
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  11 /  2547  วันที่   30  พฤศจิกายน  2547 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นางสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
8 นายบุญเติม บุญลน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
9 นายสะอาด มุงสิน แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

10 นางลัดดาวัณย คุณวุฒิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
11 นายวรสิทธิ ์ ไหลหลั่ง แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
12 น.ส.ศิริลักษณ เงยวจิิตร แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
13 นายคมชาย สุขยิ่ง ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
14 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
15 นางพรพิศ มุงหมาย แทนหัวหนาสาํนักงานสาธารณสุขเขต 14 
16 นางภิญญดา เจริญสุข แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
17 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
18 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
19 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
20 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
21 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
22 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
23 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
24 นางน้าํเพชร ต้ังยิ่งยง หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
25 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานประชาสัมพันธ 
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26 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
27 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอม 
28 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
29 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
30 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
32 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
33 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
34 นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
35 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
36 นางคนงึนิตย กาฬเนตร งาน EMS 
37 นายเกษมพล วรรณพงศ ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
38 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
39 น.ส.ประภัสสร ศันสนะพิทยากร ฝายประกนัสขุภาพ 
40 นางสรัญญา กรินรักษ ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
41 น.ส.ฑิฆัมพร พันธุพนิิจ ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
42 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
43 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
44 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
45 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
46 นางเพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
47 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
48 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
49 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
50 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
51 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
52 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
53 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
54 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
55 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
56 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
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57 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
58 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
59 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
60 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
61 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
62 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
63 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
64 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
65 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
66 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
67 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
68 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
69 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
70 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
71 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
72 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
73 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
74 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
75 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
76 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
77 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
78 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
79 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
80 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
81 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
82 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
83 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
84 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
85 นายวานิช สายยนื สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
86 นายทวีศีกดิ์ สิงหโห สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน 
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
2 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
3 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
4 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
5 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
6 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
7 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
8 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
9 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 

10 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
11 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
12 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
14 นายธรรม วิทัยวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้
พิธีกอนการประชุม 

พิธีมอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2548 
 

ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขอแสดงความยินดีกับ อสม. ทุกทาน ที่ไดรับรางวัล อสม.ดีเดน ประจําป 2548 และ
ขอขอบคุณ อสม. ทุกทานทีไ่ดใหความรวมมือกับหนวยงานทางสาธารณสุขเปนอยางดียิง่ 

ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกันทํางานในเดือนพฤศจกิายน ที่ผานมาและเปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยเฉพาะกิจกรรมโครงการ To Be Number One การพับนกสันติภาพ และ การงดขาย
เหลาและบหุร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป สวนพนักงานเจาหนาทีท่ี่สามารถดําเนนิการจับกุมไดนัน้ ยังไม
ชัดเจน ขอใหฝายควบคุมโรคติดตามรายละเอียดและแจงใหทราบอีกครั้ง 
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เร่ืองการพบันกสันติภาพ ซึง่มีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ให อสม. เชิญชวนประชาชน 
พับนก เปาหมาย คนละ 1 ตัว โดยใหจงัหวดัรวบรวมสงถงึกระทรวงภายในวนัที่ 3 ธ.ค. 2547 จึงขอให
ทุกหนวยดําเนนิการ และตามที่มีผูเสนอความคิดเห็นใหแขวนนกตามหนาตางของหนวยงานนั้น ขอให
แตละหนวยงานพิจารณาตามความเหน็สมควร 

ขอใหขาราชการทุกสวนทําพิธีถวายสัตยปฏิญาณ ในวนัที ่ 3 ธ.ค. 2547 เวลา 09.00 น. ณ 
ที่ต้ังหนวยงาน เพื่อแสดงพลังของแผนดินและถวายเปนราชสักการะ  รายละเอยีดจะไดมีหนงัสือเเจง
ใหทราบตอไป 

ขอแจงใหทราบถึงผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 ทานใหมทีม่าดาํรงตําแหนงคือ 
นายแพทยสมยศ  ดีรัศมี ทีย่ายมาจากรองอธิบดีกรมการแพทย โดยทานจะมาประชมุ คปสข. 14 วันที่ 
7 ธ.ค 2547 ซึ่งจะมงีานเลีย้งตอนรับในตอนเยน็ หลังจากนัน้ วนัที ่ 8 ธ.ค. 2547 ทานจะเดนิทางไป
ตรวจเยี่ยมจงัหวัดศรีสะเกษ และอํานาจเจริญตอไป 

สืบเนื่องจากการประชุมจัดทาํแผนงานที่ผานมา จะไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทบทวน
วิสัยทัศน และพันธะกิจ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร กับ CEO คาดวานาจะเสรจ็ส้ินไมเกนิวนัที่ 10 
ธ.ค. 2547 นี้ เพื่อจะไดนาํเสนอใหแตละหนวยจัดทําแผนรองรับ ซึง่แผนงบประมาณจะไดแจงใหทราบ
อีกครั้ง และจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในชวงกลางเดอืนธันวาคม ชี้แจงผูปฏิบัติกอนวนัที่ 25 ธ.ค 
2547 เพื่อจะไดเร่ิมดําเนนิงานในเดือนมกราคม 2548 

ขอใหหนวยงานราชการสาธารณสุขทุกแหง จัดทาํปายประชาสัมพนัธ โดยมีขอความดังนี ้
“นอมรับพระราชเสาวนยี สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถ ชาวสาสุขรวมใจรวมพลงัสรางสนัติสุข 
สูชาวใต” และใหมีภาพนกสนัติภาพประกอบบนแผนปายดวย ทั้งนี้ใหติดปายหนาสาํนักงานและสถาน
บริการทุกแหง ตามแตพิจารณาความเหมาะสม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
 ทางโรงพยาบาลจะมีโครงการอบรมการฝงเข็ม ระยะเวลา 3 เดือน  คือระวางวนัที ่17 ม.ค. 
2548 –15 เม.ย. 2548 นี ้โดยจะมีแพทยจากประเทศจีนมารวมสอน คาลงทะเบียน 25,000 บาท ซึ่งจะ
จัดการอบรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค รับสมัครตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 และในวนัที ่15 ธค.2547 จะมีการอบรมเรื่องการสรางสขุภาพ รายละเอียดจะแจงใหทราบอีก
คร้ัง 

วันแขงขันกีฬาสาธารณสุข จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธ.ค. 2547 (กีฬาสาธารณสุขของกระทรวงจะ
จัดขึ้นในวนัที ่30 ม.ค. 2548 ) โดยในปนีท้างโรงพยาบาลฯรวมกับวิทยาลัยพยาบาลฯ จะเปนเจาภาพ
ในการจัดการแขงขัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ขอใหโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญสงแพทยมาเรียน และใหชวยดูแลหาผูปวยสําหรับการ
เรียนฝงเข็มดวย 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.9370 ลงวนัที ่
22 พฤศจิกายน 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่10 / 2547 เมือ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 และ 
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมดังกลาว  ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

วิทยาลัยพยาบาลฯ จะจัดโครงการอบรมฟนฟูวิชาการประจําปงบประมาณ 2548 ดังนี้ 
(รายละเอียดจะไดแจงใหทราบตอไป) 

1.เร่ือง การบูรณาการ : การดูแลผูปวยที่มแีผลและออสโตมี ระหวางวนัที ่30-31 ม.ค. 2548 
ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด จงัหวัดอุบลราชธาน ีคาลงทะเบียน 800 บาท 

2.เร่ือง บทบาทพยาบาล : จริยธรรมและกฎหมายกับการดูแลผูปวยในระยะสุดทาย ระหวาง
วันที่ 4-5 ก.พ. 2548 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด จงัหวัดอุบลราชธานี คาลงทะเบียน 800 บาท 

3.เร่ือง การดูแลผูปวยภาวะวิกฤต ระหวางวนัที ่4-5 มีนาคม 2548 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด 
จังหวัดอุบลราชธาน ีคาลงทะเบียน 800 บาท 

4.โครงการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติสําหรบัพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ระหวางวนัที ่27-29 
เมษายน 2548 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด จังหวัดอุบลราชธานี คาลงทะเบียน 1,200 บาท 

5.การรับสมัครนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง 2 ป โดยมีหลักสูตร
การเรียนปกติ และหลักสูตรเรียนเสาร-อาทติย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 7

4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
เนื่องจากโรงพยาบาลจะจัดการอบรมการพัฒนาเครือขายผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต เพื่อการ

พัฒนางานและกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน โดยจะอบรม 4 รุน คือ รุนที ่1 วันที่ 20-21 ธ.ค. 2547 
รุนที ่ 2 วันที่ 23-24 ธ.ค. 2547 รุนที ่ 3 วันที ่ 6-7 ม.ค.2548 และรุนที ่ 4 วันที่ 10-11 ม.ค.2548 
เปาหมายคือผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต จาก สสจ. รพศ. รพช.และสสอ. PCU และเทศบาลทุกแหง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 สํานกังานปองกันและควบคุมโรคที่ 7 

1.สถานการณไขวัดนก ในจังหวัดอุบล ณ วนัที ่29 พ.ย. 2547 ยังไมมีรายงานเขามาเพิ่มเติม 
สวนผูปวยเกาที่รายงานไดจําหนายออกไปหมดแลว 

2.การรณรงคกวาดลางโปลโิอ โดยการใหวัคซีนในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป รอบที่ 1 วนัที ่21 .ค. 
2547 และรอบที่ 2 วันที่ 18 ม.ค. 2548 ขอเชิญชวนทุกทานทีม่ีบุตรหลานในชวงอายุดังกลาวนําเด็กไป
รับวัคซีนดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

ทางศูนยฯ จะจัดการชี้แจงแผนการดําเนินงานโครงการทัง้หมดของกรมสุขาพจิต ของ
ปงบประมาณ 2548 ที่จะมีการดําเนินงานในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 14 ในวนัที ่ 9 ธ.ค. 2547 ณ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ กลุมเปาหมายคือผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต จาก สสจ. รพศ. และรพช. 
ทุกแหง ทั้งนี้ไดมีหนงัสือเชญิทุกหนวยงานเปนที่เรียบรอยแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ Healthy Thailand เดือนตุลาคม 
2547  

การประเมินตําบล Healthy สรุปผลการประเมิน Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด ผานเกณฑ รอยละ ตําบล Healthy อําเภอHealthy 
เมือง 12 7 58.33 ผาน ผาน 
ดอนมดแดง 4 0 0 ไมผาน ผาน 
มวงสามสิบ 14 0 0 ไมผาน ผาน 
เขื่องใน 18 0 0 ไมผาน ผาน 
ก.เหลาเสือโกก 4 0 0 ไมผาน ผาน 
รวมโซน 1 52 7 13.46   
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การประเมินตําบล Healthy สรุปผลการประเมิน Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด ผานเกณฑ รอยละ ตําบล Healthy อําเภอHealthy 
เขมราฐ 9 0 0 ไมผาน ผาน 
นาตาล 4 0 0 ไมผาน ผาน 
กุดขาวปุน 5 0 0 ไมผาน ผาน 
ตระการพืชผล 23 0 0 ไมผาน ผาน 
โพธิ์ไทร 6 0 0 ไมผาน ผาน 
รวมโซน 2 47 0 0   
พิบูลมังสาหาร 14 0 0 ไมผาน ผาน 
สิรินธร 6 6 100 ผาน ผาน 
ตาลสุม 6 0 0 ไมผาน ผาน 
โขงเจียม 5 5 100 ผาน ผาน 
ศรีเมืองใหม 11 0 0 ไมผาน ผาน 
รวมโซน 3 42 11 26.19   
วารินชาํราบ 16 0 0 ไมผาน ผาน 
สําโรง 9 0 0 ไมผาน ผาน 
ก.นาเยยี 3 0 0 ไมผาน ผาน 
ก.สวางวีรวงศ 4 0 0 ไมผาน ผาน 
รวมโซน 4 32 0 0   
ก.น้ําขุน 4 0 0 ไมผาน ผาน 
ทุงศรีอุดม 5 0 0 ไมผาน ผาน 
บุณฑริก 8 1 12.5 ไมผาน ผาน 
น้ํายนื 7 0 0 ไมผาน ผาน 
นาจะหลวย 6 0 0 ไมผาน ผาน 

เดชอุดม 16 0 0 ไมผาน ผาน 
รวมโซน 5 46 1 2.17   
รวมจังหวัด 219 19 8.68   
 
จํานวนอําเภอ Healthy 3 อําเภอ (12.0%) 
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อําเภอที่ไมรายงานขอมลูโครงการ Healthy Thailand ระดับหมูบาน 
ตุลาคม 2547 พฤศจกิายน 2547 

ลําดับ อําเภอ หมูบานทัง้หมด 
ไมสง รอยละ ไมสง รอยละ 

1 ก.สวางวีรวงศ 54 50 92.59 50 92.59 
2 มวงสามสิบ 158 136 86.08 136 86.08 
3 วารินชาํราบ 187 155 82.89 155 82.89 
4 พิบูลมังสาหาร 177 91 51.41 91 51.41 
5 ก.เหลาเสือโกก 53 46 86.79 8 15.09 
6 น้ํายนื 94 19 20.21 12 12.77 
7 ตระการพืชผล 234 21 8.97 21 8.97 
8 สําโรง 108 8 7.41 8 7.41 
9 เดชอุดม 234 5 2.14 5 2.14 

10 ทุงศรีอุดม 52 1 1.92 1 1.92 

 รวมทั้งจังหวดั 2,627 532 20.25 487 18.54 

ขอมูลที่ไดมาจากผลการนิเทศครั้งที ่3/ 2547  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลตระการพืชผล 

เนื่องจากชวงนีใ้กลเทศกาลปใหม ทางโรงพยาบาลจึงใครขอนําเสนอผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพ 
โดยศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย ซึ่งในปนี้ทางศูนยไดจัดเปนชุดสมนุไพรที่เหมาะสําหรับมอบใหเปน
ของขวัญ ทั้งนี้ทานสามารถเลือกผลิตภัณฑและใหจัดเปนชุดใหก็ได โดยไมคิดคาจัดเปนชดุ ทาง
โรงพยาบาลขอเชิญชวนทุกทานที่สนใจตดิตอสอบถามได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหารทัว่ไป 
1. ผูขอรับเงินเพิม่พิเศษ 2 ราย 

ชื่อ ตําแหนง สถานทีป่ฏิบัติงาน ระยะเวลา 
น.ส.รัชนี ต้ังมานะกุล  เภสัชกร 5  รพ.สรรพสิทธปิระสงค 1 ธ.ค.47 - 30 ก.ย.48 
น.ส.นิตยา ดาววงศญาติ  เภสัชกร 7 รพ.สรรพสิทธปิระสงค 1 ม.ค.48 - 30 ก.ย.48 
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2. ผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษ 2 ราย 
ชื่อ ตําแหนง สถานทีป่ฏิบัติงาน ระยะเวลา 

น.ส.เปรมจิตต เชื้อทอง เภสัชกร 3 รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ 1 พ.ย.47 เปนตนไป 
น.ส.ชลันธร โชยศิริ เภสัชกร 4 วสส.อบ. 1 ต.ค.47 เปนตนไป 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. งานควบคุมโรคอุบัติใหม 
 สถานการณโรคไขหวัดนกในคน/สัตว  ส่ิงสนับสนนุทีก่รมจะสนบัสนุนมาคาดวาใกลจะสง
มาแลว ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ฝายควบคุมโรค 
2. งานโรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 
 กําหนดการรณรงคใหวัคซนีโปลิโอในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในป 2547 (ในเขตอําเภอชายแดน
ใหหยอดในเดก็ตางชาติที่อายุตํ่ากวา 15 ปดวย) 

- คร้ังที ่1 วันที ่21 ธันวาคม 2547 
- คร้ังที ่2 วันที ่18 มกราคม 2548 

3. งานโรคติดตอที่นําโดยแมลง 
โรคมาลาเรีย : รายงานผูปวยเสียชีวิตดวยโรคมาลาเรีย ป 2547 ( 2 ราย ) ซึ่งขอใหเฝาระวงัใน

กลุมนกัทองเทีย่วทีเ่ขาไปในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ชายแดน 
โรคไขเลือดออก : รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่ 

www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ฝายควบคุมโรค 
4. งานระบาดวิทยา 

สรุปสถานการณโรคติดตอ ที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนพฤศจกิายน 
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดทีฝ่ายควบคุมโรค 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. ประกาศผลการประกวด อสม.ดีเดนระดับจังหวัด 

สาขา ชื่อ - สกลุ อําเภอ 
สาขาการควบคุมปองกนัโรคไขเลือดออก นางมานุณี วลิาวรรณ ตระการพืชผล 
สาขาการดําเนินงานเรื่องเอดสในชุมชน นายประเสริฐ โสรส วารินชาํราบ 
สาขาสุขภาพจิตชุมชน นายคาํมี ทิณเสวก ตระการพืชผล 
สาขาแกไขปญหายาเสพตดิ นายสหีา มงคลแกว เขื่องใน 
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สาขา ชื่อ - สกลุ อําเภอ 

สาขาการสรางสุขภาพ นางสมศรี กองสุข เมือง 
สาขาการบริการ ศสมช นางอุบลรัตน งอกงาม เมือง 
สาขาการออกกําลังกาย นางนิคมรัก ครองยุต เขื่องใน 
สาขาคุมครองผูบริโภค นางบัวพิศ คณะพันธ เมือง 
สาขาการแพทยแผนไทยและภูมิปญญา
ทองถิน่ดานสขุภาพ นายวิสูตร ทองธารา ตระการพืชผล 

สาขาการพัฒนาสงัคม นายอทุัย อวนล้ํา เมือง 
 
ให อสม. เขารับการประกวดระดับเขต ในวนัที ่8 ธ.ค. 2547 เดินทางวันที่ 7 ธ.ค. 2547 โดยขึ้น

รถที่สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 

2. ทุนการศึกษาบุตรธิดา อสม.  
ยังไมมีความคบืหนาจากกระทรวง สวนการใหสิทธิพิเศษแกบุตร อสม. ที่จะเขารับการศึกษา

ในหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ทางฝายบริหารทั่วไปไดมีหนงัสือแจงเวยีนใหทราบแลว 
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเตมิไดที่ฝายยุทธศาสตร 
3. การจัดทําแผนยทุธศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี ป 2548 

จังหวัดจะดําเนินการจัดทาํแผนยุทธศาสตร ในวนัที ่ 2 ธค.47 ขอเชิญเจาหนาทีร่ะดับอําเภอ
รวมพิจารณาดังนี้ โซนละ 3 คน (ประกอบดวย สสอ. ผอ.รพช. และ นว.ยุทธศาสตร) 
4. การเสนอโครงการเพื่อขอรับอนุมัต ิ 
 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติโครงการ นัน้ เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เชนเดียวกนั จงึขอใหดําเนินการดังนี ้

1) กรณีเงิน CUP ขอใหเห็นชอบโครงการ มาจาก 2 สวน คือ มีลายเซ็น ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลและ สาธารณสขุอําเภอ  

2) กรณีเปนเงนิบาํรุง เฉพาะ สอ. ผูเห็นชอบโครงการ คือ สาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
3) กรณีเปนเงนิบาํรุง รพช. (ที่ไมใชเงนิของ CUP) ผูเหน็ชอบโครงการ คือ ผูอํานวยการ

โรงพยาบาล 
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ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. งาน To be number one 

จากการทีทู่ลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯเยี่ยมกิจกรรมใน
โครงการ To be number one ของจังหวดัอุบลราชธาน ีในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ณ ชุมชนลับแล 
อําเภอวารินชาํราบ และทุงศรีเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขอขอบพระคุณหนวยงานตาง ๆ ที่ไดใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ทาํใหงานสาํเร็จลุลวง
ดวยดี 
2. งานยาเสพติด 

ดวยศูนยอํานวยการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดจัดงานรวมพลงั
แผนดิน รวมเฝาระวงัปญหายาเสพติด ในวนัศุกรที่ 3 ธันวาคม 2547 ณ ลานเทยีนทุงศรีเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อใหพลงัแผนดินทุกหมูเหลาประกาศเจตนารมณ ในการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดมิใหหวนกลับมาอีก และเพื่อเปนการถวายสัตยและถวายเปนพระราชสักการะของ
พลังแผนดนิทัง้ประเทศ ในการเฝาระวงัปญหายาเสพติด นอมเกลาฯถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  

จึงขอเชิญทุกทานและบุคลากรในสงักัด ทูลเกลาถวายรายชื่อในการรวมเปนพลงัแผนดินเฝา
ระวังปญหายาเสพติด และรวมงานรวมพลังแผนดินรวมเฝาระวงัปญหายาเสพติด ในวนัศุกรที่ 3 ธ.ค.  
2547 เวลา 16.00 –17.30 น. ณ ลานเทียนทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
 
ฝายประกันสขุภาพ 
แนวทางการดาํเนนิงาน UC ป 2548 ของหนวยบรกิารในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 

1. เรงรัดการขึ้นทะเบียนสิทธิใหม และแกไขสิทธิช้ําชอน 
2. กระทรวงจดัสรรงบเหมาจายรายหวัตามแนวทางของ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ โดยคํานวณ

ดําเนนิการรายหัวและจัดสรรเปนรายโรงพยาบาล โดยมีหลักการดังนี้ งบที่จัดสรร คือ งบดาํเนนิการ
สุทธิ หลงัหัก 

- การหักเงินสวนกลางที ่สปสช.รวมคาวัคซีนพืน้ฐาน  
- หักเงนิเดือนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  

เนนการจัดสรรเพื่อใหสถานบริการทุกแหง 
- อยูรอดไดและสามารถปรับตัวเขากับสภาวะการใหบริการที่เปลี่ยนไป 
- สงเสริมใหสถานบรกิารเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการและบริหารจดัการ  
- คงรักษาความสัมพนัธเกื้อกูลกันระหวางพี่และนอง ในจังหวัดเดียวกนั 

ปจจัยที่ใชในการพิจารณาจดัสรร คือ 
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- สัดสวนงาน UC และ Non-UC ของโรงพยาบาลแตละแหง โดยเฉพาะสวนที่เปน
เงินเดือนขาราชการ 

- ปรับเงินที่ไดรับจัดสรรจากปจจัยเงินเดอืนขาราชการดวยดัชนถีวงน้ําหนกัของปจจัย
ตางๆ ดังนี ้

1. ดัชนีโครงสรางอายุของประชากร UC  
2. ดัชนีปริมาณงานตอบุคลากรทางการแพทย  
3. ดัชนีความยากลาํบากในการปฏิบัติงาน 
- สํารองเงินไวที่สวนกลาง 19.63 บาทตอบัตร 

3. การจัดสรรเงินภายในจงัหวัดใชแบบ Exclusive Capitation 
4. งบผูปวยใน จัดสรรแบบกองทนุ DRG กรณีสงตอหนวยบริการในสงักัด กสธ. นอกจังหวัด 1 

RW = 4,000 บาท ทกุระดับบริการ 
5. การตามจายผูปวยนอก เรียกเก็บตามคาใชจายจริงแตไมเกิน 700 บาท และเพิม่กรณีตรวจ

พิเศษ เชน CT – SCAN , Ultrasound , Angiogram , Tumor marker , IVP เปนตน 
6. เรงรัดการจายหนี้ภายใน 30 วัน 
7. ใหจังหวัด ,CUP , PCU ทุกแหง 

- ทําแผนบริการสุขภาพใหสอดคลองกับชดุสิทธิประโยชนและปญหาสขุภาพในพืน้ที ่
- ทําแผนพฒันาและแผนการใชงบประมาณของหนวยบริการ 

ทั้งนี้มอบใหผูตรวจราชการเปนผูพิจารณา และเกลี่ยงบประมาณไดในกรณีที่จาํเปน 
8. มีแผนอัตราบุคลากรตาม GIS 

Fixed Cost ของ PCU ป 2548 
1. คาจางลูกจางชัว่คราว 

1.1 คนงาน จางอัตราเดือนละ 3,090 บาท 
1.2 พนกังานผูชวย จางอัตราเดือนละ 4,220 บาท 
1.3 เงนิสมทบประกันสงัคม 5% เดือนละ 365.50 บาทรวมเปนเงนิ 7,675.50 บาท 
1.4 ผูชวยทันตาภิบาล จางอัตราเดือนละ 4,220 บาท 
1.5 เงนิสมทบประกันสงัคม 5% เดือนละ 211 บาท 

2. คาสาธารณูปโภค จัดสรรให PCU ละ 1,200 บาทตอแหงตอเดือน 
ใหสาธารณสุขอําเภอเปนผูควบคุมกํากับดูแลงบ PP และงาน PP ตามชุดสิทธิประโยชน 

ระบบการสงตอและอัตราการจายคาบริการฯ ใชเกณฑเดิมป 2547 
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเตมิไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
ควรมีการแจงและใหสุขศึกษาแกนักทองเที่ยว ทราบและปองกนัการติดเชื้อ สวนการ

รับประทานยากอนเขาพื้นทีน่ั้น ทางกองมาลาเรียไมแนะนําใหใชเนื่องจากการปองกันนั้นไมแนนอน  
 ขอใหเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุมรวมปรึกษาหารือ และวางแผนการปองกันและ
ควบคุมโรคมาลาเรีย พรอมทั้งวางมาตรการตอไปดวย 
 ในปงบประมาณ 2548 ทุนการศึกษาอาจไมไดรับเปนเงนิงบประมาณสนับสนนุ แตอาจเปน
คะแนนชวยเหลือในการสอบเรียนตอ หรือใหสิทธโิควตาในการเรียนตอ รายละเอียดยังไมชัดเจน ขอให
ฝายที่รับผิดชอบติดตอสอบถามใหชัดเจน 
 ในวนัที ่ 22 ธ.ค. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยม
โรงเรียน ตชด. ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ีไดแก โรงเรียน ตชด.ปาหญาคา อ.สิรินธร โรงเรียน ตชด.ปา
ไม อ.บุณฑริก และโรงเรียน ตชด.แกงศรีโคตร อ.สิรินธร จึงขอใหจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่คอยใหบริการ 
และจัดรถ Ambulant ของ รพศ. ติดตามขบวนเสด็จ   
 งบประมาณตางๆที่ไดรับขอใหทุกทานบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีผลงาน
ชัดเจน โดยเนนทีง่านสรางเสริมสุขภาพในเชิงรุก และขอใหมีบัญชีรับจายงบประมาณแยกออกมาจาก
บัญชีปกติ ซึ่งจะบรหิารจดัการในรูปแบบ CUP ผูมีสิทธิเบกิจายคือผูอํานวยการโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอาํเภอรวมกนั และหากเปดบญัชีแลวแจงกลับมายงัฝายประกับสุขภาพโดยดวนดวย 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
งานเอดสและกามโรค 

เนื่องในวนัที ่1 ธ.ค 2547 เปนวนัเอดสโลก ซึ่งในปนี้จะจดังานทีห่อประชุมวทิยาลัยเทคนิค
จังหวัดอุบลราชธาน ีต้ังแตเวลา 08.30 –15.00 น. และคําขวัญวันเอดสโลกปนี้คือ “เยาวชนรุนใหม 
เขาใจเรื่องเพศ รวมปองกันเอดส” ภายในงานมีกิจกรรมตางๆมากมายและที่นาสนใจและขอความ
รวมมือทกุหนวยงานประชาสัมพันธคือ การเสวนาในหัวขอเร่ือง “เยาวชนรุนใหม เขาใจเรื่องเพศ รวม
ปองกันเอดส” โดยจะมีการถายทอดเสยีงทางสถานวีทิยุการจายเสยีงแหงประเทศไทย F.M. 98.5 Mhz 
ต้ังแตเวลา 09.00-12.00 น. และจัดใหมีการโทรศัพทเขามารวมเลนเกมสตอบปญหาชิงรางวัล ทาง
หมายเลข 045-250333 

 
ฝายยุทธศาสตราธารณสุข 

ขอแจงยกนกสันติภาพ ทีพ่บัสงมามีจํานวนทั้งสิน้15,217ตัว หนวยงานใดตองการสงเพิ่มเติม
ขอใหสงภายในวนัที ่2 พ.ย. 2547 กอนเวลา 12.00 น. 
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ฝายอนามยั 
ในวนันี ้ชมรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย จะมาขอบคุณผูบริหารทกุทานโดยการ

นําอาหารมาเลี้ยงที่ลานออกกําลงักายหลังบานทานนายแพทย ซึ่งจะมีรายการอาหาร 17 รายการ เปน
รายการอาหารเมนูชูสุขภาพ จึงใครขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานดังกลาวดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.00 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


