
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  5 /  2547  วันที่   1  มิถุนายน  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 นายอัครเดช สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประยูร พันธศิริ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
8 นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
9 นส.ดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นายนพินธ กุลนิตย แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7   
11 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
12 นายนิธ ิ ปรัสรา แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
13 นางชลชืน่   แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
14 นส.ธันยาพร เพิ่มวงศ แทนหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
15 นส.ธีรภา ธาน ี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
16 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
17 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
18 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
19 นายบุญธรรม ไชยยศ หัวหนาฝายอนามยั 
20 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
21 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานประชาสัมพันธ 
22 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
23 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
24 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
25 นางน้าํเพชร ต้ังยิ่งยง หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
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26 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
27 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
28 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
30 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
31 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
32 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
33 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
34 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
35 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
36 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
37 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
38 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
39 นายรัชว ี ดําบรรพ ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
40 นางทองเพชร ภักดี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสบิ 
41 นายปรีดา สืบสิงห แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
42 นายอานันท สิงคิบตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
43 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
44 นางเพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
45 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
46 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
47 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
48 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
49 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
50 นายเดนชัย ตั้งมโนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
51 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
52 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
53 นายสมพล จันทรจุลเจิม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
54 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
55 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
56 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
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57 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
58 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
59 นายสพุจน แสงสวาง แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
60 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
61 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
62 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
63 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
64 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
65 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
66 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
67 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
68 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
69 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
70 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
71 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
72 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
73 นายนนัทพร ศุภสร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
74 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
75 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
76 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
77 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
78 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
79 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
80 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
81 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
82 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
2 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
3 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
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4 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
7 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
8 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
9 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 

10 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
11 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
12 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
13 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
14 นส.วนิดา ชัยเวชกุล ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
15 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
16 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
17 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.45 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขออภัยทุกหนวยงานที่เลีย่งการประชุมมาเปนวนันี้ เนื่องจากมีการประชุมประจําเดือนหวัหนา
สวนราชการจงัหวัดในวนัที่ 31 เมย. 2547 และนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดทุกจงัหวัดจะตองเขารับ
พระราชทานบตัรสมาชิก To Be Number One ที่หางสรรพสินคามาบุญครอง และนํามามอบตอยัง
หนวยงานในสงักัดทกุอําเภอ 

งานเรงรัดเรื่องอาหารปลอดภัยที่จะตองมกีารดําเนินงานอยางเรงรัดใหครบ 100 % ฉะนั้น
เกณฑชีว้ัดใน Healthy Thailand ที่เกีย่วของจะตองปรับใหเปน 100% 

ชวงปลายเดือนกรกฎาคม จะมีการประชมุใหญหลายการประชุมดวยกนั คือ 
วันที่  27-28 กค. 2547 ประชุมมหกรรมศูนยสุขภาพชุมชน โดยเชญิตัวแทน PCU ระดับเขตมา
นําเสนอผลงาน และมีตัวแทนแตละจังหวดัมารวมรับฟง 
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วันที่  26 กค. 2547 ประชุมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ
พรอมทัง้ผูบริหารจากทกุกรมในกระทรวง 
วันที่ 26-30 กค. 2547 มหกรรมอาหารปลอดภัยและมหกรรมออกกําลงักายระดับเขต 

สรุปผลการประชุมประจําเดือนหวัหนาสวนราชการจังหวัด โดย นพ.ชัยพร พรหมสงิห 
1. ขาราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงในพืน้ที่จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 - นายกฤตย  แกวปนทอง อุตสาหกรรมจงัหวัดอุบลราชธาน ี ยายมาจากอุตสาหกรรมจังหวัด
เลย 
 - นายเอกวิช  เมืองวงษ  จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจาก จดัหางานจังหวดัชัยภูมิ 
 - นายกุณศักดิ์  บุญศร ีหวัหนาสํานักงานประกนัภัยจงัหวัดอุบลราชธาน ี  ยายมาจาก หวัหนา
สํานักงานประกันภัยจงัหวัดยโสธร 
 - นายสมยศ  สุขเจริญ  ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจาก เจาหนาที่บริหารงานประมง 7 
ฝายพฒันาการประมง  จังหวัดปทุม 
2. ขาราชการที่ยายไปดํารงตําแหนงใหมนอกพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
 - นางณัฐยา  อนุดิษฐ  จดัหารงานจงัหวัดอุบลราชธานี  ยายไปดํารงตําแหนง จดัหางาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 - นายไพศาล  อมรศาสตร  หัวหนาสาํนักงานประกนัภัยจังหวัดอบุลราชธานี ยายไปดํารง
ตําแหนง หัวหนาสาํนกังานประกันภัยจงัหวัดเพชรบูรณ 
 - นายพิศ  นพรัตน  ประมงจงัหวัดอุบลราชธาน ี ยายไปดาํรงตําแหนงประมงจงัหวัดสงขลา 
3. เร่ืองความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการที ่3  ทางสาํนกังานจะไดมีหนงัสือแจงรายละเอียดใหทราบตอไป 
4. เร่ืองการปฏิบัติตามบันทกึการประชุมคณะกรรมการความรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตาม
ชายแดนไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธาน ี กับ แขวงของ สปป.ลาว ซึง่จะมีปญหาเรื่องการไม
เคารพขอตกลง 
5. เร่ืองการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2547 โดยมีการแจงเตือนการ
เบิกจายต่ํากวาเปาหมายของจังหวัด 
6. เร่ืองการแจงเตือนสภาพภูมิอากาศในชวง 2-3 เดือนที่จะถงึ ซึ่งเปนชวงหนาฝน อาจจะมพีายุเขามา
1-2 ลูก และชวงระยะฝนทิ้งชวงในเดือนกรกฎาคมซึ่งอาจจะแลง  จึงขอใหมีการกักเก็บน้ําสาํหรับใชไว
ดวย 
7. Mobile Unite จะสามารถออกใหบริการไดต้ังแตเดือนมิถนุายนนี ้
8. เร่ือง โครงการกอสรางสะพานเชื่อมระหวางเทศบาลนครอุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชาํราบ 
ซึ่งเปดใหใชงานไดต้ังแตวันนีเ้ปนตนไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่อบ 0027.001.02  / ว.3700   ลง
วันที ่ 24  พฤษภาคม  2547  ไดสรุปรายงานการประชมุคร้ังที ่ 4 / 2547  เมื่อวันที ่30 เมษายน 2547 
และ Down load  ไวที่ www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ 
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 
1. การเปดรับนักศึกษาใหม ซึง่ไดเปดการศึกษาไปตั้งแตวันที ่ 31 พค. 2547 ทัง้ 3 ดานหลกัสูตร 
หลักสูตร On Top จะมีเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรเทานัน้ สวนหลักสูตรพยาบาลตอเนื่องนั้น 
ขอใหผูที่จะเขาศึกษาในหลกัสูตรนี้ไดเตรียมความพรอมในทกุๆดาน กอนเขารับการศึกษา 
2. การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลตอเนื่อง สวนกลางจะเปนผูแจงจํานวนผู
เขารับการศึกษาของจงัหวัด คือ จํานวน 23 คน ซึง่การประกาศผลจะประกาศในนามของจงัหวัด
อุบลราชธานี ทั้งนี้ผูเขารับการศึกษาจะตองมีคุณสมบติัครบถวนตามที่กาํหนดไว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 ศูนยอนามัยที่ 7 
1. การนิเทศ รร.ตชด. ซึ่งในวนัที ่ 22 มิ.ย. 2547 นิเทศที่ รร.ตชด.บานตาเอม็ ต.ตาเกา สอ.ยางใหญ 
กิ่งอ.น้ําขุน และวันที่ 23 มยิ. 2547 นิเทศที่ รร.ตชด.บานทาแสนคูณ และ รร.ตชด.บานคําสะอาด ต.
ยางใหญ สอ.โดมประดิษฐ อ.น้ํายืน วันที ่24 มิย. 2547 รร.ตชด.บานปาไม ต.คอเล็น สอ.หนองเรือ อ.
บุณฑริก และที่ รร.ตชด.บานแกงศรีโคตร  สอ.แกงศรีโคตร อ.สิรินธร วันที่ 25 มิย. 2547 รร.ตชด.บาน
ปากลา สอ.นาโพธิก์ลาง อ.โขงเจียม 
2. เร่ืองงานออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ โดยอธิบดีกรมอนามยัไดมีหนงัสือและสงแบบสอบถามมายังทกุ
ชุมชนทุกหมูบาน ขอใหติดตามและสงกลับตามกาํหนดดวย เพือ่เตรียมการจดังานรวมพลงัสราง
สุขภาพแหงชาติ คร้ังที ่3 ในวนัที ่ 21 พย. 2547 โดยมีเปาหมาย 33 ลานคน 
3. เร่ือง วิง่ 30 สูสุขภาพดี ในกลุมนักเรียน ซึง่ในปนี้มกีารเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินรางวัล คือชนะเลศิใน
ระดับอําเภอไดรับ 3,000 บาท และชนะเลิศระดับจังหวดัไดรับ 5,000 บาท สวนโรงเรียนที่สามารถเขา
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รวมการแขงขนัไดนั้นจะตองเปนโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพเทานั้น และมอีายุไมเกนิ 12 ป  จงึใครขอให
ผูรับผิดชอบดําเนนิการและติดตอยืมเงินไดต้ังแตวันนี ้
4. เนื่องจากวนัที ่2 มิย. 2547 เปนวันวิสาขบูชา ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศรวมกับ สสส.  จังหวัด
อุบลราชธานี จึงไดจัดการวิง่วิสาขพุทธบชูา ที่ วัดหวยวงันอง ต้ัง แต 16.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 
2547 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%   95.93% 95.17% 
(1,395,494 คน) 

93.07%  
(1,394,200 คน) 

การพัฒนามาตรฐานบริการ  
2.1 รพ.ผานเกณฑ HA 100%  12.5% 5.26% 5.26% 
2.2 สนง.สสจ.,สนง.สสอ.ผานเกณฑ PSO 100% กําลังดาํเนนิการ 

2 

2.3 PCU ผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน 
100% กําลังดาํเนนิการ 

ความพึงพอใจ 
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 

3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มคีวามพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 

3 

3.3 เจาหนาทีผู่ใหบริการ มคีวามพึงพอใจตอการ
ใหบริการ อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 

เร่ืองรองเรียน 
4.1 เร่ืองรองเรยีนทั่วไป ไดรับการดําเนินการแกไข 
80%  100% 100% 99.70% 

4  

4.2 เร่ืองรองเรยีนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100%  100% 100% 66.67% 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน  
5.1 จํานวนวนัที่โอนเงนิตามเกณฑการจัดสรรจาก
จังหวัด ไปยงัหนวยบริการ (เกณฑไมเกนิ 15 วัน)  15 วัน  15 วัน  15 วัน  

5.2 คาเฉลี่ย I/E ของจังหวัด  0.74   
5.3 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E >= 1  10% (2แหง)   
5.4 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E < 1  90%   

5 

5.5 หนวยบรกิาร ที่ออกรายงานการเงนิ โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100%  100%   

6 บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย 
80%     

การกระจายกาํลังคน  
7.1 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลนแพทย/ทันต
แพทย /เภสัชกร/พยาบาล     

7 

7.2 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลน ไดรับการ
ชวยเหลือ     

5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

การลดอัตราปวย  
1.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ตํ่ากวา base line 
(อัตราปวยต่ําสุดของ 5 ป ยอนหลงั 41-45) 

10.10 
(181ราย) 

3.35 
(60ราย) 

0.89 
(16ราย) 

0.84 
(10ราย) 

1  

1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 80% 100% 100% 100% 100% 

การปองกนัการแพรระบาด  
2.1 คา HI < 10 ไมตํ่ากวา 80% 69.89% 69.00% 69.35% 58.26% 
2.2 คา CI = 0 ไมตํ่ากวา 80%    89.60% 
   - วัด 70.86% 67.70% 67.70%  
   - โรงเรียน 78.95% 72.66% 72.66%  
   - สถานบริการสาธารณสุข 100% 100% 100%  

2  

2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 80% 100% 100% 100% 100% 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

 2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%     
การควบคุมการระบาด 3 
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 100% 100% 100% 100% 
5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม  
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%     

1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถกูตอง 80%     
1.3 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ไดรับการอบรม การถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวย
ตนเองใหกับประชาชน 80%  

    

1.4 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%      

1.5 สตรีอายุ 35 ปข้ึนไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทกุเดือน 40%      

1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางถกูตอง เปนประจําทุกเดอืน 40%   39.32%  39.32% 

1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ที่ตรวจเตานมตนเอง 
พบความผิดปกติ  0.05% 

(115ราย)   

1.8 สตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ทีต่รวจเตานมตนเอง พบ
ความผิดปกต ิไดรับการสงตอเพื่อการวินิจฉัย 90%   100%   

1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม  100%   

1  

1.10 รพศ. มีคลินิคตรวจเตานมโดยศัลยแพทย 100%  100%   
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก  2 
2.1 สอ.,รพช.ที่มี จนท.ที่ไดรับการอบรม ทักษะการทํา 
Pap Smear จาก รพศ.80%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

2.2 สตรีอายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 ป ไดรับการ
ตรวจ Pap Smear 40%  32.19%  13.28% 

2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวนิิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80%  100%   

2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%   100%   

 

2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการติดตามดูแลรักษา 
80%     

5.4 การควบคุมโรคเอดส  
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป     2531 –      
20 พค.47 ดังนี ้
 - ผูปวยโรคเอดส  จํานวน 3,465 ราย เสียชีวิต 547 ราย 
 - ผูติดเชื้อมีอาการ  จํานวน 1,088 ราย เสียชีวิต 78 ราย 
 - ผูปวยรายใหม ป 2547 จํานวน 21 ราย 
 - ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47 จํานวน  8 ราย 
 
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

1 ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส 
100% 100%   0 

2 หญิงคลอดและฝากครรภ ทีติ่ดเชื้อ HIV ไดรับยาตาน
ไวรัส 100% 

84.40% 
(65ราย)   0 

3 จํานวนเดก็ติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV     

4 สามีที่เชื้อ HIV ไดรับการดูแลตอเนื่อง 100% 100% 
(51ราย)  100% 

(23ราย)  

5 หญิงหลังคลอด สาม ีลูก ที่ติดเชื้อ HIV ไดรับการดูแล
ตอเนื่อง 100%   100% 

(151ราย) 0 

6 ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยา 
ตานไวรัสเอดส (ARV)     0 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 
- เปาหมาย 40,000 ราย 801  801 801 
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)  813  648 647 
- ผูปวยกินยาสะสม (ราย) 900  735  
- ผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547 70    

 

- ผูปวยออกจากโครงการ เดือนเมษายน 2547 21    
5.5 งานยาเสพติด  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 
การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกดิโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี 
จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีและสุรา     
1.2 รานคาที่จาํหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 100%     

1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหร่ีได
ถูกตอง 100%  19.64% 

(390แหง) 54แหง  

   - สถานบริการสาธารณสุข   
21.13% 

(116แหง) 3แหงถ ุ  

   - โรงเรียน   11.98% 
(142แหง)   

   - สถานที่ราชการ  51.30% 
(118แหง)   

   - รานอาหารที่ติดแอร  46.67% 
(7แหง)   

1  

   - ศูนยการคา)  100% 
(7แหง)   

2 การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  

 2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%  

100% 
(126 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

 2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรับการบําบัดครบกําหนด 
มากกวา 80% 

98.45% 
(126 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

 2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 
4 คร้ังใน 1 ป มากกวา 80%  

79.77% 
(7,811ราย) 7,811 ราย  8,000ราย 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

 2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4 
คร้ังตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70% 

99.62% 
(7,781 ราย)   6,500ราย 

 
2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกาํหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50% 

10 แหง 
(50%) 

10 แหง 
(50%) 

1 แหง  
(อ.มวงฯ) 

1 แหง  
(อ.มวงฯ) 

 2.6 มีการบนัทึกขอมูลรายบุคคล ในระบบฐานขอมูล 
บสต. ครบถวน 100%  100% 100% 100% 100% 

การปลุกพลังแผนดินและการปองกนั 
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50  253,867คน 42.46% 

(226,249คน) 
 65,098 คน 

3.2 50%ของโรงเรียนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100% 92.08% 
(1,212แหง) 100% 100% 

3.3 50%ของชุมชนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100% 9.90% 
(268แหง)   

3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ
มีกิจกรรม 

46.79% 
(51แหง) 

46.79% 
(51แหง)  37% 

3.5 สมาชกิใครติดยายกมือข้ึน ไดรับการรักษา
มากกวา 80% 100% 100%  100% 

(5,353คน) 
3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใหเยาวชน 80%  100% 100% 100% 100% 

3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ50% 100% 100% 100% - 
3.8 โรงเรียนมธัยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90% 100% 100% 100% 100% 

3 

3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50% 100% 46.79%  100% 
5.6 การออกกําลงักาย  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

1 ประชาชนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลงักาย ไมนอยกวา 
50%  

90.39% 
(1,467,659) 

90.04% 
(1,462,023คน) 

  

2 จํานวนชมรมออกกําลงักาย 72.32% 
(857แหง) 

71.81% 
(851แหง)   
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 
3 จํานวนชมรมออกกําลงักายในหมูบาน/ชุมชน 2,620แหง 100%   
4 จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย 3,064แหง 3,042แหง   
5.7 อาหารปลอดภัย  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซ้ือ 
ระดับพ้ืนฐาน 100%  30.00% 

(9 แหง) 
30.00% 
(9 แหง) 7 แหง 

2 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดี 
1 ตลาด: 1 อําเภอ  13.33% 

(4 อําเภอ) 
3.33% 
(1 แหง) 1 แหง 

3 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดีมาก   0   

4 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไม
ตํ่ากวา 30%  25.20% 15.60% 21.08% 

5 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food 
Good Tests ไมตํ่ากวา 30%  12.63% 24.30% 23.40% 

6 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่ากวา 45%  30.72% 16.20% 21.08% 

7 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่า
กวา 45%  17.65% 24.30% 23.40% 

อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%     

   - สารเรงเนือ้แดง  100% 
(47ตัวอยาง) 100%   

   - สารกันรา   95% 
(33จาก664ตย.) 

94.42%   

   - สารฟอกขาว  88.60% 
(73จาก638ตย.) 

87.30%   

   - บอแรกซ  98.20% 
(30จาก1635ตย.) 

98.01%   

   - ฟอรมาลิน 96.80% 
(13จาก402ตย.) 

96.30%   

8 

   - ยาฆาแมลง 94.60% 
(106จาก1973ตย.) 

99.37%   
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

10 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP 100% 
(143 แหง) 

100% 
(143 แหง)   

5.8 การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผู
มีความคิดฆาตัวตาย 

19 แหง 
(100%) 100% 100% 100% 

1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย 

359 แหง 
(100%)    

1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวงั การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%  

359 แหง 
(100%) 100% 100% 100% 

1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร  2.73 2.73 2.73 

1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด
กรองบุคคลออทิสติก 

359 แหง 
(100%) 

359 แหง 
(100%) 100% 100% 

1.6 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหม
ในเดือน) 1,173 คน 0 0 0 

1.7 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด 2คน 0 0 0 

1 

1.8 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด 
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต 2คน 0 0 0 

2 การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)  

 2.1 เด็กปฐมวยั มพีัฒนาการรวมทุกดานสมวัย ไมนอย
กวา 90%  93.91%   

 2.2 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลีย่ IQ ไมนอยกวา 90 ประเมิน เม.ย.47 
 2.3 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลีย่ EQ ไมนอยกวารอยละ 75 ประเมิน เม.ย.47 

 2.4 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเลก็
นาอยู อบต.ละ 1 แหง  0.70%   

 2.5 ผูดูแลเด็กในศูนยเดก็เลก็นาอยู ไดรับการฝกอบรม 
และมีความรูผานเกณฑประเมิน ไมนอยกวา 30%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 
2.6 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ไมนอยกวา 80%   66.24% 

(785แหง)   

2.7 หญิงตัง้ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 คร้ัง
คุณภาพ 95%  100% 99.80% 99.00% 

2.8 หญิงตัง้ครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซีเมีย 80%  73.80%   
2.9 หญิงตัง้ครรที่มีภาวะโลหิตจาง ไดรับยาเสริมธาตุ
เหล็ก 100%  100% 100% 100% 

2.10 ทารกแรกเกิด มนี้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
มากกวา 93%  92.10% 91.49% 90.12% 

2.11 อัตราการกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน 100% สํารวจ มิย.47 
2.12 เด็กอายุ 0 - 5 ป ไดรับการประเมนิพฒันาการ 
100% สํารวจ มิย. 47 

2.13 เด็ก 0 - 5 ป ทีม่ีพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100% สํารวจ มิย. 47 

2.14 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93%  84.91%   

 

2.15 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกดิ ไมเกิน 30 
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ  19.23 39.91 47.67 

5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมนุไพร  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

1 สถานบรกิารสขุภาพ มกีารใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%  13.95% 12.94%   

2 
ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย 
80%  

26.22% 
(19รพ.,67
สอ.) 

13.95% 13.95% 12.94% 

3 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ. อยางนอย 
1% ของมูลคาการใชยา 0.09% 0.09%  0.07% 

4 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย 
3% ของมูลคาการใชยา 0.23% 0.36% 0.31% 0.32% 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ พค.47 เมย.47 มีค.47 กพ.47 

5 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 
อยางนอย 50% 

87.47% 
(17แหง) 

94.74% 
(18แหง) 

89.74% 
(17แหง) 

84.21% 
(16แหง) 

6 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช. 910 1,039   

7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

6.80% 
(21แหง) 

8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ.  31 คร้ัง   

9 สถานบรกิาร มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100% กําลังดาํเนนิการ 

10 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ไดมาตรฐาน
อยางนอย 70% 18.92% 19.13% 19.13% 19.18% 

11 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ถูกตองตาม
กฎหมาย อยางนอย 70% 83.51% 83.33% 83.33% 83.29% 

12 ยาและผลิตภัณฑสมุนไพรทีผ่ลิตจาก รพ.ของรัฐ สง
ตรวจไดมาตรฐาน อยางนอย 50%  0 0 0 0 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายควบคุมโรค 
1. งานโรคติดตอ 
 1.1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก  

-รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธาน ี ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th 

-สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชกุลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนพฤษภาคม ดูรายละเอียดไดที ่
www.phoubon.in.th  
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1.2. งานสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 
องคการอนามยัโลกขอตรวจสอบผลงานเพือ่เตรียมรับรองผลการ กวาดลางโปลิโอของประเทศ

ไทย โดยจะสุมจังหวัดลงสาํรวจขอมูลจริงในพืน้ที ่และสถานบรกิารทกุระดับระหวางวันที่ 18 – 22 สค. 
2547 ทั้งนี ้ กระทรวงสาธารณสุขขอใหแจงเจาหนาทีทุ่กระดับจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลเพื่อรอรับการ
ตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดตางๆ งานโรคติดตอจะสําเนาเอกสารเพื่อดําเนนิการตอไป 

1.3.งานระบาดวิทยา 
สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจําเดือนพฤษภาคม ดู

รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
2.งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค 

2.1. ผลการดําเนนิงานโครงการปองกนัการแพรเชื้อ เอชไอวี จากแมสูลูก : (ต.ค. 46 – เม.ย. 
2547) 
- ฝากครรภรายใหม (สะสม) ทัง้หมด  จํานวน   7,167   ราย 
- ตรวจหาเชื้อ เอชไอวี    จํานวน   7,167   ราย (100%) 
- ผลเลือด เอชไอวี บวก    จํานวน   41   ราย (0.6%) 
- คลอด (สะสม) ทั้งหมด    จํานวน   11,216   ราย 
- มีผลการตรวจ เอช ไอ วี   จํานวน   10,887   ราย ( 97.1%) 
- ผล เอช ไอ ว ีบวก    จํานวน   77   ราย (0.7%) 
- ไดรับยาตานไวรัส    จํานวน   65   ราย (84.4%) 
2.2. ผลการดําเนนิงานโครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี 
- จํานวนหญงิหลังคลอดที่ติดเชื้อเอช ไอ ว ีเขาโครงการทั้งสิน้ (สะสม) จํานวน 233  ราย 
- จํานวนชายหรือสาม ีเอช ไอ วี บวก ที่เขาโครงการ (สะสม)     จํานวน   51  ราย 
- จํานวนเด็กทีเ่ขาโครงการ         จํานวน     8  ราย 
2.3. สรุปผลการดําเนนิงาน ขยายโอกาสการดูแลรักษาผูปวยเอดสดวยยาตานไวรัส (ARV) 
- เปาหมาย       จํานวน   801  ราย 
- จํานวนผูปวยที่กนิยาสะสม     จํานวน   900  ราย 
- จํานวนผูปวยที่รับยา ARV ณ ปจจุบัน    จํานวน   813  ราย 
- จํานวนผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547   จํานวน  70  ราย 
- จํานวนผูปวยที่ออกจากโครงการ เดือนเมษายน 2547  จํานวน   21  ราย 
2.4. ผลการดําเนนิงานโครงการ น้ําพระทยั ขจัดภัยวัณโรค  
- จํานวนผูปวย positive และไดรับการสัมภาษณการตรวจคัดกรองวณัโรค จํานวน 18 ราย 
- จํานวนผูทีม่ารับบริการ Post – test counseling และ เอชไอวี บวก          จาํนวน 15 ราย 
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ฝายอนามัย 
1. โครงการวิ่ง 30 สูสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี ประจาํป 2547 

ระดับอําเภอทกุอําเภอ ขอใหจัดกิจกรรมแขงขันวิง่ผลัดเปนทมีๆละ 30 คน ในระยะทาง 400 
เมตร ทีมที่ทาํเวลาไดนอยทีสุ่ดเปนทมีชนะเลิศ จะไดรับเงินรางวัลเงนิสด 3,000 บาท และเปนตัวแทน
ของอําเภอเขามาแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยขอใหทกุอําเภอดําเนินการแขงขนัใหแลว
เสร็จภายในวนัที ่18 มิย. 2547 

ระดับจังหวัด จะทําการแขงขันชิงชนะเลิศระดับจังหวดัในวันที ่ 22 มิย. 2547 ณ สนาม
โรงเรียนกีฬาจงัหวัดอุบลราชธาน ี ทมีชนะเลิศ จะไดรับรางวัลเงนิสด 5,000 บาท และเปนตวัแทน
จังหวัดเขาไปแขงขันในระดบัเขตตอไป  
2. งานสุขาภิบาลอาหาร (Clean Food Good Taste) 

จังหวัดอุบลราชธานเีปนหนึ่งในจังหวัดนํารอง ที่จะตองมีการดําเนนิงานใหได 100% 
สถานการณจงัหวัดอุบลราชธานมีีเพยีงรานอาหาร 22.48% และรานอาหารแผงลอย 18.64% ฝาย
อนามยัจะจัดประชุมชมรมผูประกอบการรานอาหารทุกอําเภอ ผูเขาประชุมประกอบดวย ตัวแทนจาก
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจาก รพช. สนง.สสอ.และสสก. แหงละ 1 คน ประธานชมรม รองประธานชมรม
และเลขานุการของชมรมรานอาหารแตละอําเภอ รวมอําเภอละ 5 คน ประชุมในวนัที ่10 มิย. 2547 ณ 
หองประชมุ 1 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
3. งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. 

วันที่ 18 มิย. 2547 ออกปฏิบัติงานที่บานหินสงู ม. 5 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธาน ี
ฝายคุมครองผูบริโภค 
 ทาง อย. ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง มาเพื่อพัฒนาดาน Clean Food Good Taste ทาง
ฝายจะจัดสรรโดยพิจารณาจาก จํานวนกลุมเปาหมาย เชน สถานที่ผลิตอาหาร รานขายยาที่เกี่ยวของ
กับยาและเภสชัเคมีภัณฑ ตลาด รานอาหาร แผงลอย และโรงเรียนมธัยม  รวมทัง้โครงการที่แตละ 
CUP วางแผนมาตั้งแตตน 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1.งานสุขภาพจิต 
 การสัมมนานิเทศติดตามประเมินผลโครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ในวนัที่ 3 มิย. 2547 ณ หอง
ประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี ในพืน้ที่อําเภอเมือง / เดชอุดม / วารินชาํราบ / ตระการพชืผล / 
พิบูลมังสาหาร โดยใหคัดเลือกพื้นทีท่ี่ดําเนินกิจกรรมดเีดนเขารวมสมัมนาเพื่อคัดเลือก 1 ชุมชน เปน
ตัวแทนนําเสนอผลการดําเนนิงานจงัหวัดเขารวมประกวดในระดับเขต วนัที ่ 10–11 มิย.2547 ณ 
โรงแรมเนวาดา แกรนด จังหวัดอุบลราชธาน ี
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2. งานยาเสพติด 
 2.1. งานประกวด To be number one Teen Arobics & Dancexercise Ubonratchatani 

- รับสมัครไดที่งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
- คุณสมบัติ : สมาชิก To be number one อายุ 10 – 24 ป 1 ทีมไมเกิน 12 คน เตนในเพลง To be 

number one Version ลาสุด (แบบเร็ว) 
รางวัล ชนะเลศิ 5,000 บาท 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 3,000 บาท 
รองชนะเลิศอนัดับ 2 2,000 บาท 
ชมเชย 3 รางวลั ๆ ละ 1,000 บาท 

หมายเหต ุหมดเขตรับสมัคร วันที ่ 15 มิย. 2547 ชิงชนะเลิศ 26 มิย. 2547 ณ สนามทุงศรี
เมือง 

2.2. ประชุมเครือขายงานยาเสพติดและสขุภาพจิตระดับอําเภอวันที่ 15 มิย. 2547 ณ หอง
ประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สสจ.อุบลราชธานี เวลา 09.00 – 16.30 น. 

2.3. สรุปผลการดําเนินการติดตามผูเสพ / ผูติดยาเสพติด      ดูรายละเอียดไดที่  
www.phoubon.in.th 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
1.งานประชาสัมพันธ 
 1.1. งานแถลงขาวสาธารณสุขประจําเดือน 

ดวย สนง.สสจ.อุบลราชธานี โดยงานประชาสัมพันธ จะจัดใหมงีานแถลงขาวสาธารณสุขเปน
ประจําทกุเดือน ตลอดปงบประมาณ 2547 เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของโครงการ เมืองไทย 
แข็งแรง (Healthy Thailand) และประชาสัมพนัธกิจกรรมงานดานตางๆของกระทรวงสาธารณสุขใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี จึงใครขอใหหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหงรวมกิจกรรมดังกลาว 
โดยสงขอมูล หรือ รวมแถลงขาว ดวยตนเอง พรอมทัง้เตรียมขาวงานของทานเพื่อแจกผูส่ือขาวในวัน
แถลงขาวจาํนวน 60 ชุดดวย สําหรับกาํหนดวันแถลงขาวจะจัดขึ้นในสปัดาหที่ 3 ของแตละเดือน (กอน
ประชุมประจําเดือนหวัหนาสวนราชการสาธารณสุข) และเพื่อใหการดําเนินงานดานการ
ประชาสัมพันธ เปนไปตามวัตถุประสงค ใครขอใหทุกหนวยงานแจงชื่อเจาหนาที่ผูประสาน หรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธหนวยงานของทาน พรอมเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอ
ไดสะดวก มายังงานประชาสัมพันธ ฝายบริหารงานทั่วไปดวย 

1.2. แจงหมายเลขโทรศัพทสายตรงใหม 
ตามที่ไดมีการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

ใหม นอกเหนอืจากหมายเลขโทรศัพทภายใน งานประชาสัมพนัธ ฝายบริหารงานทั่วไป จงึขอแจงให
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ทุกหนวยงานทราบ ทัง้นี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและหนวยงานราชการอื่นในการติดตอ
ประสานงาน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1. ดวยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาระบบการรายงาน
ขอมูล Healthy Thailand ในลักษณะของ Web Base Application ผูรับผิดชอบระดับอําเภอ จะตอง
ดําเนนิการบนัทึกขอมูลในโปรแกรมดังกลาว ใน http://healthy.phoubon.in.th โดยตัดยอดขอมูลทุก
วันที่ 25 ของเดือน สงขอมลูผานเครือขาย Internet มาที ่ Server ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานภีายในวนัที่ 1 ของเดือนถัดไป 

เพื่อใหการบันทึกขอมูลดังกลาว เปนไปดวยความถูกตอง จึงใครขอเชิญผูรับผิดชอบขอมูล 
Healthy Thailand ระดับอําเภอ เขารับการบอรมการใชงานโปรแกรม ในวนัที่ 11 มิถุนายน 2547 ณ 
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี รายละเอยีดจะแจงทางหนงัสือ
ราชการตอไป 

2.2. รายงานผลการออกดําเนนิการสนับสนนุ การดําเนินงานพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ชวงเดือนพฤษภาคม 2547 
ปญหาที่พบ 

- PCU , สถานอีนามยั ไม update HCIS ใหเปน Version ใหม (update วันที่ 1 เม.ย.47) 
สามารถ Download ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th หัวขอ Download  

- ไมสามารถสงขอมูล 18 แฟมหลกัจากโปรแกรม HCIS ได 
แนวทางการแกไขปญหา : ตองสราง Folder 
- C:\HCIS_EXP 
- C:\HCIS_PCU  
- โปรแกรม Run ชาสาเหตุเนื่องจากขนาดของแฟมขอมลูใหญ 
แนวทางการแกไขปญหา : ตอง Back Up ขอมูลทุกวนั โปรแกรมจะดําเนินการกระชับ

ฐานขอมูลใหโดยอัตโนมัติ (ขนาดแฟมขอมูลจะมีขนาดลดลงประมาณครึ่งหนึง่) 
ในการนี้ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ระดับอําเภอ ในการวินิจฉัยปญหา สาเหตุ 

และแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถชวยเหลือหนวยงานระดับตําบลได ขอให
ผูรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอรของ สนง.สสอ. แตละอําเภอ เขารวมดําเนนิงานตามกาํหนดการที่แจง
แลว 
3. งานบรหิารทั่วไป 
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3.1. เร่ือง มาตรการ 3 ทางฝายยงัไมไดรับแจงแนวทางปฏิบัติการกระทรวง จึงไดใหแตละ
หนวยมกีารดาํเนนิงานตามแนวทางของจงัหวัด โดยจดัทําแบบมอบหมายงานและแจงใหบุคลากรใน
สังกัดทราบ 

3.2. มีสารจาก รมต.กระทรวงสาธารณสขุเกี่ยวกับพนกังานของรัฐทีเ่ปลี่ยนเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ  ซึ่งเปนผลจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 พค. 2547 (ไดสําเนาแจก ผอก.รพช.ทุกแหงทราบ
แลว)  

3.3. เงินเดือนใหม เร่ิมจายตัง้แตวันที่ 31 พค. 2547 นี ้(3% เพิ่ม 2 ข้ัน) 
3.4. คําสั่งยายขาราชการไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว ในชวงเดือนเมษายน สวนการแตงตั้ง

หัวหนาสถานอีนามยัไดทําคําสั่งเสนอจังหวัดเรียบรอย ซึ่งเปนคําสัง่รักษาการในตําแหนงกอน 
เนื่องจากตองรอเลขตําแหนงจากกระทรวง ที่อยูในระหวางดาํเนินการ 

3.5. งบลงทุนป 2546 ที่ไดประกวดราคาและมีการเซน็สัญญา คือ  สถานีอนามัย 1 แหง และ
บานพัก 1 แหง โดยการประกวดราคาครั้งที ่ 2 จะเปดซองในวนัที ่ 7 มิย. 2547 (บานพัก 4 แหง และ
สถานีอนามัย 1 แหง) สวนคุรุภัณฑ ป 2546 เปดซองเมื่อวันที่ 2 เมย. 2547 ซึ่งจะไดมีการประกวด
ราคาใหม 5 กลุม (ผาน 7 กลุม) ดานงบลงทนุ ป 2547 ที่ไดรับแจง คือ ครุภัณฑ 40 ลานบาท กอสราง 
23 ลานบาท รวม  63 ลานบาท โดยแยกเปนรายการ คือ รายการต่ํากวา 1 แสนบาท ม ี 4 รายการ  
รายการ1 แสนบาท ถึง 2 ลานบาท ม ี 50 รายการ และรายการตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ม ี 2 รายการ  
ฝายบริหารจะดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในเดือนสงิหาคมนี ้
มติที่ประชุม  

เร่ือง Food safety, Clean Food Good Taste  ขอใหมีการดําเนนิงานอยางตอเนื่องทุกๆป 
โดยมีการดําเนินงานทกุราน และเนนการมีสวนรวมของชุมชนซึ่งเปนตัวแทนจากองคกรตางๆ และ
ตัวแทนชมรมผูประกอบการรานคา  ทัง้นีผู้ประกอบการรานคาควรจะรับรูและเขาใจถึงความสําคญัใน
โครงการนี้ดวย 

งบลงทุนหากสามารถกระจายลงอาํเภอไดใหกระจายลงใหอําเภอดําเนินการไดเลย ( ตามที่
ผูวาราชการจงัหวัดมอบอํานาจให)  แตหากตองมีคนกลางขอใหอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการมาดวย  
การกําหนดคุณสมบัติของคุรุภัณฑขอใหประสานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของและตรวจสอบใหเรียบรอย 
กอนการประกวดราคาเพื่อปองกันการผิดพลาดและการลาชา ทัง้นี้ขอใหเรงดําเนินการใหเสร็จทัน
กําหนด 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
ขอแนะนําขาราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม 

1. พญ. เพชรรุง   ไพรพยอม   ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
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2. นพ.ศิระ    เมืองไทย  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
3. นพ.เทวเจษฎา  ภาเรือง ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
4. นพ.พิสิษฐ   เวชกามา  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
5. นพ.เจษฎา  คําศรีสุข  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดการประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


