
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  8 /  2549  วันที่   31  สิงหาคม  2549 เวลา  13.30-16.30 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 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
7 นายสงกรานต นวศิร ิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
8 นางดวงกมล หนอแกว แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
9 นางจินตวีร เกษวฃษ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นางดวงเดือน จันทะโชต ิ แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
11 นางครองสุข แกวชิน แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
12 น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
13 นางอาร ี จึงเจริญนรสุข แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
14 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
15 นายทวีีศักดิ์ โสมณี แทนหัวหนาสาํนักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
16 นายธีรพล  เจนวทิยา               ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่(อุบลราชธานี) 
17 นายจรัญ ทองทับ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม รพศ. สปส. 
18 วาที่ รท.โฆษติ กัลยา ศูนยสุขภาพจติที่ 7 อุบลราชธาน ี
19 นายสทุธพิงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
20 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
21 น.ส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
22 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
23 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
24 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
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 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
31 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
32 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
33 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉนิ 
34 นางพัชราภรณ กิ่งแกว ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
35 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
36 น.ส.ปณิตา ครองยุทธ แทนผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
37 นายบรรหยัด สุริพล แทนผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
38 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
39 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
40 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
41 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
42 น.ส.อรทัย มุสิกา แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
43 น.ส.ปอมเพชร ศิริผล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
44 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
45 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
46 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
47 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
48 นายณรงคชัย วรรณโคตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
49 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
50 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
51 นายธีรบูลย นิ่มอนุสสรณกุล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
52 นางไพรสุรีย บุญหอ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
53 น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
54 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
55 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
56 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
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57 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
58 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
59 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
60 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
61 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
62 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
63 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
64 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
65 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
66 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
67 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
68 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
69 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
70 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
71 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
72 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
73 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
74 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
75 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
76 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
77 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
78 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
79 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
80 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
81 น.ส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
2 นายพงศธร ศุภอรรถกร รก.ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
3 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
4 นางสุรางค ปรัชบาล รก.ผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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5 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
6 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
7 น.ส.วชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
8 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
9 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 

10 น.ส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
11 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
12 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 
13 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
14 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
15 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
16 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
17 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
18 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

 
พิธีการกอนการประชุม 

- พิธีมอบปายสถานที่ทาํงานนาอยูนาทํางานใหกับหนวยงานที่ผานเกณฑสถานทีท่ํางานนา
อยูนาทํางาน 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.53 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
 ผลการประกวด Healthy Thailand อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ีไดรับรางวลัชนะเลิศ
ระดับภาค และรางวลัชนะเลิศรวมระดับประเทศ 
 ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทยธวัช  บุญไทย ทีไ่ดรับรางวัลแพทยดีเดนของมูลนธิินาย
แพทยกนกศักดิ์ 
 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดอบุลราชธาน ี ในสวนที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข 
มีดังนี ้
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  - ทานผูวาราชการฯ แสดงความขอบคุณทุกสวนราชการที่ไดรวมมือในการดูแล
ควบคุมปองกนัโรคไขหวัดนก 
  - เนนใหปองกันควบคุม โรคที่อาจเกิดขึน้ในฤดูฝน เชน ฉ่ีหนู ไขเลือดออก และโรค
อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพอนามยั 
  - ตัวชี้วัดระดับเร่ือง HA อยูระหวางให พรพ. มาประเมิน (9 ต.ค. 49) ซึ่งคาดวาจะ
ผานเกณฑ  สวนตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑทีน่าพอใจ 
 การอบรมบุคลากรที่จะประจําหนวยแพทยฉุกเฉิน (EMS) ซึง่ อบจ. สนับสนนุรถ 42 คัน จะเร่ิม
จัดการอบรมในวนัที ่1 ก.ย. 2549 โดยบุคลากรที่คัดเลือกมาอบรมจะเนนคัดเลือกบคุลากรที่มีคุณภาพ
และทํางานไดอยางมีประสิทภิาพเทานั้น และไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากวทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีสรรพสิทธิประสงคและ คายสรรพสิทธิประสงค 
 วันที ่ 29 ก.ย. 2549 คงตองงดพธิีเปด EMS เนื่องจากใกลกับวนัเลือกตั้ง สส. และทาน รมต. 
ยังไมไดลงรับนัด จึงตองเลือ่นพิธีเปดไปเปนภายในเดือนตุลาคมนี้แทน แตจะตองเริ่มดําเนนิงานตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 2549 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 วันที่ 3 ส.ค. 2549 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ที่ อบ 0027.001.02 / ว. 6690 ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่ 7 / 2549 เมื่อวนัที ่ 3 สิงหาคม 2549 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทีป่ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
ไดที่งานกิจการพิเศษ 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2549 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
สํานกังานหลกัประกันสขุภาพแหงชาติ  สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธานี)   

เนื่องจากสาํนกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธาน)ี ไดเปด
ดําเนนิการในจังหวัดอุบลราชธาน ีณ อาคารที่ทาํการไปรษณียอุบลราชธาน ีชัน้ 3  และรับผิดชอบพื้นที่ 
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4  จังหวัด ไดแก ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และอุบลราชธาน ี  หากมีขอเสนอแนะประการใด  
กรุณาแจงใหทราบดวย  หมายเลขโทรศัพท 0 4524 0591  โทรสาร 0 4525 5393  ที่สํานักงานมี
อุปกรณ Tele-conference ไวติดตอกับสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่ 
(ขอนแกน) (นครราชสีมา) และ (สกลนคร) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เชียงใหม) (นครสวรรค) 
(พิษณุโลก) ในภาคเหนือ  (ระยอง) ในภาคตะวันออก  (สงขลา) (สุราษฎรธานี) ในภาคใต  (ราชบุรี) 
(สระบุรี) ในภาคกลาง อาจเปนอีกชองทางหนึ่งในการติดตอหรือประชุมกับหนวยงานสาธารณสขุอื่นใน
จังหวัดดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
 แผนงานโครงการฯ ที่จะมีการดําเนนิงานในป 2550 รวมกับจังหวัดมดัีงนี ้ดานงานสุขภาพจิต
ชุมชน คือ การสราง EQ , การสรางและพัฒนาเครือขายสุขภาพจิตทุกระดบั การปองกนัปญหา
สุขภาพจิต (10 ภาวะโรค) และงานวจิัยตางๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ยงัมงีานดานวกิฤตสุิขภาพจิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหารทัว่ไป 
1. การเฝาระวงัสถานการณทางการเงิน  
  จากการวิเคราะหสถานการณทางการเงิน ปจจุบันยังพบวา มีโรงพยาบาล 6-7 แหง ทีย่ังอยูใน
ภาวะวกิฤติ และในขณะนีท้างศูนยเฝาระวังเขต กําลงัดําเนนิการตรวจเยี่ยม ซึง่ปญหาที่พบสวนใหญ
คือ การบริหารเงินและการโอนเงนิในพื้นที ่จึงใครขอใหทานผูบริหารตรวจสอบดูแลอยางใกลชิดดวย ดู
รายละเอียดผลการวิเคราะหไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายบริหารทัว่ไป 
2. การโยกยายขาราชการ/ลูกจางประจํา 

ขอใหหนวยงานที่มีขาราชการ / ลูกจางประจํา ในสงักัด ที่ประสงคจะขอยายไปปฏิบัติราชการ
ยังสวนราชการใหม ไดยื่นคําขอยายพรอมหลักฐานประกอบคําขอยาย สงใหฝายบริหารทั่วไป 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีภายในวนัที ่8 ก.ย. 2549 
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3. งานบุคลากร 

ขอใหหนวยงานในสงักัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ไดตรวจสอบขอมูลจํานวน
บุคลากร (ขาราชการและลกูจางประจาํ) และขอมูลอัตราเงินเดือนของแตละคนที่ปฏิบัติงานจริง ทีง่าน
บริหารบุคคล ภายในวนัที ่ 31 ส.ค. 2549 และขอใหหนวยงานดําเนนิการพิจารณาความดีความชอบ
ขาราชการ/ลูกจางประจาํ รอบเดือนตุลาคม 2549 พรอมสงผลการพิจารณาและเอกสารการประเมิน 
ใหงานบรหิารบุคคล ภายในวันที่ 13 กนัยายน 2549 
4. งานการเงนิ 

การจายตรงเงนิเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ขอใหหนวยงานไดดําเนินการตรวจสอบ 
และแกไขขอมูลใหถูกตอง เลขประจําตัวบตัรประชาชน ,เลขที่บัญชีธนาคาร,พรอมทั้ง กบข. ,กสจ., 
สหกรณออมทรัพย, ธนาคารอาคารสงเคราะห, และหากหนวยงานใดที่ยังไมสงขอมูลการ 
ลดหยอนการจายตรงเงินเดอืนดังกลาว ขอใหดําเนนิการโดยดวน โดยสงขอมลูทาง Web Site 
สสจ.อบ. ที่รับ-สงขอมูลศูนยเฝาระวงัการเงนิ ภายในวันที ่6 ก.ย. 2549 ดวย 
5. งานพัสดุ 

การแตงตั้งเจาหนาทีพ่ัสดุประจําป 2550 ขอใหหนวยงานสงรายชื่อเจาหนาที่เพื่อขอแตงตั้ง
เปนเจาหนาทีพ่ัสดุ ให ฝายบริหารทัว่ไป สสจ.อบ. ภายในวนัที ่15 ก.ย. 2549 ดวย 
6. การประหยดัพลังงาน 
 ผลการดําเนินงานในการประหยัดพลังงานประจําเดือน กรกฎาคม 2549 (ณ วันที่ 29 ส.ค. 
49) ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายบริหารทั่วไป 
7. เร่ืองเพิ่มเตมิ 
 จังหวัดไดแจงเรื่องเงนิ พตส. ไปยัง สนย. เปนที่เรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 28 ส.ค. 2549 ซึ่งอยู
ระหวางรอเงนิจากสํานักงบประมาณ ( ครม. มีมติอนมุัติในหลกัการเปนที่เรียบรอยแลว) และหากวา
ไดรับเงินแลวจะเรงดําเนินการใหสามารถเบิกเงนิ พตส. ในรอบแรกของผูที่ยงัไมไดรับ 

การกําหนดตําแหนงหวัหนาสถานีอนามัย 37 ตําแหนง ขณะนีก้ระทรวงไดสงเรื่องไปยัง กพ. 
เปนทีเ่รียบรอยแลวและกําลงัติดตามอยางใกลชิด คาดวาจะดาํเนนิการใหแลวเสร็จกอนวนัที่ 1 ต.ค. 
2549 

สวนหัวหนาสถานอนามัยทีป่ระเมินนักวิชาการสาธารณสุข 7 ทางเขตไดผานเรื่องแลวและทาง
กระทรวงไดนบัเวลาเกื้อกูลสําหรับผูเกษียณ สงเรื่องมายงัจังหวัดแลวและกําลงัเสนอคําสั่งไปยงัผูวา
ราชการฯ ( 1 คน จากอําเภอเขื่องใน) และกําลงัติดตามเรื่องอีก 2 คน จากกระทรวง 

เงินโบนัส ป 49 คณะกรรมการจังหวัดใชหลักการจัดสรรดังนี ้ คือ 50-40-10 ซึ่งรอยละ 50 จะ
คิดเฉลี่ยตามจาํนวนคน  รอยละ 40 พจิารณาจากผลงาน  
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ป 2549 มีเจาหนาที่ในสังกดัเกษียณราชการจํานวน 13 คน และเจาหนาที่สหกรณ 1 คน โดย
กําหนดจัดงานเลี้ยงในวันที ่29 ก.ย.2549 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหอําเภอทีม่ีหนวยบริการ EMS จํานวน 2 หนวย ขอใหจัดการบริหารจัดการบคุลากรใน
หนวยรวมกัน 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก  

ในเดือนสงิหาคม อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกของจังหวัดอุบลราชธานี  คือ 27.33  ตอแสน
ประชากร มีรายงานพบผูปวยตอเนื่องที่บานขุหลุ  ตําบลขุหลุ  อําเภอตระการพืชผล และพบผูปวยราย
ใหมเกนิ 2 Generation คือ ที่บานกุศกร ตําบลกุศกร อําเภอตระการพชืผล ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายควบคุมโรค 
2. สถานการณโรคไขหวัดนก  

จังหวัดอุบลราชธาน ี มีผูปวยขึ้นทะเบียนเฝาระวงั  64 ราย จาก 13 อําเภอ ซึง่ทกุรายไดจํา
หนอยออกจากทะเบยีนเฝาระวังหมดแลว และจังหวัดอุบลราชธานีไดประกาศวา เปนพื้นที่สงสัยวามี
โรคระบาด หากมีการประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณวามีการพบเชื้อ  สามารถพิจารณานํา
งบภัยพิบัติฉุกเฉินมาใชในการควบคุมโรคได รายละเอียดไดมีหนังสือแจงใหทกุอําเภอทราบแลว 
นอกจากนี้ขอประชาสัมพันธวา วัคซนีไขหวัดใหญรอบใหมมาถึงแลว ขอใหดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของดวนดวย ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายควบคุมโรค 
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนสิงหาคม  

ขอใหเฝาระวงัโรคมมือเทาปาก ซึง่ในเดือนที่ผานมาพบผูปวยสงสยัเสยีชีวิต 1 ราย ที่อําเภอ
เขื่องใน สวนสถานการณโรคเลปโตสไปโรซีสยังอยูในเกณฑทีน่าพอใจ เนื่องจากยังไมมีรายงานพบ
ผูปวยจาํนวนมากในแตละอําเภอ และไมพบผูเสียชวีิต  

เชาวนัที ่ 3 ส.ค. 2549 เวลา 10.00 น. ไดรับรายงานจาก รพ.๕๐ฯ วามีเดก็โรงเรยีนบานดอน
กลาง ตําบลหนองบก กิง่อําเภอเหลาเสอืโกก ทยอยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยอาการคลื่นไส
อาเจียน และถายเหลว จํานวน 50 ราย  Admit  8  ราย ซึง่ทมีสอบสวนโรคไดลงพื้นที่ไปสอบสวนโรค
แลว   ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายอนามยั 
1. งาน พอ.สว.  

ตามที ่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําแผนปฏบัิติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. 
ประจําปงบประมาณ 2550 โดยมมีติใหดําเนนิการอาํเภอละ 6 หมูบาน 12 คร้ังปฏิบัติการ สงให 
สํานักงานมูลนิธ ิ พอ.สว. เพื่อพิจารณา อนุมัติแผนฯ นัน้ ฝายอนามัยไดรับการประสานมาวา 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลของมูลนธิิ พอ.สว. ไมอนุมัติตามเสนอ ทั้งหมดแตใหสามาร
ดําเนนิการได 24 คร้ัง ปฏิบัติการ (ทั้งจงัหวัด) ซึ่งทางคณะกรรมการใหเหตุผลวาหากอนุมัติใหจังหวัด
อุบลราชธานีดําเนนิการ จังหวัด พอ.สว. อ่ืนๆ ก็จะสามารถดาํเนนิการได มีผลเกี่ยวของกับการ
ประทานของทีร่ะลึกสําหรับอาสาสมัคร พอ.สว. 

ขณะนี้ ทางฝายอนามัย ยังรอหนงัสอืแจงผลการพจิารณา อยางเปนทางการ เมื่อไดรับ
รายละเอียดการพิจารณาแลวจะดําเนนิการปรับแผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที ่ พอ.สว. 
ปงบประมาณ 2550 และแจงประสานพืน้ที่ตอไป 
2. งานอนามัยแมและเด็ก  

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยั ไดดําเนนิโครงการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยมี
กลยุทธสําคัญ คือการสงเสริมสนับสนนุและปกปองการเลี้ยงลกูดวยนมแม โดยมีการควบคุมการ
โฆษณาอาหารทารกและเดก็เล็กตั้งแตแรกเกิด - 3 ป และขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไดขอความ
รวมมือใหหนวยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามหลกัเกณฑวาดวยการตลาดและ
อาหารสาํหรับทารกและเด็กเล็ก โดยการไมสนับสนุนใหมีการแจกตัวอยางนมผงดัดแปลงสําหรับทารก
และเด็กเล็กและวิธีการใดๆอันเปนการไมสนับสนนุการเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน ติดโปสเตอรเด็กที่มีชื่อ
นมผง , แจกแผนพับที่มีขอความสนับสนนุจากบริษัทนม ,รับแฟมและเงนิสนับสนนุคาอาหารอาหาร
วางจากบริษัทนม ฯลฯ ตามรายละเอยีดหนงัสือที ่ อบ. 0027.005.02.1 / ว.7027 ลงวันที ่ 30 ส.ค. 
2549 เร่ือง ขอความรวมมือปฏิบัติตามหลกัเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสําหรับทารก  

ในการนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีจึงใครขอใหทุกหนวยงานแจงเจาหนาทีทุ่ก
ทานทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
3. ผลการตรวจประเมินสถานทีท่ํางานนาอยู นาทาํงาน ณ 30 สิงหาคม 2549 

อําเภอที่ยงัดําเนินการไมผาน ขอใหเรงดาํเนนิการปรับปรุงตอใหผานในปงบประมาณ 2550 
ดวย  ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายอนามัย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. การตรวจสถานพยาบาล 

เจาหนาที่จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข จะมาสุมตรวจสถานพยาบาล
ในจังหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที ่13-14 ก.ย. 2549 โดยฝายฯ จะมีหนังสือเชญิตัวแทนอาํเภอมา
ชวงเชาวนัที ่ 13 ก.ย. 2549 เพื่อพบกบัเจาหนาที่จากกองการประกอบโรคศิลปะ และรับการสุมจับ
ฉลากเลือกอาํเภอและสถานพยาบาล(คลนิิก) โดยคณะจะออกตรวจบายวนัที่ 13 ก.ย. 2549 และวันที่ 
14 ก.ย. 2549 
2. อย. นอย 

ผลการประกวด อย . นอย ระดับภาค ประจําป 2549 ดังนี ้ 
•  ภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั จ.เชยีงใหม  
•  ภาคใต โรงเรียนทุงโพธิ์วทิยา จ.พงังา  
•  ภาคกลาง โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสาราษฎร ) จ.เพชรบุรี  
•  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช จ.อุบลราชธาน ี 
•  กรุงเทพฯ โรงเรียนวัดยายรม  
การประกวดในระดับประเทศของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ในวนัที่ 25 ส.ค. 2549 เวลา 

8.30-12.00 น . ณ หอประชุมสุนีย ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาน ี
ประกาศผลวนัที ่7 ก.ย. 2549 ณ โรงแรม ชาลนีา กรุงเทพมหานคร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

ในวนัที่ 8 ก.ย. 2549 จะมีการจัดอบรมพฒันาฐานขอมลูระบบรายงานขอมูลยาเสพติด บสต. 
1-5 ณ ศูนยฝกอบรมคอมพวิเตอร สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี กลุมเปาหมาย คือ รพช.  
1 คน , สสอ ./ สสก. 1 คน โดยวิทยากรจากสํานกัพฒันาระบบบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ 

เดือนสิงหาคม มีความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ รอยละ 99.03 โดยอําเภอศรีเมืองใหมมี
ความครอบคลุมมากที่สุดรอยละ  99.93 รองลงมาคอือําเภอตาลสุม รอยละ  99.86 และอําเภอ
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พิบูลมังสาหารและกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ รอยละ 99.75 เทากนั ตามลําดบั ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายประกนัสุขภาพ 
2. การตรวจคดักรองสุขภาพ 

การตรวจคัดกรองความเสีย่งและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุมผูมีสิทธิประกนัสังคมและ
กลุมผูมีสิทธิขาราชการ ปงบประมาณ 2549 รายละเอียดไดมีหนงัสือแจงใหทราบแลว 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 

1. การตรวจคัดกรองความเสี่ยง   

- กลุมสิทธิประกันสงัคม 50%ของผูประกันตน 
(54,823 คน)=27,412 คน 50 บ. / คน=1,370,575 บ. 

- กลุมสิทธิขาราชการ 50%ของขาราชการ 
(90,006 คน)=45,003 คน 50 บ. / คน=2,250,150 บ. 

2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

2.1กลุมสิทธิประกันสงัคม ผูประกันตนทกุคนในสถาน
ประกอบการ(54,823 คน)  

     - สถานประกอบการกําหนด
กิจกรรม/โครงการ 27,412 คน 30 บ. / คน=822,360 บ. 

     - หนวยบรกิารปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความเสี่ยง ที่ตรวจพบ 411 คน 2,000 บ. / คน=822,330 บ. 

2.2 กลุมสิทธขิาราชการ 4,500 คน 2,000 บ. / คน=9,000,000 
บ. 

     - โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเบาหวาน /ความดัน
โลหิตสูง 

  

รวมงบตรวจคัดกรอง/
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม  14,265,415 

 
3. โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงของผูมสิีทธิหลกัประกัน
สุขภาพถวนหนา จังหวัดอุบลราชธานี ป 2549 

เนื่องจาก สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขตพื้นที่(อุบลราชธานี) ไดจัดสรร
งบประมาณสนับสนนุในการแกไขปญหาการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคใหกับจงัหวัด
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อุบลราชธาน ี จํานวน5,000,000 บาท สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ไดจัดทําโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงของผูมีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวน
หนา จังหวัดอบุลราชธานี ป 2549 เปาหมาย ประชาชนกลุมเสี่ยงและกลุมเปนโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงผูมีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถวนหนา จํานวน 2,500 คน ดูรายละเอียดไดที ่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายประกนัสุขภาพ 
4. งบสรางเสรมิสุขภาพ 

สรุปการจัดสรรงบสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (เดือนตุลาคม 2548-กรกฎาคม 2549) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของผูมีประกนัสังคม ขอใหเปนรูปแบบเดียวกนักับผูมีสิทธิ
ขาราชการ  จะตองไมใหมีความแตกตาง อาจตองของบประมาณจากประกันสงัคมมาสนับสนนุ 
 ปญหาการติดตามรายงานผลการดําเนินงานในโครงการตางมีอยูเปนประจํา ซึง่ตอไปใน
ปงบประมาณ 2550 หากไมมีการรายงานผลการดําเนนิงานมายังจงัหวัด จะไมมีการโอนเงนิ
งบประมาณในโครงการนัน้ลงไปสนับสนนุ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1.กําหนดการจัดทํายทุธศาสตรสาธารณสุข ป 2550  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี    ดําเนินการจัดทํายทุธศาสตร   การพฒันางาน 
สาธารณสุข ป 2550 โดยกําหนดรูปแบบการดําเนนิงาน 4 คร้ัง คือ  

คร้ังที่ 1 ประชุมเชิงปฏบัิติการเพื่อสรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา พรอม
ขอเสนอในการกําหนดยทุธศาสตร โดยผูเขารวมประชุมคือ นักวิชาการจากกลุมงาน สสจ.อบ. ตัวแทน
ดานวชิาการจาก สสอ. รพช. สอ. รวม 140 คน กําหนดดําเนนิงาน วนัที ่31 ส.ค. 2549–1 ก.ย. 2549 
ณ ศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุบลราชธาน ี 

คร้ังที่ 2 สัมมนาเพื่อกาํหนดยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสขุ ป 2550 โดยผูเขารวม
ประชุมคือ  นพ.สสจ.  รอง.นพ.สสจ.  ผูชวยนพ.สสจ  หัวหนาฝาย ห ัวหนางาน ใน สสจ.อบ.  ตัวแทน
สาธารณสุขอาํเภอ ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ตัวแทนนักวิชาการจาก สสอ. และ รพช. ตัวแทน
นักวชิาการจากกลุมงานใน สสจ.อบ. ตัวแทนจากศนูยวชิาการในเขต ประมาณ 80 คน กําหนด
ดําเนนิงาน วนัที ่21–22 ก.ย. 2549  

คร้ังที่ 3 เปนเวทีในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ผูดําเนินงานคือ รอง.นพ.สสจ. ผูชวยนพ.สสจ 
หัวหนาฝาย หวัหนางาน ใน สสจ.อบ. นักวชิาการจากกลุมงานใน สสจ.อบ. ประมาณ 80 คน กําหนด
ดําเนนิงาน ประมาณปลายเดือน กนัยายน – ตนตุลาคม 2549  
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คร้ังที่ 4 เวทปีระกาศนโยบายการดําเนนิงานป 2550 ผูเขารวมประชุม คือ นพ.สสจ. รอง.
นพ.สสจ. ผูชวยนพ.สสจ. หวัหนาฝาย หวัหนางาน ใน สสจ.อบ. สาธารณสุขอําเภอ/กิง่อําเภอ ผอ.รพช. 
หัวหนาสถานอีนามยัทกุแหง ตัวแทนนกัวชิาการจาก สสอ. และ รพช. ตัวแทนนกัวชิาการจากกลุมงาน
ใน สสจ.อบ. ประมาณ 500 คน กําหนดดาํเนนิงาน ประมาณกลางเดอืนตุลาคม 2549 
2. เมืองไทยแข็งแรง 
 เนื่องจากโครงการเมืองไทยแข็งแรง เปนตวัชี้วัดป 2550 ของ CEO แตพบวามีการดําเนนิงาน
ที่ไมตอเนื่อง (เกณฑเดิมคือ ใน 1 อําเภอมี 3 หมูบาน และป 2550 เปาหมาย อําเภอละ 2 ตําบล) 
ดังนัน้  ขอใหแตละหมูบานเปาหมายรายงานผลใหตอเนื่อง  และขอใหผูบริหารติดตามการรายงานผล 
อยางใกลชิด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. งานพัฒนาคุณภาพสถานบริการ 

การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมเพื่อพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลโดยทีมพีเ่ลี้ยงระดบัจังหวัด
จากโรงพยาบาล ที่ผานการรับรองฯ ตามแผนการตรวจเยี่ยมระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 
2549 (ปรับวันที่ตามทมีพี่เลี้ยงฯ และผูรับการตรวจเยี่ยมตกลงกนั) การประชุมฯเลื่อนจากวนัที่ 29 
ส.ค. 2549 เปนวนัที ่11 ก.ย. 2549 ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สสจ. อบ. 
เปาหมาย 

1.ตัวแทนจากโรงพยาบาลในสังกัดสป สธ.และรพ.คายสรรพสิทธิประสงคแหงละ 5 ทาน  
2.ตัวแทนโรงพยาบาลที่เปนเปาหมายหลักในการพัฒนาป 2549 ( ที่จะขอ Accredit ) จํานวน 

4 แหง คือ โรงพยาบาลวารินชําราบ , โรงพยาบาลศรเีมืองใหม , โรงพยาบาลตระการพชืผล และ
โรงพยาบาลน้าํยืน  (แหงละ 10 ทาน)  

อนึ่ง โรงพยาบาลที่จะขอรับการประเมนิจาก พรพ.(ทุกขั้น) รวมทัง้ โรงพยาบาลใน Module 8 
ทั้ง 6 แหง (เขื่องใน,โขงเจยีม,บุณฑริก,น้ํายืนและทุงศรีอุดม) ในหวงเวลา ป 2549 ขอใหประสานงาน
หรือแจงใหจงัหวัดทราบ ทางโทรศัพท – โทรสาร หมายเลข 045 – 261864 ( นายณัฐกฤตย เสงีย่ม
ศักดิ์ ฝายสนบัสนุนบริการสุขภาพ ) เพื่อจะไดประสานงานกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตรระดับ
จังหวัด-เขต ทราบตอไป 
2. PCU 

การจัดสรรงบประมาณเพิม่พิเศษ สนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิเพือ่รับเงินเพิ่มพเิศษ จังหวัด
อุบลราชธาน ี
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เอกสาร_  1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฯ จาํนวน 1 ฉบับ 
             2. หลกัเกณฑการประเมนิผลงานฯ จํานวน 1 ชุด 
             3. สรุปรายงานการประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ จํานวน 1 ฉบับ  
             4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ (เอกสารแนบสบส.1) จํานวน 1 ฉบับ 
             5. แบบฟอรมสํารวจขอมูลเครือขายPCU.(เอกสารแนบสบส.1) จํานวน 1 ฉบับ 

( ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายสนับสนนุฯ ) และหนงัสือ
สงคําสั่งฯ,ข้ันตอนและแนวทางการดําเนนิงานสนับสนนุหนวยบริการปฐมภูมิเพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษ 
ใหกับผูบริหารเครือขาย – สาธารณสุขอาํเภอ เพื่อดําเนินการในภาพโซนทุกโซน กําหนดรายงานผล
การประเมนิใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2549 โดยสามารถ Down Load แบบฟอรมทุกFile
ไดที่ Intranet http://ubo.phoubon.in.th/ รับ-สงขอมูลโซน 1-5  Folder Bonus_PCU49_9B  
3. งานสุขศึกษา 
 สถานบรกิารสธ. ที่ขอรับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ป 2548 ทั้งสิน้ 24 แหง ผานการ
ประเมิน 9 แหง (อ.เมือง 1 แหง, อ.วารนิฯ 3 แหง, อ.พิบูลฯ 3 แหง, PCU.รพศ.สรรพสิทธิประสงค 3 
แหง, อ.เขมราฐ 11 แหง, อ.โขงเจียม 1 แหง, อ.บุณฑรกิ 2 แหง และ รพ.ทุงศรีอุดม 1 แหง )การจัด
ประชุมใหความรู และชี้แจง ทบทวนการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ในวันที ่11 dก.ย. 2549 เวลา 
09.00–12.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้นใตดิน สนง.สสจ. (ภาคบาย ; 13.00-16.30 น. ศึกษาดงูานที ่
PCU.กอ อําเภอวารินชาํราบ) 
4. งาน อสม. 
 ในวนัที ่19 ก.ย. 2549 ณ หองประชุม สนง. สสจ. อบ. จะมีการจัดการอบรมใหแก อสม. และ
เจาหนาที ่เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการปองกนัโรคไขหวัดนก โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย สสม.
ภาค กําหนดเปาหมาย คือ ประธาน อสม. อําเภอ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานควบคมุโรค และ ตัวแทน 
อสม. อําเภอละ 3 คน ทางฝายฯ จะมหีนงัสือแจงใหทราบอีกครั้ง  
5. การพัฒนาระบบขอมูลภาคประชาชน 
 ศูนย สสม.ภาค สนับสนุนงบประมาณใหดําเนนิงานพัฒนาระบบขอมูลภาคประชาชนใน
หมูบานสุขภาพ โดยมีเปาหมายนํารองคือ ตําบลบวังาม อําเภอเดชอุดม และตําบลหนองขอน อําเภอ
เมือง นอกนั้นขอใหแตละอําเภอคัดเลือกเอง อําเภอละ 1 ตําบลๆ ละ 3 หมูบาน รายละเอียดจะมี
หนงัสือแจงใหทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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สํานกังานพฒันาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
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หนวยงานใดทีต่องการนาํรถเขามาประเมนิฯ ใหนาํรถเขามาประเมนิที่ศูนยวิศวกรรมฯ ใน
ระหวางวันที่ 4-8 ก.ย. 2549 ซึ่งฝายบรหิารฯ จะไดประสานอาํเภอดําเนนิการปรบัปรุง สวนอปุกรณ
ตางๆ ทางศูนย EMS จะไดเตรียมสนับสนนุตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ขอมูล Healthy Thailand 

แจงกําหนดการรายงานขอมูล e-Healthy Thailand และ e-Inspection ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - 
ก.ย.49) ภายในวนัที ่25 กนัยายน 2549 
2. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน  

จํานวนรายงานการตรวจสุขภาพ 978,262 record ดูรายละเอียดสรุปผลในภาพรวมและผล
การรายงานรายอําเภอไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ศูนยเทคโนโลยีฯ 
การสงขอมูลการตรวจสุขภาพแยกรายอําเภอ 

ผลการตรวจ 
อําเภอ 

สถาน
บริการ 
ทั้งหมด 

สถาน
บริการ ที่
สงขอมูล 

รอยละ ประชากร 
เปาหมาย จํานวนคน จํานวนครั้ง 

%คน 
เทียบ

เปาหมาย 
เมือง 24 21 87.50 161,377 79,044 94,511 48.98 
ศรีเมืองใหม 19 18 94.74 48,458 35,610 40,930 73.49 
โขงเจียม 13 11 84.62 23,173 8,893 10,369 38.38 
เขื่องใน 33 32 96.97 86,449 73,228 82,804 84.71 
เขมราฐ 13 12 92.31 55,593 17,481 18,097 31.44 
เดชอุดม 30 29 96.67 126,609 88,210 102,058 69.67 
นาจะหลวย 12 10 83.33 39,473 39,801 39,507 100.83 
น้ํายนื 16 15 93.75 50,023 34,428 35,638 68.83 
บุณฑริก 19 19 100 64,280 33,481 35,575 52.09 
ตระการพืชผล 31 29 93.55 90,384 44,724 51,169 49.48 
กุดขาวปุน 11 10 90.91 29,880 25,143 24,569 84.15 
มวงสามสิบ 26 24 92.31 64,202 51,127 62,111 79.63 
วารินชาํราบ 21 17 80.95 119,609 41,000 52,021 34.28 
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พิบูลมังสาหาร 23 20 86.96 93,007 83,768 96,311 90.07 
ตาลสุม 10 6 60 23,404 6,067 7,697 25.92 
โพธิ์ไทร 13 12 92.31 30,068 22,934 25,579 76.27 

 
ผลการตรวจ 

อําเภอ 
สถาน
บริการ 
ทั้งหมด 

สถาน
บริการ ที่
สงขอมูล 

รอยละ ประชากร 
เปาหมาย จํานวนคน จํานวนครั้ง 

%คน 
เทียบ

เปาหมาย 
สําโรง 15 13 86.67 38,986 30,319 36,501 77.77 
ดอนมดแดง 7 6 85.71 19,795 15,324 21,543 77.41 
สิรินธร 10 9 90 34,397 41,183 53,621 119.73 
ทุงศรีอุดม 9 7 77.78 19,943 17,090 20,117 85.69 
นาเยีย 7 5 71.43 18,539 6,609 7,682 35.65 
นาตาล 8 5 62.50 25658 18,266 18,018 71.19 
เหลาเสือโกก 8 6 75.0 19,534 25,523 27,086 130.66 
สวางวีระวงศ 8 6 75.0 22555 5,103 6,094 22.62 
น้ําขุน 8 4 50.0 22,719 3,305 3,447 14.55 
รวม 394 338 85.79 1,328,115 847,663 973,051 63.82 

ไมทราบ  16   4,867 5,206  
 

ขอใหทุกฝายทุกหนวยงาน ตรวจสอบขอมูลโดยละเอียดดวย 
3.สรุปผลการสงขอมูล 18 แฟม 

สิงหาคม 49 
อําเภอ 

PCU 
ทั้งหม
ด 

ม.ค.
49 
(%) 

ก.พ.
49 
(%) 

มี.ค.
49 
(%) 

เม.ย.
49 
(%) 

พ.ค.
49 
(%) 

มิ.ย.
49 
(%) 

ก.ค..
49 
(%) จํานวน รอยละ 

เมือง 22 100 100 100 100 100 100 100 22 100 
ศรีเมืองใหม 17 94.12 88.24 100 88 94.12 94.12 94.12 12 70.59 
โขงเจียม 11 81.82 72.73 81.82 72.73 90.91 81.82 100 9 81.82 
เขื่องใน 31 90.32 96.77 100 100 100 96.77 100 1 3.23 
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เขมราฐ 11 90.91 27.27 72.73 81.82 100 90.91 81.82 11 100 
เดชอุดม 28 96.43 92.86 35.71 96.43 92.86 100 100 28 100 
นาจะหลวย 10 100 90 20 100 10 100 100 0 0 

 
สิงหาคม 49 

อําเภอ 
PCU 
ทั้งหม
ด 

ม.ค.
49 
(%) 

ก.พ.
49 
(%) 

มี.ค.
49 
(%) 

เม.ย.
49 
(%) 

พ.ค.
49 
(%) 

มิ.ย.
49 
(%) 

ก.ค..
49 
(%) จํานวน รอยละ 

น้ํายนื 14 100 42.86 100 100 92.86 100 92.86 10 71.43 
บุณฑริก 17 100 0 100 100 100 100 100 17 100 
ตระการพืชผล 29 96.55 82.76 89.66 0 100 65.52 31.03 0 0 
กุดขาวปุน 9 100 33.33 88.89 55.56 55.56 77.78 66.67 0 0 
มวงสามสิบ 24 100 100 100 100 100 100 100 24 100 
วารินชาํราบ 19 100 0 100 84.21 15.79 100 94.74 3 15.78 
พิบูลมังสาหาร 21 95.24 0 0 0 95.24 95.24 95.24 16 76.19 
ตาลสุม 8 87.5 75 87.5 75.0 87.5 87.5 87.5 7 87.5 
โพธิ์ไทร 11 100 100 100 100 100 100 100 11 100 
สําโรง 13 100 92.31 69.23 100 76.92 100 92.31 12 92.31 
ดอนมดแดง 5 80 100 100 20 100 100 0 5 100 
สิรินธร 8 100 0 100 100 100 100 100 8 100 
ทุงศรีอุดม 7 100 100 100 100 100 100 100 7 100 
นาเยีย 5 80 100 80 80 100 100 80 5 100 
นาตาล 6 100 100 100 100 50 33.33 66.67 0 0 
เหลาเสือโกก 6 100 100 100 100 100 100 100 6 100 
สวางวีระวงศ 6 100 100 100 100 100 100 100 0 0 
น้ําขุน 6 100 100 83.33 83.33 83.33 100 100 1 16.67 

รวม 344 96.51 69.77 81.69 79.01 87.50 93.31 88.66 215 62.68 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหนําขอมลูในการตรวจสุขภาพ ไปวิเคราะหปญหารวมกับผูนําชมุชนในหมูบาน เพื่อวาง
แผนการดําเนนิงานแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชนตอไป 
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 การนาํผูมีพฤติกรรมเสี่ยงมาอธิบายชี้แจงใหตระหนักถงึความสาํคัญในการดูแลสุขภาพ กอน
นํามาอบรม จะทําใหการอบรมเกิดประสิทธิภาพมากกวาไมไดชี้แจงใหทราบถึงความสําคัญเลย 
 การคัดกรองผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใหเกิดโรคความดันโลหติสูง ในกลุมอายุ 40 ปข้ึนได นาจะทํา
ใหมองเหน็สภาพปญหาที่รุนแรงและชัดเจนมากขึ้น 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
นายสมัย  พลูทอง  สาธารณสขุอําเภอวารินชาํราบ 
 เนื่องจากจะมกีารบันทึกภาพ VCD ในพธิีเปด จึงขอใหผูที่จะไปรวมงานเปดการอบรม EMS 
สวมเสื้อสีเหลอืง และผูที่จะเขาคายเขารายงานตัว 07.00 น. ไมควรมาสายกวานี ้และผูบริหารทุกทาน
สวมเสื้อเหลือง โดยสวมเสือ้นักบริหาร (แจ็คเก็ตสีดํา) ทับ ในชวงการฝกจะปลอยกลับทกุวนัศกุรตอน
เย็นและมารายงานตัวเชาวนัจันทรไมเกนิ 07.00 น. เนนย้ําการไป-กลับใหตรงตอเวลา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกการประชุมเวลา  16.53 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  6 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


