สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1 / 2547 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2547 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายชัยพร
พรหมสิงห
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายอัครเดช
สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
5 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประยูร
พันธศิริ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
8 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
9 นายปริทัศน
เจริญชาง
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
10 นางเจริญศรี
โควินท
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
11 นายวรสิทธิ์
ไหลหลั่ง
แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
12 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
13 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
14 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
15 น.ส.สุมนา
ศรีชลาชัย
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
16 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
17 นางชลชืน่
แสนใจกลา
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
18 นางพัสนี
สิทธิคุณ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
19 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
20 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
21 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
22 นายบุญธรรม
ไชยยศ
หัวหนาฝายอนามัย
23 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
24 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
25 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
26 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
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นางนภาพร
น.ส.ไพรัช
นางน้าํ เพชร
นางพรนภัส
นายประทีป
นางหรรษา
นางอัญชลา
นายปยะมิตร
นส.อลิษา
นายชัยสิทธิ์
นางทิพวรรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นายวิโรจน
นส.เบญจมาภรณ
นายดนัย
นายสุวิทย
นายสุเมธ
นายพัฒนา
นายเจริญ
นายพรเจริญ
นส.สุจิตรา
นายพรเจริญ
นายพิทักษ
นายปริญญา
นายสุทธิชาติ
นายสหชาติ
นางอุไร
นายณรงคชัย
นายอานันท
นส.บรรจง
นายสวัสดิ์

จันทนบ
บุญจรัส
ตั้งยิ่งยง
ประเสริฐไทยเจริญ
บุญธรรม
อยางสวย
พรมสีใหม
สมบูรณ
สุพรรณ
สุนทรา
โรจนศตพงค
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
เซมรัมย
วงศประเสริฐ
เจียรกุล
โรจนศักดิ์โสธร
นิยกิจ
ตันสกุล
เสรีรัตนาคร
เจียมบุญศรี
ทองรอง
เจียมบุญศรี
เปรินทร
ชํานาญ
ศุภสุข
อธิโชติสกุล
สอนอาจ
วรรณโคตร
สิงศบุตร
จารุวงศ
ทองผา

หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาศูนยสขุ ภาพชุมชนสุปฎนาราม
แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนาฝายประชาสัมพันธ
ฝายอนามัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลน้าํ ยืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอเมือง
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นายประสพ
นายสุพจน
นายณรงค
นายประวิทย
นายลําพูน
นายทองอินทร
นายสัมพันธ
นางศิวาภรณ
นายอดุลย
นายมนตรี
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายนันทพร
นายยุรวัฒ
นายประจวบ
นายมัธยม
นายสมพงษ
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายอุทัย
นายชวน
นายทนงศักดิ์

สารสมัคร
บุญทา
แผลงศร
พันธจูม
ฉวีรักษ
ชัยธานี
กุลพร
เงินราง
วรรณชาติ
ออนเนตร
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
ศุภสร
ทองผา
แกวทอง
สุพัฒน
พงษชีวนิ
กมลฤกษ
ผองแผว
โมขทิพย
จันทรเลื่อน
หลักเขต

สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
แทนสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายพัสกร
ชิณวงศ
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
3 นายเสกสรร
สลับศรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1
4 นายประเทือง
แกวหยอง
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
5 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
6 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
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18

นางลําดวน
นางรําไพ
นางมาลินี
นางกษมา
นายสุรพงษ
นางเพ็ญทิพย
นส.พิมณฑิพา
นายจตุรพิธ
นายศรัณย
นายสยาม
นายกฤตพล
นายพิทักษพงษ

ศรีขาว
สุวนาม
มนัสธรรมกุล
มักการุณ
จารุแพทย
คุปวานิชพงศ
มาลาหอม
สมหอม
ตันติ์ทวิสุทธิ์
ประสานพิมพ
คงเกษม
จันทรแดง

ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการประชุม
และดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตองขออภัยทีต่ องรบกวนทุกทานในวันหยุดราชการที่มารวมประชุมในวันนี้ เนื่องจากชวงนี้มีภาระกิจ
ระดับจังหวัดเรงดวนเขามาก เลยจําเปนตองนัดประชุมทุกทานในวันนี้
จากการประชุมระดับจังหวัดของศาลากลางในวันที่ 29 ม.ค. 47 มีพธิ ีลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตรระหวาง ทานผูว าฯกับ นพ.สสจ.อุบลฯ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีไดรับอนุมัติงบประมาณ (งบ
กลาง) จํานวน 33 ลานบาท เปนเรื่องเกีย่ วกับโครงการกอสรางดานพรมแดนดานศุลกากรบริเวณดานชองเม็ก
ระยะที่ 1 , โครงการแสดงสินคา และOTOPอินโดจีน และโครงการวิจยั รวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบานในการอํานวยความสะดวกดานการทองเทีย่ ว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจําปาสัก
จังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการ ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรจังหวัด
ซึ่งหนวยงานทางดาน
สาธารณสุขจะเกี่ยวของกับคณะกรรมการดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รวมทัง้ ดานการทองเทีย่ วอีก
บางสวน
โครงการมาตรการพัฒนาและการบริหารบุคคล (เออรรี่รีไทน) เปาหมายที่ตงั้ ไว 31 คน แตมีคนมา
สมัครมากกวา 50 คน จึงมอบใหผูบริหารพิจารณาตามความเหมาะสมและวันที่แจงความประสงคเขาโครงการ
เรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในสวนที่เพิม่ เติมจากที่เหลือ ไดจัดสรรไปยังอําเภอเพิ่มหลังจากได
โควตาเพิม่ ที่เหลือจัดสรรตามสัดสวนของอําเภอ สวนเรื่องเจาหนาทีท่ ี่ไปศึกษาตอพยาบาลวิชาชีพกลับมา
บรรจุในป 2547 เลขตําแหนงไมไดถูกกําหนดใหเปน พ.วิชาชีพไดดําเนินการแกไข โดยการยายเจาหนาทีท่ ี่ไม

5
มีคุณสมบัติใหเปนวิชาชีพแตมีเลขเปน พ.วิชาชีพดํารงตําแหนงเปน เจาพนักงานโดยตอบแทนโดยพิจารณา
เลื่อนขั้นใหเปนกรณีพิเศษ
การโยกยายแพทยและเภสัชกรในรอบแรก ไดผานการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว โดยไดเปดโอกาส
ใหผูมีความประสงคจะโยกยายแจงผานทาง Internet แลวให สสจ. พิจารณา โดยไมผาน ผอก.รพ. ดังนั้น
ขอให นพ.ชัยพร พรหมสิงห ชวยพิจารณากรณีแพทยขอยายทางดานทันตแพทยมอบ ทพญ.น้าํ เพชร ตั้งยิง่ ยง
ชวยพิจารณา และ ภญ.กาญจนา มหาพล ชวยพิจารณากรณีเภสัชกรขอยาย แทน นพ.สสจ.
นโยบายสําคัญของกระทรวง มีเปาหมายหลัก 4 ประการ คือ 1.ปญหาสุขภาพที่สาํ คัญลดลง
2. ประชาชนไดรับการคุมครองสงเสริมการมีสวนรวม และสิ่งแวดลอม 3. ผลิตภัณฑบริการดานสุขภาพ 4.การ
บริหารจัดการดานสุขภาพทีเ่ อื้อใหงานดานสุขภาพไดผลสัมฤทธิ์ และ 6 ยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนา มี
5อ. สวนแนวทางการทํางานป 48 จะแบงกลุมประชากรออกเปนกลุมอายุ โดยแตละกลุมจะมีการดําเนินงานทั้ง
5อ.
ในแผนระยะกลาง 3 ป ใช Healthy Thailand เปนเปาหมายโดย ในป 2547 เปนปนํารอง ซึ่งเริม่ จาก
มกราคมถึงธันวาคม 2547
เปาหมาย

ตัวชี้วัดหมูบาน/ตําบล (ผาน 80 %)

ตัวชี้วัดอําเภอ/จังหวัด (ผาน 80 %)

Exercise

1.ประชาชนอายุ>6 ป ออกกําลังกาย >50%

Diet

2. อาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิด > 90 % - รานอาหาร/แผงลอย ไดมาตรฐาน
3.ตลาดสดเขากระบวนการตลาดสดนาซื้อผานเกณฑ CFGT > 30%
ระดับ 1 ดาวทุกแหง
- ตลาดสดนาซื้ออยางนอย 1 แหง
- > 50 % ของโรงงานอาหารผานเกณฑ
GMP

Emotion

4. วัยรุนเปนสมาชิก To be No.1 >50%
5. >50% ผูสูงอายุมีกิจกรรมชมรมผูสูงอายุทุกเดือน

Disease
Reduction

6. ไขเลือดออก ไมเกิน 50 / แสนประชากร
7. ประชาชน อายุ >40 ป ตรวจปสสาวะและความดัน
โลหิต 1 ครั้ง/ป > 70 %
8. สตรี อายุ >35 ป ตรวจเตานมเองทุก 3 เดือน >
40 %

Environm
ent

9. ศูนยเด็กเล็กเขากระบวนการศูนยเด็กเล็กนาอยูทุก
แหง ระดับตําบลมีศูนยเด็กเล็กนาอยู อยางนอย 1
แหง
10. โรงเรียนเขากระบวนการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพทุกแหง

- ศูนยเด็กเล็กนาอยู >50%
- โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ > 30%
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพอําเภอละ 1
แหงหรือ 50 % ของทั้งจังหวัด
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ในวันที่ 3-5 ก.พ. 2547 จะมีการจัดการอบรมวิทยากร ครู ก. ใหทกุ อําเภอที่ ศอข. โดยเปาหมายเปน
ทีม QRT ที่เคยผานการอบรมเรื่องการตลาดมาอบรมเพิ่มเติม เพือ่ ใหสามารถไปอบรมตอในระดับโซน สวน
มาตรฐาน PCU จะตองมีการดําเนินการพัฒนาใหไดตามมาตรฐานทุกแหง รวมทั้งการประสานงานกับอสม.
และในวันที่ 18 ก.พ. 47 ทางฝายควบคุมโรคไดเชิญหัวหนาสอ.ทุกแหงเขามาประชุม ดังนัน้ ในชวงเชาจะไดมี
การชี้แจงทิศทางการทํางาน ป 2547 รวมทัง้ ลงนามสัญญากับ สสอ. และผอก.รพ.
วันที่ 7 ก.พ. 2547 ทางรัฐบาลไดกําหนดใหทุกจังหวัดจัดงานกินไกเพื่อรณรงคเรื่องไขหวัดนก ดังนัน้
หากทางจังหวัดตองการพลังมวลชนเพื่อใหไปขยายตอยังประชาชน จึงควรมีตัวแทน อสม. มาทุกหมูบาน และ
ใหความรูเรื่องงานสรางเสริมสุขภาพและเรื่องเมืองไทยสุขภาพดีรวมเขาไปในงานนี้ดว ย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ในชวงประมาณเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 2547 ทางโรงพยาบาลจะมีอาคารที่สรางเสร็จใหมเพิม่ ขึ้น
อีก 2 หลัง โดย อาคารหลังที่ 1 เปนอาคาร 6 ชั้น ซึ่งเปนตึกสงฆอาพาธและศูนยโรคหัวใจ สวนอาคารหลังที่ 2
เปนอาคาร 7 ชั้น จะเปนตึก OPD และมีหอ งประชุมหลายหอง หองใหญที่สุดสามารถบรรจุคนไดถึง 2,000 คน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.255 ลงวันที่ 19
มกราคม 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / 2546 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 และ Upload ไวที่
www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 7
สถานการณโรคไขหวัดนกจังหวัดอุบลราชธานียงั ไมมีรายงาน สวน สถานการณโรคไขหวัดนกในเขต
7 ณ วันนี้ ในคนมีเพียงผูท ี่เขาขายสงสัยอยูที่จงั หวัดนครพนม 2 รายเทานั้น อยูในระหวางสอบสวนโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
การรับสมัครบุคลากรเขารับการศึกษาตอและออกสูระบบบริการ ควรจะตองมีการประสานระหวาง
วิทยาลัยพยาบาลฯและ สนง.สสจ. เพื่อวางแผนรวมกันในระดับเขตหรือไม
มติที่ประชุม รับทราบ ในวันที่ 4 ก.พ. 2547 ทานผูตรวจฯ จึงจะนําเรียนปรึกษา และใหฝายบริหารฯประสาน
ผูรับผิดชอบทุกจังหวัดในเขต ที่รับผิดชอบดานการพัฒนาบุคลากร เตรียมขอมูลเพือ่ เตรียมวางแผนตอไป
4.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
ศูนยมะเร็งจะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง Pain management และ Appellative Care ในวันที่ 27
ก.พ. 2547 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด มี CME และหนวยกิจสะสมของพยาบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ศูนยอนามัยที่ 7
1. ทางศูนยฯรวมกับมูลนิธิสงเสริมสุขภาพ ไดจดั ฝกอบรมครูฝกการออกกําลังกายประเภทตางๆ
ในชวงเดือนกุมภาพันธถงึ มีนาคม โดยจะมีการลงทะเบียน รายละเอียดจะประสานมาอีกครั้ง
2. ขอใหเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสในชวงที่ประชาชนกําลังใหความสนใจโรคไขหวัดนก โดยการรณรงค
ดานสุขาภิบาลอาหาร การปรุงสุก และตลาดสดนาซื้อฯ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Healthy Thailand
มติที่ประชุม รับทราบ เรื่องลางตลาด ขอใหทุกอําเภอประสานเทศบาลและ อบต.ที่รับผิดชอบชวยกันดูแล
และใหความรูดวย
รถมินิบัสของ สนง.สสจ.ไดปรับปรุงใหเปนหนวยเคลื่อนที่ในการตรวจวัดสมรรถภาพ
รางกาย มอบใหฝายอนามัยประสานกับศูนยอนามัยที่ 7 เรื่องเครื่องมือและอุปกรณตางๆ พรอมทั้งโปรแกรม
ตางๆ อาจจะออกใหบริการแตละจุดสัปดาหละครั้ง
ขอเสนอแนะ
1. วสส. และ วพบ.สปส. ยินดีสนับสนุนนักศึกษาในการออกรณรงคใหความรู
2. ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 ขอใหมีแบบประเมินความเครียดดวยตนเองและแบบประเมินความสุข เขาไป
รวมในกิจกรรมของรถดวย
3. หากทุกอําเภอมีรถหนวยเคลื่อนที่คอยใหบริการ นาจะเปนการกระตุนใหประชาชนสนใจดูแล
สุขภาพตนเองไดดีขึ้น
4.5 ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 7
1. ในการติดตั้งเสาขณะนี้ติดปญหาบริเวณติดตั้งเสาและสมอบก รวมทั้งกายสลิงค
2. เนื่องจากมีหลายหนวยงานมาขอคําปรึกษาดานการสั่งซื้อคุรุภัณฑ จึงใครขอใหกําหนดเนื้อหาสาระ
หลักสําคัญทีท่ างราชการจะไดรับประโยชน ถึงจะจะมากําหนดคุณสมบัติของคุรุภัณฑ และคณะกรรมการใน
การตรวจสอบ 1 ใน 3 จะตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มติที่ประชุม รับทราบ เครือขาย EMS ขอใหทางศูนยฯเปนพี่เลีย้ งในการจัดระบบ หากพัฒนาใหครอบคลุมทั้ง
เขตไดจะดีมาก เพื่อความสะดวกในการประสานและความรวดเร็วในการทํางาน
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4.6 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
การดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพใจโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยจัดการอบรมแกนนํา อสม.ใน
พื้นที่ ขอใหอําเภอที่เปนเปาหมายดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากโครงการนี้เปน 1
ใน 3 ของโครงการเปาหมายที่กําหนดใหเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 สํานักงานสาธารณสุขเขต 7
1. นายแพทยบัณฑิต จึงสมาน นพ.สสจ.ศรีสะเกษไดเสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2547
2. ในวันที่ 3 ก.พ.2547จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการปองกันโรคไขหวัดนกเขต 14 ตั้งแตเวลา
09.00น. ณ หองประชุม สนง.สสจ. โดยมี พญ.วิลาวัลย จึงประเสริฐ เปนประธาน ผูเ ขารวมการประชุม
ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการติดตามงานควบคุมโรคเขต 14 นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกันหรือ
นักวิชาการสาธารณสุข 9 ดานสงเสริมพัฒนา ของ สสจ.ทุกจังหวัด หัวหนางานควบคุมโรค สสจ.ทุกแหง
ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคจาก รพศ.และ รพท. ผอก.สคร.7 และนักวิชาการจาก สคร.7
3. กําหนดการตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษประจําป 2547 โดยผูตรวจราชการฯและคณะ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 ตรวจเยี่ยมที่จงั หวัด อุบลราชธานี
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 ตรวจเยี่ยมที่จงั หวัด ยโสธร
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2547 ตรวจเยี่ยมที่จงั หวัด อํานาจเจริญ
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 ตรวจเยี่ยมที่จงั หวัด ศรีสะเกษ
ขอใหผูรับผิดชอบประสานการใชหองประชุมและกําหนดการกับสาธารณสุขเขต 14 ใหชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 2547
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%
1

สถานการณ
93.22%
(1,392,926 คน)

สถานบริการสุขภาพ สามารถพัฒนา และจัดระบบบริการสุขภาพไดตามมาตรฐาน
100 %
กําหนด ครอบคลุม 100%
3 ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในบริการจากสถานบริการสาธารณสุข อยางนอย 80% จะสํารวจเดือน มิย.
4 เจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยางนอย 80%
จะสํารวจเดือน มิย.
5 เรื่องรองเรียน ไดรับการดําเนินการแกไข 100%
97.93 %
ประชาชนไดรบั การตรวจสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชนหลัก โครงการหลักประกัน
6
กําลังเก็บขอมูล
สุขภาพถวนหนา ครอบคลุม 100%
มติที่ประชุม รับทราบ
2

5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ไมเกิน 50 ตอแสนประชากร
2 อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออก ไมเกิน 0.2%
3 ไมมีผูปวย DHF เพิ่มหลังจากวันเริ่มปวยรายแรก 28 วันในหมูบา น
4 หมูบาน/ชุมชน มีคา HI ไมเกิน 10 ไมต่ํากวา 80%
5 โรงเรียน มีคา CI ไมเกิน 10 ไมต่ํากวา 80%
มติที่ประชุม รับทราบ

สถานการณ
0.5
0%
ไมมีรายงาน
52.70 %
96.57 %
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5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 อัตราตายจากโรคมะเร็งเตานมในสตรี ไมเกิน 4 ตอแสนประชากร
2 อัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรี ไมเกิน 3.5 ตอแสน
3 อัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ไมเกิน 53.2 ตอแสนประชากร
4 อัตราความชุกของโรคเบาหวาน ในกลุม 15 - 59 ป ไมเกิน 4.6%
สตรีกลุมเปาหมาย 35 - 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อยางนอย
5
40%
6 สตรีกลุมเปาหมาย 35 - 60 ป ตรวจเตานมดวยตนเองทุกเดือน อยางนอย 50%
7 ประชาชนอายุ 25 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 100%
8 ประชาชนอายุ 25 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคระบบไหลเวียนโลหิต 100%
ผูปวยทีผ่ านการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ไดรับการตรวจรักษาทีเ่ หมาะสม
9
100%
10 ผูปวยทีผ่ านการคัดกรองโรคมะเร็งเตานม ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100%
11 ผูปวยทีผ่ านการคัดกรองโรคเบาหวาน ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100%
ผูปวยทีผ่ านการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม
12
100%
มติที่ประชุม รับทราบ

สถานการณ
1.12
2.02
25.77
ไมมีขอมูล
4.04%
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
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5.4 การควบคุมโรคเอดส
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 อัตราความชุกของการติดเชือ้ เอดส ในหญิงตั้งครรภ ไมเกิน 1.2%
อัตราความชุกของการติดเชือ้ เอดส ในชายไทยกอนเขาเปนทหารกองประจําการ ไม
2
เกิน 0.4%
3 อัตราการใชถงุ ยางอนามัยในสถานบริการทางเพศ 100%
4 อัตราการใชถงุ ยางอนามัยนอกสถานบริการทางเพศ ไมนอยกวา 50%
5 อัตราการแพรเชื้อเอดส จากแมสูลูก ไมเกิน 3%
ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยาตานไวรัสเอดส (ARV)
- ผูปวยยกมาเดือน พ.ย. 2546 จํานวน 496 ราย
- ผูปวยใหมที่เขาโครงการ เดือน ธ.ค. 2546 จํานวน 70 ราย
6
- ผูปวยออกจากโครงการเดือน ธ.ค. 2546 จํานวน 7 ราย
- ผูปวยการรักษาลมเหลว จํานวน 3 ราย
- ผูปวยกินยาปจจุบัน จํานวน 610 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 อัตราการบริโภคยาสูบของประชาชนที่มอี ายุ 15 ปขึ้นไป ไมเกิน 50%
รานคาที่จําหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขายสุราแกเด็กต่ํากวา 18 ป" 1 ราน :
2
1 ตําบล
สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท (โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ รานอาหารที่
3
ติดแอร ศูนยการคา)ติดสติ๊กเกอร "หามขายบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา18 ป" 100%
4 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหรี่ 100%
มติที่ประชุม รับทราบ

สถานการณ
16 ราย 0.6%
0.2%
58.24%
43.70%
3.48%

สถานการณ
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
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5.6 การพัฒนาดานขวัญกําลังใจและสิทธิประโยชนของ อสม.
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 อสม.ที่ปฏิบัติงาน 25 ป ไดรับประกาศเกียรติคุณ 100%
2 หมูบาน/ชุมชน มี อสม.ครอบคลุมตามจํานวนครัวเรือน 1 คน : 10 หลังคา
3 อสม.มีความรูแ ละทักษะในการสรางสุขภาพ อยางนอย 80%
4 อบรมฟนฟู อสม. หมูบา นละ 2 คน/ป
5

เพิ่มสวัสดิการแก อสม. ดวยการใชหองพิเศษใน รพ.ของรัฐ

สถานการณ
14 คน
1 : 14
ประเมินเม.ย.-พ.ค.
ก.พ.
ยังไมมหี นังสือสั่ง
การ

มติที่ประชุม รับทราบ
5.7 การออกกําลังกาย
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ประชาชนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายวันละ 30 นาที อยางนอย 3 วันตอสัปดาห
1
ไมนอยกวา 55%
2 หมูบานมีชมรมสรางสุขภาพ อยางนอย 1 ชมรม ครอบคลุม 70%
3 ตําบลมีชมรมสรางสุขภาพอยางนอย 1 หมูบาน ครอบคลุม 100%
มติที่ประชุม รับทราบ
5.8 อาหารปลอดภัย
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 ตลาดสดประเภทที่ 1 เขารวมโครงการตลาดนาซื้อ 100%
2 ตลาดสดประเภทที่ 1 ที่เขารวมโครงการตลาดนาซื้อ ไดมาตรฐานไมนอ ยกวา 20%
3 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไมต่ํากวา 25%
4 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไมต่ํากวา 25%
5 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตา่ํ กวา 45%
6 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่ํากวา 45%
อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด (สารเรงเนื้อแดง , สารกันรา , สารฟอก
7
ขาว , บอแรกซ , ฟอรมาลิน และยาฆาแมลง) 100%
8 อาหารที่จําหนายในบริเวณโรงเรียน ตรวจไมพบบอแรกซ ไมนอยกวา 90%
อาหารที่จําหนายในบริเวณโรงเรียน ตรวจพบจุลินทรียไมเกินเกณฑ ไมนอยกวา
9
80%

สถานการณ
ประเมินพ.ค.-มิ.ย.
41.25%
ยังไมประเมิน

สถานการณ
56%
7.14%
21.08%
23.40%
21.08%
23.40%
88%
100%
83%
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ขอที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ซูปเปอรมารเก็ต มีการจําหนายอาหารสด มีมุมจําหนายอาหาร ที่ไดมาตรฐาน
10
อาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข 100%
สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภททุกแหง ไดมาตรฐาน GMP (โครงการความ
11
ปลอดภัยดานอาหาร) 100%
สถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑทกี่ ําหนด
12
80%
13 ผลิตภัณฑสุขภาพ มีคุณภาพไดมาตรฐานตามทีก่ ําหนด 80%
14 ฉลากผลิตภัณฑสุขภาพถูกตอง 80%
ประชาชนกลุม เปาหมาย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพทีถ่ ูกตอง
15
เหมาะสม 65%
มติที่ประชุม รับทราบ
5.9 ยาเสพติด
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
สถานบําบัดทีใ่ หบริการดานยาเสพติด ไดรับการประเมิน และผานการรับรอง
1
คุณภาพ ตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน อยานอย 50%
ผูประกอบการทุกแหงที่ไดรับอนุญาต ไมมกี ารกระทําผิดกฎหมายวาดวยวัตถุเสพ
2
ติด 100%
ผูเสพ / ผูติดสารเสพติด เขารับการรักษาบําบัดและฟน ฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
3
ใหม 95%
ผูรับการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพครบกําหนดการรักษา และมีการติดตามดูแล
4
อยางนอย 4 ครั้ง ภายใน 12 เดือน แลวไมกลับมาเสพ / ติดซ้ํา อยางนอย 80%
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10 โครงการ To Be Number One
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 สถานศึกษาเขารวมโครงการ To Be Number One (1,181 แหง)
2 สมาชิก To Be Number One ที่เสพติดเขารับการบําบัดรักษาและฟน ฟูสมรรถภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ

สถานการณ
100%
92.65%
100%
66.70%
83.20%
ประเมินก.ค.

สถานการณ
ประเมินเม.ย.
100%
100%
ติดตามครั้งที่ 2

สถานการณ
100%
ไมมีผูเสพติด
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5.11 การพัฒนาเด็กดาน IQ และ EQ
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 เด็กอายุ 0-5 ป มีพฒ
ั นาการสมวัย (ทางดานรางกายและจิตใจ) ไมนอยกวา 75%
2 อัตราการกินนมแมอยางเดียว 4 เดือน 30%
3 หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 ครั้งคุณภาพ 95%
4 หญิงตั้งครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซีเมีย 80%
5 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด 30%
6 เด็ก 0-5 ป ไดรับการเฝาระวังทันตสุขภาพ 100%
7 เด็ก 0-5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 93%
8 เด็ก 3-5 ป ไดรับการประเมินและพัฒนา EQ 100%
9 เด็กวัยเรียน มีความฉลาดทางปญญา 80%
10 เด็กวัยเรียน มีความฉลาดทางอารมณ 80%
11 โรงพยาบาลชุมชนมีการดําเนินงานคลินกิ พัฒนาการเด็กออทิสติก 100%
มติที่ประชุม รับทราบ
5.12 การลดปญหาความเครียดและพัฒนาสุขภาพจิต
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 อัตราตายจากการมีเจตนาทํารายตนเอง ไมเกิน 7.7%
เครือขายสาธารณสุขมีการดําเนินงาน/กิจกรรมดานการบริการ และสงเสริมการ
2
สรางสุขภาพจิต 20%
3 จัดตั้งศูนยสุขภาพใจในชุมชน 100%
4 มีขอมูลและระบบการชวยเหลือผูมีปญหาทางสุขภาพจิต 80%
5 สถานบริการสาธารณสุข มีคลินิกสงเสริมการสรางสุขภาพจิต 100%
6 อัตราการสงตอผูปวยจิตเวช ไมนอยกวา 20%
จัดตั้งศูนยชว ยเหลือผูปะสบวิกฤตทางใจในโรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาล
7
ทั่วไป (เขตละ 1 แหง)
มติที่ประชุม รับทราบ

สถานการณ
86.53%
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
86.53%
กําลังประเมิน
ไมมีขอมูล
กําลังประเมิน
กําลังดําเนินการ

สถานการณ
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ดําเนินการ มี.ค.
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5.13 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (แกวตาดวงใจ)
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
สถานการณ
1 ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่เปนตอกระจก ไดรับการรักษา
60 ราย 4.31%
2 ผูปวยโรคหัวใจ ไดรับการผาตัดรักษา
ไมมีขอมูล
รัฐบาลไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุขและคูสมรสคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบโครงการแกวตาดวงใจเทิด
ไท 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อถวายเปนพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2547 มีเปาหมายที่จะ
ผาตัดหัวใจแกผูปวยทัว่ ประเทศ 7,200 ราย และผาตัดตาตอกระจกแกผูปวย จํานวน 100,000 ราย โดยผูป วย
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ซึ่งโครงการดังกลาวใชงบประมาณทัง้ สิ้น 1,500 ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณ
ภาครัฐ จํานวน 1,330ลานบาท และจากการจัดหาทุนจํานวน 230 ลานบาท โดยการรับบริจาคผานบัญชี
ธนาคาร 9 ธนาคาร ชื่อบัญชี โครงการแกวตาดวงใจ เทิดไท 72 พรรษา มหาราชินี การจัดรายการทาง
สถานีโทรทัศนในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547 การจัดงานกาลาดินเนอรในเดือนสิงหาคม 2547 และการวางตูรับ
บริจาคทั่วประเทศ โดยดําเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2547
ในสวนของจังหวัดอุบลราชธานี มีเปาหมายที่จะผาตัดตาตอกระจกแกผูปวย จํานวน 1,390 ราย ซึง่ ได
ดําเนินการผาตัดไปแลว 60 ราย และไดรับตูบริจาค จํานวน 70 ตู โดยดําเนินการวางตูรับบริจาคทีโ่ รงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค /โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง /สาธารณสุขกิ่งอําเภอ/ธนาคารทุกแหง/ หางสรรพสินคาในเขต
อําเภอเมือง/วารินชําราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.14 การนวดไทยและสมุนไพรไทย
ขอที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
สถานบริการสุขภาพ มีการใหบริการดานการแพทยแผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยาง
1
นอย 20%
ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการดานการแพทยแผนไทย ในสถานบริการ
2
สุขภาพ อยางนอย 80%
3 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ./รพช./สอ. อยางนอย 5%
4 โรงพยาบาลชุมชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 อยางนอย 50%
5 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25%
สถานบริการ มีฐานขอมูลทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8
6
ประเภท ครอบคลุม 100%
มติที่ประชุม รับทราบ

สถานการณ
ประเมิน มี.ค.
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
78.95%
11.46%
ไมมีขอมูล
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5.15 การผลิต การกระจาย และการพัฒนากําลังคน
ตามหนังสือ สนง.สสจ. ที่อบ 0027.001.01/ ว.114 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2547 ไดเปดรับสมัครการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง (2ป) และตามหนังสือ สนง.สสจ. ที่อบ
0027.001.01/ ว.116 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2547 ไดเปดรับสมัครการสอบคัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาในหลักสูตร
อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมาเปดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทีจ่ ังหวัดยโสธร ในชวงเดือนมีนาคมนี้ ประชาสัมพันธใหผสู นใจทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.16 บูรณาการแผนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ
ตามหนังสือ สนง.สสจ. ที่อบ 0027.001.01/ ว.291 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2547 ไดเปดรับผูสนใจสมัครเขา
รวมโครงการเออรรี่รีไทน ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2547 มีผูสมัคร 54 คน จากที่ไดรบั การจัดสรรโควตา 31 คน
หลักเกณฑในการพิจารณาจะดูที่วนั และเวลาที่ผูบริหารระดับตนเปนผูลง และเรียงลําดับกอนหลัง ทั้งนี้
สามารถใชโควตาของหนวยงานอื่นในจังหวัดที่เหลือไดทงั้ นี้ตองไมเกิน 10% รัฐบาล ระดับซี 8 ลงไปผูวาฯเปน
ผูอนุมัติ แตความเห็นชอบเปน นพ.สสจ. พิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
5.17 Medical Hub
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
เนื่องจากในวันที่ 7 ก.พ. 2547 ทางอําเภอตระการพืชผลไดจัดงานรวมพลังสรางสุขภาพขึ้น โดย รมว.
สมศักดิ์ เทพสุทิน มาเปนประธานในพิธี ในงานจะมีการประกวดการออกกําลังกาย การใหความรู การทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย หากได Mobile Unit ของสสจ.เสร็จทันงานใครขอความอนุเคราะหมารวมงานดวย
เนื่องจากสัปดาหนี้มีแพทยทปี่ ฏิบัติงานอยูท ี่รพ.ตาลสุม เพียง 1 ทาน (ผอก.รพ.ปวย) ขอใหผูบริหาร
ชวยพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ แพทยที่จะไปชวยปฏิบัติงานที่ รพ.ตาลสุม ขอมอบให นพ.ชัยพร พรหมสิงห และ
นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ชวยพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
งานประกันสุขภาพ
1. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสวนจังหวัด (ปสน.)จังหวัดอุบลราชธานี มีมติที่ประชุม (วันที่ 28
มกราคม 2547) เรื่อง แนวทางการพัฒนา PCU ในจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1. สถานีอนามัยทุกแหงคือ PCU
PCU ทุกแหง ตองไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานที่กาํ หนด ในป 2547 ทุกอําเภอจะตองมี PCU ที่
ผานเกณฑมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 50 และในป 2548 PCU ในจังหวัดอุบลราชธานีจะตองผานเกณฑ
มาตรฐาน 100 %
1.2. การใหบริการ ตามเกณฑมาตรฐาน PCU จะตองเปดใหบริการไมนอยกวา 56 ชม.ตอสัปดาห
จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดเวลาการใหบริการและสนับสนุนงบ Fix cost ตั้งแต 1 ก.พ. 2547 ดังนี้
วันราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
นอกเวลา เวลา 16.30 น. – 18.30 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
นอกเหนือจากเวลาที่กาํ หนดใหเปนเวร On Call
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา สสจ.จัดสรรใหดังนี้
1.วันราชการ เวลา 16.30 น. – 18.30 น. ใหคาตอบแทน 100 บาท
2.วันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. – 12.30 น. ใหคาตอบแทน 200 บาท
ยกเวน PCU ของโรงพยาบาล ไมตองเปดใหบริการนอกเวลา
กรณีที่นอกเหนือจากที่กาํ หนด ใหอยูในดุลยพินจิ ของ CUP Board พิจารณาตามความเหมาะสม และ
ใชงบประมาณจากเงินบํารุงของหนวยบริการเอง นอกจากนี้ตองประชาสัมพันธใหประชาชนทราบดวย
1.3. ทิศทางการพัฒนา ถาอนาคตจะมีแพทยไปอยู PCU กําหนดเกณฑดังนี้
Grade A = 1 ตําบลมี 1 PCU มีประชากร 10,000 คนขึ้นไป
Grade B = 1 ตําบล มีมากกวา 1 PCU มีประชากร 10,000 คนขึ้นไป
Grade C = มากกวา 1 ตําบล รวมกันจึงจะมีประชากร 10,000 คนขึ้นไป
PCU ที่อยูใน Grade A จะไดรับจัดสรรกอน ลําดับตอไปคือ B , C
1.4. ใหทุกตําบลมีคณะกรรมการประสานงานดานสาธารณสุขระดับตําบล เพื่อเปนตัวแทนของ
ประชาชน ใหประชาชนไดมสี วนรวมในการพัฒนา PCU คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับตําบล
ประกอบดวย
1. กลุมองคกรสวนทองถิ่น ไดแก
1.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล เปนประธานกรรมการ
1.2 ผูแทนสมาชิก อบต./สท. อยางนอย 1 คน กรรมการ
1.3 ผูแทนกํานันหรือผูใหญบาน อยางนอย 1 คน กรรมการ
2. กลุมผูใชบริการ ไดแก
2.1 ผูแทน อสม. อยางนอย 1 คน กรรมการ
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2.2 ผูแทนผูใชบริการ อยางนอย 1 คน กรรมการ
3. กลุมผูทรงคุณวุฒิ อยางนอย 1 คน กรรมการ
4. กลุมผูใหบริการ ไดแก หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนทุกแหงในตําบล กรรมการและเลขานุการ มีหนาที่
ดังนี้
4.1. ใหคําปรึกษาการบริหารงานสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชนในตําบล/เทศบาลนั้น
4.2. ใหการดูแลแนะนํา สนับสนุน และแกไขปญหาสาธารณสุข ในศูนยสุขภาพชุมชน ในตําบล/
เทศบาลนั้น
4.3. ประชาสัมพันธกิจกรรมดานสาธารณสุขของศูนยสุขภาพชุมชนในตําบล/เทศบาลนัน้
2. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรเงินลวงหนาใหหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจํางวดที่
3 (ก.พ.-มี.ค.47) โดยจะจัดให 50 % ของงวดที่ 2 กอนเนื่องจากยังหาเกณฑที่เหมาะสมในการพิจารณาไมได
ในการนี้ สนง.สสจ.จะจัดสรรและโอนใหอาํ เภอภายในเดือนกุมภาพันธนี้
3. ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับ
การคัดเลือกเปนอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด รายละเอียด Web Site
http:\\www.phoubon.in.th
งานโรคติดตอ
1. งานระบาดวิทยา
สํานักระบาดวิทยากําหนดใหเปลี่ยนแปลงรายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาโดยใหรายงานผูปวยและผู
สงสัยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา เปน 2 ระบบดังนี้
1). การรายงานโรคเรงดวน
1.1 ใหรายงานโรคทุกสัปดาห (รายงานทุกวันจันทร)ทางโทรศัพท/โทรสาร รายงานตามแบบฟอรม
รายงานการเฝาระวังโรคติดตอที่มีความสําคัญสูง
1.2 รายงานผูป วยโรคไขเลือดออกและรายงานผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีส ใหรายงานทุกวัน ทีพ่ บผูป วย
ทางโทรศัพท หมายเลข 045 – 255713
1.3 รายงานโรค/ภัยที่มีความสําคัญสูง ป 2547 ใหรายงานตามแบบรายงานที่สว นกลางกําหนดให
2) การรายงานโรคตามแบบรายงาน 506 / 507
2.1 รายงานโรคตามแบบรายงาน 506 ใหรายงานทุกสัปดาห(ทุกวันจันทร) ตามกําหนดสัปดาหการ
รายงานโรค โดยสงขอมูลตามโปรแกรม Epidem ทาง แผน Diskette หรือ ทาง Internet ที่ E-mail address
enjoy.paw@chaiyo.com or waleerata@hotmail.com (รายละเอียดในหนังสือ อบ. 0027/ว 384 ลงวันที่ 26
มกราคม 2547)
3) รายงานสถานการณโรคทีต่ องเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือน ธันวาคม 2546 รายละเอียด
Web Site http://www.ubo.moph.go.th
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4) สถานการณโรคไขหวัดนก ในจังหวัดอุบลราชธานียงั ไมรายงานการระบาด เรื่องคูมือโรคไขหวัดนก
สําหรับประชาชน ที่กรมควบคุมโรคผลิต อยูในระหวางผลิตเพิ่มซึ่งยังไมมาถึงจังหวัด สวนแผนปลิวที่ไดรับ
สนับสนุนจาก สคร.7 จํานวน 500 แผน ไดแจกจายใหผสู นใจทีม่ าติดตอสอบถาม ดานมาตรการการควบคุม
โรคไขหวัดนกใหใชมาตรการเดียวกันกับมาตรการควบคุมและปองกันโรคซาร รายละเอียดติดตอสอบถามไดที่
งานควบคุมโรค
2. งานควบคุมโรคไขเลือดออก
1. รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 ก.พ. 2547 จํานวน 12 ราย มี
ผูปวยสูงสุดทีอ่ ําเภอวารินชําราบ 7 ราย สําหรับพืน้ ที่ทยี่ งั ไมมีรายงานโรคขอใหเรงรัดมาตรการปองกันกอนเกิด
โรคอยางตอเนื่อง
2. ขอใหอําเภอที่ยังไมไดสงผลการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกรอบที่ 1 สงผลการดําเนิน งานให
จังหวัดโดยดวนเพื่อรวบรวมสงกรมควบคุมโรคตอไป
งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางการเฝาระวังโรคติดเชื้อฉวยโอกาส : สํานักระบาดวิทยา
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดประชุมเรื่องดังกลาวระหวางวันที่ 4 – 6 ก.พ.2547 ณ
โรงแรมรีเจนท อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบจากโรงพยาบาลชุมชนเขารวม
ประชุมโดยมีวตั ถุประสงคการเฝาระวัง ดังนี้
1) เพื่อทราบอุบัติการณของการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสของผูติดเชือ้ เอช ไอ วี / ผูปวยเอดส
2) ทราบลักษณะทางระบาดวิทยาของผูต ิดเชื้อ เอช ไอ วี ที่ปว ยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
3) เพื่อทราบแนวโนมของการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผูติดเชื้อ เอช ไอ วี / ผูปวยเอดส
4) เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชในการติดตามวางแผนดานการบริหารจัดการ และดูแลรักษาพยาบาลผู
ติดเชื้อ เอช ไอ วี / ผูปวยเอดส
2. การนิเทศงานเฝาระวังเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดอุบลราชธานี ป 2547 ดังนี้
วันที่ 9 ก.พ. 2547 อ.วารินชําราบ (เชา) อ.เดชอุดม (บาย)
วันที่ 10 ก.พ. 2547 อ.น้ํายืน (เชา) อ.นาจะหลวย (บาย)
วันที่ 11 ก.พ. 2547 อ.ตระการพืชผล (เชา) อ.กุดขาวปุน (บาย)
วันที่ 12 ก.พ. 2547 อ.เขมราฐ (เชา) อ.โพธิ์ไทร (บาย)
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการความรวมมือชายแดนระหวางประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปปล.)
- เพื่อเปนการประสานความรวมมือในการปองกัน แกไข และควบคุมโรคเอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และโรคติดตอทั่วไป ระหวางแนวชายแดนทัง้ 2 ประเทศ
- กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ประเทศไทย จํานวน 36 คนและจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปปล.) จํานวน 24 คน(แขวงสะหวันนะเขต ,แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก)
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- ประชุมระหวาง วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2547 ณ หองประชุมสาธารณสุขแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. การอบรมวิทยากรระดับภาคเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพื่อการทํางานเอดสในชุมชน
- กลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาทีส่ าธารณสุขจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ,ผูติดเชื้อ,องค
เอกชนที่ทาํ งานดานเอดสในชุมชน, หนวยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด (อุบลราชธานี,อํานาจเจริญ
,รอยเอ็ด และอุดรธานี)
- ในระหวางวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ 2547 ณ เขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5. การจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน ป 2547 : ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหหนวยงานสาธารณสุขไดจัด
กิจกรรมการรณรงคเพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส เนื่องในวันวาเลนไทน 14 กุมภาพันธ
2547 โดยมีคําขวัญในการรณรงค”สรรคสรางวัยใส .... เขาใจวัยรัก.....พรอมใจปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส” สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความรวมมือจากทุกหนวยงานในการ
จัดกิจกรรมดังกลาว โดยไดรับการสนับสนุนสื่อในการรณรงค ฯ จากจังหวัด ทั้งนี้สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมรณรงคระดับจังหวัดทีว่ ิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 12
กุมภาพันธ 2547
งานโรคไมตดิ ตอ
1. งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2547 ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ 2547
ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และขอเชิญเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จากโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 1 คน โรงพยาบาลศูนย จํานวน 2 คนและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 2 คน เขาประชุม สําหรับคาใชจา ยในการประชุมเบิกจากผูจดั การประชุม
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อบ 0027.003/ว 369
2. งานการบาดเจ็บ
สรุปสถานการณในชวงเทศกาลปใหม 2547 ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2546 – วันที่ 5 มกราคม 2547
รวม 10 วัน พบวามีผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เขารับการรักษาใน โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาล
เอกชน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนทัง้ สิน้ 1,331 ราย ( ชาย 1,001 ราย หญิง 333 ราย ) เสียชีวิต 22 ราย (
ชาย 17 ราย หญิง 5 ราย )
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
1. กําหนดการอบรมจิตสังคมบําบัดในเจาหนาที่สาธารณสุข ระดับสถานีอนามัยและ ศูนยสขุ ภาพชุมชน
ระหวางวันที่ 9-11 กุมภาพันธ 2547 (รุนที4่ ), วันที่ 16-18 กุมภาพันธ 2547 รุนที3่ เลื่อนจากวันที่ 26-28
มกราคม 2547) โดยเบิกคาเบี้ยเลีย้ งและคาเดินทางจากตนสังกัด สวนคาทีพ่ ัก,คาอาหารและอาหารวาง
ผูจัดการอบรมรับผิดชอบจายให
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2. การอบรมเครือขายสุขภาพจิตและยาเสพติด เพือ่ วางแผนการดําเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดในการ
พัฒนาความเขาใจในขอปฏิบัติ ตาม KPI ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 เวลา 08.30น-16.30น. ณ หองประชุม1
ชั้น3 สสจ.อุบลราชธานี
3. การอบรมฟนฟูความรูและพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในการใหการปรึกษาผูต ิดสารเสพติดในชุมชน ใน
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2547 เวลา08.30น-16.30น ณ หองประชุมเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ฝายอนามัย
1. สรุปผลดําเนินการสุขาภิบาลอาหาร และการดําเนินงานตลาดสดนาซื้อ ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
อนามัยมีนโยบายเนนหนักดานอาหารปลอดภัย และสวนสําคัญอยางหนึ่งที่ตองดําเนินงานคือ
-การพัฒนาตลาดสดประเภทที่ 1 ใหเปนตลาดสดนาซื้อ
-การดําเนินงานพัฒนารานอาหาร/แผงลอย ใหไดมาตรฐานทองถิ่น อยางนอยรอยละ 25
-การดําเนินงานพัฒนารานอาหาร/แผงลอย ใหไดมาตรฐาน Clean Food Good Test อยางนอยรอย
ละ 30
* จังหวัดตอง รายงานกระทรวงทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จึงขอใหทุกอําเภอรายงานขอมูลและผลการ
ดําเนินงานใหจังหวัดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
2. ออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 6 / 2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 ณ บานนาทราย หมู
ที่ 2 ตําบลพะลาน กิ่งอําเภอนาตาล
3. ขอเชิญเจาหนาที่อาํ เภอที่ผานการอบรม QRT อําเภอๆละ 4 ทานเขาอบรมโครงการอบรมวิทยากรครู ก เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน ในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ 2547 ณ ศูนยฝกอบรมโขงเจียม โดย
ครู ก.ที่ผานการอบรมในครั้งนี้จะตองจัดการอบรมตอภายในโซนใหกับ จนท.ทุกคนใน PCU และแตละโซน
จะตองมีการพัฒนา PCU ใหเปน PCU ตนแบบเพื่อเปนสถานที่ศึกษาดูงาน และ จนท.PCU จะตองจัดอบรม
อสม.เรื่องแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขสูเมืองไทยสุขภาพดีภายในเดือน กุมภาพันธ

งานยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. คํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2547 ผูวา ราชการจังหวัด ไดลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตอรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย วาจะมุงมัน่
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนตามที่ใหคาํ รับรอง
จึงขอใหทกุ สวนราชการ ศึกษา ทําความเขาใจรายละเอียดของคํารับรอง และชี้แจงผูใตบังคับบัญชา
รวมกันนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมาย และเกิดประโยชนสงู สุดแกประชาชน
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ป 2547
- สรุปแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ( อุบล , ศรีสะเกษ , ยโสธร และอํานาจเจริญ )
- สรุปแผนยุทธศาสตรของจังหวัดอุบลราชธานี
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2. เขตตรวจราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีอยูในเขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี , ยโสธร , ศรีสะ
เกษ และอํานาจเจริญ มีนายแพทย สมยศ เจริญศักดิ์ ผูตรวจราชการฯ พญ. วิลาวัลย จึงประเสริฐ สาธารณสุข
นิเทศก นพ.ธงไชย ไชยสิริยะสวัสดิ์ ผูชว ยผูตรวจราชการกระทรวง
- กําหนดการตรวจเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ , ยโสธร และอํานาจเจริญ โดย นพ. สมยศ
เจริญศักดิ์ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 14 ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ 2547 จะเดินทางมาตรวจ
เยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญ สสอ. / ผอ. รพช. ทุกทานรวมตอนรับ และรับนโยบายจากผูต รวจราชการ
กระทรวง ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ. อบ. เวลา 08.30 น. ภาคบายจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม คปสอ. เขื่องใน
3. งานสุขภาพภาคประชาชน
3.1 ความกาวหนาในการคัดเลือก อสม. ใหม ป 2547- 2548 ขณะนี้ดําเนินการครอบคลุมทุกอําเภอ
แลว จํานวน อสม. ทั้งสิน้ 27,903 คน สัดสวน อสม.ตอ หลังคาเรือน 1 : 14 มีอําเภอที่ผานเกณฑตามนโยบาย(
1 : 10 ) มี 3 อําเภอ คือ อ.ดอนมดแดง , มวงฯ และ อ. โพธิ์ไทร นอกนั้นเกินเกณฑ จึงขอใหอําเภอที่ยังไมผา น
เกณฑทบทวนการคัดเลือกเพิ่มเติม และแจงยอดเพิม่ ภายใน 15 กุมภาพันธ 2547 ซึ่งกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนจะพิมพบัตรประจําตัว อสม. สนับสนุน
3.2 มูลนิธิอุทยั ไพจิตร - เดือน ธันวาคม 2546 มี อสม. เสียชีวิต 9 ราย ใชเงินมูลนิธิอุทยั ไพจิตร
ชวยเหลือ 9,000 บาท คงเหลือเงิน 2,255,991.68 บาท
3.3 ผลการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2546
ชนะเลิศ ไดแก นาย สมประสงค สายสมยา บ.โพธมูล ม.2 ต.คําน้ําแซบ อ.วารินฯ
รองชนะเลิศอันดับ1 ไดแก นางเสริม โพธิไ์ ทร ม.4 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร
รองชนะเลิศอันดับ2ไดแก นางเสถียร พุทธิชน ม.1 ต.ไพบูลย กิง่ อ.น้ําขุน
3.4 จังหวัดไดแจงเปนหนังสือใหทราบถึงแนวทางการใชงบ ศสม.ซึ่งจะผาน อบต. และแนวทางปฏิบัติ
ใหแตละอําเภอทราบและขอใหถือปฏิบัติตามนัน้
4. สรุปความกาวหนาการพัฒนาฐานขอมูลอิเลคทรอนิก
4.1 จํานวนสถานบริการที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอร 3 แหง อ.ศรีเมืองใหม สสช. โหงนขาม ( ไมมีไฟฟา)
อ.น้ํายืน สสช. จันลา , แปดอุม
4.2 การลงโปรแกรม HCIS พบวามีสถานบริการ 10 แหง ยังไมลงโปรแกรมไดแก อ.ศรีเมืองใหม 1 แหง
อ. เดชอุดม 5 แหง อ. น้ํายืน 4 แหง
4.3 การอบรมการใชโปรแกรม HCIS มีเจาหนาที่ใน สอ. / สสช. ทั้งหมด 778 คน ผานการอบรม 397
คน คิดเปนรอยละ 51.03 หากคิดเปนรายสถานบริการผานการอบรม 263 แหง คิดเปนรอยละ 83.76 (ยังเหลือ
อีก 51 แหงยังไมผานการอบรม)
4.4 จํานวน สอ. / สสช. ที่กรอกขอมูลในโปรแกรม กรอกขอมูลครบถวนแลว 43 แหง คิดเปนรอยละ
13.69 คาดวาจะกรอกเสร็จตามกําหนดคือ เดือน มีค. 47 จํานวน 236 แหง คิดเปนรอยละ 76.16 คาดวาจะไม
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เสร็จตามกําหนดมี 35 แหง คิดเปนรอยละ11.15 ซึ่งอยูใ นพืน้ ที่ 4 อําเภอ คือ อ.วาริน 11 แหง ,อ. สําโรง 12
แหง ,อ.น้ํายืน 4 แหง , อ. นาจะหลวย 7 แหง
ขอเสนอแนะ สําหรับพืน้ ที่เฉพาะไมมีคอมพิวเตอร / ไมสามารถใชคอมพิวเตอรได ใหใชในสถานบริการ
ใกลเคียง ซึง่ มีเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่องขึ้นไป ( เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องสามารถใชไดกับ 1 สถานบริการ
โดยปรับขอมูลสัปดาหละครั้ง ) รายละเอียด Web Site http://www.ubo.moph.go.th
5. การจัดสมัชชาสุขภาพป 2547
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการสรางเสริมสุขภาพที่สอดคลองกับเปาหมายแผนฯ 9 ดวย
นโยบาย 5 อ. ( อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อโรคยา อนามัยชุมชน ) ประกอบกับสํานักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ ( สปรส. ) ไดสนับสนุนใหเกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ตา ง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหทกุ
ฝายเขามารวมกันสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม จึงขอความรวมมือดังนี้
5.1 สนับสนุนใหขาราชการในสังกัดเขารวมเวทีสมัชชาสุขภาพในเขตพืน้ ที่
5.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่รวมกับประชาคมตาง ๆ
5.3 อนุมัติใหขาราชการในสังกัด เขารวมเปนคณะทํางานสมัชชาสุขภาพในระดับตาง
6. โครงการเชื่อมประสานการพัฒนาที่มพี ื้นที่เปนตัวตัง้ สูความรมเย็นเปนสุขของชุมชนทองถิ่น และจังหวัด
( ชพพ. ) ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ( สสส. ) โดยสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน ( พอช. ) เปนองคกรเสนอโครงการในนามภาคีผูรวมโครงการ ดําเนินการนํารองใน 10
จังหวัด ซึ่งจะมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จึงประสานขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
อุบลราชธานี
7. ขอความรวมมือการแกปญ
 หาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย รับจดทะเบียนเพื่อแกปญ
 หาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ซึ่ง
กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ 2547 เพื่อจะไดนําขอมูลมาวิเคราะห หาแนวทางแกไขปญหา จึงขอ
ความรวมมือแจงขาราชการในสังกัด ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการจดทะเบียนฯ เมื่อมีการรอง
ขอความชวยเหลือจากศูนยปฏิบัติการแกปญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการอําเภอ / กิ่งอําเภอดวย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การออกเลขหนังสือ/บันทึกราชการ ผานระบบเครือขาย INTRANET
ทานสามารถออกเลขหนังสือ/บันทึกราชการไดเอง ผานระบบเครือขาย INTRANET โดยเรียกที่
http://www.ubo.moph.go.th ---> ระบบงานสารบรรณป 2547 รายละเอียดคูมือ อยูใน Web Site
http://www.ubo.moph.go.th
2. การใหบริการ e-mail ผานเครือขาย INTRANET แบงการใหบริการเปน 2 ระดับ
2.1 ระดับหนวยงาน รายละเอียดคูมือ อยูใน http://www.ubo.moph.go.th
2.2 ระดับบุคคล ทานสามารถสมัครสมาชิกในระบบเครือขาย INTRANET ชื่อสมาชิกทีท่ านกําหนด จะ
เปน Username ของทาน เชน hunsa @ ubo.moph.go.th
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3. ขอประเมินรูปแบบการประชุม โดยใชเทคโนโลยี เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป
4. วาระการประชุมจากศูนยวชิ าการตางๆสามารถแจงมาไดที่ Yrangsuay@yahoo.com หรือ hunsa @
ubo.moph.go.th
5. การจองหองประชุม สสจ.ไดเปดใหบริการจองหองประชุมผานทาง Online โดยจะเริ่มตั้งแตวนั ที่ 10 ก.พ.
2547 นี้
6. แบบฟอรมตางๆทางราชการ มีให Down load ไดทั้ง Internet และ Intranet
งานบริหารทัว่ ไป
เรื่องระบบบัญชีเกณฑคงคาง ตามหนังสือ สนง.สสจ. ที่อบ 0027.001.01/ ว.389 ลงวันที่ 29 ม.ค.
2547 เรื่องการอบรม 1.เรื่ององคความรูการเงินและบัญชีสําหรับนักบริหาร ในวันที่ 3-4 ก.พ. 2547 ผูเขารับการ
อบรมจํานวน 100-120 คน 2. เรื่องภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางบัญชีและการเงินในผู
ปฏิบัติ ในวันที่ 5-6 ก.พ. 2547 ผูเขารับการอบรมจํานวน 100 คน
งานประชาสัมพันธ
1. สนง.สสจ.ไดเปดรายการวิทยุเพิ่มเติมคือรายการ อยูด ีมีแฮง ฮักแพงสุขภาพ ทางคลื่น 99.5 Mhz. เวลา
21.00 –24.00 น. โดยมีจา โทนคนโกเปนผูดําเนินรายการ ซึง่ จะเปนรายการทีท่ กุ หนวยงานของสาธารณสุข
สามารถโทรเขาไปรวมกับทางรายการเพื่อประชาสัมพันธงานได ทีเ่ บอร 045-260578
2. งานประชาสัมพันธจะไดจัดแรลลี่สื่อมวลชนสัมพันธสูผาชะนะไดเพื่อหมูบา นสุขภาพดี เพื่อเปนการขอบคุณ
และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุบลราชธานี จึงใครขอความรวมมือในการดําเนินงาน
อําเภอที่เปนเสนทางผานดวย สวนวันและเวลาจะแจงใหทราบภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
1. สถานการณโรคไขหวัดนก ขอใหทุกอําเภอมีการประสานงานกับคณะกรรมการระดับอําเภอในการควบคุม
และเฝาระวังสัตวปกที่ตายในอําเภอ ใหความรูแกประชาชนและกลุม เสี่ยง การใหขาวแกสื่อมวลชนควรเพิ่ม
ความระมัดระวัง เพื่อปองกันความสับสน สวนคูมือโรคไขหวัดนกสําหรับประชาชนควรจะมีแจกใหอสม.
หมูบาน ละ 1 เลม มอบงานประชาสัมพันธดําเนินการจัดพิมพ
2. การประชุมประจําเดือนในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการ
สําคัญป 2547 ขอใหแตละอําเภอมีการติดตามผลงานระดับอําเภอ/ตําบล ตามตังชีว้ ัดเหลานี้ดวย โดยบรรจุเขา
วาระการประชุมผูรับผิดชอบของแตละอําเภอ และเนน 9 ใน 17 เรื่องที่เกี่ยวของกับระดับจังหวัดที่ สํานักงาน
ตรวจฯติดตามขอขอมูล ระดับจังหวัดมอบใหฝายยุทธศาสตรฯ เปนผูรวบรวมขอมูลตามตัวชีว้ ัดและให
ผูรับผิดชอบแตละงานประสานงานกับฝายยุทธศาสตรดวย ในการประชุมครั้งตอไปขอใหมีขอมูลแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานดวย และมีการแสดงขอมูลในเดือนที่ผา นมาเปรียบเทียบกับขอมูลในเดือนใหม โดยแยก
เปนรายโซน
3. จังหวัดจะจัดคอนเสิรตรวมพลังสรางสุขภาพของอสม.เพื่อหาเงินเขากองทุนอสม.จังหวัด สวนวันเวลาจะแจง
ทราบอีกครั้ง
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4. ศสช.ในเครือขายสอ.ใหนําขอมูลมาลงในระบบที่สอ. เนื่องจากจะไมมีคอมพิวเตอรสนับสนุนนอกจาก CUP
จะซื้อใหเอง สวนงบประมาณที่กันไวสําหรับซื้อ1 Hard Wear เพื่อพัฒนาระบบขอมูลขาวสารขอใหแตละ CUP
แจงมาวาจะจัดซื้อใหกับ สอ. ใด จังหวัดจะไดดําเนินการใหตอไป ทั้งนี้ขอใหใชทรัพยากรอยางมีคา สูงสุด
5. แตละอําเภอควรมีผูประสานงานดานการประชาสัมพันธระดับอําเภอ (นักขาวสาธารณสุขระดับอําเภอ)
ดังนัน้ ขอใหแจงชื่อทีง่ านประชาสัมพันธเพื่อสรางเปนเครือขายระดับจังหวัด
6. ขอใหอําเภอที่ไมไดมีแผนเกี่ยวกับเงินสมทบคาประกันตนของลูกจางไดปรับแผนปฏิบัติการของหนวยบริหาร
ในสวนนี้ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานประชาสัมพันธ

