
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  1 /  2549  วันที่   31  มกราคม  2549 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 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
8 นส.พรรณทิพา แกวมาตย ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
9 นส.ดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นางสุจรภรณ เศลารักษ แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
11 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
12 นางครองสุข แกวชิณ แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
13 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
14 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
15 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
16 นางเปรมฤด ี เมืองเหนือ แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
17 นส.เบญจมาภรณ  วงศประเสริฐ แทนหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
18 นส.เดือนธิดา ศรีเสมอ ศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
19 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
20 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
21 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
22 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
23 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
24 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
25 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
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26 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
27 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
28 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
29 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
30 นางนิภากรณ ธาน ี แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
31 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
32 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
33 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
34 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 
35 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
36 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
37 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
38 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
39 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
40 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
41 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 
42 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
43 นางเพ็ญศร ี สมชัย แทนผูชวยหัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
44 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
45 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
46 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
47 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
48 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
49 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
50 นายเริงฤทธิ ์ เริงนิรันดร ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
51 นส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
52 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
53 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
54 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
55 นายระว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 
56 นายบรรหยัด สุริพล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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57 นายอรุณ บุญสราง ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
58 นายดิเรกลาภ จารุแพทย ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
59 นางพรทิพย สาระบุตร ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
60 นางสุรภี มหิสานนท ฝายบริหารทัว่ไป 
61 นางสุภาภรณ อุตมัง ฝายอนามัย 
62 นายเกษมพล วรรณพงษ ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
63 นางนงพรร ณัฐรังสี ฝายประกนัสขุภาพ 
64 นางพัชราภรณ กิ่งแกว ฝายประกนัสขุภาพ 
65 นส.อุบลรัตน บุญทา ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
66 นส.ประภัสสร ศันสนะพิทยากร ฝายประกนัสขุภาพ 
67 นางพิศมยั วรรณชาติ ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
68 นางจิตติสุข กอนจนัทร ฝายอนามัย 
69 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
70 นายสุระ เสนาเทพ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
71 นายอานันท สิงคิบุตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
72 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
73 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
74 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
75 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
76 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
77 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
78 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
79 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
80 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
81 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
82 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
83 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
84 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
85 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
86 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
87 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
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88 นายสงกรานต พลศรี โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
89 นางณีวรรณ เจริญ โรงพยาบาลวารินชําราบ 
90 นางธนพร สุดยอดสุข โรงพยาบาลวารินชําราบ 
91 นายเอกรัฐ แกงปญญา โรงพยาบาลวารินชําราบ 
92 นางพัฒนวดี สักกุณา โรงพยาบาลดอนมดแดง 
93 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
94 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
95 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
96 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
97 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
98 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
99 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 

100 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
101 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
102 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
103 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
104 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
105 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
106 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
107 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
108 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
109 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
110 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
111 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
112 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
113 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
114 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
115 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
116 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
117 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
118 นายสมบัติ มูลศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
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119 นายธวัช ขันตีสาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
120 นายอลงกต ตังควานิช สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
121 นางสมศักดิ ์ ประสาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
122 นายปญญา ไพเราะ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
2 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
3 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
4 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
5 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
6 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
7 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
พิธีการกอนการประชุม 

- พิธีมอบใบประกาศใหกบัหนวยงานที่ผานเกณฑสถานที่ทาํงานนาอยูนาทาํงาน 
 
ระเบียบวาระวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
 หลังจากไดประชุมรับมอบนโยบายจากทานผูวาราชการจังหวัดกนัเปนที่เรียบรอยแลว ขอให
ทุกหนวยกาํหนดและดําเนนิการตามแผนที่วางไวใหตรงตามเปาหมาย สวนทิศทางการดําเนินงานของ
เขต 14 จะมีการประชุมพิจารณาในวนัที ่ 1 ก.พ. 2549 ประมาณกลางเดอืนกุมภาพันธจะมีการ
นําเสนอโครงการใหญๆ ของแตละจังหวัด เชน แผนงานโครงการไขหวดันก และแผนสรางสุขภาพ 

ผลจากการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจงัหวัดทีห่องประชุมชัน้ 7 ศูนยศิลปวัฒนธรรม
กาญจนาภิเษก สวนที่เกีย่วของกับงานทางดานสาธารณสุข คือ ในวันที ่  21-25 เม.ย. 2549 สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร กาํหนดเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก
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มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาํป 2547-2548 จึงขอใหทกุหนวยที่เกี่ยวของ
เตรียมการรับเสด็จดวย 

นอกจากนีท้านผูวาฯ ยังไดเนนย้าํเรื่องการเตรียมตัวรับกับภัยแลงทีจ่ะมาถงึ โดยขอใหดูแล
เร่ืองโรคตางๆที่จะอาจเกิดขึน้ในชวงฤดูรอน 

Healthy Thailand ขอใหเรงดําเนินการ เพื่อจะไดขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มจาก
งบประมาณปลายป โครงการอื่นๆก็คงตองเรงดําเนนิการเชนกนั 

การแกไขปญหาความยากจนของปกครองจังหวัด ( 3 หมูบาน ตอ 1 อําเภอ) กับเปาหมายการ
ดําเนนิงานหมูบาน Healthy Thailand ( ตําบลละ 1 หมูบาน ) นาจะเปนเปาหมายหมูบานเดียวกัน จงึ
ขอให สสอ. ประสานกบันายอําเภอเพื่อดําเนนิการไปดวยกนั 

ทานผูวาไดใหนําการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เขามาประชุมรวมในการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดดวย ดังนัน้จึงใหนาํเสนอผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรจังหวดัทุก
ตัวชี้วัด ในวาระการประชุมของคณะกรรมการจังหวัดดวย (มอบฝายยทุธศาสตรฯ ประสาน) 

ยุทธศาสตรของจังหวัด ขอใหทุกหนวยงานศึกษาประเด็นตางๆใหทราบและเขาใจ ใหติด
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทกุคนทราบดวย 
 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนรอยละ 7 และเงนิฝากเปนรอย
ละ 3.5 และอาจจะรับสมัครสมาชิกสมทบโดยใหฝากเงนิไดแตไมสามารถกูเงินได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2548 วันที่ 30 ธ.ค. 2548  

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.554 ลงวนัที ่
20 มกราคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่ 12 / 2548 เมือ่วันที่ 30 ธนัวาคม 2548 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามได
ที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบรหิารทัว่ไป 
มติที่ประชุม  รับรอง 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2548 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
วันนี้เปนวนัสดุทายของการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตร 2 ป สําหรับเจา

พนักงานสาธารณสุขชุมชน และขณะนี้มผูีสมัครมาแลวประมาณ 250 คน โดยทางวิทยาลัยจะรับเพียง 
50 คน สวนหลักสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป มโีควตา 80 คน นัน้ยงัไมมีความชัดเจนเกีย่วกับการรับ
สมัคร หากมีความชัดเจนแลวทางวิทยาลัยจะแจงใหทราบภายหลงั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตร 2 ป สําหรับเจาพนักงานสาธารณสุขชมุชน ไมมี
โควตาใหแตละจังหวัด ดังนัน้อาจเกิดปญหาวาในหนวยงานหนึ่งอาจมเีจาหนาทีห่ลายคนสอบติด ทํา
ใหขาดบุคลากรในการทํางาน ขอใหทางวิทยาลัยพิจารณาดวย 
 
โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์
 การจัดการอบรมฟนฟูความรูทางสุขภาพจติและจิตเวช สําหรับพยาบาลวชิาชพีที่ปฏิบัติงาน
ใน PCU โดยจะจัดการอบรม 4 รุนๆ ละ 5 วนั ณ หองประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ซึง่รุนที่ 1 จะ
จัดในวนัที ่6-10 มี.ค. 2549 รุนที ่2 วันที่ 13-17 มี.ค. 2549 รุนที่ 3 วนัที ่20-24 มี.ค. 2549 และรุนที่ 4 
วันที ่27-31 มี.ค. 2549 ในการจัดการอบรมครั้งนี้ ทาง รพ.พระศรีฯ ไดจัดที่พักใหกับผูเขารับการอบรม
ที่หอผูปวย คาเบี้ยเลีย้งและคาพาหนะจะเบิกจากตนสงักัด สวนคาอาหารวางและคาอาหารกลางวนั
ทางโครงการรับผิดชอบให ในการนี้ขอใหแตละหนวยสงพยาบาลวิชาชพี หรือพยาบาลระดบัตนเขา
รวมการอบรมเทานั้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 นโยบายของทานผูวาฯ ขอใหมีการบูรณาการงานจากศูนยวิชาการตางๆ ในการดําเนนิงาน 
เพื่อใหประหยดังบประมาณในการบริหารจัดการ ดังนัน้ขอใหรวมกนัพิจารณาดวย  
 
วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 ในปการศึกษา 2549 ทางวทิยาลยัจะเปดรับสมัครนักศึกษาในหลกัสตูร 2 ป (ไมคิด On top) 
ดังนี ้
      - หลกัสูตรสาธารณสุขชมุชน รับจาํนวน 50 คน  
      - หลกัสูตรทันตสาธารณสุข รับจํานวน 25 คน 
      - หลกัสูตรเทคนิคเภสัช รับจํานวน 35 คน 
 วิธีการและกําหนดการรับสมัครจะแจงใหทราบภายหลงั แตหากจังหวัดอุบลราชธานีไดรับ
โควตา On Top ในแตละหลัดสูตรแลวปรากฏวา ตองการสงคนเขามาเรียนเพิ่มเติ่มทางจังหวัดจะตอง
จายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุใหทางวทิยาลยัดวย  
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 ตามทีท่างวทิยาลัยไดเบิกงบประมาณเกนิไปเมื่อ 30 มี.ค. 2548 นั้น ทางวิทยาลัยมีความ
ประสงคจัดการอบรมใหกับบุคลากรของ สนง.สสจ. ในโครงการพฒันาบุคลากรดานใดก็ไดตามแตทาง 
สสจ.ตองการ โดยที่จะใชงบประมาณที่เบกิจายเกินไปมาจัดให 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี

วันที่ 3 ก.พ. 2549 จะมีการจัดการประชุมวิชาการเรื่องมะเร็งเตานม ทีห่องประชมุโรงแรมลาย
ทอง โดยไดรับการสนับสนนุวทิยากรจากโรงพยาบาลศริิราช  หัวขอการบรรยายเกี่ยวกับวทิยาการ
ใหมๆ ในการดูแลรักษาผูปวยมะเรง็เตานม ไมมีคาลงทะเบียนและไมมีหนวยกิจสะสม ขอเชิญผูสนใจ
เขารวมการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ศูนยอนามัยที่ 7 
 ในการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครัง้ที ่ 2 /2549 ประจําเดือนกุมภาพนัธ 
ทางศูนยฯ นําทีมงานมาตรวจวัดและประเมินสุขภาพของผูบริหาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
สํานกังานสาธารณสขุ เขต 14 

กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ป 2549 ของกระทรวงสาธารณสุขจะจัดขึ้นในระหวางวนัที่ 13-17 
มี.ค. 2549 การคัดเลือกระดับเขต 14 จะจัดที่จงัหวัดศรีสะเกษในวนัที่ 24-25 ก.พ. 2549 สวนการ
คัดเลือกระดับภาคตองรอการประชุมปรึกษากับทางจงัหวัดนครราชสมีาอีกครั้ง รายละเอียดจะแจงให
ทราบภายหลงั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 งบประมาณในการไปรวมการแขงขันทีก่ระทรวง ทางเขตไดจัดสรรไวแลว คงเหลือแตเพียง
งบประมาณในการไปรวมการแขงขันระดับเขตที่จังหวัดศรีสะเกษที่อาจตองใชงบกลาง (UC) ซึ่งจะโอน
ใหกับหนวยทีดู่แลกีฬาแตละประเภท 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. แจงการขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 

แจงการขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ทีป่ฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว มีผูรับเงินเพิ่มพิเศษจํานวน 4 ราย 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต 

1. นางเสาวนีย คุณรักษ เภสัชกร 4 รพ . สรรพสิทธิประสงค 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 
2 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ นายแพทย 8 รพ . ตระการพืชผล 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 

3. น.ส จิราวรรณ พิศชาติ เภสัชกร 5 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
สนง.สสจ.อุบลราชธานี 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 

4. นางทัศนีวรรณ เพชรวงศ เภสัชกร 5 รพ . ตระการพืชผล 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 
 
- ไมมีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ 
2. ศูนยเฝาระวังทางการเงินการคลัง 
     2.1 การสงรายงาน ทางการเงิน 
 - แมขาย สงครบ 3 เดือน ( ตุลาคม – ธันวาคม 48) พบวาสงครบทกุแหง แตไมถกูตองหลาย
รายการ ( สงกลับแกไข ) จึงทําใหไมสามารถนํามาวเิคราะห สถานการณได  

- ลูกขาย สงไมครบ 3 เดือน ( ตุลาคม – ธันวาคม 48) ไดแก กุดขาวปุน , เขมราฐ , ตระการ , 
พิบูล , สิรินธร , โขงเจียม , นาตา 

- สสอ . ไมสงรายงาน ไดแก โขงเจยีม , นาจะหลวย และนาตาล 
     2.2 วเิคราะหสถานการณการเงนิการคลังแมขายบรกิาร เดือนธนัวาคม 2548 ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายบริหารทัว่ไป 

จากการที ่ Web กระทรวงสาธารณสุขยงัไมเปดใชงาน ทําใหการนําขอมูลจากงบทดลองซึง่
กรอกขอมูลในตารางวิเคราะหโดยระบบ Manual อาจเกดิความผิดพลาด การติดตามสถานการณดาน
การเงนิการคลังเครือขายบริการทีประสบปญหาขาดสภาพคลอง  

คณะทํางานเฝาระวงัสถานการณดานการเงินการคลังระดับจังหวัด ออกติดตามการ
บริหารงานของเครือขายบรกิาร ที่ประสบปญหาภาวะขาดสภาพคลอง เงินไมพอจายชาํระหนีร้ะยะ
ยาว พบวา  

1)การบริหารงานขาดประสทิธิภาพในการบริหารทรพัยากร 
2)ขาดการจัดทําแผนการเงนิการคลงั ประจําป และในปงบประมาณ 2549 จัดทําแผน

งบประมาณรายจายเกนิดุล  
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3)ไมไดใหความสําคัญกับรายงานสถานการณการเงินการคลังของหนวยงาน ที่ประสบปญหา
ขาดสภาพคลองทัง้ป  

4)ดําเนินงานผิดระเบียบสํานักนายกฯวาดวยการพัสดุ โดยการแบงซือ้แบงจาง ตามใบสงของ 
ใบละ 7 – 9 หมื่นบาท (รวม 7 แสนบาทเศษ)ในการขออนุมัติจัดซื้อวสัดุ ชนิด / ประเภทเดียวกัน คราว
เดียวกนั เกิน 100,000 บาท  

5)การบริหารหนวยงานไมไดลงทนุในสนิทรัพยที่กอใหเกิดรายได แกหนวยงานอยางเชน 
ครุภัณฑการแพทย แตไปลงทนุในสนิทรพัยทีจ่ะเกิดแตคาใชจายบาํรุงรักษา ไดแก ครุภัณฑวิทยุและ
ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ 

ขอเสนอแนะ  
1)ควรวางแผนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  
2)วางแผนการเพิ่มรายไดใหแกหนวยงาน ในดานการรักษาพยาบาลซึ่งเปนหนาที่หลกัของ

เครือขาย นอกเหนือจากการไดรับงบประมาณ โครงการ UC  
3)วางแผนการลดคาใชจายในการดําเนนิงานที่ไมกระทบกับขวัญและกําลังใจ ผูปฏิบัติหนาที ่ 
4)บริหารทรัพยากรทีม่ีอยูอยางจาํกัด ใหมีประสิทธิภาพ  
5)ในการจายชําระหนี้คาสนิคาและบริการควรคํานึงถึง ผลที่จะเกิดแกหนวยงาน ไดแก เลือก

ชําระหนี้คาเวชภัณฑเปนอนัดับแรก เพื่อใหไดมีการสงเวชภัณฑอยางตอเนื่อง ตอจากนั้นจงึชําระเงิน
ใหแกเจาหนี้ประเภทสนับสนุนบริการ และจายใหถูกตองตามระเบยีบฯ 

ปญหาและอุปสรรค  
รายงานทางการเงินโดยรวม จะสงรายงานลาชา แบงเปน 2 ระดับ 
     1) ระดับ แมขาย 

 ขาด Hard Ware และ Soft Ware ในการดําเนนิงานตองใชระบบ Manual ซึ่ง
ปกติแมขายม ีขอมูลจํานวนมาก การใชระบบ Manual จะทําใหขอมูล Error ได  

 ในระบบภายในของหนวยงาน ไมทราบถึงขอมูลโดยรวม ตามระบบบัญชีพึงรับ
พึงจาย จึงไมไดสงขอใหฝายบัญชี บันทึกรายการ ไดแก  

- ศูนยเรียกเก็บหนี ้ ใหสงรายการหนี้คารักษาผูปวยสิทธิตาง ใหฝายบัญชีบันทึก
รายการ สงจังหวัดเพื่อใหจงัหวัดเคลียหนีแ้ละสงหนังสือ เรียกเกบ็  

- ศูนยคลังวัสดุ สงรายงานวัสดุใชไป วัสดุคงคลังประจาํเดือน ( งานเภสัช,ทนัตกรรม, 
ชันสูตร, ผูปวยใน ,ER เปนตน )  

- ศูนยการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สงเอกสารการกอหนี้ผูกพัน ( ชุดอนุมติัจัดซื้อ /จัดจาง ) 
เพื่อบันทึกรายการเจาหนี้การคา 
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     2) ระดับ ลูกขาย 
 การสงรายงานของลกูขายสงลาชาโดยเฉพาะเครือขายที่มีลูกขายมากกวา10แหง  
 การสงรายงานของลกูขาย บางแหงไมไดสงเลยทาํใหไมทราบวาลูกขายทําไมได 

หรือ สงใหผูรวบรวมแลวรายงานผิดรวมไมได หรือเปนที่ผูรับผิดชอบ ขาดความเขาใจในการรวม
รายงาน 
 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางแกไข 

1) คณะทํางานเฝาระวังสถานการณเงินการคลัง ระดับอําเภอ ไดปฏิบัติหนาทีต่ามที่รับ
มอบหมาย  

2) ผูบริหารของหนวยงานควรใหความสําคัญ ในเร่ืองของวนิัยการเงนิการคลัง เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบรหิารองคกร 
     2.3 สรุปผลการลดการใชพลังงาน ไตรมาศที ่1 (ต.ค.48 - ธ.ค.48) 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (ประเภทไฟฟา) 

ลําดับ อําเภอ เปาหมาย 3 ด. ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย) 

%การใชเทียบ
เปาหมาย 

1 ตาลสุม 8484 1289 15.19 
2 นาตาล 861 309 35.89 
3 โขงเจียม 2874 1111 38.66 
4 เขื่องใน 4923 2406 48.87 
5 น้ํายืน 2034 1075 52.85 
6 สวางวีรวงศ 1821 1080 59.31 
7 น้ําขุน 1656 1252 75.60 
8 เขมราฐ 1821 1574 86.44 
9 พิบูลมังสาหาร 4491 4174 92.94 

10 เมือง 4923 4843 98.37 
11 ตระการพืชผล 4173 4556 109.18 
12 ศรีเมืองใหม 3168 3642 114.96 
13 ทุงศรีอุดม 1059 1269 119.83 
14 เดชอุดม 1821 2202 120.92 
15 กุดขาวปุน 993 1209 121.75 
16 นาจะหลวย 591 750 126.90 
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ลําดับ อําเภอ เปาหมาย 3 ด. ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย) 

%การใชเทียบ
เปาหมาย 

17 บุณฑริก 2049 2688 131.19 
18 สิรินธร 1917 2784 145.23 
19 นาเยีย 1596 2477 155.20 
20 เหลาเสือโกก 1251 1965 157.07 
21 โพธิ์ไทร 768 1275 166.02 
22 วารินชําราบ 3981 6839 171.79 
23 ดอนมดแดง 2178 3771 173.14 
24 สําโรง 792 1498 189.14 
25 มวงสามสิบ 3216 7303 227.08 
 รวม 63,441 63,341 99.81 

 
โรงพยาบาลชมุชน (ประเภทไฟฟา) 

ลําดับ โรงพยาบาล เปาหมาย 3 ด. ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย) 

%การใชเทียบ
เปาหมาย 

1 สําโรง 43338 34863 80.44 
2 บุณฑริก 78249 69702 89.08 
3 กุดขาวปุน 43038 41367 96.12 
4 โพธิ์ไทร 44406 43043 96.93 
5 เขมราฐ 112854 109504 97.03 
6 มวงสามสิบ 65430 69016 105.48 
7 วารินชําราบ 135088 144880 107.25 
8 นาจะหลวย 48435 55098 113.76 
9 ตาลสุม 36129 42369 117.27 

10 พิบูลมังสาหาร 137403 167440 121.86 
11 ศรีเมืองใหม 63969 79343 124.03 
12 เดชอุดม 210339 264200 125.61 

 

ลําดับ โรงพยาบาล เปาหมาย 3 ด. ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย) 

%การใชเทียบ
เปาหมาย 

13 เขื่องใน 89050 111912 125.67 
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14 ดอนมดแดง 24087 33201 137.84 
15 ทุงศรีอุดม 22563 31855 141.18 
16 ตระการพืชผล 106361 156676 147.31 
17 โขงเจียม 26016 64444 247.71 
18 สิรินธร 56934 - - 
19 น้ํายืน 88854 - - 
20 ๕๐ พรรษา - 172107 - 

 
โรงพยาบาลชมุชน (ประเภทน้ํามนั) 

ลําดับ โรงพยาบาล เปาหมาย 3 ด. ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย) 

%การใชเทียบ
เปาหมาย 

1 ทุงศรีอุดม 24208 3484 14.39 
2 วารินชําราบ 9297 9206 99.02 
3 กุดขาวปุน 5438 5652 103.94 
4 นาจะหลวย 5738 5983 104.27 
5 โขงเจียม 5849 6612 113.04 
6 เขมราฐ 13419 15570 116.03 
7 ศรีเมืองใหม 7860 9569 121.75 
8 ตระการพืชผล 8829 11234 127.24 
9 สําโรง 2214 2959 133.65 

10 บุณฑริก 5449 8582 157.50 
11 มวงสามสิบ 3378 7050 208.70 
12 ตาลสุม 978 2998 306.54 
13 น้ํายืน 5184 - - 
14 ๕๐ พรรษา - 71926 - 
15 เขื่องใน - 7393 - 

 

ลําดับ โรงพยาบาล เปาหมาย 3 ด. ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย) 

%การใชเทียบ
เปาหมาย 

16 ดอนมดแดง - 2692 - 
17 โพธิ์ไทร - 7017 - 
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18 พิบูลมังสาหาร - 6592 - 
19 เดชอุดม - 7455 - 
20 สิรินธร - - - 

 
3. การตรวจเยีย่ม 
 ทาง สนง.เขตจะออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตางๆตั้งแตวันที่ 15 ก.พ. 2549 ดังนี ้ รพร.เดชฯ, 
รพ.ทุงศรีอุดม, รพ.ศรีเมืองใหม, รพ.โขงเจียม, รพ.พิบูลฯ และ รพ.กุดขาวปุน จึงใครขอใหแตละ
โรงพยาบาลเตรียมการตอนรับคณะเฝาระวังดวย เครือขายละ 1 วนั 
4. คําสั่งเลื่อนตําแหนง 
 คําสั่งเลื่อนตําแหนงของหวัหนาสถานีอนามัยและนกัวิชาการสาธารณสุข อยูระหวาง
ดําเนนิการใกลแลวเสร็จ หากดําเนนิการเสร็จจะแจงลงใน Web Site ใหทราบโดยดวน 
5. งบลงทนุ 
 งบลงทุนป 2548 เกี่ยวกับสถานีอนามัย ถนน และการตอเติมบานพกั ขณะนี้ผูวาฯไดลงนาม
สัญญา 5 สัญญาเปนที่เรียบรอยแลว เหลืออีกเพียง 5 สัญญาทีร่อลงนาม จงึขอความรวมมอืกับ
ผูบริหารในการดูแลและตรวจสอบผูรับเหมาดวยวาไดรับสัญญาใหลงมือทาํหรือไม เพื่อปองกนัการลง
มือทํากอนมีสัญญา 
 งบลงทุนป 2549 ของรพ.วารินฯ จะเคาะราคาในวันที่ 8 ก.พ. 2549 สวนคุรุภัณฑจะเคาะราคา
ในวนัที ่23 ก.พ. 2549 สวน Mega Project อยูระหวางดาํเนนิการทําประกาศ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 เร่ืองการประหยัดพลังงานถอืวาเปนอีกตัวชี้วัดของ CEO ฉะนัน้ขอใหทุกหนวยดแูลติดตาม
ควบคุมใหดี 
 เจาหนาที่คนไหนสมัครที่จะขอรับตําแหนงนักวชิาการ หากไดรับแลวควรจะตองไปบรรจุตาม
ตําแหนงที่ได เพื่อไมใหเปนการตัดโอกาสคนอื่น 
 
 
 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. งานโปลิโอ 

สรุปผลการรณรงคใหวัคซนีโปลิโอแกเดก็อายุตํ่ากวา 5 ป จงัหวัดอบุลราชธาน ีป 2548 ในรอบ
ที่ 1 มีความครอบคลุม รอยละ 98.20 สวนรอบที ่ 2 ยังไมมีขอมูลเปนทางการ แตคาดการณวาจะ
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ครอบคลุมรอยละ 91.20 เชนกนัดูรายละเอียดไดที ่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ ฝาย
ควบคุมโรค 
2. งานไขเลือดออก 

สถานการณโรคไขเลือดออก ป 2548 และเดือนมกราคม2549 ของจังหวัดอุบลราชธานีไมมี
รายงานวาพบผูปวย มีเพยีงในเขต 14 คือจังหวัดศรีสะเกษ มีพบผูปวย 2 ราย ดูรายละเอยีดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายควบคุมโรค 

การรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จังหวดัอุบลราชธาน ี รอบที่ 1 สัปดาหสุดทายของเดือน
กุมภาพนัธ เนนกิจกรรมทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้าํยงุลาย ทั้งทางกายภาพ ชวีภาพ 
3. โรคไขหวัดนก 

สถานการณโรคไขหวัดนก ยงัพบวามกีารระบาดในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศตุรก ี ในสวนของจังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดการซกัซอมแผนบนโตะ และแผนรับ
สถานการณการระบาดของไขหวัดใหญ ในสถานการณจําลอง ในวนัที่ 14 ก.พ. 2549 ที่ หองประชุม 
สนง. สสจ. ดูรายละเอยีดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 
4. โรคติดตอที่ตองเฝาระวงั 

สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจําเดือนมกราคม 2549 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 งบประมาณทีรั่บสนับสนนุจาก CEO ขอใหบริหารจัดการใหดีและมีประสิทธิภาพ หากนาํมา
บูรณาการในโซนดวยไดจะด ี
 
ฝายอนามยั 
1. งาน พอ . สว .  

วันที่ 10 กมุภาพนัธ 2549 บานคําสาํราญ หมูที่ 8 ต.ตบหู อําเภอ เดชอุดม  
2. งานทันตสาธารณสุข 

ขอเชิญหัวหนาฝายทนัตสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลและผูรับผิดชอบงานทนัตสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เขารวมประชุม “ โครงการประชุมวิชาการเพื่อชี้แจงการดําเนนิงานทันต
สาธารณสุขในชุดสิทธปิระโยชนหลัก ” ในวนัที่ 10 กุมภาพันธ 2549 เวลา 8:30-16:30 น . ณ หอง
ประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี โดยพรอมเพรียงกัน ดูรายละเอยีดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายอนามัย 
3. ขอประชาสมัพันธ 
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ดวยชมรมผูประกอบการรานอาหารรวมกบัสนง. สสจ. จะจัดงานเทศกาลขนมหวานอาหาร
อรอย คร้ังที ่ 1 บริเวณหนาศาลากลางจงัหวัด ระหวางวันที่ 10-13 ก.พ. 2549 จึงใครขอเรียนเชิญทุก
ทานรวมงานดงักลาวดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ในวนัที ่10-12 ก.พ. 2549 จะมีงานแสดงโขน 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. Coverage UC 
 ความครอบคลุมการมหีลักประกันสุขภาพ ในภาพรวมของจงัหวัดมีความครอบคลุมรอยละ 
97.40 (KPI ของกระทรวงกาํหนดไวรอยละ 97.50) ซึ่งมอํีาเภอที่มีความครอบคลุมนอยกวา 97.50 อยู
ทั้งหมด 9 อําเภอ จึงใครขอใหเรงรัดดําเนินการดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที ่ฝายประกนัสขุภาพ 
 1.1 Coverage UC _ PCU 

1.2. Coverage UC _ zone1-5 
1.3. Coverage UC _ CUP 
ตามทีท่างฝายไดแจงเปาหมายการดําเนนิงาน PP พรอมกันตนทนุคาบริหารจัดการในแตละ

กิจกรรมตาม Core Packet ไปแลวนั้น (พิจารณาจากผลงานป 2548) ขอใหแตละอําเภอตรวจสอบ
ความถกูตอง โดยหากไมถูกตองกรุณาแจงกลับมาภายในวนัที ่10 ก.พ. 2549 แตไมเกินวันที่ 15 ก.พ. 
2549 เพื่อทางฝายจะไดประเมินคาบริหารจัดการที่แตละอําเภอจะไดรับ นอกจากนี้ยงัไดแจก Fix 
Cause ของ PCU ไปดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกัน
สุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหแตละอําเภอไปตรวจสอบเปาหมายที่จะมกีารดําเนินการในป 2549 เพื่อจะไดนํามา
พิจารณางบประมาณตอไป 
 
 
 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. พนัธะสัญญาจากกระทรวงสาธารณสขุตอประชาชน  



 17

- สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสงพนัธะสัญญาจากกระทรวงสาธารณสุขตอประชาชน
ชาวไทยป 2549 ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายพนิิจ จารุสมบัติ) ไดแถลงตอส่ือมวลชน
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธ
ศาสตรฯ  

- สรุปการลงนามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสขุ และมอบนโยบายการ
ดําเนนิงานดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2549  ไดดําเนินการบนัทกึลงแผน CD แจกใหแลว ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยทุธศาสตรฯ (วิสัยทัศนของจังหวัด คือ 
ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู เปนประตูการคาการทองเทีย่ว การเกษตรมีศักยภาพ) 
2. ดําเนินงานจัดทําแผนเสนอของบลงทนุโครงการ Mega Project ป 2550-2552  

กระทรวงสาธารณสุขใหดําเนินการจัดทาํแผนการลงทนุ โครงการ Mega Project ป 2550-
2552 ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงาน  
3. การนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดับจังหวัดครั้งที ่1 เร่ิมเดือน มนีาคม 2549 
      แนวทางการนเิทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจงัหวดั 

 เนื้อหาการนิเทศงาน 
     - ผลการดําเนนิงาน 

       - ผลงานตามยทุธศาสตร 6 ดาน ตามเครื่องชี้วัด (KPI)  
       - ผลความกาวหนาโครงการเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand )  

     - ผลการประชุม CUP Board, คปสอ .  
     - การรายงานตามแบบ 0110 รง . 5  
     - การสงขอมูล 18 แฟม  
     - การวิเคราะหขอมูลปญหาสาธารณสขุในพื้นที่  
     - การพัฒนาคุณภาพสาํนักงาน  
     - การดําเนนิงานตามมาตรฐาน 5 ส . 
รูปแบบการนิเทศงาน 
     - อําเภอนาํเสนอผลงาน  
     1.1 ขอมูลทั่วไป , ขอมูลสถานะสุขภาพ , ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข  

           1.2 สรุป รวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานปญหาสาธารณสุขในพื้นที่และ
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขตามแผนงาน / โครงการที่กาํหนดไวในแบบนิเทศฯ รวมทัง้ผลการ
ดําเนนิงาน ตามนโยบายในภาพรวมของอําเภอ และเปรียบเทียบผลงานราย PCU นําเสนอคณะ
นิเทศฯ เปนเอกสารและ Power Point  

     - คณะนิเทศฯ นิเทศงานอําเภอตามแนวทางการนิเทศ  
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     - คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยี่ยม PCU 1 แหง โดยอาํเภอคัดเลือก PCU 25% ของ PCU 
ทั้งหมด เพื่อใหจังหวัดสุมในวนัลงนิเทศ  

     - คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยี่ยมหมูบาน โดยใหอําเภอเลือกหมูบานใหสอดคลองกบัหมูบานที่
ดําเนนิการตามโครงการ Healthy Thailand  

     - สรุปผลการนิเทศ 
 

กําหนดการนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดบัจังหวัด รอบที่ 1/2549  
วันที่ 6-14 มนีาคม 2549 

โซน วัน เดือน ป อําเภอ 
6 มี.ค.49 เขื่องใน 
7 มี.ค.49 มวงสามสิบ 
8 มี.ค.49 เมือง 

10 มี.ค.49 ดอนมดแดง 
1 

14 มี.ค.49 เหลาเสือโกก 
7 มี.ค.49 ตระการพืชผล 
8 มี.ค.49 กุดขาวปุน 
9 มี.ค.49 โพธิ์ไทร 

13 มี.ค.49 เขมราฐ 
2 

14 มี.ค.49 นาตาล 
7 มี.ค.49 พิบูลมังสาหาร 
8 มี.ค.49 ตาลสุม 
9 มี.ค.49 ศรีเมืองใหม 

10 มี.ค.49 สิรินธร 
3 

14 มี.ค.49 โขงเจียม 
7 มี.ค.49 สําโรง 
8 มี.ค.49 นาเยีย 4 
9 มี.ค.49 สวางวีรวงศ 

 
โซน วัน เดือน ป อําเภอ 

4 14 มี.ค.49 วารินชําราบ 
5 6 มี.ค.49 บุณฑริก 
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7 มี.ค.49 นาจะหลวย 
8 มี.ค.49 น้ํายืน 
9 มี.ค.49 น้ําขุน 

13 มี.ค.49 เดชอุดม 

 

14 มี.ค.49 ทุงศรีอุดม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหอําเภอทีจ่ะรับการนเิทศคัดเลือก PCU รอยละ 25 ของ PCU ทั้งหมดมารับการสุมตรวจ
ประเมิน สวนการนิเทศรอบที่ 2 (ประมาณเดือนกรกฎาคม) ก็คัดเลอืกมาอีก รอย 25 โดยไมซ้ํา PCU 
เดิม โดยจะลงไปดูหมูบาน Healthy Thailand ดวย 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. การรณรงควันอาทิตยเปนวนัครอบครัว ป 2549  

ดวยนายกรัฐมนตรี ( พ.ต.ท.ด.ร.ทกัษิณ ชินวัตร ) ไดใหความสําคัญกับสถาบนัครอบครัว และ
มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดําเนนิการในการเสริมสราง
ครอบครัว ใหอบอุนและเขมแข็ง โดยมดํีาริใหวนัอาทติยเปนวนัครอบครัว และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 กําหนดใหวันอาทิตยเปนวนัครอบครัว เพื่อสรางครอบครัวใหเขมแข็ง โดย
เห็นวาตนทางและปลายทางของปญหาอยูที่ครอบครัว และมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี ( นายสุ
วัจน ลิปตพลัลภ ) รวมกับกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย และหนวยงานที่
เกี่ยวของ กําหนดแนวทาง กลไก วธิีการดําเนินงาน และแสวงหาความรวมมือ จากหนวยงานตาง ๆ ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน ดําเนินการรณรงคใหทุกคนเหน็ความสําคัญของครอบครัวในการปองกนัและ
แกไขปญหา โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้  

วัตถุประสงค ใหครอบครัวใชเวลารวมกนัทํากจิกรรมรวมกัน เรียนรูรวมกัน  
เปาหมาย ใหครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง  
องคประกอบความสุขของครอบครัว 3 องคประกอบ คือ 
     •  เวลาของครอบครัว (Family Time)  
     •  กิจกรรมของครอบครัว (Family Activity)  
     •  การเรียนรูของครอบครัว (Family Learning) 
สัญลักษณ คือ ครอบครัวไก แทนความใกลชิด ความรกั ความหวงใยในครอบครัว  
กิจกรรมวนัอาทิตยเปนวนัครอบครัว 
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     •  จัดงานรณรงควันอาทติยเปนวนัครอบครัวในเดือนกุมภาพนัธ  
     •  จัดกิจกรรมตอเนื่อง ใหสอดคลองตามแนวทางและกิจกรรม ตามมาตรการ 6 มาตรการ 
คือ  
     มาตรการที ่1) การรณรงคประชาสัมพนัธวนัอาทิตยเปนวันครอบครัว  
     มาตรการที ่2) การสรางกระแสการมีสวนรวมของประชาชน  
     มาตรการที ่3) การสรางแรงจูงใจวนัอาทิตยเปนวันครอบครัว  
     มาตรการที ่4) พัฒนาพืน้ที่สาธารณะ หรือแหลงเรียนรูสําหรับครอบครัว  
     มาตรการที ่5) การจัดการเรียนรูเร่ืองครอบครัว  
     มาตรการที ่6) การจัดกิจกรรมตามวนัสําคญัตาง ๆ 
โดยบูรณาการโครงการ / กิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
การดําเนินการของทุกหนวยงาน  
ยึดครอบครัวเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา ทําใหครอบครัวมีจิตวิญญาณของความเปน 

ครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี มีความรัก ความอบอุน และความเขาใจ เพื่อเปนเกราะคุมกนัภัยสมาชิก
ในครอบครัวจากปญหาตาง ๆ ซึ่งทกุหนวยงานมีความสําคัญ ดังนี ้ 

     •  บูรณาการประเด็นเรื่องครอบครัวไวในแผนงาน / โครงการตาง ๆ เพื่อใหทุกภาคสวนได
ตระหนักในคณุคา และความสําคัญของครอบครัว  

     •  สงเสริมใหสมาชกิในครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกนั เพื่อเสริมสรางสัมพนัธภาพที่ดีและมี
เวลาอยูดวยกนัมากขึ้น  

     •  เสริมสรางกระบวนการเรียนรู ที่มุงเนนการพัฒนาทักษะใหกับสมาชกิและการทํา 
บทบาทหนาทีข่องตนเอง ทัง้ในครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสม 

มติที่ประชุม ของคณะกรรมการรณรงควนัอาทิตยเปนวันครอบครัว จังหวัดอุบลราชธาน ีมีมติ
ใหทุก อบต . / หนวยงานราชการ ข้ึนปายวนัอาทิตยเปนวันครอบครัว และสนบัสนุนศนูยพฒันา
ครอบครัวในชุมชนทุกแหง จัดกิจกรรมพรอมกันทั้งจงัหวัดในเดือน กุมภาพนัธ 2549 ( พรอมกับ
สวนกลาง ) 
2. การบาํบัด ฟนฟู ผูติดสารเสพติด 

แผนการดําเนนิการประชมุรวมกับหนวยงานพหุภาคี เร่ืองการบาํบัด ฟนฟู ผูติดสารเสพติด ซึ่ง
จะมีสํานักงานคุมประพฤติเปนเลขาฯ รวมกับ ตํารวจภธูรจังหวัด , ศตส . จ . , สาธารณสุขจังหวดั ออก
รวมติดตามการดําเนนิงานดานยาเสพตดิ ระดับอําเภอ ตามวนั เวลา ดวย  

     วันที ่1 กุมภาพันธ 2549  รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ 
     วันที ่8 กุมภาพันธ 2549  รพ.สรรพสิทธปิระสงค  
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     วันที ่15 กมุภาพนัธ 2549  อําเภอเขมราฐ  
     วันที ่22 กมุภาพนัธ 2549  อําเภอพิบูลมงัสาหาร  
โดยขอใช โรงพยาบาลชุมชน เปนสถานทีป่ระชุมเพื่อการติดตามงานดังกลาว  

3. งานผูสูงอายุ   
   ดวยการกีฬาแหงประเทศไทย จะจัดแขงขันกีฬาผูสูงอายุชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังที ่ 3 
พ.ศ. 2549 โดยกําหนดการแขงขัน 9 ชนดิกีฬา ไดแก กรีฑา เทนนิส บาสเกตบอล แบตมินตัน ฟตุบอล 
เปตอง วายน้าํ ลีลาศ และ เซปก - ตระกรอ ณ สนามกีฬาหวัหมาก การกฬีาแหงประเทศไทย สนาม
บาสสวนหลวง เขตประเวศกรุงเทพฯ และ สนามกีฬาสมโภช 700 ป เชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม  
    ในการนี้ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี ใครขอความรวมมือหนวยงานสาธารณสุข
ทุกแหง ไดประชาสัมพนัธการแขงขันกฬีาผูสูงอายุ คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2549 ใหแกผูสูงอายทุีส่นใจ 
รายละเอียดการรับสมัครดังนี ้

ชนิดกีฬา ปดรับสมัคร วันที่แขงขัน สนามแขงขนั 

กรีฑา 28 ก.พ.49 11 - 12 มี.ค.49  สนามกีฬาสมโภช 700 ป 
เชียงใหม จ.เชยีงใหม  

แบดมินตัน 3 ก.พ.49 1-5 มี.ค.49  ศูนยฝกกฬีาในรม กกท.  
เปตอง 24 ก.พ.49 4-5 มี.ค.49  สนามเปตอง กกท./สมาคม 
ฟุตบอล 31 ม.ค.49 11 ก.พ. - 12 มี.ค.49 สนามฟุตบอล 1 กกท.  
วายน้ํา 24 ก.พ.49 11 มี.ค.49  สระวายน้ํา กกท.  

บาสเกตบอล 31 ม.ค.49 26 ก.พ. - 12 มี.ค.49 สนามบาสสวนหลวง กทม.  
ลีลาศ 20 ก.พ.49 10 มี.ค.49  อินดอรสเตเดี้ยม กกท.  

เซปกตระกรอ 15 ก.พ.49 4-5 มี.ค.49  ศูนยฝกกฬีาในรม กกท.  
เทนนิส 23 ก.พ.49 6-11 มี.ค.49  สนามเทนนิส กกท.  

 
วิธีการรับสมัคร  
1. กรอกแบบฟอรมใบสมัครดวยตนเอง แบบฟอรมในชนิดกีฬาที่ตนสมัคร  
2. แนบสาํเนาบัตรประชาชนและรับรองสําเนา  
3. ยืน่ใบสมัครที่สมาคมกีฬานัน้ๆ หรือทีก่องสนบัสนนุกีฬาพื้นฐานและมวลชน ภายในเวลาที่

กําหนด 
สถานที่รับสมคัร สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมที่สมาคม / ชมรม กีฬานัน้ๆ ( โทรศพัท )  
     - สมาคมกรีฑาผูสูงอายุไทย 0-2319-9482,0-2369-2565  
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     - สมาคมแบตมินตัน 0-2251-0712, 0-2255-3391  
     - สมาคมนกัฟุตบอลอาวโุส 0-2260-6020-5 ตอ 0  
     - สมาคมเปตองฯ 0-2319-7622, 0-1456-6910  
     - ลอนเทนนิสสมาคมฯ 0-2668-7624-5  
     - สมาคมวายน้าํฯ 0-2934-9040, 0-2934-9265  
     - สมาคมกฬีาลีลาศ 0-2675-9776-8, 0-2675-9779  
     - ชมรมบาสเกตบอลผูสูงอายุฯ 0-2377-6583, 0-1866-4410  
     - ชมรมเซปก - ตะกรอ ผูสูงอาย ุ0-1459-6159  
     - กองสนับสนุนกีฬาพืน้ฐานและมวลชน การกฬีาแหงประเทศไทย 0-2314-2255,0-2318-

0940 ตอ 1088,1089 
รางวัลสําหรับผูชนะเลิศการแขงขัน ทกุชนดิกีฬาจะไดรับรางวัลดังนี ้ 
     รางวัลที ่1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร  
     รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร  
     รางวัลที ่3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร 

 มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. การประชมุการสรางกระบวนการเรียนรูระดับจังหวัด  

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.) รวมกับสํานักงาน หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ(สปสช.) และสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมจัด ประชมุการสรางกระบวนการเรียนรรูระดับ
จังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยาง ตอเนื่องของโรงพยาบาล โดยมีที่ปรึกษาจาก พรพ. จาํนวน 4 
ทาน รวมสราง กระบวนการเรียนรู ดังนี้  

     1. อาจารยดวงสมร บุญผดุง  
     2. นายแพทยเฉลิมชัย ชเูมือง  
     3.  Mrs.Marion C.Suski  
     4. อาจารยจักษณา ปญญาชีวนิ  
เปาหมาย คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ รพช.แหงละ 7 ทาน x 24 แหง=168คน  
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 17 กุมภาพนัธ 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 1 

และ 2 สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี (หองที ่1 PCT. Team และสมาชกิ หองที ่2 ผูบริหาร 
หรือทีมบริหารโรงพยาบาล รวมทัง้หมดเปนแหงละ 7คน โดยขอใหสงรายชื่อผูเขารวมประชุมและหัวขอ
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ตองการ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนั ไดที ่ ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ สนง.
สสจ.อุบลฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพนัธ 2549 
2. RALLY ส่ือมวลชนจังหวดัอุบลราชธาน ีป 2549 (Rally ส่ือมวลชนสูภูจองนายอย)  

ในวนัเสารที่ 18 กุมภาพนัธ 2549 เพื่อใหส่ือมวลชนไดประชาสมัพันธสถานทีต่างๆ ทีม่ี
กิจกรรมดานสาธารณสุขและดานการทองเที่ยว และกระชับความสมัพันธอันด ี ระหวางหนวยงาน
สาธารณสุขกบัส่ือมวลชนทกุแขนงรวมทัง้ศิลปนทองถิน่ เนนการแขงขันแรลลี่แบบสนุกสนาน เลน
เกมส คนหา RC. ชิงรางวัลใหญ เสนทาง อุบลราชธาน_ีวารินชําราบ_เดชอุดม_ทุงศรีอุดม_น้ําขุน_น้ํา
ยืนและเขาสู ภูจองนายอย(อําเภอนาจะหลวย) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อบ0027.003.04 / ว 528 
ลงวนัที ่20 มกราคม 2549 ถึงอําเภอที่ยูในเสนทางและผูเกี่ยวของ 
3. งาน PCU 

การประเมนิผลการพัฒนาคณุภาพ PCU. จว.อุบลราชธาน ีป 2549 ตาม Focal point_สบส 
(หนงัสือที ่อบที่ อบ 0027.003.04 / ว 85 ลงวันที่ 6 มกราคม 2549) และในป 2549 สปสช.เนนการ
ลงทนุเรื่องการพัฒนาบุคลากรในหนวยบริการปฐมภูม ิ ซึ่งกรอบแนวทางสปสช.กาํลงัพิจารณารวมกับ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ จะไดประสานงานแจงให PCU.ทุกแหงทราบตอไป อนึง่ งานพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน PCU.ไดรวมออกประเมินหนวยบรกิารปฐมภูม ิ กับคณะอนุกรรมการควบคุม
คุณภาพหนวยบริการ จว.อบ. ตามแผน ทีก่ลุมงาน ประกันสุขภาพสนง.สสจ.ไดแจงใหทกุแหงทราบ
แลว 
4. งาน อสม. 

กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบายในการมอบบัตรประจําตัวอสม.ในวันอสม. แหงชาต ิ
และใหหนวยงานไดบันทึกและปรับปรุงขอมูล อสม.ไดตลอดเวลา (ปญหาจากการสะกด ชื่อ-สกุล, ที่
อยู,เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิดพลาด) สามารถตรวจสอบและแกไขไดที ่ website 
htt:\\hss.moph.go.th/phc ตามหนังสือที ่ อบ 0027.003.04 / 615 ลงวนัที ่ 24 มกราคม 2549 ดู
รายละเอียด USERNAME และ PASSWORD ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย
สนับสนนุบริการสุขภาพ  

งานวนั อสม. ในวนัที่ 20 ม.ีค. 2549 จะไปแบงออกเปน 2 กลุม โดย กลุมแรกจะไปรวมงานที่ 
เมืองทองธาน ีกทม. อีกกลุมจะจัดอยูทแตละอําเภอ แลวจะมาจัดงานที่จงัหวัดอีกครั้งในวนัที่ 24 มี.ค. 
2549 งบประมาณในการดําเนนิงานจะมาจากดอกเบี้ยของมูลนธิิฯและจากการสนับสนนุจาก
หนวยงานอื่นๆ 

 
5. งานกาชาดและงานปใหม 
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โครงการประชาสัมพนัธงานสาธารณสุขในงานกาชาดและงานปใหม ประจําป 2549 ณ 
บริเวณหนาศาลากลางจงัหวัดอุบลราชธานี ชวง 29 ธนัวาคม 2548- 8 มกราคม 2549 รวม 10 วนั 
ไดรับรวมมืออยางดียิง่ จากศูนยวิชาการฯทุกแหง โดยมคีาใชจายในการ กอสราง รวม 33,166 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การจัดงานวัน อสม. ควรมีการอธิบายให อสม. ทราบและเขาใจในการบรหิารจดัการตางๆ 
โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ 
 ควรจะมีการวางแผนการรวมงานกาชาดใหม เนื่องจากอุปกรณในการจัดรานมีสภาพเกาและ
ทรุดโทรมมาก ทําใหไมเปนที่สนใจของประชาชน มอบใหฝายสนบัสนุนฯประสานศูนยวิชาการตางๆ 
ดําเนนิการตอไป 
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. กําหนดการอบรมหลักสูตรการดูแลระบบสารสนเทศของหนวยงานระดับอําเภอ 

ระยะเวลา อําเภอ 
รุนที่ 1  
วันที่ 20 - 24 ก.พ.49  

โซน 5 : เดชอุดม น้ํายืน นาจะหลวย บุณฑริก ทุงศรีอุดม น้ําขุน  
โซน 1 : เมือง เขื่องใน มวงสามสิบ ดอนมดแดง เหลาเสือโกก รพศ.  

รุนที ่2 
วันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค.49  

โซน 2 : ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน โพธิ์ไทร นาตาล  
โซน 3 ; พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม สิรินธร ตาลสุม โขงเจียม  
โซน 4 : วารินชําราบ สําโรง สวางวีรวงศ นาเยีย  

 
หมายเหต ุรุนที่ 2 เปลี่ยนจาก 6 - 10 มี.ค. เนื่องจากติดภารกิจนิเทศผสมผสานระดับจังหวัด (หนงัสือ
จะแจงภายหลงั) 
2. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม 48- มกราคม 2549 

มกราคม 49 
อําเภอ PCU 

ทั้งหมด 
สิงหาคม 

(%) 
กันยายน 

(%) 
ตุลาคม 

(%) 
พ.ย. 
(%) 

ธันวาคม 
(%) จํานวน รอยละ 

น้ํายืน 14 53.85 92.31 100 95.31 100 14 100 
มวงสามสิบ 24 4.17 10 0 100 100 24 100 
โพธิ์ไทร 11 100 90.91 45.45 81.82 100 11 100 
สิรินธร 8 100 0 100 100 100 8 100 
น้ําขุน 6 100 100 100 100 100 6 100 

มกราคม 49 
อําเภอ 

PCU 
ทั้งหมด 

สิงหาคม 
(%) 

กันยายน 
(%) 

ตุลาคม 
(%) 

พ.ย. 
(%) 

ธันวาคม 
(%) จํานวน รอยละ 
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วารินชําราบ 19 94.74 0 0 0 68.42 19 100 
บุณฑริก 17 94.12 88.24 76.47 94.12 88.24 17 100 
กุดขาวปุน 9 88.89 66.67 0 0 77.78 9 100 
สําโรง 13 92.31 100 76.92 92.31 76.92 13 100 
ดอนมดแดง 5 100 100 60 100 100 5 100 
เหลาเสือโกก 6 100 100 100 100 100 6 100 
ตระการพืชผล 29 96.55 10.34 0 100 96.55 28 96.55 
เดชอุดม 28 92.86 57.14 92.86 89.29 100 27 96.43 
พิบูลมังสาหาร 21 0 4.76 0 90.48 95.24 20 95.24 
ศรีเมืองใหม 17 88.24 82.35 0 0 100 16 94.12 
นาะหลวย 10 0 90 10 0 0 9 90 
ตาลสุม 8 87.5 0 87.5 100 100 7 87.50 
โขงเจียม 11 36.36 63.64 36.36 0 54.55 9 81.82 
นาเยีย 5 100 80 100 80 100 4 80 
สวางวีรวงศ 6 100 0 83.33 83.33 16.67 4 66.67 
ทุงศรีอุดม 7 57.14 0 14.29 28.57 100 3 42.86 
เขื่องใน 31 0 25.81 80.65 93.55 96.77 9 29.03 
นาตาล 6 100 100 100 83.33 83.33 1 16.67 
เมือง 20 75 10 75 75 80.00 1 5.0 
เขมราฐ 11 45.45 0 36.36 90.91 81.82 0 0 
รวม 341 64.22 48.97 47.80 73.02 87.39 269 78.89 
 
 
 
 
 
 
3. สรุปการรายงานขอมูลตามตัวชีว้ัดโครงการเมืองไทยแข็งแรง ปงบประมาณ 2549 

อําเภอ ผล มบ.Healthy Thailand ผลการประเมิน ต. Healthy 
Thailand 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ 
Healthy 
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 มบ.
ทั้งหมด 

ผาน
เกณฑ 

% ต.ทั้งหมด ผาน
เกณฑ 

%   

1 เมือง 149 0 0 12 1 8.33 ไมผาน ไมผาน 
2 ดอนมดแดง 47 7 14.89 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
3 มวงสามสิบ 158 35 22.15 14 1 7.14 ไมผาน ไมผาน 
4 เขื่องใน 181 29 16.02 18 2 11.11 ไมผาน ไมผาน 
5 เหลาเสือโกก 53 14 26.42 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 

รวมโซน 1 588 85 14.46 52 4 7.69   
6 ตระการพืชผล 234 0 0 23 0 0 ไมผาน ไมผาน 
7 เขมราฐ 120 0 0 9 0 0 ไมผาน ไมผาน 
8 นาตาล 62 5 8.06 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
9 โพธิ์ไทร 70 0 0 6 0 0 ไมผาน ไมผาน 

10 กุดขาวปุน 73 21 28.77 5 1 20.0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 2 559 26 4.65 47 1 2.13   

11 พิบูลมังสาหาร 177 0 0 14 0 0 ไมผาน ไมผาน 
12 สิรินธร 75 8 10.7 6 0 0 ไมผาน ไมผาน 
13 ตาลสุม 59 7 11.86 6 0 0 ไมผาน ไมผาน 
14 โขงเจียม 49 10 20.41 5 0 0 ไมผาน ไมผาน 
15 ศรีเมืองใหม 120 36 30 11 3 27.27 ไมผาน ไมผาน 

รวมโซน 3 480 61 12.71 42 3 7.14   
16 วารินชําราบ 187 0 0 16 0 0 ไมผาน ไมผาน 
17 สําโรง 108 26 24.07 9 1 11.11 ไมผาน ไมผาน 
18 นาเยีย 35 6 17.14 3 0 0 ไมผาน ไมผาน 
19 สวางวีรวงศ 54 9 16.67 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 

รวมโซน 4 384 41 10.68 32 1 3.13   
 

ผล มบ.Healthy Thailand ผลการประเมิน ต. Healthy 
Thailand 

อําเภอ 
มบ.

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ 

% ต.
ทั้งหมด 

ผาน
เกณฑ 

% 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ 
Healthy 

20 น้ําขุน 52 1 1.92 4 0 0 ไมผาน ไมผาน 
21 ทุงศรีอุดม 52 42 80.77 5 4 80 ผาน ไมผาน 
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22 บุณฑริก 113 49 43.36 8 1 12.5 ไมผาน ไมผาน 
23 น้ํายืน 94 0 0 7 0 0 ไมผาน ไมผาน 
24 นาจะหลวย 71 1 1.41 6 0 0 ไมผาน ไมผาน 
25 เดชอุดม 234 86 36.75 16 3 18.8 ไมผาน ไมผาน 

รวมโซน 5 616 179 29.06 46 8 17.39   
รวมจังหวัด 2,627 392 14.92 219 17 7.76   

 
ขอใหผูบริหารกําชับใหผปฏิบัติตรวจสอบขอมูลและสงรายงานภายในวันที่ 5 ของทกุเดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 นาจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อ Healthy Thailand ใหมใหเหมาะสมกับการติดตามงาน
ในแตระดับ เพื่อไมใหซ้าํซอนและสับสนกบัโครงการสาธารณสุข 
  
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ  
นายสุวิทย โรนศักด์ิโสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
 จากการประชมุ EMS ในระดับเขต ขอใหทุกทานดําเนนิงาน EMS ของระดับตําบล โดยใหทาน
พิจารณากําหนดจุดบริการหรือที่ต้ังของหนวยกูชีพใหเหมาะสมกับการบริการ และประสานกับ อบต. ที่
สนใจจะเขารวมโครงการ ซึ่งจะตองมีความพรอมดานสถานที่ บุคลากร หรือ อาสาสมัครหนวยละ 8-10 
คน (จะตองผานการอบรมอยางนอย 6 คน) และสิ่งสนบัสนุนอืน่ๆ เชน รถ อุปกรณกูชีพ วิทยุส่ือสาร 
เปนตน เพื่อใหเกิดความยัง่ยืน อาจพิจารณาใหคาตอบแทนคนละ 150 บาท ตอ 12 ชั่วโมง  
 การตรวจ Pep smear ตามเกณฑที่ต้ังไว รอยละ 80 ขอใหทกุอําเภอดําเนินการใหไดตาม
เปาหมาย ซึง่ในอนาคตจะมี Mobile Unite ออกตรวจ จะนํารองที่อําเภอวารินชาํราบกอน 
 ความครอบคลุมหลักประกนัสุขภาพ พบวา บางอําเภอยังไมมีการดําเนนิการคัดแยกประเภท
ของประชาชน (ยังไมการออกสํารวจประชากร) จงึขอใหผูบริหารติดตามกกํากับใหดําเนนิการโดยดวน 
 การตั้งเปาหมายในแตละตัวชี้วัด ควรตั้งเปาหมายตามกลุม ณ ขณะนั้น เชน เปาหมายกลุม
หญิงตั้งครรภ คือ จํานวนหญิงตั้งครรภขณะนั้น สวนการลดโรคในภาพรวมจะพิจารณาจากผูปวย
ที่มารับบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล ดังนัน้จะตองพิจารณาจากขอมูล OPD และมา
พิจารณาลดโดยให PCU ชวยลดปริมาณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 งาน EMS จะตองจัดระบบใหดีและเหมาะสม โดยใหหนวย BLS ออกใหบริการเปนหลัก ไมใช
ใหหนวย ALS ออก ดังนั้นในระดับอําเภอจะตองมีการสนับสนนุใหหนวยงานระดับตําบลมามีสวนรวม 
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โดยขอใหพรอมดําเนนิการภายในเดือนมนีาคมนี ้ อาจตองตั้งเปนเงนิเดือนใหกับผูปฏิบัติงาน เดือนละ 
4,000 บาท 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
 ต้ังแตวันที่ 23 ก.พ. 2549 เปนตนไป จะมีรถโดยสารจาก อุบลราชธานถีึงปากเซ วันละ 4 
เที่ยวฯละ 400 บาท โดยใบอนุญาตเขาประเทศติดตอทําไดที่ศาลากลางและที่อําเภอสริินธร 
 มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.00 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


