
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  12 /  2547  วันที่   30  ธันวาคม  2547 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

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

 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
 นางสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 นายปรทิัศน เจริญชาง แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
 นางสาวดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
 นางพรพิศ มุงหมาย แทนสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
 นางภิญญดา เจริญสุข แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอมเทศบาลนครฯ 
 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
 นางน้าํเพชร ต้ังยิ่งยง สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 นส.ศรินทร กิระนนัทวัฒน แทนหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
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 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
 นายสุรพงศ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอม 
 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นางคณึงนิตย กาฬเนตร หัวหนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการการแพทยฉุกเฉนิ 
 นายปยมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 นายสทิธิชยั วิทิตถิรานนัท แทนผูชวยหัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
 นางจิรวัฒน สุสิงห แทนผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
 นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
 นางรัชนพีร สิมาฉายา งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ 
 นส.ฑิฆัมพร พันธุพนิิจ งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ 
 นส.อุบลรัตน บุญทา ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
 นางสุภาภรณ อุตมัง ฝายอนามัย 
 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
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 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
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 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
 นายวานิช สายยนื สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

 นายกว ี ไชยศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายธรรม วิทัยวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.55 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

สํานักงานสาธารณสุขไดปรับโครงสรางการบริหารภายในโดยเพิ่มงานกิจการพิเศษ อยูใน
กรอบฝายบรหิารทัว่ไป โดยมีคุณสุปรีดา  บุญทาวเปนหวัหนางาน ซึ่งจะรับผิดชอบงานประสานงาน
หองประชมุ ประสานงานภายในองคกร รับแขกและผูมาเยีย่มสํานักงาน อีกฝายทีข้ึ่นมาใหมคือ ฝาย
สนับสนนุบริการสุขภาพ มคุีณวิโรจน  เซมรัมย เปนหวัหนาฝาย ซึ่งจะรับผิดชอบงานประชาสมัพันธ 
งานผลิตสื่อ งานคุณภาพ งาน NGO และงาน อสม. นอกจากนี้ยงัมกีารปรับเปลี่ยนผูบริหาร คือ ทญ.
น้ําเพชร  ต้ังยิง่ยง ยายไปปฏิบัติราชการที ่ ศูนยอนามัยที่ 7 และ กลุมภาระกิจพฒันาการแพทย (ฝาย
ประกันฯ, ฝายการแพทย, ฝายคุมครองฯ และฝายสนบัสนุนบริการสุขภาพ)มี นพ.ชัยพร  พรหมสิงห 
เปนผูติดตามควบคุมกํากับรวมทัง้การติดตามงานในโซน 3  อ.นิพนธ มานะสถิตพงศ ติดตามกํากับ
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งาน ฝายควบคุมโรค และฝายอนามัย นายบัณฑิต ประชุมรักษ ควบคุมกับกับฝายบริหารฯ และฝาย
ยุทธศาสตร และนายสวัสด์ิ ทองผา ดูแลกาํกับโซน 4 

ในวันที่ 4 มค. 2548 จะมีการจัดงานปใหมของสํานักงาน จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทกุทานรวมงาน
ดวย  

งานปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม เปาหมายของจงัหวัดจะตองมผูีเสียชีวิตไมเกิน 19 ราย 
ทางจังหวัดจึงขอใหทุกหนวยมีการดําเนินงานอยางเขมแข็ง และจริงจัง  โดยผูที่ปฏิบัติงานประจาํที่ศูนย
รับแจงเหตุของแตละอําเภอจะตองอยูปฏิบัติงานตรงตามเวลา และขาราชการทุกคนจะตองปฏิบัติตาม
มาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. หากไมปฏิบัติตามจะมีการลงโทษทางวินัยและมีผลตอการพิจารณาขั้นเงินเดือน 
ในสวนการรายงานขอมูลอุบัติเหตุ ทางกระทรวงขอใหรายงานใหทราบดวย ซึ่งเปนการรายงานขอมูล
เดียวกันกับของอําเภอทีร่ายงานเขามายังจังหวัด และขอใหฝายควบคุมโรคจัดทําแผนการตรวจเยี่ยมจุด
ตรวจแตละอาํเภอดวย โดยขอใหมีการบันทกึผลการปฏิบัติงานในทุกสวน 

จากการประชมุเรื่องตลาดสดนาซื้อ ไดแบงกลุมประเภทของตลาดออกเปนกลุมดังนี้ กลุมที่ 1 มีแผง
ไมเกิน 40 แผง มีจํานวน  10 ตลาด กลุมที่ 2 มีแผงตั้งแต 40-100 แผง มีจํานวน 10 ตลาด และกลุมที่ 3 มี
แผงมากกวา 100 แผง จํานวน 13 ตลาด ซึ่งขอใหแตละอําเภอดาํเนินการใหผานเกณฑมาตรฐานในกลุม
แรกใหเสร็จส้ินภายในเดือนมกราคม กลุมที่ 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ และกลุมที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่อบ 0027.001.02  / ว.9905   ลง
วันที่  13  ธันวาคม  2547  ไดสรุปรายงานการประชมุคร้ังที่  11 / 2547  เมื่อวนัที ่ 30  พฤศจกิายน 
2547 และ Down load  ไวที่ www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชมุพิจารณาและตรวจสอบ 
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

ในปการศึกษา 2548 ทางวทิยาลัยฯจะรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลตอเนื่อง โดยแบง
ออกเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติรับจํานวน  100 คน และภาคพิเศษ(เรียน 3 วันตอสัปดาห นาน 3 ป)  รับ
จํานวน  100 คน เร่ิมรับสมคัรตั้งแตวันที ่10 มค. 2548 ถึงวนัที่ 4 กพ. 2548 โดยในหลักสูตรภาคพิเศษ
จะรับสมัครนกัศึกษาไมจาํกัดพื้นที ่ ซึ่งรายละเอียดทกุทานสามารถตดิตอสอบถามไดที่วิทยาลัย และที่ 
Web site www.sphnc.com  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

1.ขอความรวมมือในการจัดสัมมนาผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตที่จะจดัอีกครั้งในวนัที่ 6-7 มค. 
2548 ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้จะมีกิจกรรมในภาคกลางคืนดวย และงบประมาณในสวนคาที่พักและ
อาหารทาง รพ.จะเปนผูรับผิดชอบ ดังนัน้จึงขอความรวมมือจากทานผูบริหารทุกทาน สงเจาหนาที่เขา
รับการสัมมนาในครั้งนี้ดวย 

2.เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล โดยผูอํานวยการ
เดิมจะยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และผูอํานวยการทาน
ใหมคือ นพ.ธรณินทร กองสขุ ยายมาจากโรงพยาบาลจติเวชเลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.3 วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี 

แผนการผลิตบุคลากรในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ป 2548 ยังคงเปนแผนเดิม สวนที่เพิม่เติมคือ
การผลิตบุคลากรสําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะผลิตเพิ่มจาํนวนปละ 200 คน นาน 5 ป จาก
จํานวนที่ตองผลิตปละ 500 คน ดังนัน้บุคลากรที่จะไดสําหรับจงัหวัดอื่นๆทั่วประเทศคือ 300 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.4 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี

กําหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่องการคัดกรองโรคมะเรง็เตานมโดยใชเครื่อง Mammogram  ใน
วันที่ 12-13 มค. 2548 หองประชุมชัน้ 6 เปาหมายคอืบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีเครื่อง 
Mammogram หากผูที่ไมอยูในกลุมเปาหมายสนใจ สามารถเขารวมรับฟงได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.5 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
ในวนัที ่ 11-12 มค. 2548 ณ โรงแรมพลอยพาเลส จ.มุกดาหาร ทางศูนยฯจะไดจัดอบรมเรื่อง

เทคโนโลยีสุขภาพจิตสําหรับวิทยากรเครอืขายงานสุขภาพจิต ในโครงการงานสรางเสริมสุขภาพใจ ป 
2548 โดยมีเปาหมายเปนบคุลากรจาก สสจ. รพศ. รพช. และ PCU จํานวน 60 คน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  ระบบขอมูล e-Inspection และ e-Healthy Thailand 
 - ผลการประเมินหมูบานและตําบล Healthy Thailand ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th 
 - อําเภอที่ไมรายงานขอมูลโครงการ Healthy Thailand ระดับหมูบาน 

ตุลาคม 47 พฤศจิกายน 47 ธันวาคม 47 
ลําดับ อําเภอ หมูบานทั้งหมด 

ไมสง รอยละ ไมสง รอยละ ไมสง รอยละ 
หมายเหต ุ

1 ก.เหลาเสือโกก 53 46 86.79 8 15.09 8 15.09  

2 ตระการพืชผล 234 21 8.97 21 8.97 21 8.97  

3 สําโรง 108 8 7.41 8 7.41 7 6.48  

4 น้ํายนื 94 19 20.21 12 12.77 3 3.19  

5 วารินชาํราบ 187 155 82.89 155 82.89 1 0.63  

6 เดชอุดม 234 5 2.14 5 2.14 5 2.14  

7 บุณฑริก 113 0 0 0 0 1 0.88  

8 เมือง 149 0 0 0 0 1 0.67  

9 พิบูลมังสาหาร 177 91 51.41 91 51.41 0 0  

10 มวงสามสิบ 158 136 86.08 136 86.08 0 0  

11 ก.สวางวีรวงศ 54 50 92.59 50 92.59 0 0  

12 ทุงศรีอุดม 52 1 1.92 1 1.92 0 0  

รวมทั้งจังหวัด 2,627 532 20.25 487 18.54 105 4.0  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
การกรอกขอมลู e-Inspection ที่สํานักตรวจและประเมนิผลตองการ ในป 2548นี้จะตองกรอก

ขอมูลต้ังแตระดับอําเภอ โดยเริ่มกรอกขอมูลต้ังแตเดือน มกราคม 2548 นี้เปนตนไป 
การดําเนินงานตามนโยบาย Healthy Thailand ไดประกาศเปนนโยบายแหงชาติ ดังนัน้จะมี

หนวยงานอื่นๆนอกกระทรวงเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดวย 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหารทัว่ไป 

งานบริหาร 
1. มีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวคมคาย ไชยชาญรัมย  ทนัตแพทย 

5 โรงพยาบาลเขื่องใน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป 
2. ไมมีผูขอเงนิเพิม่พิเศษ 

การพิจารณาคณุสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ ที่
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอพิจารณาจากหนังสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของ
โรงพยาบาลเขื่องใน 

3. การอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนที ่19 และหลักสูตรผูบริหารการ
สาธารณสุขระดับตน รุนที่ 15 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรม 

- ผูบริหารสาธารณสุขระดับกลาง(ผบก.)โควตา สสจ.อบ. จํานวน 8 คน สสอ. 2 ราย,ผอ.รพช 
2 ราย,หน.ฝายในสสจ. 2 ราย, หน.กลุมงานรพศ.2ราย 

- ผูบริหารสาธารณสุขระดับตน(ผบต.) โควตา สสจ.อบ จาํนวน 9 ราย หน.สอ./ผช.สสอ. 4 
ราย,หน.งานในสสจ.1 ราย,หน.ฝาย รพช. 2 ราย,หน.งานใน รพศ. 2 ราย  

4. การอบรมหลักสูตรผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ สงรายชื่อให 
สสจ. ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2548 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลชมุชน จํานวน 1 คน 
- หน.ฝายใน สสจ. จํานวน 1 คน 
- หัวหนาสถานีอนามัย จํานวน 10 คน 
- สาธารณสุขอําเภอ จํานวน 2 คน 
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5. การรับสมัครคัดเลือก และสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตรประกาศนยีบตัร
พยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี(ตอเนื่อง 2 ป) ปการศึกษา 2548  

ภ าคปกต ิ โควตา สสจ.อบ. จํานวน 34 ราย คัดเลอืก 17 ราย,สอบคัดเลือก 17 ราย  
กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 10 มกราคม 2548- 4 กุมภาพนัธ 2548 กําหนดการคัดเลือก 1 – 15 
มีนาคม 2548 ภาคพิเศษ ไมมีการกาํหนดโควตา  กาํหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 10 มกราคม 
2548- 4 กุมภาพนัธ 2548  

6. ขอขอมูลสถานีอนามัย เพื่อประกอบการพิจารณากาํหนดตําแหนง หัวหนาสถานีอนามยั 
(จบร.สส. 6 ) เปนตําแหนง หัวหนาสถานอีนามยั (จบร.สส. 7) ตามรายละเอียดหนงัสือดวนที่สุด ที่ อบ 
0027/ว5277 ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2547 สงให งานบรหิาร ภายในวันที่ 4 มกราคม 2548 

7. การยาย แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ประจําป 2548 ใหยืน่ความประสงคขอยาย ไดทาง 
Web site ต้ังแตวันที ่15-21 มกราคม 2548 และใหสงรายละเอยีดตามแบบฟอรมขอยายดวย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดสรรเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน ฝายประกันสขุภาพไดดําเนนิการโอน

งบประมาณไหแลว แหงละ 20,000 บาท สามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ไดรับจัดสรรไดที่ 
www.phoubon.in.th 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภค 
1. สรุปการตออายุใบอนุญาตตางๆ ( สถานพยาบาล,คลินิก,รานขายยา) ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายคุมครองผูบริโภค 
2. การสมัครสอบ 

- แพทยแผนไทย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 สวนการสอบระดับเขตจะจัดขึ้นในเดือน
เมษายน 
- สปา นวดแผนไทย ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2547 
- ใบประกอบโรคศิลปกิจกรรมบําบัด ภายในวนัที ่15 ธันวาคม 2547 

3. สถานการณ Food Safety ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายคุมครอง
ผูบริโภค 
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แผนการปฏิบัติงาน เพื่อประกาศชัยชนะอาหารปลอดภัย 1 เมษายน 2548 จังหวัด
อุบลราชธานี 

เดือน เรงรัด กิจกรรม 
ธ.ค.2547 - สารปนเปอนในอาหารสด 

- GMP ยั่งยืน 
- ตลาดสดนาซื้อ 

- ตออายุปายทอง ป 47 
- ขอปายทองใหม 
- ตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ จีเอ็มพี เกรด 
C 

ม.ค.2548 - อาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
- อาหารนาํเขา 
- อาหารกลุมเสี่ยง 
- รานอาหาร/แผงลอย 
 

- รณรงคอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
- อาหารนาํเขา (ดานชองเมก็) 
- เก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะห น้ําดืม่ น้าํแข็ง 
ไอศกรีม ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
- ตรวจรานอาหาร / รณรงคสุขาภิบาลอาหาร 

ก.พ.2548 - ฉลากอาหารถูกตอง 
- รานอาหาร/แผงลอย (Clean Food 
Good Taste) 

- สํารวจรานคา รานชํา 
- รณรงคตรวจสถานที่ผลิต จาํหนายอาหาร 
- ตรวจรานยา, เภสัชเคมีภัณฑ 

มี.ค.2548 - ประเมินอาํเภอ/กิ่งอําเภอ ตาม
โครงการ Food Safety 

- จังหวัดออกประเมินอาํเภอ/กิ่งอาํเภอ (พหุภาค)ี 

1 เม.ย.2548 - ประกาศชยัชนะอาหา ปลอดภัยสู
เมืองไทยแข็งแรง 

- ประกาศชยัชนะอาหารปลอดภัยสูเมืองไทยแข็งแรง 

 
ดําเนนิการแจงโครงการความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) ปงบประมาณ 2548 และ

แผนการปฏิบัติงาน ใหทุกอาํเภอทราบแลว 
4. การเรงรัดดําเนนิงาน OTOP ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝาย
คุมครองผูบริโภค 
5. งานบรหิารเวชภัณฑ จังหวัดอุบลราชธาน ี

คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มใิชยา จงัหวัดอุบลราชธาน ีปงบประมาณ 2548 มี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตางดังนี ้

5.1 คณะทํางานจัดทํากรอบรายการเวชภัณฑโรงพยาบาลชุมชน ประชุมวนัที ่28 ธันวาคม 
2547 

5.2 คณะทํางานจัดทํากรอบรายการเวชภัณฑสถานีอนามยัและศูนยสุขภาพชุมชน ประชมุ
วันที่ 29 ธันวาคม 2547 
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5.3 คณะทํางานจัดหาเวชภณัฑรวมกนั  
5.4 คณะทํางานคัดเลือกคณุภาพยา 
5.5 คณะทํางานคัดเลือกคณุภาพเวชภัณฑที่มิใชยา  
5.6 คณะทํางานคัดเลือกคณุภาพวัสดุทนัตกรรม 
5.7 คณะทํางานคัดเลือกคณุภาพวัสดุที่ใชในหองปฏิบัติการชันสูตร  
5.8 คณะทํางานพัฒนาระบบ HCIS .ในงานบรหิารเวชภัณฑ 
การจัดซื้อจัดจางเวชภัณฑยาในรูปแบบซือ้ยารวมของปงบประมาณ 2548 นี้ยงัสามารถทาํได

หรือไม ขอใหฝายบริหารประสานงานกับ รพศ. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งพบวามีอัตราปวยสงูสุดที่อําเภอ
ตระการพืชผล คิดเปนอัตรา 135.88 ตอแสนประชากร ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที ่ฝายควบคุมโรค 
2. สรุปสถานการณโรคตดิตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจาํเดือนธนัวาคม 2548 ยังไมมี
รายงานผูปวยเฝาระวงัไขหวดันก นอกจากนี้ยงัไดรับรายงานจากโรงพยาบาลศรีเมอืงใหม เกีย่วกับผู
สัมผัสวัวที่สงสัยโรคพิษสุนขับา ที่บานสรางถอ ซึ่งไดสงชิ้นเนื้อสมองววัตรวจสอบและทราบผลเปน 
Positive ทางจงัหวัดจึงไดแจงกลับไปยังพืน้ที่ใหดําเนินการควบคมุการแพรกระจายเชื้อ รวมทั้งให
คําแนะนําแกประชาชนในพืน้ที่ดวย  ดูรายละเอียดไดที ่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย
ควบคุมโรค 

ป 2547 ทางกระทรวงไดตัดงบประมาณของจังหวัดเพื่อซื้อวัคซนีพษิสุนัขบา และวัคซีนอืน่ๆ 
ซึ่งในการดําเนินงานนัน้จงัหวัดอุบลราชธาน ียงัมีการเบกิจายวัคซีนดงักลาวมาใชยงัไมหมด ดังนัน้ในป 
2548 ขอใหมกีารเบิกวัคซีนจากฝายควบคุมโรคใหหมดดวย 

เร่ืองการอบรมการปองกนัไขเลือดออกใหกบั อสม. ขอใหติดตอสอบถามทาง กกต.ใหแนชัด
เพื่อใหถกูตองและไมขัดกับกฎหมายเลือกตั้ง โดยขอใหทาํเปนลายลักษณอักษร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. วาระแหงชาติ “เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)” 
 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหสามารถ
พ่ึงตนเองและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการดูแล
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ส่ิงแวดลอม ซึ่งรัฐบาลไดประกาศใหนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ป 2548 เปน "วาระแหงชาติ ป 2548" โดย
เนนกลวิธีการมีสวนรวมโดยชุมชนในพื้นทีแ่ละมีหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนดานวชิาการ
ตาง ๆ กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามกลุมอายุและตัวชีว้ัดความสําเร็จ 7 ดาน คือ ออกกําลังกาย, 
อาหารปลอดภยั, ลดโรคติดตอและไมติดตอ, อารมณและสุขภาพจิต, อนามัยส่ิงแวดลอม, ลดปญหา
สุขภาพที่เกิดจากอบายมุข, และหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีเปาหมาย 17 ตัวชี้วดั ดังนี ้

คําประกาศนโยบาย และเปาหมาย 
“เมืองไทยแขง็แรง” 

รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ะสงเสริมใหคนไทยอยูเย็นเปนสุขทัง้กาย ใจ สังคมและปญญา 
สามารถดาํรงชีพบนพืน้ฐานความพอดีพอประมาณอยางมีเหตุผล ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีครอบครัวที่อบอุน มั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี
ตอสุขภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกลู มีสัมมาชีพทั่วถงึ มีรายได มีสุขภาพแข็งแรง 
และอายุยนืยาว เพื่อใหทุกภาคสวนมีเปาหมายรวมกันในการนําพาทกุชุมชนของประเทศไทยสูการเปน
เมืองไทยแข็งแรง ภายในปพุทธศกัราช 2560 จึงขอประกาศวาระแหงชาติสูการเปน "เมืองไทยแข็งแรง" 
17 เปาหมาย คือ 

1)คนไทยมีความฉลาดทางสติปญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) เพิ่มมากขึ้น
ในระดับที่ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสากล 

2)คนไทยที่มีอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลงักายอยางสม่ําเสมอเพื่อสุขภาพในทกุหมูบาน ทุกตําบล 
ทุกชุมชน ทกุหนวยงาน และสถานประกอบการ 

3)คนไทยทกุคนไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนไมนอยกวา 12 ป และมีโอกาสเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เพื่อสรางความรูความเขาใจและเกิดทกัษะทางสุขภาพ (Health Skill) และทักษะการ
ดําเนนิชีวิตอยางเหมาะสม (Life Skill)  

4)คนไทยมีครอบครัวที่อบอุน เด็กและผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 
5)คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยนืยาวขึ้นพรอมสุขภาพที่แข็งแรง อัตราการปวย และตายดวยโรคที่

เปนสาเหตุการตายอันดับตน ๆ ของคนไทยลดนอยลงอยางมนีัยสาํคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่โรคเอดส 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขเลือดออก โรคในชองปาก และโรคเบาหวาน 

6)คนไทยทกุคนมีหลกัประกนัการเขาถึงบริการสุขภาพทีไ่ดมาตรฐาน 
7)คนไทยไดบริโภคอาหารทีป่ลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการ และเพียงพอตอความตองการ

ของรางกายจากแหลงผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปอน ตลาดสด รานอาหารและแผงลอยจาํหนาย
อาหารทุกแหงไดมาตรฐานสขุอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแหงผานหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี 
(GMP) 

8)คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และยาสูบ 
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9)คนไทยมีอัตราการบาดเจบ็ และตายดวยอุบัติเหตุลดนอยลง 
10)คนไทยมีอัตราการฆาตัวตาย ตลอดจนการปวยดวย โรคทางจิต ประสาท ลดนอยลง 
11)คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความรุนแรงทีก่อใหเกิดการประทุษรายตอ

ชีวิต รางกาย และจิตใจ การประทุษรายทางเพศ และการประทุษรายตอทรัพยสิน 
12)คนไทยมีสัมมาชพี และมรีายไดที่เพยีงพอตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุข 
13)คนไทยมีทีอ่ยูอาศัยทีถู่กสุขลักษณะ มนี้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ และดํารงชีวิต

ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 
14)คนไทยลด ละ เลกิอบายมุข และสิ่งเสพติด 
15)คนไทยมีความรู รัก สามคัคี มีความอาทรเกื้อกูลกนั 
16)คนไทยมีสติ และปญญาแกไขปญหาความขัดแยงรุนแรงตาง ๆ ดวยเหตุผล และดวยสันติ

วิธ ี
17)คนไทยยึดมั่นในหลักศาสนธรรมและวฒันธรรมที่ดีงาม 

ประกาศ ณ วนัที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
   (ลงชื่อ) พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

        (ทักษิณ ชินวัตร) 
         นายกรฐัมนตร ี

 
เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) เปรียบเทียบตัวชี้วัดป 2547 และป 2548 

ป 2547 ป 2548 
เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ออกกําลงั
กาย 

1 ประชากรอาย ุ> 6 ป ออก
กําลังกายตามวัย >50% 

ออกกําลงั
กาย 

1 ประชากรอาย ุ> 6 ป ออกกาํลังกาย
อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี
รอยละ 60 

2 อาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน 6 ชนิด >90% สุม
ตรวจสารเรงเนื้อแดงระดับ
จังหวัด)  

2 รอยละ 100 ของตลาดประเภทที่ 1 ผาน
เกณฑตลาดสดนาซื้อข้ันพื้นฐาน 

อาหาร 
3 ตลาดสดผานเกณฑข้ัน

พื้นฐานตลาดสดนาซื้อ > 
80% 

อาหาร
ปลอดภัย 

3 รอยละ 100 ของรานอาหารและแผงลอย 
จําหนายอาหาร ไดมาตรฐานของทองถิน่ 
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    4 รอยละ 95 ของอาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน 6 ชนิดในทุก หมูบาน / ตําบล 

 
ป 2547 ป 2548 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด 
   อาหาร

ปลอดภัย 
5 รอยละ 100 สถานที่ผลิตอาหาร 54 

ประเภทผานเกณฑ GMP 
4 >50% วัยรุนเปนสมาชิก

ชมรม To Be Number One 
และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

6 ผูสูงอายมุากกวารอยละ 50 เปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอาย ุและมี กิจกรรมทุกเดือน 

อารมณ 
5 >50% ผูสูงอายุเปนสมาชิก

ชมรมผูสูงอายแุละมีกิจกรรม
ทุกเดือน 

อารมณ 
และ 

สุขภาพจิต   

6 ไขเลือดออก ไมเกิน 50 คน/
แสนประชากร 

7 อัตราการปวยไขเลือดออก (ตอแสน
ประชากรไมเกนิ 50) 

7 ประชากร อายุ >40 ป ตรวจ
ปสสาวะและวดัความดัน
โลหิต ทุกป > 80% (กลุม
เสี่ยงตรวจน้ําตาลในเลือดทกุ
ป) 

8 รอยละ 60 ของประชากรอายุ 40 ปข้ึนไป
ไดรับบริการคัดกรองความดนัโลหิต และ
เบาหวานตามมาตรฐาน อโรคยา 

8 สตรีอายุ >35 ป มีความรู
เร่ืองการตรวจเตานมดวย
ตนเอง อยางถกูตอง >80% 

9 รอยละ 80 ของสตรีอายุมากกวา 35 ป มี
ความรูเพื่อการสราง พฤติกรรมเร่ืองการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง 

   10 มีอัตราการบาดเจ็บและตายดวย
อุบัติเหตุลดลง(ไมเกิน 20 ตอแสน
ประชากร) 

   

ลด
โรคติดตอ 
และ 
โรคไม
ติดตอ 

 

11 รอยละ 90 ของหญงิตั้งครรภไดรับการ
ตรวจครรภ  กอนและหลงัคลอด ตาม
เกณฑ 
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อนามยั 
ส่ิงแวดลอ

ม 
 

9 > 80% ของเดก็อาย ุ< 6 ป 
มีการเจริญเตบิโตและ 
พัฒนาการสมวัย ระดับ
ตําบลมีศูนยเด็กเล็ก เขา
กระบวนการ ศูนยเด็กเลก็นา
อยูอยางนอย 1 แหง 

อนามยั 
ส่ิงแวดลอ

ม 
 

12 ศูนยเด็กเลก็ไดมาตรฐานอยางนอย 1 
แหง/ตําบล รอยละ 100 

 
ป 2547 ป 2548 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด 
อนามยั 
ส่ิงแวดลอ

ม 
 

10 โรงเรียนผานเกณฑข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ > 50% 

อนามยั 
ส่ิงแวดลอ

ม 
 

13 รอยละ 100 ของโรงเรียนทกุสังกัด ผาน
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

   14 รอยละ 80 ของรานจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ จัดเปน
เขตปลอดบุหร่ีถูกตองตามกฎหมาย 

   15 จํานวนวัยรุนมากกวารอยละ 50 เปน
สมาชิกชมรม To Be Number One 

   

ลดปญหา 
สุขภาพที่
เกิดจาก
อบายมุข 
(ยาเสพ
ติด/บุหร่ี/
สุรา) 

16 สัดสวนผูติดยาเสพติดลดลง 4 ตอพัน
ประชากร 

   หลักประกั
นสุขภาพ 

17 รอยละ 80 ของคนพกิารทึ่ไดรับบริการ
ดานสวัสดิการสังคม สําหรับคนพิการใน
ดานตาง ๆ  

 
2. การประชุมพัฒนาคุณภาพ 0110 รง. 5 
 จังหวัดอุบลราชธาน ี ไดรับเลือกใหเปนจังหวัดนํารองในการพัฒนาคุณภาพขอมลูรายงาน 
0110 รง.5 ซึ่งสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนนุบริการสุขภาพรวมกับจังหวัด จะจัด
อบรมเพื่อพัฒนาความรูและติดตามการจดัทําขอมูลอยางตอเนื่อง และไดกําหนดการอบรมครั้งที่ 1 ใน
วันที ่ 12 มกราคม 2548 ณ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี กลุมเปาหมาย คือ ผูจัดทํา
รายงาน 0110 รง. 5 เครือขายละ 3 คน (60 คน) รายละเอียดจะมีหนงัสือแจงเวียนใหทราบตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
ฝายยุทธศาสตร 
1. การสงแผนฯ ของเครือขาย ซึ่งไดรับแจงมาจํานวน 2 เครือขายเทานั้น  
 2. การตรวจเยี่ยมการประชมุ สสจ. สัญจร ซึ่งจะเริ่มต้ังแตเดือน มกราคม 2548 ที่อําเภอ
ตระการพืชผล เดือนกุมภาพนัธ 2548 ที่อําเภอเดชอุดม/ กิ่งอาํเภอนาเยีย และเดือนมีนาคม 2548 ที่
อําเภอนาจะหลวย โดยกําหนดการตรวจเยี่ยมในชวงเชาจะมีการตรวจเยี่ยมตลาดในอําเภอและตรวจ
เยี่ยม PCU ในอําเภอ สวนในชวงบายจะเปนการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทีห่อง
ประชุมโรงพยาบาลอําเภอทีไ่ปตรวจเยี่ยม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

สําหรับศูนยวชิาการอาจติดภาระกิจหรือไมสะดวกที่จะไปรวมการประชุม ตามแตจะพิจารณา 
ในชวงเยน็หลงัการประชมุอาจจัดใหมกีารแขงขันกีฬาเพือ่เชื่อมความสมัพันธ และรวมรับประทาน
อาหารกัน 
 
ปดประชุมเวลา  16.20 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
        หัวหนางานกจิการพิเศษ 


