวยงานเตรียมความพรอมในการเฝาระวงัอุบัติเหตุ รวมไปถึง
การชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (EMS) ซึ่งทาน ผูวาฯ ต้ังเปาไววาใหลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 20 ( 7 
ราย) และขอใหขาราชการและครอบครัวเปนตัวอยางทีดี่ดวย มิฉะนัน้จะไดรับโทษทางวนิัย  

ระบบรายงานไมชัดเจน อาจเปนเพราะผูปฏิบัติยังไมเขาใจดีพอ เชน การนับจะนับเฉพาะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสาธารณะเทานัน้ ผูประสบอุบัติเหตุจะตองเปนคนไทย หากเปนคนตางดาว
จะตองเปนคนตางดาวที่เขามาโดยถกูกฎหมาย การบาดเจ็บจะนับเฉพาะที ่ Amite และที่ตอง Refer 
และเหตุเกิดทีพ่ื้นที่อําเภอไหน อําเภอนั้นตองเปนผูรายงาน ฯ  ขอใหยืดนยิามเปนหลกัในการปฏิบัติ 
และขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจออกตรวจสอบเหตุดวย นอกจากนี้ขอใหแตละอําเภอไดตรวจสอบระบบ
การสงขาวทางวทิยุดวย การายงานอาการผูบาดเจ็บจะตองรายงานอาการโดยละเอยีด การรายงานผล
ไปยังศูนยนเรนทร ขอใหเปนขอมูลเดียวกับทางรายงานของ ปภ. รายละเอยีดขอใหสอบถามที่ฝาย
ควบคุมโรค 
4. ขอตอนรับ 
 - นายแพทยสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร ไดรับคําสั่งยายใหมาปฏิบัติราชการที ่ สนง.สสจ. ต้ังแต
บัดนี้เปนตนไป 
 - นายแพทยสุรศักดิ์  เกษมศิริ ยายมาจากโรงพยาบาลเมยวดี จังหวัดรอยเอด็ มาดาํรง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
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5. งานกีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ 
 ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดรวมมือกันจดังานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ที่ผานมาดวยดี ซึง่
งานไดประสบความสาํเร็จและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

จากการประชมุคณะกรรมการจัดซื้อยารวม จงัหวัดอุบลราชธาน ีไดมีมติวาในป 2549 จะมอบ
ให รพ.สปส. เปนเจาภาพในการจัดซื้อยารวม ขอให สนง.สสจ. จะชี้แจงประสานรายละเอียดใหกับ
ทานผูวาฯ ทราบ เพื่อความสะดวกในการอนุมัติงบประมาณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2548 วันที่ 30 พ.ย. 2548  

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ที ่ อบ 0027.001.02 / ว.10465 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที่ 11 / 2548 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 
และ Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่  งานกิจการพิเศษ  ฝายบริหารทัว่ไป 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2548 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
 การรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ป) สําหรับเจาพนักงาน
สาธารณสุขชมุชน ในปการศึกษา 2549 จะเปดรับสมัครทางไปรษณยี ต้ังแตวันที ่ 9-20 ม.ค. 2549 
และสมัครดวยตนเองตัง้แตวันที ่16-31 ม.ค. 2549 สอบคัดเลือกวันที่ 18 ก.พ. 2549 หลักสูตรนีจ้ะเอื้อ
ประโยชนใหแกเจาพนกังานสาธารณสุขชมุชนอยางมาก โดยสามารถเทียบโอนบางวิชาจาก มสธ. ได 
และในการเรียนปแรกอาจมสิีทธิพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนตามปกติ  
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 สวน หลกัสูตรพยาบาลศาสตร (4 ป) ป 2549 ทาง รพ.สปส. ไดรับโควตา 80 คน (รวม On 
Top) ซึ่งจะมกีารรับสมัครสอบที่วทิยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยผูสมัครสามารถ
เลือกสมัครได 3 หลักสูตร รายละเอียดจะไดแจงอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหแตละอําเภอรวมกันพิจารณา จัดสรรบุคลากรและโควตาตางๆ รวมทัง้การอนมุัติใหเขา
รับการศึกษาตอ 
 
ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี
 เนื่องจากทางศูนยมวีิสัญญีแพทยเพียง 1 คน ซึ่งขณะนี้ไดรับคําสั่งโอนใหไปรับราชการที่
หนวยงานอื่นแลว ดังนั้นทางศูนยจะใหบริการไดไมสะดวกเชนเคย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายแพทยพฒันา  ตันสกลุ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมงัสาหาร 

ในขณะนีท้างโรงพยาบาลชมุชนหลายแหง ประสบกับปญหาดานการเผาขยะติดเชื้อ  
เนื่องจากบางแหงเตาเผาชาํรุด และบางแหงไดไปใชเตาเผาของศูนยอนามยัที ่ 7 หรือศูนยมะเรง็จงึใคร
ขอใหผูเกี่ยวของมารวมวางแผนพิจารณาแนวทางการจดัการตอไปดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ทาง สนง.สสจ. ไดประสานใหทาง อบจ. พิจารณาชวยเหลือในการสรางเตาเผาขยะเพิม่เติม 
และอยูในระหวางดาํเนินการ นอกจากนีย้ังไดประสานไปยังเทศบาลเมืองวารินชาํราบดวย แตยังติด
เร่ืองงบประมาณ การวางแผนดําเนินการในระยะยาว ซึ่งอาจตองมีการดําเนนิงานกอสรางเตาเผาขยะ
แหงใหมกนัเอง โดยหาทีดิ่นทีห่างไกลและไมเปนปญหากับชาวบาน มอบใหฝายอนามัยประสาน
ผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 ทางศูนยมะเรง็ ยนิดีรับและชวยเหลือในการเผาขยะ  ซึ่งทางศูนยไดคิดอัตราคาเผากิโลกรัมละ 
17 บาท (คิดจากคาน้ํามนัตัง้หารดวยกโิลกรัม) หากหนวยงานไหนไมสามารถจายไดตามอัตรา ขอใหมี
หนงัสือแจงขอความอนุเคราะหมาทางศนูยยินดีใหความชวยเหลือ  
 รพ.สปส. ก็ประสบกับปญหาเตาเผาขยะเสียบอยและการรองเรียนเนือ่งจากเตาเผาขยะอยูใน
เขตเมือง  ในป 2549 จึงมีแผนการจางเหมาะหนวยงานเอกชนดําเนนิการ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. ยืน่แบบแสดงรายการและชําระภาษีประจําป 

สรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีแจง เพื่อเปนการอาํนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และ
คาใชจายแกผูขอยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีประจําป โดยสามารถยืน่แบบดังกลาว ผานระบบ
เครือขาย Internet ที ่www.rd.go.th  
2. เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 

สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบนัพระบรมราชชนก จะเปดรับสมัครบุคคลเขา
ศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) สําหรับ
พยาบาลเทคนิค และหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับเจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน ประจําป
การศึกษา 2549 โดยเปดรับสมัคร ทางไปรษณีย ในวนัที ่ 9-20 ม.ค. 2549 และสมัครดวยตนเองใน
วันที่ 16-31 ม.ค. 2549 ไดที่ วทิยาลยัพยาบาลและมหาวิทยาลัยที่เปดดําเนนิการ 

- หลักสูตรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) จังหวัด
อุบลราชธาน ี ไดรับโควตา 25 คน แบงเปน วิธีคัดเลือก 12 คนและวิธีสอบคัดเลือก 13 คน ศึกษาที่ 
มหาวิทยาลยันครพนม  

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ไมมีการจัดสรร
โควตาใหหนวยงาน สามารถเขาศึกษาโดยวิธีสอบคัดเลอืก สถานที่เปดรับสมัคร 5 แหง วพบ.นพรัตน
วชิระ วพบ.อุตรดิตถ วพบ.สงขลา วพบ.สรรพสิทธิประสงคอุบลราชธาน ีและวพ.พระจอมเกลาจงัหวัด
เพชรบุรี 

รายละเอียดไดแจงเปนหนงัสือราชการ และทาง Internet แลว  
3. โครงการประหยัดพลังงาน 

สรุปผลการดําเนินการตามโครงการประหยัดพลังงาน หนวยงานที่ดําเนินการขึ้นทะเบียน แลว
เสร็จแลว 40 หนวยงาน ยงัไมแลวเสร็จ 6 หนวยงาน ( รพศ., รพ.50 พรรษา,รพ.ตาลสุม,สสอ.โขงเจียม,
สสอ.บุณฑริก,สสอ.นาจะหลวย)  
4. การเบกิจายและโอนเงินคาตอบแทน 

ฝายบริหาร(งานการเงนิ) ไดเบิกจายและโอนเงนิคาตอบแทน พ.ต.ส. ป 2548 ( 6 เดือนแรก) 
ใหหนวยงานยอย ต้ังแตวันที ่27 ธ.ค. 2548 และใหผูเกี่ยวของ ดําเนนิการดังนี ้ 

•  ตรวจสอบจาํนวนเงินและเบิกจาย ใหผูมสิีทธิ ์ 
•  สงหลักฐานการจายเงนิ (ตามที่แนบในสําเนา 350) ที่จายเงนิแลว คืนให งานการเงิน สสจ. 

โดยดวน  
•  หากมีเงินเหลือจาย ใหนาํสงคืนทัง้หมดพรอมหลักฐานการจายเงนิดวย  
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•  หากมีผูมสิีทธิ์รับเงนิ แตไมมีรายชื่อขอเบิกเงนิ รอบ 6 เดือนแรก ขอใหรีบแจงงานการ
เจาหนาทีห่รืองานการเงิน โดยดวน  
5. การแจงการเปลี่ยนแปลง การหักภาษ ีณ ที่จาย ประจําป 2549  

ขอใหขาราชการและลูกจางประจํา ผูมีความประสงคหกัภาษี ณ ที่จาย แจงการเพิ่ม-ลด 
จํานวนที่ตองการใหหัก โดยใหแจงที่ฝายบริหาร สสอ./ รพช. ภายในวันที่ 6 ม.ค. 2549 (รายละเอียด 
ไดแจงเปนหนงัสือแลว)  
6. การขอรับเงนิเพิม่พิเศษ 

แจงการขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย ทนัตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวยบรกิารสังกัด
กระทรวง  โดยไมทําเวชปฏบัิติสวนตัวประจําเดือนธันวาคม 2548 มีผูขอยกเลิกจํานวน 2 ราย 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน ต้ังแต 

1. นส. ยุพเยาว สิงหอาจ นายแพทย 6 รพ.พิบูลมังสาหาร 1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป 
2. นส.เพ็ญพร มนตรีศรีตระกูล นายแพทย 6 รพร.เดชอุดม 1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป 

 
- ไมมีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ 

7. ศูนยเฝาระวังทางการเงินการคลัง 
7.1. การสงรายงาน ทางการเงิน   ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถาม

รายละเอียดไดที่  งานการเงิน  ฝายบริหารทั่วไป 
- แมขาย สงครบ 2 เดือน ( ตุลาคม – พฤศจิกายน 48) มวงสามสิบ , เขื่องใน , 

ตระการพืชผล , เขมราฐ , กดุขาวปุน , ตาลสุม , สําโรง และน้ํายนื  
- ลูกขาย สงครบ 2 เดือน ( ตุลาคม – พฤศจิกายน 48) โพธิ์ไทร , สิรินธร , วารินชาํ

ราบ , สําโรง , นาจะหลวย , นาเยีย , น้ําขุน , เมือง และ เหลาเสือโกก  
- สสอ . ไมสงรายงาน  มวงสามสิบ , ตระการพืชผล , พิบูลมังสาร , โขงเจียม , 

บุณฑริก , นาจะหลวย , สวางวีระวงศ , น้ําขุน และนาตาล 
7.2 วิเคราะหสถานการณการเงินการคลังแมขายบริการ  

1. การจัดสงรายงาน ไมครบทุกแหงจงึไมสามารถเปรียบเทียบกันได  
2.  ในภาพรวมจะเหน็ไดวา ในระหวางเดอืน ตุลาคม – พฤศจิกายน สถานการณ

เครือขาย Q/R , C/R ของหนวยบรกิารจะต่ํามาก ซึ่งเนือ่งมาจากสนิทรัพยหมนุเวยีน โดยเฉพาะเงินสด
และรายการเทียบเทาเงนิสดไมไดรับใน 2 เดือนนี้ แตหนี้สินหมุนเวยีน ( คาตอบแทนคางจาย / เจาหนี้
การคา ) ยงัมีเหมือนเดิม จงึทําให Q/R และ C/R ตํ่ากวาปกติ  

7.3 ปญหาการสงรายงาน  
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1) โซน 1 อําเภอดอนมดแดง  
     แมขาย สงรายงาน 0110 รง .5 แตไมไดสงงบทดลองใหศูนยฯ ทําการตรวจสอบ

จึงไมทราบวารายงานการเงนิ ( งบทดลอง ) เสร็จถูกตองหรือไม 
     ลูกขาย ยังไมสงรายงาน  
2) โซน 2 หนวยบริการที่ไมสงรายงาน  
     แมขาย อําเภอโพธิ์ไทร 
     ลูกขาย นาตาล , กุดขาวปุน  
3) โซน 3 หนวยบริการที่ไมสงรายงาน  
     แมขาย อําเภอพิบูลมงัสาหาร โขงเจยีม สิรินธร 
     ลูกขาย พบูิลมังสาหาร โขงเจียม ตาลสุม ศรีเมืองใหม  
4) โซน 4 หนวยบริการที่ไมสงรายงาน  
     แมขาย อําเภอวารนิชําราบ  

           ลูกขาย กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ  
5) โซน 5 
     แมขาย อําเภอเดชอุดม นาจะหลวย ทุงศรีอุดม  
     ลูกขาย อําเภอเดชอุดม  

ใหเครือขายทีม่ีปญหานําเสนอปญหาการจัดทํารายงานทางการเงิน ในการประชมุหวัหนาสวน
ราชการประจาํเดือน หวัขอนําเสนอ ความกาวหนาดานสถานการณการเงนิการคลัง ในการประชุมโซน 

7.4 ภาพรวมของปญหา  
แมขาย  
• ผูบริหารไมใหเจาหนาที่ฝายบริหารงานทัว่ไป ปฏิบัติงานนอกเวลาราช ( หรือโดย

หามเบิก OT)  
• โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับงานบัญชเีกิดความเสยีหาย เนื่องจากทานผูรูดาน

คอมพิวเตอรมคีวามสนในโปรแกรม จึงทําการทดสอบ อยางรูเทาถึงการ จนโปรแกรมใชไมไดและไม
รับผิดชอบ 

• เจาหนาที่บัญชีไมสามารถรวบรวมขอมลูจากฝายตาง ๆ ไดทนั ไดแก วัสดุคงคลัง
จากฝายตาง ๆ เจาหนี้การคายา , เวชภัณฑที่มิใชยา ขอมูลลูกหนี้คารักษาพยาบาลจากงานสทิธิบัตร 
ขอมูลรายไดคารักษาพยาบาลผูปวยนอก และผูปวยใน  

• ขาดการเฝาระวังติดตามสถานการณดานการเงินการคลังในเครือขาย ทําใหไมได
ทําการติดตามการจัดทาํรายงานของผูปฏิบัติ  
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• เทคโนโลยีลาสมัย และไมเพียงพอกับงาน ซึ่งงานบญัชีจําเปนตองใชเครื่องคอมฯ
แยกตางหาก  

• การสงขอมลูไมครบถวน เชน การยืมยา , เวชภัณฑ ระหวางหนวยบริการ ลูกหนีค้า
รักษาฯ นอก CUP  

• ควรติดตั้ง Internet สายตรงใหฝายบริหาร เพื่อสะดวกในการสงขอมูลใหจังหวดั 
และกระทรวง  

ลูกขาย  
• ขาดการเฝาระวังติดตามสถานการณดานการเงินการคลังเครือขาย ทําใหไมได

ติดตามรายงานทางการเงนิ  
• ลูกขายบริการยังจัดทําขอมูลไมถูกตอง เมื่อรวมเปนภาพรวม PCU ทัง้หมดใน

เครือขายแลว ไมสามารถวเิคราะหรายการได เชน อําเภอสงขอมูลใหศูนยเฝาระวงัฯ ในรายการเดียว
แตขอมูลมีทั้ง 2 ดาน เดบิต และ เครดิต หรือหมวดรายการอยูผิดดาน ( เปนรายการติดลบ )  

• อําเภอสงรายงานชา และไมรวมขอมลูของสถานีอนามยัเปนภาพรวมของอาํเภอ 
ศูนยเฝาระวังฯ จึงรวมขอมลูไมทัน  

7.5 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางแกไข  
1) ใหเครือขายทาํคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานเฝาระวงัสถานการณการเงนิการคลัง

ระดับเครือขายบริการ ซึ่งมหีนาที่ความรบัผิดชอบ  
     • วิเคราะหสถานการณดานการเงนิการคลังทั้งแมขาย และลูกขาย เปนภาพรวม

ทั้งเครือขายบริการ  
     • ติดตามการจัดทาํรายงานทางการเงนิของเครือขายใหแลวเสร็จกอนวนัที่ 10 

ของเดือนถัดไป  
     • วิเคราะหปญหาการจัดทํารายงานทางการเงินวาเครือขายมีปญหาการจัดทํา

หรือไม และมคีวามรูในเรื่องระบบบัญชีเกณฑคงคางมากนอยเพียงพอที่จะทําใหขอมูลเปนที่นาเชือ่ถือ 
สําหรับการวิเคราะหสถานการณการเงนิการคลัง  

     • ตรวจสอบรายงานกอนสงศูนยเฝาระวังฯ และขึ้น Web สงกระทรวง  
2) ศูนยเฝาระวังฯ มีชองทางในการจัดสงขอมูลโดยใหเครือขายสงขอมูลที่ Web สสจ 

. อบ . หนาเมนูหลกั รับ / สงขอมูล : ศูนยเฝาระวงัการเงนิการคลงั  
     • ใหเครือขายบริการสงขอมูลงบทดลองใน Web ดังกวา ทางศนูยฯ จะตรวจสอบ

ขอมูลแลว Update ขอมูลยอนกลับ โดย File แกไข  
     • สําหรับลูกขายใหสง File เพียง File เดียว แตแยก Sheet ของแตละ สอ . โดย 

Sheet สุดทายจะเปน Sheet รวม 
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7.6 การวิเคราะหสถานการณดานการเงนิการคลัง (Focal Point)  
1) ระดับโรงพยาบาล ใหวิเคราะหสถานการณตามโปรแกรมเฝาระวงัสถานการณของ

โรงพยาบาลประกอบดวยการวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน ( รายรับ รายจาย ) ดัชนีทางการเงนิ การ
ปรับตัวดานการเงิน วิเคราะหแนวโนม  

2) ระดับศูนยสุขภาพชุมชน ( ภาพรวมอําเภอ )  
     • วิเคราะหรายได รายได ประกอบดวย งบประมาณ รับโอน บริการผูปวย เก็บได 

ลูกหนี้ ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง  
     • วิเคราะหรายจาย รายจายคาแรง ( เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ) คา

ดําเนนิการ ( คาวัสดุ คายา คาสาธารณูปโภค คาใชสอย ) การลงทนุ ( อาคาร ที่ดิน ส่ิงกอสราง 
ครุภัณฑและอุปกรณ )  

     • วิเคราะหสภาพคลอง เงินคงเหลือ วัสดุคงเหลือ เจาหนี้ Quick Ratio, Current 
Ratio  

     • วิเคราะหตนทนุบริการ ตนทนุคาแรง (Labor Cost) ตนทนุวัสดุ (Material Cost) 
ตนทนุรวม (Total Cost)  

หมายเหต ุ 
คําถามสาํคัญดานการเงนิทีค่วรมีคําตอบ  
• รายได เฉลีย่ตอเดือน ? ไดจากแหลงใด ? เปนตัวเงนิ ? เปนลกูหนี ้ ? แผนการเพิม่

รายได ?  
• รายจาย เฉลี่ยตอเดือน ? ใชในหมวดใดบาง ? เจาหนี ้ ? การเปลี่ยนแปลงดาน

คาใชจายในหมวดที่สําคัญ ? แผนการลดรายจาย ?  
• กําไร / ขาดทุน (Average Net Income) แผนการปรับตัว ?  
• ถาสถานการณเปนแบบปจจุบันจะมีปญหาในอนาคตหรือไม?จะอยูไดนานกี่เดือน?  
• ถาจะมีปญหาในอนาคต แผนการปรับตัวคืออะไร ? ตองการการสนับสนนุอยางไร ?  

7.7 การนาํขอมูลจากบัญชีเกณฑคงคางมาวิเคราะหสถานการณดานการเงนิการคลัง 
1) ทุนสาํรองสุทธ ิ = ( สินทรัพยหมนุเวยีน - ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC - วัสดุคง

คลัง + วัสดุคงคลังทีเ่กนิ 3 เดือน ) -   ( หนี้สินหมุนเวยีน - รายไดรับลวงหนากองทุน UC ) เปนการ
ประเมินสนิทรพัยเมื่อตองชําระหนีท้ั้งหมด ถาผลเปน บวก หมายถงึ มีทุนสํารอง สามารถดาํเนนิ
กิจการตอไปไดทั้งนี้ตองมีจาํนวนมากพอเชน 2 หรือ 3 เทาของปริมาณการใช ถาผลเปนลบ หมายถึง 
ขาดทุนสาํรอง อาจเปนปญหาหรือไมเปนใหดูดัชนีอ่ืนประกอบ  

2) Average Net Income = ( รายรับรวม - รายรับงบประมาณงบลงทนุ - ลูกหนีค้า
รักษาพยาบาล UC ) - ( รายจายรวม - หนี้สูญ - หนี้สงสัยจะสูญ - คาเสื่อมราคา - คาตัดจําหนาย ) / 
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จํานวนเดือนทีร่ายงาน ประเมินผลประกอบการ ( กําไร ) ตอเดือน ถาผลเปนบวก หมายถงึ มีกําไร ถา
ผลเปนลบ หมายถงึขาดทนุ ดัชนีนี้จะประเมินคูกับทนุสํารองสทุธิ ถาผลเปนลบทั้งสองดัชนี หมายถงึ 
ประสบปญหาดานการเงนิ ข้ันวิกฤติ ถาทุนสาํรองเปนลบ ผลประกอบการเปนบวก มีแนวโนมจะดีข้ึน 
ถาทนุสาํรองเปนบวก ผลประกอบการเปนลบ มีแนวโนมจะประสบปญหาในอนาคต ถาเปนบวกทัง้
สอง สถานการณปกติ  

3) Quick ratio = ( เงินสดคงเหลือ + ลูกหนี้คารักษาพยาบาล - ลูกหนีค้า
รักษาพยาบาล UC ) / ( หนี้สิน มุนเวยีน - รายไดรับลวงหนากองทนุ UC ) ประเมนิความสามารถใน
การชําระหนี้ดวยเงนิสด คามาตรฐาน คือ 1 หรือมากกวา แตไมควรเกิน 5 ถาต่ํากวา 1 หมายถงึ มีเงนิ
สดไมพอชําระหนี ้ ( เมื่อมกีารทวงพรอมกัน ) ถามากกวา 5 หมายถงึ มีเงนิสดมากเกนิไป ตอง
ตรวจสอบรายการอื่นรวมดวย  

4) Current ratio = ( สินทรพัยหมุนเวียน - ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC - วัสดุคงคลงั 
+ วัสดุคงคลังที่เกิน 3 เดือน )   / ( หนี้สินหมนุเวยีน - รายไดรับลวงหนากองทุน UC ) ประเมิน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย คามาตรฐาน คือ 2 หรือมากกวาแตไมควรเกิน 10 ถาต่ํากวา 2 
หมายถงึ อาจมีปญหาขาดแคลนวัสดุหรือยา ถามากกวา 10 หมายถงึคงคลงัมากเกินไป ตอง
ตรวจสอบ การคงคลัง การบริหารคลัง  

5) I/E ratio = ( รายรับรวม - รายรับงบประมาณงบลงทนุ - ลูกหนี้คารักษาพยาบาล 
UC ) / ( รายจายรวม –       หนี้สูญ - หนีส้งสัยจะสูญ - คาเสื่อมราคา - คาตัดจําหนาย ) เปรียบเทียบ
การหารายไดกับรายจาย คามาตรฐานคือ 1 หรือมากกวา ถาต่ํากวา 1 หมายถึง รายจายสูงกวารายได 
มักจะสอดคลองกับผลประกอบการ แตถาคาสูงกวา 1 มาก เชน 1.5 ,2 , 3 หรือ ตํ่ากวา 1 มาก เชน 
0.5 ตองตรวจสอบขอมูลอาจมีปญหาดานการรับรูทางบัญชี  

6) สัดสวนคาแรงตอดําเนินการ = ( รายจายเงินเดือน + คาจางชั่วคราว + คาจาง
ประจํา + รายจายดาน บุคคลอื่น + รวมรายจายคาตอบแทน ) / ( รายจายรวม - หนีสู้ญ – หนี้สงสยัจะ
สูญ - คาเสื่อมราคา - คาตัดจําหนาย - คาใชจายระหวางกนั ) เปรียบเทียบรายจายคาแรงกบัคา
ดําเนนิการ คามาตรฐานคือ 50% หรือตํ่ากวา หมายถงึ สถานประกอบการควรมีรายจายดําเนินการ
กับรายจายคาแรง เทา ๆ กัน ถาสงูกวา หรือตํ่ากวามาก ตองตรวจสอบขอมูล  

หมายเหต ุ ดัชนีการเงินทัง้หมด ตองใชขอมูลจากบัญชีเกณฑคงคาง ใชไดกับโรงพยาบาลและ
สถานีอนามัย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกหนวยงานจัดตั้ง CFO ของแตละหนวยงานเพื่อวิเคราะหปญหา และวางแผน
ดําเนนิการแกไข 
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ฝายควบคุมโรค 
1. โครงการรณรงคใหวัคซนีโปลิโอ 

โครงการรณรงคใหวัคซนีโปลิโอแกเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป พรอมกันทัว่ประเทศ เพือ่เรงรัดการ
กวาดลางโปลโิอใหหมดไปจากประเทศไทย โดยกาํหนดการรณรงคใหวัคซีน 2 คร้ัง  

คร้ังแรก วันพธุที่ 14 ธันวาคม 2548  
คร้ังที่ 2 วันพุธที่ 18 มกราคม 2549  

ขอความรวมมอืจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมในการดําเนนิการรณรงคฯ 
รอบที่ 2 และขอใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมตางๆในวนัที่มกีารรณรงค  
2. สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามรายละเอียดไดที ่ 
ฝายควบคุมโรค 
3. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจาํเดือนธันวาคม 48 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่  ฝายควบคุมโรค 
4. สรุปสถานการณโรคตดิตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนธนัวาคม 2548 ดู
รายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th  หรือสอบถามรายละเอียดไดที่  ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายอนามยั 
1. งาน พอ . สว .  

วันที่ 13 ม.ค. 2549 หนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว . ออกปฏิบัติงานบานคนัพะลาน ตําบลนา
ตาล กิง่อําเภอนาตาล  

วันที่ 27 ม.ค. 2549 หนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว . ออกปฏิบัติงานบานไชยชนะ หมูที่ 9 ตําบล
โนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน  
2. งานอนามัยแมและเด็ก  

วันที่ 19 ม.ค. 2549 อบรมเจาหนาทีห่องคลอด, ANC มาตรฐานโรงพยาบาลลกูเกิดรอดแม
ปลอดภัย เวลา 08.30 – 16.30 น . ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
3. งานทันตสาธารณสุข 

วันที่ 6 ม.ค. 2548 ประชุมสัมมนาเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เวลา 08.30 – 
16.30 น . ณ หองประชมุ 1 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี 
4. โครงการความปลอดภัยดานอาหาร ปงบประมาณ 2549  

ตามเปาหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุ ข และ CEO ใหพัฒนารานจําหนายอาหาร และ
แผงลอยจําหนายอาหาร ผา น เกณฑอาหารสะอาด รสชาติอรอย รอยละ 100 และพัฒนาตลาดสด
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ประเภทที ่1 ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อระดับดี เพื่อใหการดําเนนิงานมีความกาวหนา ตามเปาหมายที่
กําหนด จึงสรุปผลการดําเนนิงานเพื่อพฒันาดังนี ้

ปงบ 48 ปงบ 49 (ต.ค. - ธ.ค.48) 
กิจกรรม เปาหมายป 

49 เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลตาง รอยละ ผลงาน ผลตาง รอยละ 
รานจําหนายอาหาร 100% 1,055 949 89.95 2,051 996 94.40 1,753 804 84.72 
แผงลอยจําหนาย

อาหาร 
100% 901 812 90.12 1,957 1,056 117.2 1,365 553 68.10 

ตลาด 100% 34 22 64.71 35 1 2.94 22 0 64.71 

 
ปงบประมาณ 2549 กําหนดการประเมินผลดานคุณภาพทุก 4 เดือน โดยประเมนิคุณภาพ

คร้ังที่ 1 ในชวงปลายเดือนมกราคม 2549 กําหนดการประเมินจะแจงใหทราบเปนหนงัสือ ทั้งนี ้ เพื่อ
เตรียมการรองรับการประเมนิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึง่บริษัท ทริส จํากัด เปนผูทําการ
ประเมินผลงานโครงการนี ้ 

ผลการสุมตัวอยาง ประเมินคุณภาพรานจําหนายอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขต
อําเภอเมือง อุบลราชธาน ี ระหวางวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 2548 จากรายงานของอําเภอ รานจาํหนาย
อาหาร 493 ราน ผานเกณฑ ฯ 493 ราน 100 % และ แผงลอยจําหนายอาหาร 350 ราน ผานเกณฑ ฯ 
350 ราน 100 % และไดรับปาย 5 ส . 140 ราน ปรากฏผลดังนี ้ 
 
การประเมนิโดยไมแจงใหทราบลวงหนา พื้นที่ประเมนิ อําเภอเมือง  
ระหวางวันที่ 22 - 2 8 พ.ย. 2548 

จํานวนสุม ผานเกณฑฯ 
ไมมีปาย
รับรอง ปายหมดอายุ 

ไมติดบอรด 5 
ส. 

ติดบอรด 5 ส.ไม
เกี่ยวกับ 

งานสาธารณสุข 
กิจกรรม 
เปาหมาย 

จํานวน 
เปาหมาย 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
รานจําหนาย
อาหาร 

493 20 4.05 4 20 10 50 1 5 22 100 - - 

แผงลอย 
จําหนายอาหาร 

350 13 3.71 3 23.07 10 76.92 3 23.07 - - - - 
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การประเมนิโดยแจงใหทราบลวงหนาเปนทางการ พรอมหนงัสือ พื้นที่ประเมนิ อําเภอเมือง  
ระหวางวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 2548 

จํานวนสุม ผานเกณฑฯ 
ไมมีปาย
รับรอง 

ปายหมดอายุ 
ไมติดบอรด 5 

ส. 

ติดบอรด 5 ส.ไม
เกี่ยวกับ 

งานสาธารณสุข 
กิจกรรม 
เปาหมาย 

จํานวน 
เปาหมาย 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
รานจําหนาย
อาหาร 

493 22 4.46 6 27.27 11 50 2 9.09 22 100 - - 

แผงลอย 
จําหนายอาหาร 

350 3 0.85 2 66.66 1 33.33 2 66.66 - - - - 

 
การประเมนิโดยแจงใหทราบลวงหนาเปนทางการ พรอมหนงัสือ พื้นที่ประเมนิ กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
ระหวางวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2548 

จํานวนสุม ผานเกณฑฯ ไมมีปายรับรอง ปายหมดอายุ 
ไมติดบอรด 5 

ส. 

ติดบอรด 5 ส.ไม
เกี่ยวกับ 

งานสาธารณสุข 
กิจกรรม 
เปาหมาย 

จํานวน 
เปาหมาย 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
รานจําหนายอาหาร 10 7 70 1 14.28 0 0 7 100 - - - - 

แผงลอย 
จําหนายอาหาร 

6 5 83.33 2 40 5 100 - - - - - - 

  
 เดือนมกราคม 2549 จึงจะทาํการประเมินคุณภาพ ณ อําเภอโขงเจียม อําเภอพิบูลมงัสาหาร 
และ อําเภอสิรินธร ดังนัน้ จึงใหดําเนินการดังนี ้ 

1) พัฒนารานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนาย และตลาดสดประเภทที ่ 1 ใหผานเกณฑ
มาตรฐาน ฯ  

2) ใหรายงานผลการดําเนินงานตาม 1) ไมเกินวันที่ 20 ของเดือน โดยสํานกังานสาธารณสุข
อําเภอ / กิง่อาํเภอ เปนเจาภาพการรายงาน โดยรายงานเปนภาพรวมของอําเภอ ( รวมถึงรายงานใน
พื้นที่ของโรงพยาบาล เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล )  

3) ใหโรงพยาบาล สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอาํเภอ จัดทํารายงานอาหารปลอดภัย
ตามโปรแกรม Fsmis ใหเรียบรอย เปนปจจุบัน ( ณ ปจจุบันยงัไมมีหนวยงานสาธารณสุขภายใน
จังหวัด ดําเนนิการรายงาน หรือเก็บขอมูลตามโปรแกรม Fsmis ใหสมบรูณ )  
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การแกปญหาตาม ขอ 3) จะเชิญผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย ของสาธารณสุขอําเภอ / กิ่ง
อําเภอ โซนละ 1 คน มาทาํการฝกปฏิบัติการจัดทํารายงาน โดยมีผูรับผิดชอบโปรแกรม Fsmis ของ
ศูนยอนามัยที ่7 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนวทิยากรใหคําแนะนํา ระยะเวลา 1 วัน ในวนัที ่
10 ม.ค. 2549  
5. โครงการสถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางาน 

ผลการดําเนินงานโครงการสถานทีท่ํางานนาอยู นาทาํงาน ประจําเดือนธนัวาคม 2548 
ประเมินรับรอง ณ อ.โขงเจยีม โดย คปสอ โขงเจยีม มีหนวยงานสาธารณสุขรวมทัง้สิ้น 12 แหง แยก
เปนระดับอําเภอ 2 แหง โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และระดับตําบล มีสถานีอนามยั 
10 แหง ทั้ง 12 แหง สมัครเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 100  

ผลการประเมนิรับรอง ปรากฏวาโรงพยาบาลโขงเจยีม สํานกังานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
สถานีอนามัยเวินบึก , หนองแสงใหญ , นาโพธิ์ใต , หนองผือนอย , วังอาง และคันทาเกวยีน ผาน
เกณฑระดับดีมาก ( ใบรับรองทอง ) สถานีอนามยันาบัว , ตุงลุง , ปากลา และหวยไผ ผานเกณฑ
ระดับดี ( ใบรับรองเงนิ ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกหนวยดําเนนิการสถานทีท่ํางานนาอยูกับหนวยงานตนเอง เพื่อเปนแบบอยางใหกับ
หนวยงานอื่นๆ 

ขอใหเจาหนาที่คนตระหนักถึงการออกกําลังกาย ซึง่ผูบริหารระดับกระทรวงไดมีการ
ดําเนนิงานเปนตัวอยางแลว โดยเฉพาะในกลุมที่มีขอบงชี้ดังตอไปนี ้

1. ผูชายที่มีรอบเอวมากกวา 36 นิ้ว และผูหญิงที่มีรอบเอวมากกวา 32 นิ้ว  
2. FBS 100-125 mg%  
3. BP 130/80 – 140/90  
4. มีประวัติปวยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคหัวใจ 
5. มีคอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด เกนิ 200 
6. มีภาวะยูริคในเลือดสูง โดยไมมีอาการปวดขอ 
7. มีภาวะผิดปกติของ Liver function test  
หากมีภาวะดังกลาวอยางนอย 3 ขอ มีความเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นขอให

มีการรณรงคออกกําลงักาย และปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภค เพื่อเปนตัวอยางแตประชาชนทัว่ไป 
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ฝายประกันสขุภาพ 
1. การขึน้ทะเบียนหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 เดือนพฤศจกิายน 2548 มีผูข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพถวนหนา 1,400,000 บัตร 
ครอบคลุมรอยละ 96.80 เหลือสิทธวิาง 46,600 บัตร ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที ่ฝายประกนัสขุภาพ 
2. เงนิ Fix Cause 
 ทางฝายไดโอนเงนิ FC ใหแตละ CUP แลว ซึง่เปนการโอนเงินลวงหนา ดังนัน้ขอใหแตละ 
CUP โอนเงนิ FC ใหสถานีอนามยัในสงักดัดวย 
3. ปญหาการรองเรียนในระบบสาธารณสขุ 
 เนื่องจากมีขาวและเรื่องรองเรียนในระบบสาธารณสุขมากขึ้น  ดังนัน้จึงขอใหแตละอําเภอ
จัดตั้งทีมไกลเกลี่ยระบบบรกิารสาธารณสุขในเครือขาย เพื่อลดความขัดแยงระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบและการดําเนนิงานไดที่ ฝายประกนัสุขภาพ 
4. แนวทางการบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณดานการบริหารจัดการของ คปสอ. ในป 2549 โดยงบบรหิารจัดการจะ
คิดจากผลการดําเนนิงานสรางเสริมสุขภาพตาม Core Packet สอบถามรายละเอยีดไดที่ ฝายประกัน
สุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 จะมีการประเมินผลงานทุก 3 เดือน เพื่อนาํมาพิจารณางบประมาณที่จะสนับสนุนให โดย
ขอใหทุก CUP เปาหมาย Core Packet ใหชัดเจนและแบงดําเนินการแตละไตรมาสดวย (20-40-30-
10) เพื่อใหคร่ึงปแรกสามารถดําเนนิการไดรอยละ 60 ของเปาหมาย 
 ขอใหทาง สสอ. แจงรายชือ่พรอมเงนิเดอืนของบุคลากรที่ทาํงานที่ สสอ.สงมายงัจังหวัดดวย 
จะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง 
 ทุกหนวยตองชวยกนัติดตามการดูแลรักษาผูปวย โดยเฉพาะกรณีที่ผูปวยมีการสงตอไปรับ
การรักษาหลายที่ และตองใหความรูแกญาติของผูปวยที่เสียชวีิตอยางถูกตอง ทั้งนีจ้ะตองระวงัคาํพูด
ตางๆ ของบุคลากรซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการฟองรองได 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. แจงเปลีย่นแปลง แผนการจัดสรรงบลงทุนป 2549 งบกลาง คาสิง่กอสราง / ครุภัณฑ ตามโครงการ 
Mega Project  

ตามทีก่ลุมประสานงานสาธารณสุขภูมิภาค สํานักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข แจง
แผนจัดสรรงบลงทนุป 2549 งบกลางโครงการ Mega Project ตาม หนังสือดวนที่สุดที่ สธ. 0201.06 / 
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ว 875 ลว. 7 ต.ค. 2548 นั้น ไดมีการแจงเปลี่ยนแปลงแผนดังกลาว ซึง่สรุปรายละเอียด จังหวัด
อุบลราชธาน ีไดรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน รวม 28,199,700 บาท สรุป งบประมาณตามแผนการจัดสรรงบ
ลงทนุป 2549 งบกลาง คาสิ่งกอสราง / ครุภัณฑ หนวยบริการ / หนวยบริหาร ตามโครงการ Mega 
Project ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายยทุธศาสตรฯ 

เดิม ปรับใหม 
รายละเอียด 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

ส่ิงกอสราง หนวยบริการ 41 232,520,100 42 259,514,800 +26,994,700 
ครุภัณฑ หนวยบริการ 48 27,931,000 46 29,136,000 +1,205,000 
งบลงทุน หนวยบริหาร 136 6,688,400 136 6,688,400 0 

รวมทั้งหมด 225 267,439,500 224 295,639,200 +28,199,700 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. HA 
 ทาง พรพ. ไดแจงผลการตรวจรับรอง วา โรงพยาบาลเขมราฐ, โรงพยาบาลตาลสุม, 
โรงพยาบาลโขงเจียม และโรงพยาบาลทุงศรีอุดม ไดผานการตรวจประเมินโรงพยาบาลขั้นที่ 1 เปนที่
เรียบรอยแลว ยังคงเหลือเพยีงโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ และโรงพยาบาลกองบนิ 21 เทานั้นในจงัหวัด
ที่ยังไมผานการประเมินขั้นที ่1 สวนโรงพยาบาลน้ํายนื ไดผานการประเมินโรงพยาบาลขั้นที ่2 แลว 
2. การคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2549 

ตามที่ สนง.สสจ.อุบลราชธาน ีไดดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2549 
เพื่อเปนการเชดิชูเกียรติและสรางขวัญกาํลังใจแก อสม. ที่ไดผนึกกําลงักันพัฒนางานสาธารณสุข ดวย
ความเสยีสละตลอดจนเพื่อเปนการเผยแพรผลงานดีเดนของ อสม. สาขาตาง จํานวน 10 สาขา ต้ังแต
วันที่ 15 ธ.ค. 2549) นั้น ผลการคัดเลือกมดัีงนี ้ 

สาขาที ่1 การควบคุมปองกนัโรคไขเลือดออก นางกองศรี แสนศรี อสม. อ.มวงสามสบิ  
สาขาที ่2 การดําเนนิงานเรื่องเอดสในชุมชน นางสังวาล คําแสนราช อสม. อ.วารินชาํราบ  
สาขาที ่3 สุขภาพจิตชุมชน นายกิติศักดิ ์เหลากลม อสม. อ.ตระการพชืผล  
สาขาที ่4 การแกไขปญหายาเสพติด นายประยงค รุจิโชค อสม. อ.พิบูลมังสาหาร  
สาขาที ่5 การสรางสุขภ าพ นางกัณหา บุญไชย อสม. อ.เดชอุดม  
สาขาที ่6 การบริการใน ศสมช. นางนงรักษ สิมาทอง อสม. อ.ทุงศรีอุดม  
สาขาที ่7 การออกกําลงักาย นางเวียงวนั นงนุช อสม. อ.ตระการพชืผล  
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สาขาที ่8 การคุมครองผูบริโภค นางบัวพิศ คณะพนัธ อสม. อ.เมือง  
สาขาที ่9 การแพทยแผนไทยและภูมิปญญาทองถิ่น นายจํานง กนันดิา อสม. อ.เดชอุดม  
สาขาที ่10 การพัฒนาสังคม นางกานดา กาฬเนตร อสม. อ.มวงสามสบิ 

3. การดําเนนิงานเฝาระวังและปองกนัโรคไขหวัดนก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)  
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนนุสุขภาพ ไดใหทุกตาํบลดําเนนิการสาํรวจพื้นที่เฝา
ระวังฯ และ จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวังฯ ตามแบบฟอรมสํารวจไขหวัดนกโดย อสม.(สช.1), 
แบบฟอรมสรุปสํารวจไขหวดันกของ สอ.(สช.2) , แบบฟอรมสํารวจไขหวัดนกของ สสอ.(สช.3) โดยให
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / สํานักงานสาธารณสขุกิ่งอําเภอสงแผนปฏิบัติการเฝาระวังฯ และ
แบบฟอรมสํารวจไขหวัดนกของ สสอ.(สช.3) ใหฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ สนง.สสจ.อุบลราชธานี  
พรอมทัง้ฎีกาเบิกเงนิคาสํารวจตําบลละ 1,500 บาท ภายในวนัที่ 6 ม.ค. 2549 หากเลยกาํหนดจะไม
สามารถเบิกจายได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2548 

ธันวาคม 
อําเภอ 

PCU 
ทั้งหมด 

สิงหาคม 
(%)  

กันยายน 
(%)  

ตุลาคม 
(%)  

พ.ย. 
(%)  จํานวน รอยละ 

น้ํายืน 13 53.85 92.31 100 95.31 13 100 

มวงสามสิบ 24 4.17 10 0 100 24 100 

โพธิ์ไทร 11 100 90.91 45.45 81.82 11 100 

สิรินธร 8 100 0 100 100 8 100 

น้ําขุน 6 100 100 100 100 6 100 

ศรีเมืองใหม 17 88.24 82.35 0 0 17 100 

ตระการพืชผล 29 96.55 10.34 0 100 28 96.55 

พิบูลมังสาหาร 21 0 4.76 0 90.48 20 95.24 

เขื่องใน 31 0 25.81 80.65 93.55 26 83.87 

ตาลสุม 8 87.5 0 87.5 100 6 75 

วารินชําราย 19 94.74 0 0 0 13 68.42 

บุณฑริก 17 94.12 88.24 76.47 94.12 11 64.71 

กุดขาวปุน 9 88.89 66.67 0 0 4 44.44 
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ธันวาคม 
อําเภอ 

PCU 
ทั้งหมด 

สิงหาคม 
(%)  

กันยายน 
(%)  

ตุลาคม 
(%)  

พ.ย. 
(%)  จํานวน รอยละ 

สําโรง 13 92.31 100 76.92 92.31 3 23.08 

เมือง 20 75 10 75 75 3 15 

โขงเจียม 11 36.36 63.64 36.36 0 1 9.09 

เขมราฐ 11 45.45 0 36.36 90.91 1 9.09 

ดอนมดแดง 5 100 100 60 100 0 0 

เหลาเสือโกก 6 100 100 100 100 0 0 

เดชอุดม 28 92.86 57.14 92.86 89.29 0 0 

นาตาล 6 100 100 100 83.33 0 0 

สวางวีรวงศ 6 100 0 83.33 83.33 0 0 

นาเยีย 5 100 80 100 80 0 0 

ทุงศรีอุดม 7 57.14 0 14.29 28.57 0 0 

นาะหลวย 10 0 90 10 0 0 0 

รวม 341 64.22 48.97 47.80 73.02 195 57.18 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 


