รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 / 2549 วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
โรจนศักดิ์โสธร
2 นายสุวิทย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
5 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
พลศรี
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
8 นายสงกรานต
9 นางพูนพร
ศรีสะอาด
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
10 นส.จินตวีร
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
11 นส.ศิริวรรณ
ชุมนุม
แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
12 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
13 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
14 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
15 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธานี
16 นางเปรมฤดี
เมืองเหนือ
แทนผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
17 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. สปส.
18 นางศิริวรรณ
โพราช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
19 นส.เบญจมาภรณ วงศประเสริฐ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
20 นายดนุภพ
ศรศิลป
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
21 นายสุทธิพงษ
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
22 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
23 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
24 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
25 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
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นางปริญญา
นายอรุณ
นางสุปรีดา
นายพรประเสริฐ
นางพรนภัส
นายประทีป
นางหรรษา
นางขนิษฐา
นายสุรพงษ
นายสมบูรณ
นางสาววชิรา
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นส.วนิดา
นายกําแหง
นายวัฒนะ
นางทิพวรรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นายปยะมิตร
นส.วีระสุดา
นายสุวชัย
นายคําภีร
นายดนัย
นายสุทธินันท
นายสุรศักดิ์
นายศิริวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
นายวิษณุ
นส.อาทิตยา

ผกานนท
บุญสราง
บุญทาว
อุนคํา
ประเสริฐไทยเจริญ
บุญธรรม
ชื่นชูผล
แกวเสนา
จารุแพทย
เพ็ญพิมพ
เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
ชัยเวชสกุล
สมสุข
ทองประเสริฐ
โรจนศตพงค
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
สมบูรณ
สวัสดี
กุมปรุ
เขตมนตรี
เจียรกุล
โคตะสิน
เกษมศิริ
โภคนันท
มณีขัติย
จํารูญพงษ
เครื่องพาที

หัวหนาฝายควบคุมโรค
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหนางานกิจการพิเศษ
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉกุ เฉิน
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
งานเลขานุการกิจ
เลขานุการการประชุม
ฝายบริหารทัว่ ไป
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
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นายกฤษฎา
นายณรงศักดิ์
นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา
นายพิสิษฐ
นส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายวานิช
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ

พูลเพิ่ม
เข็มเพชร
จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
สายยืน
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
แทนสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
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89
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นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย

ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี

สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
2 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
3 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
4 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
5 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
6 นายคมกริช
ละคร
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
7 นส.พิมณฑิพา มาลาหอม
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
8 นายจตุรพิศ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
9 นางเพ็ญศรี
เริงนิรันดร
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
10 นายภิรักษ

พิธีการกอนการประชุม
พิธีมอบไมเทาแกผูพิการทางสายตา จํานวน 20 คน

เริ่มการประชุมเวลา 13.20 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 เมษายน 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จมาเปด
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอใหทุกหนวยงานประสานเสนทางจราจรตาง เพื่อไมใหเกิด
การจราจรติดขัดในชวงเวลาเสด็จ พรอมทั้งประสานหนวยงานอืน่ ๆใหรับทราบดวย
วันที่ 11 เมษายน 2549 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ จะเสด็จมายังวัดศรีอุบลรัตนาราม
จังหวัดจะนํากลุม To Be Number One มารวมรับเสด็จดวย

5
การพิจารณาอัตรากําลัง ขอใหนําขอมูลตางๆ มาพิจารณาอยางรอบคอบดวย สวนเจาหนาที่ที่
จบใหมจะมีจาํ นวนเทาใด และจะสามารถไปบรรจุทดแทนไดหรือไมนนั้ ไมสามารถใหขอมูลที่ชัดเจนได
ตองรอใหเจาหนาที่ใหมมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2549 กอนจึงจะมาพิจารณาอัตรากําลังให
ชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 7 เมษายน 2549 รวมทัง้ การพิจารณาอัตรากําลังของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
ดวย
วันที่ 2 เมษายน 2549 และวันที่ 19 เมษายน 2549 ขอเชิญชวนใหทุกทานไปใชสิทธิเลือกตัง้
โดยขอใหวางตัวเปนกลางดวย
เรื่องแจงจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือนมีนาคม
แนะนําขาราชการที่ยายมาใหม
- นายนพรัตน กอกหวาน ผอ.สนง.ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ยายมาจาก
ผอ.สนง.ททท.ภาคเหนือ เขต 4)
การเปลี่ยนโครงสรางหนวยงาน
- ศูนยสาํ รวจอุทกวิทยา 10 อุบลราชธานี สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรม
ทรัพยากรน้าํ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปลี่ยนโครงสรางหนวยงานเปน สวนอุทก
วิทยา (อุบลราชธานี) สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 5 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- ยุบภารกิจของศูนยประชาสัมพันธ สํานักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2549 เปนตนไป หากมีขอปรึกษาหารือเกีย่ วกับการฟองรองคดีศาลปกครอง ใหติดตอที่
ศาลปกครองนครราชสีมา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
เนื่องดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดเกลาฯ เสด็จมาเปดอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ใน
วันที่ 17 เมษายน 2549 จึงใครขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมรับเสด็จดวย
ดวยทางโรงพยาบาลไดมีการเปด OPD นอกเวลาราชการ ใหบริการแกประชาชน จึงจะขอเพิม่
คาตอบแทนสําหรับแพทย และพยาบาล ทีป่ ฏิบัติงานนอกเวลาดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะกรรมการฯจังหวัด อนุมัติใหเพิม่ คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานนอกเวลาได ไมเกิน 1 เทา ตาม
ขอ 7 (การกําหนดอัตราคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนอกเวลา ซึง่ มิใช
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แพทย และการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนในการทําหัตถการ ของแพทยเพิม่ ไมเกิน 0.5 เทา)
กําหนดใหเริ่มใชตั้งแต 1 เมษายน 2549

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 28 ก.พ. 2549
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว. 2468 ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 254 9 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทปี่ ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถาม
ไดที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทัว่ ไป
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2549
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
การแจงยืนยันการเขารับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ปการศึกษา 2549 โดยขอใหแจงยืนยันภายในวันที่ 21 เมษายน 2549 เพือ่ แจง
ขอมูลใหสวนกลางทราบตอไป
ทางวิทยาลัยจะจัดการอบรมฟนฟูวิชาการ เรื่อง การจัดการความรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
การดูแลผูปวยเรื้อรังมิติใหม ในระหวางวันที่ 24-27 เมษายน 2549 ณ โรงแรมลายทอง โดยมีหนวย
CNEU 29.5 หนวยคะแนน คาสมัคร 2,300 บาท จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมอบรมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
เนื่องจากปการศึกษา 2549 ทางวิทยาลัยไมไดเปดการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป แตมีเปด
การศึกษาที่จงั หวัดนครพนมแทน ซึ่งผูตองการศึกษาตอเนื่องสวนใหญเปนผูทมี่ ีครอบครัวแลว จึงตอง
สละสิทธิในการศึกษาตอ เพราะติดภาระทางครอบครัว ทําใหขาดการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด จึงใคร
ขอใหทางวิทยาลัยพิจารณาเปดหลักสูตรตอเนื่องในปการศึกษา 2550 ดวย
สวนการสอบสัมภาษณผูทสี่ อบผานขอเขียนแลวนั้น ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลตางๆมี
สวนรวมในการสอบสัมภาษณดวย เพื่อเปนการเนนย้ําวาเมื่อจบการศึกษาแลวจะมาปฏิบัติงานและไม
ลาออกไปทํางานเอกชน
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4.2 สํานักงานสาธารณสุข เขต 14
ระหวางวันที่ 3-5 เมษายน 2549 คณะผูตรวจราชการเขต 14 จะมาตรวจราชการและนิเทศ
งาน กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2549 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
การติดตามสถานการณการเงินการคลังเครือขายบริการสุขภาพ เขต 14 มีกําหนดการ
ดําเนินงานดังนี้
- วันที่ 7 เมษายน 2549
ที่โรงพยาบาลสําโรง
- วันที่ 10 เมษายน 2549
ที่โรงพยาบาลโขงเจียม
- วันที่ 11 เมษายน 2549
ที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
สวนการตรวจนิเทศงานของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ขอเลื่อนจากวันที่ 12 เมษายน
2549 ออกไปไมมีกําหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ทางวิทยาลัยจะจัดการอบรมผูบริหารสาธารณสุขระดับตน ในระหวางวันที่ 20 เมษายน 2549
ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน 50 คน
โควตานักศึกษาในปการศึกษา 2549 ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตองศึกษาทีว่ ิทยาลัย
หลักสูตรตางๆมีดังตอไปนี้
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 4 ป
ไดรับโควตาจํานวน
3 คน
- หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม 2 ป
ไดรับโควตาจํานวน
9 คน
- หลักสูตรทันตสาธารณสุข 2 ป
ไดรับโควตาจํานวน
4 คน
- หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ไดรับโควตาจํานวน
8 คน (พสช. 2 คน)
นอกจากนีย้ ังมีโควตาพิเศษ โดยจะเปนการแขงระหวางจังหวัดและพิจารณาจากคะแนน ซึง่
จังหวัดอุบลราชธานีอาจมีจาํ นวนผูผานการคัดเลือกเพิ่มขึ้นอีก
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. ศูนยเฝาระวังการเงินการคลัง
การสงรายงาน ทางการเงิน
แมขาย ในเดือน กุมภาพันธ 2549 สงครบทุกแหง
ลูกขาย ขาดสง เดือน กุมภาพันธ 2549 จํานวน 10 แหง
- ดอนมดแดง , ตระการพืชผล , พิบูลมังสาหาร , สําโรง , เดชอุดม , บุณฑริก , น้ํายืน, น้ําขุน ,
นาตาล , เหลาเสือโกก
สสอ . ไมสงรายงาน จํานวน 9 แหง
- นาตาล , นาเยีย , น้ํายืน, นาจะหลวย, บุณฑริก , สําโรง , โขงเจียม , พิบูลมังสาหาร,
ตระการพืชผล
วิเคราะหสถานการณการเงินการคลังแมขายบริการเดือน กุมภาพันธ 2549
สําหรับการวิเคราะหสถานการณ การเงินการคลัง ประจําเดือน กุมภาพันธ 2549 ศูนยเฝา
ระวังฯ ยังคงใชขอมูลจากงบทดลอง เนื่องจาก Web รายงาน 0110 รง 5 ของกระทรวงปรับ Version
ใหม และอบรมผูรับผิดชอบงานไปแลวเมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2549 อยูในระหวางการทดลองใชงาน ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
ปญหาและอุปสรรคในการวิเคราะหการเงินฯ
รายงานทางการเงินโดยรวม จะสงรายงานลาชา กวาที่กําหนดคือ กําหนดใหสง ทุกวันที่ 10
ของเดือน แตปรากฏวาเกินครึ่งสงหลังวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางแกไข
คณะทํางานเฝาระวังสถานการณเงินการคลัง ระดับอําเภอ (ที่สงสําเนาคําสัง่ มายังศูนยเฝา
ระวัง ) ควรจะดําเนินการติดตามการสงขอมูลของเจาหนาทีก่ ารเงิน สอบถามปญหาการจัดทํา และ
การสงรายงาน พรอมแนวทางการแกไข
2. ขอความรวมมือประชาสัมพันธการไปใชสิทธิเลือกตัง้
กระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ที่จะกระตุนใหตระหนักและมี
จิตสํานึกตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งและเชิญชวนใหขาราชการ พนักงานและเจาหนาที่ในสังกัดทุกคน ได
วางตัวเปนกลาง และไปใชสิทธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด ไว
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3. การจัดงานวันขาราชการพลเรือน
คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน สํานักงาน กพ. ขอแจงเลื่อนการจัดงานวัน
ขาราชการพลเรือนประจําป พ.ศ. 2549 จากวันที่ 1-3 เมษายน 2549 เปนวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2549
เนื่องจาก วันที่ 2 เมษายน 2549 เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4. การฝกอบรมโครงการอนุรักษพลังงานในอาคารสวนราชการ
กระทรวงพลังงานจะดําเนินการฝกอบรมในโครงการอนุรักษพลังงานในอาคารสวนราชการ
เพื่อใหเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบดานพลังงานของหนวยงานราชการ มีความรู ความสามารถ และมีเทคนิค
ในการบํารุง รักษาอุปกรณใชพลังงานของหนวยงาน จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการสราง
จิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในอาคารราชการ และหลักสูตรเทคนิคการจัดการพลังงานและอุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน หลักสูตรละ 55 คน โดยจะจัดอบรมในวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ โรงแรม
ปทุมรัตน ผูเขารับการอบรมไมตองจายคาลงทะเบียน สนใจติดตอขอใบสมัครหรือรายละเอียดไดที่
www.dede.go.th กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โทร. 025777046 , 02-5777046
5. การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
ขอใหหนวยงานสงรายชื่อพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทีศ่ ูนยสุขภาพชุมชน ทั้งในสวนของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน ที่ยังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป โดยจัดเรียงลําดับความจําเปนและสําคัญ ของผูเขารับการอบรม ใหฝายบริหาร
ทั่วไป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดวย (หนังสือไดแจงใหหนวยงานแลว)
6. ผลการพิจารณาคัดเลือกบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ
ลูกจางชั่วคราวตามวุฒิของสวนราชการตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่

http://ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/banju.htm
7. ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 2548
ขอใหหนวยงาน ตอไปนี้ รพ.ดอนมดแดง ,สสอ.ดอนมดแดง, สสอ.ตาลสุม , สสอ.กุดขาวปุน
ดําเนินการสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 2548 ใหงานพัสดุ โดยดวนดวย
8. การพิจารณา สนง.พืน้ ทีพ่ ิเศษ
หมดเขตสงคําขอกําหนดเปน สนง.พืน้ ทีพ่ เิ ศษ ปงบประมาณ 2549 ในวันที่ 29 มีนาคม 2549
สําหรับหนวยงานที่ผา นการพิจารณากําหนดเปน สนง.พื้นที่พิเศษปงบประมาณ 2548 จะไดเบิก
จายเงินตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืน้ ทีพ่ ิเศษ
พ.ศ.2544 และระเบียบกระทรวงการคลังตอไป
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9. การประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
ขาราชการที่สง แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/pramern.htm
10. การพิจารณาเงินคาตอบแทน
เนื่องจากปกอนมีคําสัง่ จากกระทรวงใหมกี ารพิจารณาเพิ่มเงินคาตอบแทนผูปฏิบัตงิ านในชวง
เทศกาลสงกรานต
โดยหนังสือจะมาหลังจากชวงเทศกาลผานไปแลวทําใหมปี ระสบปญหาในการ
ดําเนินงานอยางมาก เพือ่ ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในปนี้ จึงขอใหผูบริหารทุกทานพิจารณา
แนวทางดําเนินงานดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ควรมีการตรวจสอบยืนยันยอดบัญชีเงินสดตางๆ ทุกวันหรือทุกสัปดาหในทุกระดับ และมีการ
ลงลายมือชื่อกํากับ และขอใหมีการตรวจสอบการ Black Up ขอมูลวามีการจัดการที่ดีหรือไม เพื่อการ
ปองกันการเสียหายของขอมูล
นอกจากนี้ ขอใหตรวจสอบเรงรัดการจัดการเอกสารเกี่ยวกับหนี้ผูกพันธุ ตางๆ โดยเฉพาะดานการ
จัดซื้อยาที่เอกสารการจัดซื้อยังไมเรียบรอยเปนจํานวนมาก
การพิจารณาเพิ่มเงินคาตอบแทนผูปฏิบัตงิ านในชวงเทศกาลสงกรานต มีมติไมอนุมัติใหจา ย
เพิ่มเงินคาตอบแทนในชวงเทศกาล
ขอใหสอบถามขอมูลบุคลากรในจังหวัดวา มีการวางแผนที่จะยายสถานที่ปฏิบัตงิ านไปอยูที่
ไหนในอนาคตบาง 1 แหง (กรณียายติดตามสามีหรือภรรยาใหถามเฉพาะคนทีแ่ ตงงานแลวเทานั้น)
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาการพัฒนาบุคลากรในอนาคตดวย
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรค ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
- โรคไขหวัดนก
- โรคไขเลือดออก พบผูปว ยมากที่สุดที่อาํ เภอวารินชําราบ
- โรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม 2549
- การสงรายงานของศูนยระบาดอําเภอ
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และหมวกนิรภัยสําหรับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามหนังสือที่ อบ 0027/ ว 2234 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2549
และที่ http://ubo.phoubon.in.th
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ยาสูบ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและหมวกนิรภัย สําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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- สําเนากฎกระทรวงกําหนดเวลาขายสุราสําหรับผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และ
ประเภทที่ 4 พ.ศ. 2548
- สําเนากฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา สําหรับผูไดรับ
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 7 พ.ศ. 2548
3. วันงดสูบบุหรี่โลก
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจําป 2549 คือ “ Tobacco: Deadly in any form or disguise ”
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
มีมติใหใชคําขวัญในการ
รณรงควา “ บุหรี่ทุกชนิด นําชีวิตสูความตาย ” รายละเอียดตามหนังสือที่ อบ 0027/ ว 2561 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2549 และที่ http://ubo.phoubon.in.th
4. โครงการวิจยั ประเมินความเสี่ยงจากสิง่ แวดลอมการทํางาน
โครงการวิจยั ประเมินความเสี่ยงจากสิง่ แวดลอมการทํางานทีม่ ีผลกระทบตอสุขภาพผูทํางาน
โรงสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี สคร . 7 อุบลฯ จะดําเนินการตรวจสมรรถภาพการไดยิน ตรวจ
สมรรถภาพปอด วัดระดับเสียงดัง วัดปริมาณแสงสวางในการทํางาน และเก็บฝุนในโรงสีขาวขนาดเล็ก
อําเภอละ 3 แหง ครอบคลุม 25 อําเภอ ระหวางวันที่ 23 มีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2549 รายละเอียด
ตามหนังสือที่ อบ 0027/ ว 2655 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549
5. โครงการเฝาระวังโรคปอดจากฝุนหิน ( ซิลิโคสิส ) จังหวัดอุบลราชธานี
สนง. สสจ. อบ . รวมกับ รพ. น้ํายืน , สสอ. น้ํายืน , สสก. น้ําขุน และศสช . ที่เปนที่ตงั้ โรงโม
หิน จะจัดอบรมคนงานและตรวจสุขภาพคนงานโรงโมหิน จํานวน 50 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2549 ณ
หองประชุมโรงพยาบาลน้าํ ยืน
6. โครงการดูแลสุขภาพเกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สนง. สสจ. อบ. รวมกับ รพ. ชุมชน , สสอ., สสก. และ ศสช . ในพืน้ ที่ 6 อําเภอ ไดแก อ.เมือง ,
อ.พิบูลมังสาหาร , อ. วารินชําราบ , กิ่งอ. สวางวีระวงศ , อ. เขื่องในและ อ. มวงสามสิบ จะจัดอบรม
เกษตรกรอําเภอละ 50 คน ในวันที่ 19, 20, 21, 24, 25, และ 26 เมษายน 2549 ตามลําดับ
รายละเอียดตามหนังสือที่ อบ 0027/ ว 2163 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 (เนื่องจากวันที่ 19 เมษายน
2549 มีการเลือกตั้ง สว. ขอใหอําเภอไดพิจารณาเลือ่ นวันตามความหมาะสมและขอใหแจงจังหวัด
ดวย)
7. การดําเนินงานชวงเทศกาลสงกรานต ป 2549
คณะกรรมการปองกันและควบคุมการบาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุข กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหหนวยงานสาธารณสุขทุกแหงถือปฏิบัติดังนี้
1) การปองกันและควบคุม ใหดําเนินการตามมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานตตามแนวทางของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ภายใตการ
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บริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) กําหนดมาตรการเนนหนักในการรณรงค
ตั้งแตวันที่ 7-16 เมษายน 2549
2) การรักษาพยาบาล ใหมีการเตรียมความพรอมดานการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล(
EMS ) ในโรงพยาบาล ( OR. ER. ICU. ) การเตรียมพรอมรับอุบัติเหตุหมูแ ละระบบสงตอที่มี
ประสิทธิภาพ
3) ระบบขอมูล เริ่มเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7-16 เมษายน 2549 มีคาประมาณการจํานวน
ผูเสียชีวิต 14 ราย คาคาดคะเน จํานวน 12 ราย สวนคาประมาณการบาดเจ็บ 170 ราย คาคาดคะเน
144 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายอนามัย
1. โครงการสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน
ขอเชิญโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัย รับใบประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานที่ผา นเกณฑสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน โดยผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนผูมอบ
ใหในวันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 09.00 น . ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด กําหนดการศูนยอนามัยที่ 7
อุบลราชธานี จะมีหนังสือแจงใหทราบ
2. โครงการเมืองนาอยู
ขอเชิญเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร เทศบาล
ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม และเทศบาลตําบลบุณฑริก อําเภอบุณฑริก รับโลรางวัลหนวยงานที่ผาน
เกณฑเมืองนาอยู ดานสุขภาพ โดยผูวา ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนผูมอบใหในวันที่ 7 เมษายน
2549 เวลา 09.00 น . ณ โรงแรมเนวาดานแกรนด กําหนดการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จะมี
หนังสือแจงใหทราบ
3. โครงการตลาดสดนาซื้อ
การพัฒนาตลาดสดประเภทที่ 1 ใหไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ระดับดี ป 2549
- เปาหมาย CEO ไดมาตรฐานอยางนอยรอยละ 60 คือ 19 แหง
- เปาหมาย KPI ไดมาตรฐานอยางนอยรอยละ 100 คือ 31 แหง
1) ตลาดสดประเภทที่ 1 ทั้งหมด 35 แหง แตรื้อ/ปรับปรุงกอสรางใหม 3 แหง ( อําเภอ
เขื่องใน , อําเภอเดชอดุม , อําเภอกุดขาวปุน ) และไมเขาหลักเกณฑ 1 แหง เนื่องจาก อบต. ยังไมออก
ขอบังคับ ( อําเภอเมืองฯ ) เหลือเปาหมายพัฒนาจริง 31 แหง
2) ตลาดสดประเภทที่ 1 ไดมาตรฐานฯ ระดับดี ณ 20 มีนาคม 2549 จํานวน 14 แหง
คิดเปนรอยละ 45.16 ไดแก อําเภอเมืองฯ 1 แหง , เหลาเสือโกก 1 แหง , ตระการฯ 2 แหง , เขมราฐ 1
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แหงพิบลู ฯ 1 แหง , โขงเจียม 1 แหง , ศรีเมืองใหม 1 แหง , วารินฯ 1 แหง , นาเยีย 1 แหง , เดชอุดม 1
แหง , น้ํายืน 1 แหง , นาจะหลวย 1 แหง และบุณฑริก 1 แหง ( ป 2548 ไดมาตรฐานฯ ระดับดี 22 แหง
แตไมสามารถคงมาตรฐานไวได จึงเหลือมาตรฐานฯ ระดับดี ณ 20 มีนาคม 2548 จํานวน 14 แหง )
3) จํานวนเปาหมายตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ตองพัฒนาใหไดมาตรฐานฯ ระดับดี
ภายในพฤษภาคม 2549 จํานวน 17 แหง ไดแก อําเภอเมืองฯ 3 แหง , มวงฯ 1 แหง , ตระการฯ 1 แหง
, เขมราฐ 1 แหง โพธิ์ไทร 2 แหง , พิบูลฯ 1 แหง , สิรินธร 2 แหง , วารินชําราบ 4 แหง และเดชอุดม 2
แหง
ปญหาอุปสรรคสําคัญ และขอที่ตกเกณฑในการพัฒนา ไดแก
1) ไมมีบอดักไขมัน
2) รางระบายน้ําเสียมีนา้ํ ขัง อุดตัน
3) การจัดการมูลฝอยไมสะอาด และไมเรียบรอย
ตาม (1), (2) และ (3) เปนตัวชี้วัดหลักอยางนอยตองผานทุกขอ หากไมผานขอใดขอ
หนึง่ ก็ตกเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ แมจะผานเกณฑตัวชี้วัดขออื่นอีกทุกขอก็ตาม
4. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย
การพัฒนารานจําหนายอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหารใหไดมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอรอย กันยายน 2548 มีผลงานดังนี้
- รานอาหาร 1,055 ราน ผานเกณฑฯ 949 ราน คิดเปนรอยละ 89.95
- แผงลอยจําหนายอาหาร 901 ราน ผานเกณฑฯ 812 ราน คิดเปนรอยละ 90.12
- รวมรานอาหารและแผงลอย จํานวน 1,956 ราน
ป 2549 มีเปาหมาย CEO ไดมาตรฐานอยางนอยรอยละ 60 เปาหมาย KPI ไดมาตรฐานรอย
ละ 100
1) ขอมูลรายงานอําเภอ ณ พฤศจิกายน 2548
(1) รานจําหนายอาหารทั้งหมด 2,150 รานไดมาตรฐานฯ 1,753 รานคิดเปนรอยละ 85.47
(2) แผงลอยจําหนายอาหารทัง้ หมด 1,965 รานไดมาตรฐานฯ 1,365 รานคิดเปนรอยละ
69.47
รวมรานอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร 4,016 ราน
2) ขอมูลรายงานจากการนิเทศงานรอบที่ 1 ณ 20 มีนาคม 2549
รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร เปาหมายลดลงเหลือ 2,869 ราน ผลงานผาน
เกณฑฯ 2,400 ราน คิดเปนรอยละ 83.65 การรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 และรายงานลาสุด
ณ 20 มีนาคม 2548 ขอมูลมีผลตางคือ รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร ลดลง จํานวน 1,147
ราน
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ปญหาอุปสรรคสําคัญ
1) อําเภอไมรายงานผลการดําเนินงานนับตั้งแตการรายงานลาสุดเมื่อเดือน พฤศจิกายน
2548 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ตองเสนอรายงานการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารตอ
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในที่ประชุมประจําเดือน หัวหนาสวนราชการจังหวัด / อําเภอทุกเดือน
โดยรายงานใหสํานักงานจังหวัดฯ บรรจุเขาวาระการประชุมในวันที่ 21 ของเดือน ดังนั้น อําเภอตอง
รายงานผลงานระหวางวันที่ 15-20 ของเดือน )
2) การไมคงอยูของมาตรฐานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารตามเกณฑอาหารสะอาด
รสชาติอรอย
3) ไมจัดทําทะเบียนรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหารใหถูกตอง เปนปจจุบนั
5. เรงรัดติดตามการเบิกเงินงบประมาณ
- ใหทุกอําเภอ / กิ่งอําเภอ ทําโครงการขอเบิกเงินพัฒนาสวมสาธารณะ อําเภอ / กิ่งอําเภอละ
6,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงิน และตองเบิกเงินภายในเดือน
เมษายน 2549
- ใหทุกอําเภอ / กิ่งอําเภอ ทําโครงการขอเบิกเงินพัฒนาชมรมผูประกอบการจําหนายอาหาร
อําเภอ / กิ่งอําเภอละ 3,500 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอาํ เภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงินและตอง
เบิกเงินภายใน เดือน เมษายน 2549
- ใหทุกอําเภอ / กิ่งอําเภอ ทําโครงการขอเบิกเงิน ติดตามการออกขอบังคับทองถิน่ อําเภอ /
กิ่งอําเภอละ 2,500 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิง่ อําเภอขอเบิกเงินและตองเบิกเงิน
ภายในเดือน เมษายน 2549
- ใหอําเภอเดชอุดม โพธิไ์ ทร และสิรินธร ทําโครงการขอเบิกพัฒนาตลาดสด อําเภอละ
50,000 บาท ณ 31 มีนา คม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงินและตองเบิกเงินภายในเดือน
เมษายน 2549
- ใหอําเภอตระการพืชผล และพิบูลมังสาหาร ทําโครงการขอเบิกพัฒนาตลาดสด อําเภอละ
100,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงินและตองเบิกเงินภายในเดือน
เมษายน 2549
- ใหกลุม รานอาหาร / แผงลอยฯ ต่ํากวา 40 ราน ไดแก อําเภอเขมราฐ , โพธิ์ไทร , กุดขาวปุน ,
ตาลสุม , ศรีเมืองใหม , สําโรง , นาจะหลวย , น้ํายืน , สิรินธร , ทุงศรีอุดม , เหลาเสือโกก , นาตาล ,
นาเยีย , และน้ําขุน ทํา โครงการขอเบิกงบประมาณพัฒนาอาหารปลอดภัยอําเภอ / กิ่งอําเภอละ
5,500 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกและตองเบิกเงินภายในเดือน
เมษายน 2549
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- ใหกลุมรานอาหาร / แผงลอยฯ ตั้งแต 41 – 75 ราน ไดแกอําเภอมวงสามสิบ , เขื่องใน , ดอน
มดแดง ตระการพืชผล , พิบูลมังสาหาร , โขงเจียม และสวางวีระวงค ทําโครงการขอเบิกงบประมาณ
พัฒนาอาหารปลอดภัย อําเภอ / กิ่งอําเภอละ 12,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอาํ เภอ / กิ่ง
อําเภอขอเบิกเงิน และตองเบิกเงินภายในเดือน เมษายน 2549
- ใหกลุมรานอาหาร / แผงลอยฯ ตั้งแต 75 รานขึ้นไป ไดแกอําเภอเมืองฯ , วารินชําราบ ,
บุณฑริก , และเดช อุดม ทําโครงการขอเบิกงบประมาณ พัฒนาอาหารปลอดภัย อําเภอละ 25,000
บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอาํ เภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงิน และตองเบิกเงินภายในเดือน เมษายน
2549
6. กีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง
การขอความเห็นในการดําเนินงาน “ ออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ ” ป 2548
ไดรับอนุมัติเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนเงิน 958,500 บาท ใหบุคลากรสาธารณสุข
เลนกีฬา ภายใตชื่อเกมส กีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0148 ( ตัวเลข 01 หมายถึง จัดขึ้นเปน
ปที่ 1 และ 48 หมายถึง ป พ . ศ . ที่แขงขัน ) แขงขันกีฬา 2 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย และวอลเลยบ อล
หญิง แขงขันในแบบเหยา / เยือน เพื่อใหบคุ ลากรสาธารณสุข มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ
การทํางาน
ฝกทักษะการออกกําลังกายเลนกีฬา
และเสริมสรางความสามัคคี
ป 2549 กีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0249 จะมีทิศทางการดําเนินงานอยางไร ขอใหผูบริหาร
หนวยงานสาธารณสุขใหความเห็น
มติที่ประชุม รับทราบ
กีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง มีวตั ถุประสงค คือ เพื่อใหทกุ คนไดออกกําลังกายเปน
ประจํา สวนจะจัดแขงขัน ป 2549 ตอไปหรือไมใหเชิญนักกีฬาในแตละทีมมาปรึกษาหารืออีกครั้ง
เปาหมายการพัฒนารานอาหารของ CEO ขอใหผูบริหารทุกทานติดตามดูแลอยางใกลชิด
ตองดําเนินการใหไดตามเปาหมาย แมวา จะไมใชงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
การพัฒนาสวมของ สนง. สสจ. ใหถูกตองตามมาตรฐานมอบให หน.บัณฑิต และฝายอนามัย
ดูและพัฒนา และขอใหทุกหนวยงานพัฒนาเปนตัวอยางดวย
ฝายประกันสุขภาพ
1. Coverage UC
มีความครอบคลุมประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 97.97 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
- KPI_CUP
- KPI_PCU
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2. การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑงานสรางเสริมสุขภาพ
จากการประชุมการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑใหแกหนวยบริการ มีครุภัณฑทงั้ หมด 13 รายการที่จะ
มีการจัดซื้อรวมที่จงั หวัดแลวจัดสรรใหแตละ CUP อีกครั้ง จึงขอใหแตละอําเภอแจงยืนยันจํานวนที่
ฝายภายในวันที่ 3 เมษายน 2549 ดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่
ฝายประกันสุขภาพ
3. โครงการฟน ฟูสมรรถภาพผูพิการ
สปสช.จะพิจารณาโอนเงินโครงการฟน ฟูสมรรถภาพผูพ ิการใหแตละจังหวัดเพิม่ เติม จึงขอให
แตละจังหวัดพิจารณาโครงการฯ 5-6 โครงการๆละ ไมเกิน 100,000 บาท เพื่อนําเสนอไปขอ
งบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งจังหวัดจะพิจารณาโครงการในวันที่ 3 เมษายน 2549 หนวยงานใดสนใจขอให
เรงนําเสนอโครงการมาที่ฝา ยดวย
4. การพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณ
ตามที่มนี โยบายใหพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณใน 3 เดือนวา แตละ CUP จะไดรับการจัด
งบประมาณ CUP ละเทาใดนั้น พบปญหาวา การเรียกเก็บเงิน OPD ซึ่งแตละ หนวยจะเรียกเก็บ
กันเองแลวแจงยอดมายังจังหวัดเพื่อหักเงินให ยังมีหลายอําเภอยังไมไดแจงยอดมายังจังหวัด จึงขอให
เรงดําเนินการแจงยอดมาภายในวันที่ 3 เมษายน 2549 รวมทัง้ ผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ดวย
5. การใชสิทธิของขาราชการ
กรมบัญชีกลางรวมกับ สปสช. อนุมัติใหขาราชการใชสิทธิที่ OPD โดยไมตองสํารองเงินจาย
แตจะใหหนวยบริการนัน้ ตั้งเบิกแทนผูรับบริการตั้งแตตุลาคม 2549 เปนตนไป กรมบัญชีกลางจึงขอให
ขาราชการทุกคนเขาไปกรอกขอมูลของตนเองที่ www.csmbs.nhso.go.th วามีใครบางทีใ่ ชสิทธิ
ขาราชการของตนเองบาง
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2549
ผูตรวจราชการ เขต 14 และคณะ กําหนดมาตรวจราชการที่จงั หวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่
3-5 เมษายน 2549 โดยมีกาํ หนดการดังนี้
วันที่ 3 เมษายน 2549
คณะตรวจราชการฯ
เขานิเทศงานทีส่ ํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
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วันที่ 4 เมษายน 2549
9.00 – 12.00 น. ผูตรวจราชการและคณะ รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารสุขจังหวัด และมอบนโยบายการดําเนินงานระดับเขต ณ หองประชุม 1 สนง.
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เรียนเชิญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง สาธารณสุขอําเภอ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอ เขารับฟงนโยบายโดยพรอมเพียงกัน)
13.00-16.30 น. - ผูตรวจราชการ ผูชวยผูต รวจและคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อําเภอเดชอุดม
(บานบัวงาม , สอ.บัวงาม , รพร.เดชอุดม )
- สาธารณสุขนิเทศก และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อําเภอสําโรง (บานสวางศรี
สมบัติ , สอ.ศรีมงคล , รพ.สําโรง )
วันที่ 5 เมษายน 2549
9.00 – 12.00 น. สรุปผลการตรวจราชการฯ ณ หองประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี (เรียนเชิญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขกิง่ อําเภอ เขารับฟง
การสรุปผลการตรวจราชการฯ โดยพรอมเพียงกัน)
2. ดําเนินงานจัดทําแผนงบลงทุน UC 2549
ขอความรวมมือทุกเครือขายสถานบริการจัดทําแผนการลงทุน โครงการประกันสุขภาพ ป
2549 ตามงบประมาณที่จัดสรรให โดยกําหนดสง เอกสารพรอมไฟลขอมูล ภายในวันที่ 6 เมษายน
2549 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
3. การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง
ตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ กําหนดพื้นที่เปาหมายระดับตําบล ตําบลละ 1 หมูบาน ซึ่งจะมีการ
ติดตามความกาวหนาทุกเดือน
ในที่ประชุมหัวหนาสวนระดับจังหวัด
ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ศูนยอนามัยที่ 7 จะจัดอบรมการดําเนินงานเมืองนาอยูส ูคนไทยแข็งแกรง เมืองไทยแข็งแรง ใน
วันที่ 7 เมษายน 2549 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด ซึ่งไดมีหนังสือเชิญกลุมเปาหมายที่เกีย่ วของเขารวม
ประชุมประมาณ 250 คน
4. การประกวดคัดเลือกพื้นที่ ตําบล อําเภอ ดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค ป
2549
ดวยชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันพระบรมราชชนก สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานัก
พัฒนาวิชาการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาคมนักบริหารสาธารณสุข จัด
โครงการประกวดคัดเลือกพืน้ ที่ตําบล อําเภอดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค โดย
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มอบรางวัลแกผูชนะการประกวด ในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ประจําป
2549 ในระหวางวันที่ 14-15 กันยายน 2549 ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จังหวัด
นครราชสีมา
การดําเนินงาน
1) ประกวดระดับจังหวัด ใหทุกโซนทําการคัดเลือกตัวแทนโซน สงใหฝา ยยุทธศาสตร ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2549 จังหวัดจะดําเนินการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับจังหวัด สงเขต ภายในวันที่ 30
เมษายน 2549
2) ระดับเขต คณะกรรมการจะดําเนินการประกวดคัดเลือกพืน้ ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรม
เมืองไทยแข็งแรง ระดับเขต ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549
3) ระดับภาค คณะกรรมการจะดําเนินการประกวดคัดเลือกพืน้ ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรม
เมืองไทยแข็งแรง ระดับภาคภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
4) ระดับประเทศ คณะกรรมการจะดําเนินการประกวดคัดเลือกพื้นที่ตําบล อําเภอดีเดน
กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง ระดับประเทศ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2549
5) จัดประชุมวิชาการเผยแพรผลงาน และมอบรางวัลดีเดนประจําป วันที่ 14-15 กันยายน
2549
5. สํารวจขอมูลโครงการวิจยั ปงบประมาณ 2549
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ตองการสํารวจขอมูลโครงการวิจยั ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2549 เพื่อจัดเก็บขอมูลการวิจัยของประเทศ ณ ศูนยขอมูลสนเทศการวิจยั เพื่อเปน
ประโยชนตอการอางอิงในการพิจารณานโยบายการวิจยั ของประเทศ โดย Download แบบสํารวจ
ขอมูลและการติดตามผลการสํารวจไดที่ รับสงขอมูลยุทธศาสตร และสงรายละเอียดมายังฝายยุทธ
ศาสตร สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549
6. การติดตามนิเทศงาน
จากการนิเทศติดตามและสรุปผลการนิเทศที่ไดแจงใหผบู ริหารทุกทานทราบไปแลวนั้น ขอให
แตละอําเภอนําสรุปผลการนิเทศและขอเสนอแนะ ไปเรงติดตามดําเนินงานสวนที่เหลือภายใน 6 เดือน
หลัง และในวันที่ 29 มีนาคม 2549 แตละฝายไดใหคําแนะนําชี้แจงแนวทางดําเนินงานขอขัดของตางๆ
ใหนักวิชาการแตละอําเภอทราบแลว ซึง่ ยังพบวามีเรื่องที่ตองเรงรัดดําเนินการคือ Food Safety การ
ตรวจสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ยงั มีการเบิกจาย
งบประมาณในการดําเนินงานนอย ดังนัน้ ขอใหทกุ หนวยงานเรงรัดดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
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การตรวจราชการฯ ขอใหผูบริหารทุกทานเขารับฟงการสรุปผลการตรวจราชการฯ โดยพรอม
เพียงกันดวย โดยเฉพาะวันที่ 5 เมษายน 2549 สวนอําเภอที่ตองรับการตรวจราชการฯ ขอใหเตรียม
ความพรอมใหดี เพราะถือวาเปนตัวแทนของจังหวัดในการนําเสนอ
ควรทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับ เมืองไทยแข็งแรง เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญจัดทําสื่อ
ใหเห็นวามีการพัฒนาใหเปนเมืองไทยแข็งแรงดวย
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลระดับจังหวัด
การสรางเครือขายการเรียนรูร ะดับจังหวัด
โดยใชกระบวนการ
KNOWLEDGE
MANAGEMENT (KM) เรื่องโรคเบาหวาน โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
กําหนดการ 1-3 พ.ค. 2549
วันที่ 1 : ผอก., ทีมนําระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
วันที่ 2 และ 3 คณะกรรมการคุณภาพ รพ.ละ 8 ทาน รวมผูปฏิบัติจะจัดทํารายละเอียดตามไป
ภายในตนเดือนเมษายน 2549
2. งานสุขศึกษา
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดําเนินการพัฒนาตนแบบศูนยการเรียนรูสุข
ศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ 4 แหง ไดแก รพศ.สรรพสิทธิประสงค, PCU ทาวัง
หิน รพ.พิบูลมังสาหารและ PCU หวยแดง อ.พิบูลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนตนแบบศูนยการ
เรียนรู สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับและระดับประเทศ ตอไป - ชวงเวลาการสํารวจสภาวะ
พฤติกรรมสุขภาพตามโครงการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชน ตามนโยบาย 6 อ. จังหวัด
อุบลฯ ป 2549 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : 1-15 เมษายน 2549
ครั้งที่ 2 : 1-15 กันยายน 2549
สําหรับรายละเอียดการดําเนินการจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอกั ษร อีกครั้ง
ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณผูแทนจาก รพศ., รพ.พิบูลฯ, รพ.วารินฯ, PCU หนองขอน,
PCU ปทุมมาลัย, PCU ทาวังหิน, PCU กอ, PCU หวยแดง ที่เดินทางไปรับโลหมาตรฐานงานสุขศึกษา
ในวันที่ 10 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมมารวย
3. งานสุขภาพภาคประชาชน
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ไดตอบรับการสนับสนุนการเดินทางของ อสม.ดีเดนใน
พื้นที่ ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร อปท. ในการเดินทางเขารวมงานของ อสม.ดีเดน ในงานวัน อสม.
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แหงชาติ ป 2549 (งปม.สสม.เดิมที่เพิม่ เปน 10,000 บาท ซึ่งโอนให อปท.ดําเนินการ) รายละเอียด
จะแจงให ทุกอําเภอทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
หลังเลือกตั้ง อาจจะมีการจัดงานวัน อสม. แตจะเปนการประชาสัมพันธที่ตั้งและผลการ
ดําเนินงานของมูลนิธิ อสม. ของจังหวัดมากกวา
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
1. งาน “ มหกรรมผูสูงวัย เทิดไทองคราชันย ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ”
ดวย ฝายการแพทยและสุขภาพจิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับภาคี
เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดจัดงาน “ มหกรรมผูสูงวัย เทิดไทองคราชันย ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป ” ขึ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2549 ณ หอประชุมไพรพะยอม และบริเวณรอบนอกอาคาร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการสรางขวัญ กําลังใจ แสดงถึงพลังที่
ยิ่งใหญของผูส ูงอายุกระตุนใหเยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของผูส ูงอายุ และเปนการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยมีตวั แทนผูสงู อายุจาก
ทุกหมูบาน ทุกชุมชนเขารวมงานจํานวน 2,800 คน ภายในงานมีกจิ กรรมตาง ๆ เชน การประกวด
สุขภาพผูสูงอายุดีเดน ระดับจังหวัด , การประกวดชมรมผูสูงอายุ ดีเดน ระดับจังหวัด , การจัด
นิทรรศการจากหนวยงานราชการและบริษทั หางรานตาง ๆ , การบรรยายพิเศษ จากวิทยากรนักพูดที่มี
ชื่อเสียง
การจัดสรรงบประมาณ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝาย
การแพทยและสุขภาพจิต
ประเภทการประกวดผูสูงอายุ
กําหนดการประกวด
หนวยงาน
ประเภทการประกวด
ระดับอําเภอ/โซน
ระดับจังหวัด
รับผิดชอบ
1. ผูสูงอายุสุขภาพดีเดน ระดับจังหวัด 1 - 16 เม.ย.49 ตัวแทนชนะเลิศระดับ
ชาย , หญิง แบงเปน 3 กลุม
โซน ประกวดระดับ
สนง.สสจ.อบ.
1.1 อายุ 60 - 74 ป
จังหวัดในวันที่ 18
1.2 อายุ 75 - 89 ป
เม.ย.49
1.3 อายุ 90 ปขึ้นไป
(ณ สสจ.อบ.)
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ประเภทการประกวด
2. ชมรมผูสูงอายุดีเดน ระดับจังหวัด
2.1 ประเภท ก.(ออกกําลังกาย)
2.2 ประเภท ข. (ภูมิปญญา)

3. ผูสูงอายุ อายุ 100 ปขึ้นไป
4. ผูสูงอายุ อายุยนื ที่สุด

กําหนดการประกวด
หนวยงาน
ระดับอําเภอ/โซน
ระดับจังหวัด
รับผิดชอบ
1 - 16 เม.ย.49 ตัวแทนชนะเลิศระดับ
โซน ประกวดระดับ
จังหวัดในวันที่ 18
สนง.สสจ.อบ.
เม.ย.49
(ณ สสจ.อบ.)
1 - 16 เม.ย.49
18 เม.ย.49
พมจ.อบ.
1 - 16 เม.ย.49
18 เม.ย.49
พมจ.อบ.

หมายเหตุ
ผูชนะเลิศ ระดับอําเภอ ระดับโซน และระดับจังหวัด รับโลและใบประกาศเกียรติคุณ ทั้ง 4
ประเภท ในวันที่ 21 เม . ย . 2549 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาราชภัฎอุบลราชธานี
กําหนดการจัดงาน “ มหกรรมผูสูงวัย เทิดไทองคราชันย ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ”
21 เมษายน 2549 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
07.00-07.30 น. ขบวนผูสูงอายุจากอําเภอตาง ๆ พรอมกันที่วทิ ยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี
07.30-08.30 น. เดินรณรงคจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไปที่ หอประชุมไพรพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
08.30-10.00 น. บรรยายพิเศษ “ อยูอยางสุขใจ ในบั้นปลายของชีวิต ” โดย ดร . จอมพล สุภาพ
10.00-10.40 น. นําเสนอผลการดําเนินงานผูสูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี (10 นาที )
10.40-11.20 น. พิธีเปดงาน มหกรรม “ ผูสูงวัย เทิดไทองคราชันย ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป ”
โดย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- พิธีมอบโล และ ใบประกาศเกียรติคุณ
- ผูสูงอายุสุขภาพดีเดน
- ชมรมผูสูงอายุดีเดน
- ผูสูงอายุทมี่ อี ายุ 100 ปขึ้นไป
- ผูสูงอายุทมี่ อี ายุยนื ที่สุด
11.20-12.00 น. พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ โดยเชิญตัวแทนผูสูงอายุของแตละอําเภอ อําเภอละ 1
ทาน รวมพิธี
12.00 น. ปดงาน
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หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น – 10.45 น
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหทุกอําเภอใหความสําคัญกับงานดวย โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแต
ละอําเภอ จะตองมีผลงานของผูสูงอายุมานําเสนอ เพือ่ ใหผูสูงอายุรูสึกภาคภูมิใจที่ไดนําผลงานและ
ความสามารถมาแสดง ฝายจะตองกําหนดจํานวนผูสงู อายุแตละอําเภอที่จะมาเดินขบวนดวย โดย
ผูสูงอายุที่มาเดินนัน้ จะตองเปนผูสูงอายุทแี่ ข็งแรง หนาขบวนจะตองมีการแสดงการเทิดพระเกียรติฯ
และมีการแสดงนําขบวนเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
ชมรมผูสูงอายุที่เขาเปนสมาชิกสภาผูสูงอายุในจังหวัดอุบลยังมีการดําเนินการนอยมาก ขอให
แตละอําเภอศึกษาขอมูลและเรงดําเนินการดวย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การบันทึกขอมูลและประมวลผล การตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ ไป
โปรแกรมบันทึกขอมูลและประมวลผล การตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ ไป สามารถ Down
Load ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th ซึ่ง last update 15 มีนาคม 49 และขอใหสงขอมูลการตรวจ
สุขภาพ (File HealthCheckDB.MDB) ทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการตรวจ เพื่อรวบรวม และวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมของจังหวัด ทาง http://ubo.phoubon.in.th หัวขอ รับ-สงขอมูลการตรวจสุขภาพ
2. สรุปผลการสงขอมูล Healthy Thailand ไตรมาส 2/2549
อําเภอที่สง (สงแตยังไมครบทุกPCU)
1. กิ่ง อ.เหลาเสือโกก
2. กิ่ง อ.นาเยีย
3. ตาลสุม
4. ดอนมดแดง
5. เดชอุดม
6. มวงสามสิบ
7. เมือง
8. บุณฑริก
9. นาจะหลวย
10. ศรีเมืองใหม
3. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม 48 - มีนาคม 2549
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อําเภอ

PCU สค.48 กย.48 ตค.48 พย.48 ธค.48 ม.ค.49 ก.พ.49 มีนาคม 49
ทั้งหมด (%) (%) (%) (%)
(%) (%)
(%) จํานวน รอยละ

เมือง

20

100

20

100

ศรีเมืองใหม

17

88.24 82.35

100

94.12 88.24

17

100

น้ํายืน

14

53.85 92.31 100

100

100

42.86

14

100

บุณฑริก

17

94.12 88.24 76.47 94.12 88.24

100

0

17

100

มวงสามสิบ

24

4.17

10

0

100

100

100

100

24

100

วารินชําราบ

19

94.74

0

0

0

68.42

100

0

19

100

โพธิ์ไทร

11

100 90.91 45.45 81.82

100

100

100

11

100

ดอนมดแดง

5

100

100

60

100

100

100

100

5

100

สิรินธร

8

100

0

100

100

100

100

0

8

100

ทุงศรีอุดม

7

57.14

0

14.29 28.57

100

42.86

100

7

100

เดชอุดม

28

92.86 57.14 92.86 89.29

100

96.43 92.86

28

100

เขื่องใน

31

25.81 80.65 93.55 96.77 29.03 96.77

28

90.32

ตระการพืชผล

29

96.55 10.34

ตาลสุม

8

87.5

น้ําขุน

6

100

โขงเจียม

11

36.36 63.64 36.36

นาเยีย

5

100

80

100

เขมราฐ

11

45.45

0

สําโรง

13

กุดขาวปุน
เหลาเสือโกก

อําเภอ

75

0

10

75

75

80.00

0

0
95.31

5.0

0

100

96.55 96.55 82.76

26

89.66

0

87.5

100

100

87.50

75

7

87.5

100

100

100

100

100

100

5

83.33

0

54.55 81.82 72.73

9

81.82

80

100

80

100

4

80

36.36 90.91 81.82

0

27.27

8

72.73

92.31 100 76.92 92.31 76.92

100

92.31

8

61.54

9

88.89 66.67

6

100

100

0

0

77.78

100

33.33

4

44.44

100

100

100

100

100

2

33.33

PCU สค.48 กย.48 ตค.48 พย.48 ธค.48 ม.ค.49 ก.พ.49 มีนาคม 49
ทั้งหมด (%) (%) (%) (%)
(%) (%)
(%) จํานวน รอยละ

24
สวางวีระวงศ

6

100

0

นาจะหลวย

10

0

90

10

พิบูลมังสาหาร

21

0

4.76

0

นาตาล

6

100

100

100

รวม

341

83.33 83.33 16.67 66.67

100

2

33.33

90

2

20

90.48 95.24 95.24

0

0

0

83.33 83.33 16.67

100

0

0

275

80.65

0

0

90

64.22 48.97 47.80 73.02 87.39 78.89 69.59

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
วันที่ 23 เมษายน 2549 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการสัมมนา
สัญจรสหกรณพบสมาชิก โซน 4 ที่หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผูเขารวมสัมมนาจะ
ประกอบดวยสมาชิกจาก สสจ.อบ., สคร.7, ศูนยวัณโรค/โรคเรื้อน, ศตม., วารินชําราบ, สําโรง, สวางวี
ระวงศ, นาเยีย, ศูนยอนามัยที่ 7, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, ขาราชการบํานาญ, เขื่องใน และ
มวงสามสิบ
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทยสวุ ิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เนื่องจากเดือนมีนาคมนี้ ไมมีการประชุม คปสพ. จึงใครขอใหผูบริหารทุกทานกํากับติดตาม
ความกาวหนาของงานดังตอไปนี้ดวย
1. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของโรงพยาบาล
2. ขอใหประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดเปาหมาย เทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับ รานคาและแผงลอย เมืองไทยแข็งแรง
3. ใหทุกอําเภอดําเนินการตรวจสุขภาพประชาชนแลว กรอกผลการตรวจสุขภาพลงใน
โปรแกรม Health Check ทีพ่ ัฒนาขึน้ ทุกราย (จุดประสงคหลักของการตรวจสุขภาพคือ การให
ประชาชนพึง่ ตนเองไดในดานสุขภาพ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง และมีการเชือ่ มโยง
ขอมูลใหกับองคกรตางๆในชุมชน เพื่อใหทราบถึงสถานะสุขภาพของคนในชุมชน)
4. เขต 14 มีนโยบายใหวนั ที่ 9 มิ.ย. 2549 เปนวันประกาศการงดสูบบุหรี่และดื่มสุรา ในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกแหง ภายในเขต 14 เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย

25
ครบ 60 ป จึงขอใหทกุ หนวยงานสํารวจชือ่ และขอมูลผูสูบบุหรี่ แลววางแผนบําบัด โดยจะประเมินผล
ตนเดือนมิถุนายน 2549
มติที่ประชุม รับทราบ
สําหรับผูท ี่มีความประสงคจะเลิกสูบบุหรี่ ทางโรงพยาบาลบุณฑริกขอเสนอแนวทางการบําบัด
ใหมที่รับรองวาไดผลมาหลายรายแลว คือ การใชยาที่มีชื่อการคาวา Quomen รายละเอียดสนใจ
ติดตอสอบถามไดที่โรงพยาบาลบุณฑริก
สํานักงานสาธารณสุขเขต 14
ผลการแข็งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ป 2549 เขต 14 ไดรับรางวัลดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทถวยคะแนนรวมกีฬา, รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทขวัญใจกองเชียร, และ ชนะเลิศบาสเก็ต
บอลหญิง
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภค
ตามมติที่ประชุมพิจารณาโยกยายเจาหนาที่เภสัชสาธารณสุข ไดมีมติโดยสรุปดังนี้ เภสัชกรได
ยาย จํานวน 5 ราย เทคนิคเภสัชกรไดยายจํานวน 2 ราย สวนอีก 3 รายนัน้ ยังตองรอดูการรายงานตัว
ของเจาหนาทีใ่ หมในวันที่ 3 เมษายน 2549 (รายละเอียดอยูในเอกสารที่แจกในที่ประชุมและจะนําเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการฯในวันที่ 7 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม รับทราบ
นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
เนื่องจากเดือนนี้จะมีวนั เทศกาลมหาสงกรานตหรือวันขึ้นปใหมของไทย จึงจะขอใหวนั ที่ 12
เมษายน 2549 เปนวันรดน้าํ ดําหัวขอพรผูบ ริหาร ผูอาวุโสและผูสูงอายุ
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทยเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ตามที่ สนง.สสจ.ไดมีหนังสือสั่งการใหสถานีอนามัยที่ตงั้ อยูริมทางทุกแหงจัดเวรยามตลอด 24
ชม. นอกจากนีท้ างจังหวัดยังไดสั่งใหแตละอําเภอจัดตั้งจุดตรวจใหบริการแกประชาชนอีก 5 แหง
ในชวง 10 วันอันตรายของเทศกาลมหาสงกรานต ซึ่งพบวาจะเปนการจัดตั้งหนวยที่มากเกิน
ความสามารถ จึงใครขอปรับลดคามความเหมาสม
มติที่ประชุม รับทราบ

26
ขอใหเนนเสนทางหลักทีพ่ บอุบัติเหตุบอย และมีผูใชเสนทางการจราจรหนาแนน และขอให
เตรียมพรอมรับอุบัติเหตุตลอดเวลา

ปดประชุมเวลา 15.43 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

