
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  6 /  2547  วันที่   30  มิถุนายน  2547 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
7 นายบุญเติม บุญชัย แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
8 นส.ดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
9 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี

10 นส.สวางทพิย ชทูลา แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
11 นส.อาริยา สูนานนท ศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี
12 นายสมัพนัธ มณีรัตน แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธาน ี
13 นายคมชาย สุขยิ่ง แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
14 นางภัลลภา โสตถิสวัสด์ิ แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
15 นางชลชืน่   แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
16 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
17 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
18 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
19 นายบุญธรรม ไชยยศ หัวหนาฝายอนามยั 
20 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
21 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
22 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานประชาสัมพันธ 
23 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
24 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
25 นางน้าํเพชร ต้ังยิ่งยง หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
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26 นางฉัฐฉว ี ใจแกว แทนหัวหนางานโรคติดตอ 
27 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
28 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29 นส.วชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
30 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
31 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
32 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
33 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
34 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
35 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
36 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
37 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
38 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
39 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
40 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
41 นส.จินตนา พรหมลาย งานยทุธศาสตรสาธารณสุข 
42 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
43 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
44 นางพัฒนวดี สักกุณา แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
45 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
46 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
47 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
48 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
49 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
50 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
51 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
52 นายเดนชัย ตั้งมโนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
53 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
54 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
55 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
56 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 



 3

57 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
58 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
59 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
60 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
61 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
62 นายสพุจน แสงสวาง แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
63 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
64 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
65 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
66 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
67 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
68 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
69 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
70 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
71 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
72 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
73 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
74 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
75 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
76 นายนนัทพร ศุภสร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
77 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
78 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
79 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
80 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
81 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
82 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
83 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
84 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
85 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายอัครเดช สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
4 นายดนัย ธีรวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
5 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
6 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
7 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
8 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
9 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 

10 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
11 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
12 นางสาววนิดา ชัยเวชกุล ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
13 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
14 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
15 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.39 น. 
พิธีการกอนการประชุม 
1. พิธีรับเกยีรติบัตรและรางวัล ผลการคัดเลือกหมูบานดําเนนิโครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาค
ประชาชนดีเดน ป 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ผลการคัดเลือก ดังนี ้

ชนะเลิศอนัดับ 1  บานดอนทับชาง ตําบลขุหล ุอําเภอตระการพืชผล 
รองชนะเลิศอนัดับ 1  บานบวั ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 
รองชนะเลิศอนัดับ 2  บานโคกเถื่อนชาง ตําบลเมอืงเดช อําเภอเดชอุดม 
โดยใหตัวแทนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกมีผลการดําเนนิงานดีเดนอันดับ 1 – 3 มารับเกียรติ

บัตร พรอมรางวัลจากทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
2. พิธีมอบใบประกาศนยีบตัรผลการแขงขันวิ่ง 30 สูสุขภาพดี รอบชงิชนะเลิศ จงัหวัดอุบลราชธาน ีป 
2547 จํานวนทีมทีเ่ขารวมการแขงขัน 25 ทีม 25 อําเภอ) 

- ชนะเลิศ ทมีโรงเรียนสหธาตุสามัคคี อ.เขื่องใน (1.01.26 นาท)ี เปนตัวแทนจงัหวัดเพื่อเขา
รวมการแขงขนัระดับเขตตอไป 

- รองชนะเลิศอันดับที ่1 ทีมโรงเรียนศิษยเกาวงัหลงัพัฒนา ก.อําเภอ น้ําขุน (1.01.94 นาท)ี 
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- รองชนะเลิศอันดับที ่2 ทีมโรงเรียนบานคาํมณี อ.โพธิ์ไทร (1.03.49 นาท)ี 
 
นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน

การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
1. ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวนัที ่29 มิย. 2547 ในสวนที่เกีย่วของคือ 

1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ทีจ่ังหวัดอุบลราชธาน ี
  - นายพธิาน  พื้นทอง  ผอก.สนง.เขตพื้นทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
  - นายพิศุทธิ์  วีระจิต  ผอก.สนง.เขตพื้นทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
  - นายวัชรพงษ  สุขรักษา ผอก.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 5 

1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงใหมนอกพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
 - นายวิเศษ  ภูมิวิชัย ผอก.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาอาํนาจเจริญ 
1.3 มาตรการการประหยัดพลังงาน 
 - สงเสริมใหรถยนตทางราชการ,รัฐวิสาหกิจใชเชื้อเพลงิแกสโซฮอล 
 - ใหรถยนตทางราชการตรวจสภาพตามกําหนด, ขับดวยความเร็วไมเกนิ 90กม./ ชม. 
 - การสงหนังสือทางราชการและรฐัวิสาหกิจใหใชบริการไปรษณียและโทรสาร 

หลีกเลี่ยงการใชรถยนต 
 - ใหมีการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเปนเวลา 10.00 –16.00 น. และใหปรับอุณหภูมิ

เปน 25-26 องศาเซลเซยีส พรอมทัง้ใหหัวหนาสวนราชการอนุญาติใหมีการทาํงานนอกเวลาราชการได
ตามความจําเปน 

 - ใหมีการเปดไฟฟาในสํานักงานเฉพาะดวงที่จาํเปน 
 - ใหหลกีเลี่ยงการใชลิฟทกรณีข้ึนลงชัน้เดียว หรือใหหยดุชั้นเวนชัน้ 
 - ใหปดไฟสงปายและสงอาคาร ยกเวนหนวยงานที่ใหบริการสาธารณะตลอด 24 

ชั่วโมง ขอความรวมมือใหผูประกอบธุรกิจปายโฆษณาในการปดไฟปาย หลังเวลา 22.00 น. 
 - ใหทุกหนวยงานกําหนดเปาหมายการลดคาใชจายหมวดสาธารณูปโภค และคาใช

สอยลงรอยละ 10 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในไตรมาสที ่4 ของปงบประมาณ 2547 
1.4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 38 แหง พรฏ.วาดวยหลกัเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนเรื่องเกีย่วกับกรณีที่ศูนยบริการประชาชนไดรับการรองเรียน จะตอง
แจงใหผูรองเรยีนทราบไวข้ันหนึง่กอนวา ไดสงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานที่เกีย่วของดําเนนิการแลว ผล
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เปนประการใดจะแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป รายละเอียดจะมีหนงัสือจากทางจังหวัดแจงใหทราบอีก
คร้ัง 

1.5ขอความเห็นชอบการยกฐานะกิง่อําเภอเปนอําเภอ ซึ่งมติของทางจังหวัดไดเหน็ชอบ เหลือ
เพียงนาํเขาการประชุม ครม. พิจารณาตอไป 

1.6 รายงานการเบิกจายเงนิงบประมาณจงัหวัด ส้ินสุด ณ วันที่ 23 มิย. 2547 (งบลงทนุที่ตอง
เบิกจายที่คลังจังหวัด) สสจ.อุบลราชธานีไดเบิกจายไปแลวคิดเปนรอยละ 96.99  

1.7 ผลการดําเนนิงานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีทีก่ําหนดใหขาราชการ พนักงานและลูกจางของรัฐไดเขารวมปฏิบัติธรรม ของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัด  ไดออกกําหนดการจัดในแตละอําเภอ รายละเอยีดจะมีหนงัสอืแจง
ใหทราบอกีครั้ง 

1.8 การจดทะเบียนแรงงานตางดาว (ต้ังแตวันที่ 1-31 กค. 2547) ในสวนทีเ่กี่ยวของกับงาน
ทางดานสาธารณสุขคือ การตรวจสุขภาพ การประกนัสุขภาพ สวนดานคาใชจายยงัไมไดรับแจง
รายละเอียด ขอใหติดตามรายละเอียดจากทางจังหวัดตอไป 
 1.9 โครงการผูวาพบประชาชน ซึง่มกีารดําเนนิงานทุกวันพุธ เวน พธุ ในชวงบาย หากไปที่
พื้นที่ใดขอใหผอก.รพช. และสสอ. ไดออกดําเนินงานรวมดวยเพื่อแกไขปญหาและรับทราบเรื่อง
รองเรียนของประชาชน 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกาํหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยมาตรฐานสถานที่
การบริการผูใหบริการหลักเกณฑและวธิีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับ
สถานที่เพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสวยตาม พรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2519 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 

การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการดานบริการนวด หรือ สปา ซึง่ใหทกุอําเภอดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย 
3. วันที่ 26 กค. – 1 สค. 2547 จะมีการประชุมหลายเรื่องดวยกนัไดแก การประชมุ สป. สัญจร การ
ประชุมมหกรรม PCU มหกรรมอาหารปลอดภัย และมหกรรมออกกําลงักายระดับเขต ในวันที่ 29 กค. 
2547 ขอเชิญทุกทานรวมตอนรับคณะและ ศึกษาดงูาน(การบริหารจัดการและการพัฒนา รวมไปถึง
การมีสวนรวมของชุมชน)โดยเฉพาะเจาหนาที่จาก PCU 
4. ขอใหทุกหนวยงานมกีารพัฒนา PSO หลังจากไดศึกษาดูงานจากจังหวัดนครราชสีมา 
5. มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยวทิยาเขตอุบลราชธานี ขอเชิญรวมทอดผาปาสามคัคีในวันสถาปนา
วิทยาเขตอุบลราชธานีและงานรําลกึ 100 ปของสมเด็จพระพุทธาจารย สมทบทนุกอสรางอาคารเรยีน
วิทยาเขตอุบลราชธานีดงบงัไฟ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 5/2547 วนัที ่1 มิถุนายน 2547  
 ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.4826 ลงวนัที่ 
18 มิถุนายน 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่5 / 2547 เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2547 และ Up 
load ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทีป่ระชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

หลักสูตรเวชกจิเปนหลักสูตรที่กําลงัตองการมาก ปญหาทีพ่บตอนนี้คือ รพศ.และรพ.วารินฯ 
สงนักศกึษามาเรียนเกินโควตาที่กาํหนด งบประมาณที่จะสนบัสนุนยังไมไดแจงมาชัดเจนจึงขอให
หนวยงานตนสังกัดประสาน มายังทาวทิยาลัยดวนดวย สวนหลักสตูรพยาบาลศาสตรตอเนื่องขอเนน
ย้ําวาไมมหีลักสูตร On Top เนื่องจากงบประมาณสนบัสนุนจากสวนกลางไมมีมาในสวนนี ้ หากมี
โควตาเพิม่พิเศษหนวยงานตนสังกัดจะตองสนับสนุนงบประมาณมาดวย และคุณสมบัติของผูที่เขารับ
การศึกษาจะตองตรงตามเกณฑของทางวิทยาลัยและประกาศในนามของจังหวัด 
มติ ในปงบประมาณตอไป ขอใหสนบัสนุนบุคลากรในพืน้ทีเ่ขารับการศึกษาทางสาธารณสุข เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดโดยมกีารโยกยายสบัเปลี่ยนนอยที่สุด (อบต.อาจเปนผูสนับสนุนการศึกษา) 

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉนิ(EMS)ในอนาคตจะตองเปนองคกรอิสระไมข้ึนตรงกับใคร จึง
ขอใหพื้นที่ใหความสาํคัญตอการพัฒนาดวย 

ในปงบประมาณ 2548 ขอใหแตละอําเภอตั้งงบประมาณสําหรับการตรวจวิเคราะหผลการ
ตรวจหาสารเสพติดที่จะตองมีการบูรณาการลแะปฏิบัติงานรวมกับหวยงานอืน่ๆ เชน ตํารวจ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 7 

ตามที่ศูนยฯไดรับรับหมอบหมายใหสนับสนุนพื้นที่ในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหได
ระดับ SDT2 ซึ่งไดดําเนนิการไปแลวสวนหนึ่ง และจะมีการดําเนนิงานตอเนื่องในชวงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนสงิหาคม 2547 นี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 
2547 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

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

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

2 

2.3 PCUผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
100% กําลังดาํเนนิการ 

ความพึงพอใจ 
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 47 

3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มคีวามพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 47 

3 

3.3 เจาหนาทีผู่ใหบริการ มคีวามพึงพอใจตอการ
ใหบริการอยางนอย 80% สํารวจ มิย. 47 

เร่ืองรองเรียน 
4.1 เร่ืองรองเรยีนทั่วไปไดรับการดําเนินการแกไข80%   100%  100% 

4  

4.2 เร่ืองรองเรยีนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100%   100%  100%  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน  
5.1 จํานวนวนัที่โอนเงนิตามเกณฑการจัดสรรจาก
จังหวัด ไปยงัหนวยบริการ (เกณฑไมเกนิ 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%  
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

6 บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย 
80%     

การกระจายกาํลังคน  
7.1 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลนแพทย/ทันต
แพทย /เภสัชกร/พยาบาล     

7 

7.2 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลน ไดรับการ
ชวยเหลือ     

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

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

16.12 
(289ราย) 

10.10 
(181ราย) 3.35(60ราย) 0.89(16ราย) 

1  

1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดภายใน 24 
ชม. ไมมี Secondary infection 80% 100% 100% 100% 100% 

การปองกนัการแพรระบาด  
2.1 คา HI < 10 ไมตํ่ากวา 80% 69.25% 69.89% 69.00% 69.35% 
2.2 คา CI = 0 ไมตํ่ากวา 80%     
   - วัด 71.295% 70.86% 67.70% 67.70% 
   - โรงเรียน 80.79% 78.95% 72.66% 72.66% 
   - สถานบริการสาธารณสุข 99.41% 100% 100% 100% 
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 80% 100% 100% 100% 100% 

2  

2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%     
การควบคุมการระบาด 3 
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 100% 100% 100% 100% 
5.3 การควบคุม ปองกัน และพัฒนาประสิทธิภาพการรกัษาโรคมะเร็ง  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม  1  
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

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%  

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%  

 

1.10 รพศ. มีคลินิคตรวจเตานมโดยศัลยแพทย 100%   100%  
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก  
2.1 สอ.,รพช.ที่มี จนท.ที่ไดรับการอบรม ทักษะการทํา 
Pap Smear จาก รพศ.80%     

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

2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวนิิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80%   100%  

2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%    100%  

2 

2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการติดตามดูแลรักษา 
80%     
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5.4 การควบคุมโรคเอดส  
สถานการณโรคเอดสจังหวัด:ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป 2531–20 กพ.47 
ดังนี ้
 - ผูปวยโรคเอดส  จํานวน 3,495 ราย เสียชีวิต 552 ราย 
 - ผูติดเชื้อมีอาการ  จํานวน 1,088 ราย เสียชีวิต 78 ราย 
 - ผูปวยรายใหม ป 2547 จํานวน 29 ราย 
 - ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47 จํานวน  2 ราย 
 
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1 ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส 
100%  100%   

2 หญิงคลอดและฝากครรภ ทีติ่ดเชื้อ HIV  ไดรับยาตาน
ไวรัส 100%  84.40% 

(65ราย)   

3 จํานวนเดก็ติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV 25    

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

(23ราย) 

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

(151ราย) 
ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยาตาน
ไวรัสเอดส (ARV)      

- เปาหมาย 40,000 ราย  801  801 
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)   813  678 
- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)  900  735 
- ผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547  70   

6 

- ผูปวยออกจากโครงการ เดือนเมษายน 2547  21   
5.5 งานยาเสพติด  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกดิโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี 
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีและสุรา     

1  

1.2 รานคาที่จาํหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 100%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหร่ีได
ถูกตอง 100%  19.64% 

(390แหง)  54แหง 

   - สถานบริการสาธารณสุข   21.13% 
(116แหง)  3แหง 

   - โรงเรียน   11.98% 
(142แหง)   

   - สถานที่ราชการ  51.30% 
(118แหง)   

   - รานอาหารที่ติดแอร  46.67% 
(7แหง)   

 

   - ศูนยการคา  100%(7แหง)   
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%  

100% 
(126ราย) 

100% 
(126ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรับการบําบัดครบกําหนด 
มากกวา 80% 

24.60% 
(31ราย) 

98.45% 
(126ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 
4 คร้ังใน 1 ป มากกวา 80%  9,795ราย 79.77%(7,8

11ราย) 7,811ราย  

2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4 
คร้ังตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70% 9,790ราย 99.62%(7,7

81ราย)   

2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกาํหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50% 

50% 
(10แหง) 

50% 
(10แหง) 

50% 
(10แหง) 

1 แหง  
อ.มวงฯ 

2 

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

การปลุกพลังแผนดินและการปองกนั 3 
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50  255,742คน 253,867คน 42.46%(226

,249คน)  
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

3.2 50%ของโรงเรียนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100% 100% 92.08%(1,2
12แหง)  

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

3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ
มีกิจกรรม 

46.79% 
(51แหง) 

46.79% 
(51แหง) 

46.79% 
(51แหง)  

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

3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใหเยาวชน 80%  100% 100% 100% 100% 

3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ50% 45.87% 100% 100% 100% 
3.8 โรงเรียนมธัยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90% 100% 100% 100% 100% 

 

3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50% 100% 100% 46.79%  
5.6 การออกกําลงักาย  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1 ประชาชนอายุ6ปขึ้นไปออกกําลังกาย ไมนอยกวา
50%  

70.00%(1,152
,847คน) 

90.39%(1,467
,659คน) 

90.04%(1,462
,023คน)  

2 จํานวนชมรมออกกําลงักาย 72.57%(3,4
89แหง) 

72.32%(3,4
77แหง) 

71.81%(3,4
71แหง)  

3 จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย 3,064แหง 3,064แหง 3,042แหง  
5.7 อาหารปลอดภัย  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซ้ือ 
ระดับพ้ืนฐาน 100%   30.00% 

(9แหง) 
30.00% 
(9แหง) 

2 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดี 
1 ตลาด: 1 อําเภอ   13.33% 

(4อําเภอ) 
3.33% 
(1แหง) 

3 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดีมาก    0  

4 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไม
ตํ่ากวา 30%   25.20% 15.60% 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

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

6 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่ากวา 45%   30.72% 16.20% 

7 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่า
กวา 45%   17.65% 24.30% 

อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%     

   - สารเรงเนือ้แดง   100% 
(47ตย.) 100%  

   - สารกันรา    95% 
(33จาก644ตย.) 94.42%  

   - สารฟอกขาว   88.60% 
(73จาก638ตย.) 87.30%  

   - บอแรกซ   98.20% 
(30จาก1,635ตย.)

98.01%  

   - ฟอรมาลิน  96.80% 
(13จาก402ตย.) 96.30%  

8 

   - ยาฆาแมลง  94.60%(106
จาก1,973ตย.) 99.37%  

9 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP  100% 
(143แหง) 

100% 
(143แหง)  

5.8 การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผู
มีความคิดฆาตัวตาย 

100% 
(19แหง) 

100% 
(19แหง) 100% 100% 

1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย 

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง)   

1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวงั การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%  

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง) 100% 100% 

1  

1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร   2.73 2.73 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด
กรองบุคคลออทิสติก 

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง) 100% 

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

1.7 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด  2คน 0 0 
 

1.8 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด 
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต  2คน 0 0 

การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)  
2.1 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเลก็
นาอยู อบต.ละ 1 แหง  0.70%   

2.2 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ไมนอยกวา 80%   66.24% 

(785แหง)   

2.3 หญิงตัง้ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 คร้ัง
คุณภาพ 95%  100% 99.80%  

2.4 หญิงตัง้ครรภอายุครรภไมเกิน 16 wksไดรับการคัด
กรองธาลัสซเีมีย 80%  73.80%   

2.5 ทารกแรกเกิด มนี้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
มากกวา 93%  92.10% 91.49%  

2.6 เด็ก 0 - 5 ป ที่มพีัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100% สํารวจ มิย.47 

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

2 

2.8 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไมเกิน 30 
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ  19.23 39.91  

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

1 
ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย 
80%  

กําลังเก็บขอมลู 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

2 สถานบรกิารสขุภาพ มกีารใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%  

26.22% 
(19รพ.,67สอ) 

26.22% 
(19รพ.,67สอ) 

13.95% 13.95% 

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

4 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย 
3% ของมูลคาการใชยา 0.23% 0.23% 0.36% 0.31% 

5 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 
อยางนอย 50% 

87.47% 
(17แหง) 

87.47% 
(17แหง) 

94.74% 
(18แหง) 

89.74% 
(17แหง) 

6 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช. 910 910 1}039  

7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ.  442 306 501 

9 สถานบรกิาร มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100% กําลังดาํเนนิการ 

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

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

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

มติที่ประชุม ขอใหแตละอําเภอเรงดําเนินงานและสนับสนนุงาน ดาน Clean Food Good Taste  
ตลาดสดนาซือ้  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  และการแพทยแผนไทย ซึ่งผลการดําเนนิงานยังต่ํากวา
เปาหมายที่กาํหนดไว 
ในชวงที ่นพ.ชัยพร พรหมสงิห ลาศึกษาตอ มอบทนัตแพทยหญิงน้ําเพชร ต้ังยิง่ยง ชวยดูแลโซน 4 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 การประกวดอาํเภอดีเดนของ Healthy Thailand ป 2547 ภายใตโครงการทางเลือกใหม
เมืองไทยสุขภาพดี 2547 โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนา วิธกีารปฏิบัติ การปรับระบบของการ
พัฒนา กลไกการสรางเสรมิสุขภาพและการปองกนัโรคใหไดมาตรฐาน โดยจะมีการประกวดทั้งใน
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ระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับประเทศ โดยยืดเขตเดิม คือเขต 7 ทั้งนี้จะเร่ิมต้ังแตวันที่ 4-11 กค. 
2547 ในการนี้ไดคัดเลือกอําเภอดีเดนเปนตัวแทนคือ อ.พิบูลมงัสาหาร จึงใครของใหมีการเตรียมความ
พรอมในการประกวดดวย 
 Healthy Thailand จะใชภาษาไทยวาอยางไร ระหวาง “เมืองไทยสุขภาพดี”  หรือ “ เมืองไทย
แข็งแรง” 
มติที่ประชุม  ใหรอสอบถามทางผูตรวจราชการกระทรวงฯ และ คณะนิเทศเพื่อการยืนยนัอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. คณะอนุกรรมการติดตาม จาก สปสช. นําโดย นพ.มงคล ณ.สงขลา และคณะ 7 ทาน จะลงพืน้ที่ใน 
จ. อุบลราชธานี ในวนัที่ 15 กค. 2547 อ.พิบูลมังสาหาร ,สิรินธร , โขงเจียม วันที ่16 กค. 2547 อ.ศรี
เมืองใหม , ตระการพชืผล ,มวงสามสิบ และเมือง 
2. การจัดสรรเงินงวดที่ 1-3 เดือน ตค. – มีค. 47 (เพิ่มเติม) ตามขอมูลที่ตรวจสอบและรับได และหัก
หนีก้รณีอุบัติเหตุฉุกเฉนิและคาใชจายสงู ป 2545-2546 ที่สวนกลางจายแทนตนสงักัด 

2.1 เดือน ตค 46 – มค.47 จัดสรรตามสัดสวนตอบัตรหลังจากหักเงนิเดือนระดับประเทศแลว 
หักลบดวยคาวัคซีน 0.61 บาท/บัตร/เดือน รวม PP Non- UC บัตรละ 12.73 บาท/บัตร/เดือน  

2.2 เดือน กพ. - มีค. 47 จัดสรรตามผลการศึกษาวิจยัของดร. โอฬาร ไชยประวติัและคณะ 
โดยจัดสรรให รพศ. 300 บาท/คน/ป รพท. 410 บาท/คน/ป รพช. 490 บาท/คน/ป ( รวม PP Non –UC) 

- เงนิที่ไดรับทัง้หมด ( ตค. 46- มีค. 47 ) จํานวน 311,262,767.49 บาท 
- จัดสรรใหแลวลวงหนา จํานวน 300,156,544.88 บาท 
- คงเหลือ ( 1-2 ) จํานวน 11,106,222.61 บาท 
- หนีก้รณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและคาใชจายสงู ป 45-46 ที่สวนกลางจายแทนตนสังกดั 

จํานวน 37,496,422.30 บาท 
- หักหนี้ไปแลว 2 คร้ัง ในป 45 – 46 จํานวน 13,724,315 บาท 
- คงเหลือหนี้ ( 4-5 ) จํานวน 23,772,107.30 บาท 
- คงเหลือไดรับจัดสรรครั้งนี้ ( 3-6 ) จํานวน - 12,665,884.69 บาท 
- สรุปยังคงมหีนี้คางที่สวนกลางจายแทนตนสังกัด ( 7 ) จํานวน 12,665,884.69 บาท 

และสวนกลางสงเอกสารใหตนสังกัดจายเอง ( สงให สสจ. ) จํานวนประมาณ 19 ลานบาท 
รวมยังมีหนี้คางป 45 – 46 จํานวนประมาณ 31,665,885 บาท 

3. การจัดสรรเงินลวงหนางวดที่ 5-6 เดือน มิย. – กย. 47 60% โดยใชฐานขอมูลเดอืน พย.46 จํานวน 
123,333,359.89 บาท 
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3.1 จัดสรรให PCU เปนคา Fixed cost เดือน มยิ. – กย. 47 จํานวน 10,935,200 บาท 
3.2 จัดสรรให PCU เปนคา OT เดือน มยิ. – กย. 47 จํานวน 5,008,500 บาท 
3.3 จัดสรรให PCU เปนคาเยี่ยมบานและปฏิบัติงานในชุมชน เดือน มิย.– กย. 47 จํานวน 

4,877,880 บาท 
3.4 จัดสรรให รพ. เปนงบรักษา จาํนวน 79,620,737.89 บาท 
3.5 จัดสรรให รพ. เปนงบคายาและเวชภัณฑงาน PP จํานวน 4,330,738.01 บาท 
รวมเปนเงนิทัง้สิ้น จํานวน 104,773,055.59 บาท 

4. เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของหนวยบริการ ที่ประสบปญหาวิกฤตทิางการเงิน จงึไดกนัเงนิ
ผูปวยในไวจํานวน 20 ลานบาท ไวใหยืม โดยโรงพยาบาลที่ตองการยืม ใหสงชอมูลและแผนปรับ
สถานการณ ใหฝายประกันฯภายในวันที่ 30 มิย. 47 และมานําเสนอคณะกรรมการบริหารงบ UC ใน
วันที่ 2 กค. 47 เวลา 9.00 น. เปนตนไป 
5. การเก็บขอมูลการสํารวจความพงึพอใจของผูใหบริการ ในหนวยบริการในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุข รพศ. , รพช. , PCU ทุกแหง 
6. กระทรวงขอทราบขอมูลรายงานทางการเงินของทางโรงพยาบาลทกุโรงพยาบาล ภายในวนัที ่5 กค. 
2547 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การคัดเลือกพื้นที่อําเภอดีเดน เมืองไทยสุขภาพดี ป 2547 

ตามที่ สํานกันโยบายและยุทธศาสตร รวมกับชมรมสาธารณสขุแหงประเทศไทย ไดจัด
กิจกรรม การคัดเลือกพื้นทีอํ่าเภอดีเดน เมืองไทยสุขภาพดี ป 2547 ตามโครงการ “ทางเลือกใหม : 
เมืองไทยสุขภาพดี (Healthy Thailand) ป 2547” โดยกระทรวงฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานฯ 
ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ซึง่คณะกรรมการฯ ระดับเขต จะมาคัดเลือกพื้นที่อําเภอดีเดน 
เมืองไทยสุขภาพด ี ป 2547 จังหวัดอุบลราชธาน ี ในวันที่ 6 กค. 2547 ที่อําเภอพบูิลมังสาหาร และ
จังหวัดจะลงเตรียมพื้นที่ ในวนัที่ 2 กค. 2547 และลงเตรียม PCU อางศิลา เพือ่เตรียมรับการนิเทศ 
วันที่ 7-9 กค. 2547 จากผูตรวจราชการฯ เขต 14 
2. กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2547 ระหวางวันที่ 7 - 9 กค. 2547  ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
ฝายควบคุมโรค 
1. งานโรคติดตอ 

1.1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก  
- รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th 
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- สรุปผลการสํารวจคาดัชนคีวามชกุลูกน้าํยุงลาย ประจําเดือนมถิุนายน  ดูรายละเอียดไดที ่
www.phoubon.in.th  

1.2. งานสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 
องคการอนามยัโลกขอตรวจสอบผลงานเพือ่เตรียมรับรองผลการ กวาดลางโปลิโอของประเทศ

ไทย ซึ่งเปนประเทศสุดทายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ในระหวางวนัที ่ 19-24 สค. 2547 โดยจังหวัด
อุบลราชธานี และศรีษะเกษ ถูกสุมเปนตัวแทนเขต 14 จังหวัดอุบลฯ สุมลงที่ อ. ตระการพืชผล ,กุด
ขาวปุน , พิบูลมังสาหารและเดชอุดม โดยจะสํารวจขอมูลจริงในพื้นที่ และสถานบริการทุกระดบั ทัง้นี ้
กระทรวงสาธารณสุขขอใหแจงเจาหนาทีทุ่กระดับจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลเพื่อรอรับการตรวจสอบ ซึ่ง
รายละเอียดตางๆ งานโรคติดตอจะนัดอําเภอที่ไดรับการสุมประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินตอไป 

1.3. งานระบาดวิทยา 
สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจําเดือนมิถุนายน  ดู

รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
 1.4 การดําเนนิงานตาม พรบ. คุมครองผูไมสูบบุหรี่ ขอใหทุกหนวยงานไดศึกษารายละเอียดให
แนชัดเนื่องจากยังพบปญหาวารานคายังขาดความเขาใจในการดําเนินงาน และยังมีการดําเนินงานไม
ครอบคลุม 
2. งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค 

รายงานสถานการณ AIDS เดือนมิถนุายน 47  ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
ฝายอนามัย 
1. ตามที ่ จงัหวัดอุบลราชธาน ี ไดดําเนนิงานโครงการ “เมืองนาอยู คูคุณธรรม” ในพืน้ทีเ่ทศบาลทุก
ระดับ ทุกแหง( 23 แหง) มาไดระยะหนึ่งรายละเอียดทราบแลวนัน้ บัดนี้ กรมอนามยั จะไดออก
ประเมินผลการดําเนินงาน เมืองนาอยู เฉพาะดานสุขภาพ ในพื้นที่เทศบาล ดังกลาว สนง.สสจ.อบ. 
โดยฝายอนามยั จงึขอให สนง.สสอ. / สสก. ทุกแหงได สรุปผลการดําเนินงาน โดยใหรายงานกิจกรรม
ดานสุขภาพ(Healthy Setting ไดแก ศูนยเด็กเลก็นาอยู,สวนสาธารณะนาร่ืนรมย,ตลาดสดนาซื้อ,
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ,บานนาอยู คูครอบครัวไทย,สุขานาใช ถกูใจไทย-
เทศ) ที่เปนกิจกรรมที่เดนในเทศบาลที่รับผิดชอบประกอบดวย  

- ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการรวมกับเทศบาล 
- เปาหมาย 
- กระบวนการดําเนนิงานที่ประสบผลสําเร็จ 
- ผลความกาวหนา หรือผลสัมฤทธิโ์ครงการ 
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- ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะ ใหรายงานใหจงัหวัดทราบภายในวนัที่ 2 กรกฎาคม 
2547 เพื่อเปนขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอคณะเจาหนาทีก่รมอนามัยในวนัที ่ 5 กรกฎาคม 
2547 ตอไป 
2. กรมอนามยั ศูนยอนามยัที่ 7 อุบลราชธาน ีจะไดสุมออกประเมนิผลการดําเนินงานเมืองนาอยูดาน
สุขภาพในพืน้ที่เทศบาล จาํนวน 4 แหง จาก 23 แหง ในระหวางเดือน กรกฎาคม 2547 ในการนี้ขอให 
สนง.สสอ./สสก.ทุกแหง  ไดจัดเตรียมขอมูลที่เกีย่วของในการดําเนนิงานดังกลาว     เพื่อรับการ
ประเมินดวย  
3. ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย ไดคัดเลือก ศูนยเด็กเล็กตนแบบระดับจังหวัด โดยพจิารณาศูนยเด็กเล็ก
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในชวงตนเดือน มถิุนายน 2547 จังหวัดอุบลราชธานีขอแจงผล
การคัดเลือก ดังนี้ ศูนยเด็กเล็กตนแบบระดับจังหวดั คือ ศูนยเด็กเล็กบานดามพรา อ.เมือง จ.
อุบลราชธาน ี ศูนยเดก็เลก็ที่อําเภอสงเขาคัดเลือก กรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดในสวนของ สนง.
สสจ.อบ. ไดถายภาพและแสดงไวใน หองภาพ ใน www.ubo.phoubon.in.th ขอความกรุณาให จนท.
ที่รับผิดชอบไดพิจารณาปรบัปรุง พัฒนาใหเปนศนูยเดก็เล็กตนแบบระดับอําเภอตอไป โดยใช เกณฑ
มาตรฐานศูนยเด็กเล็ก กรมอนามัย ในการนี้ สนง.สสจ.อบ.ได แสดงแนวทางการดําเนนิงาน และ
เกณฑประเมนิไว ใน รับ/สงขอมูล….สาธารณะ เปน File ppt www.ubo.phoubon.in.th 
4. ตามที่ สสจ.อบ.ให สนง.สสอ/สสก. ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานศนูยเด็กเล็กทุกแหง ในการนี้
ขอใหอําเภอไดคัดเลือก ศูนยเด็กเลก็นาอยูระดับตําบล 1 แหง/ตําบล ทุกตาํบล(เกณฑเมอืงไทย
แข็งแรง ตองมี ศูนยเด็กเล็กนาอยู 1 แหง/ตําบล) จังหวัดจะไดจัดประชุมสัมมนาเพื่อประเมินผล
ความกาวหนาการดําเนนิการศูนยเด็กเลก็ดังกลาว คร้ังที ่ 1 สําหรับ ผูบริหารศูนยและ จนท.ดูแลเด็ก 
กําหนดการสัมมนาจะแจงใหทราบตอไป 
5. ดวยมีหนังสือส่ังการจาก สนง.สสจ.อบ. หลายฉบับทีใ่ห อําเภอรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่
อยูภายใตกรอบ Healthy Setting แตปรากฎวา มีบางอาํเภอทีย่ังไมไดรายงานผลการดําเนนิงาน
ดังกลาวภายในระยะเวลาทีก่ําหนด จึงขอแจงให อําเภอไดพิจารณาดําเนนิการจดัสงขอมูลในสวนที่
เหลือภายในเดือนกรกฎาคม 2547 นี้ดวย สวนอําเภอใดที่สงขอมูลแลวขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
6. วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 เวลา 15.30 – 17.00 น สนง.สสจ. ในเขต 14 จะไดรวมกันจดังาน
มหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 3 “ออกกําลงักายทกุชีวิต เศรษฐกิจสดใส” ณ สนาม
ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม การแสดงการออกกาํลังกายดีเดนของแตละ
จังหวัด การรวมพลงัมวลชนทกุหมูเหลา จากทุกจงัหวดัในเขต 14 ออกกําลงักายพรอมกันเปนเวลา 1 
ชั่วโมง โดยมี นางสิริกร มณีรินทร รมช.สาธารณสุข เปนประธานในพธิเีปดงาน 
7. ฝายอนามัยจัดอบรมการออกกําลงักายแบบแอโรบิค สําหรับแกนนาํออกกาํลงักาย เพื่อสุขภาพ 
จํานวน 2 รุน 
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รุนที่ 1 วันที ่14 – 16 กค.47 โซน 1 และ 2  
รุนที่ 2 วันที ่16 – 18 สค.47 โซน 3 และ 4 

9. วันที ่ 6 กค.47 เวลา 08.30 – 16.30 น สนง.สสจ.อบ.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรงานอนามัยแมและ
เด็ก โดยมีเขาอบรมเปนบุคลากรที่รับผิดชอบงานสงเสรมิสุขภาพใน รพช. รพท. และสสอ./สสก. ทุก
แหง รวม 80 คน 
10. งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. 

วันที่ 18 กค. 2547 เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับหนวยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อเทอดพระเกียรติ ดังนี ้
โดยจะเลื่อนมาจัดในวนัที่ 16 กค. 2547  

1. จัดพิธีทําบญุตักบาตรเพือ่ถวายเปนพระราชกุศลฯ ทีบ่ริเวณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนสีรรพสิทธิประสงค เวลา 06.00 น.. 

2. จัดหนวยแพทยเคลื่อนทีอ่อกปฏิบัติงานที่บานภหูลน ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม  
3. จัดกิจกรรมรณรงค “ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง” ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จาํนวน 144แหง/ 

15,058คน  และขอเชิญทานรวมพิธทีําบญุตักบาตร เวลา 06.00 น และพิธีปลอยขบวนรถหนวยแพทย
เคลื่อนที ่พอ.สว. เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. งานสุขภาพจิต 

1.1. การสัมมนาเครือขายเพื่อเปนที่ปรึกษาแนะแนวปญหาสุขภาพวยัรุนและปญหาสารเสพ
ติดในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธาน ี เพื่อจัดตั้ง “มุมเพื่อนใจวัยรุน” ในสถานศกึษา โดยกลุมผูเขาอบรม
ประกอบดวยบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขใน รพศ./รพช. แหงละ 1 คน 
รวม 94 คน ในวนัที ่5 กรกฎาคม 2547 ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

1.2. การอบรมการใชแบบประเมินและชวยเหลือเด็กทางเชาวปญญา (IQ) ใหกลุมเปาหมาย
บุคลากรสาธารณสุขใน รพช./รพ.เอกชน/PCU เขต รพ.สิทธิประสงค/เทศบาล จาํนวน 27 คน และ
บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพืน้ที่การศึกษาเขตละ 3 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 45 คน ในวนัที ่
7 – 9 กค. 2547 ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อบ  

1.3. การจัดกจิกรรมโครงการเสริมสรางศกัยภาพ อสม.ในการใหการปรึกษาในเรื่องสุขภาพจิต
และสุขภาพดานอืน่ ๆ กลุมเปาหมายคือ อสม. / แกนนํา ในหมูบานที่ดําเนนิโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ใจภาคประชาชน ป 2546 – 2547 ในพื้นที่อําเภอ เมือง เดชอุดม ตระการพืชผล พบูิลมังสาหาร วาริน
ชําราบ อําเภอละ 10 หมูบาน ๆ ละ 1 คน รวม 50 คน ในวนัที่ 14 – 15 กค. 2547 ณ หองประชุม 1 
สนง.สสจ.อบ. 
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2. งานยาเสพติด 
2.1. วันที่ 3 กค. 2547 สนง.สสจ.อบ. สงทีมตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธาน ีเขารวมประกวด

การแขงขัน To be number one Teen Aerobics & Dancercise Thailand Championship 2004 ใน
ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จํานวน 2 ทีม โดยทมีที่เขารอบจะแขงขันในระดับประเทศตอไป 

2.2. วันที ่7 – 8 กค. 2547 ประชุมวิชาการงานยาเสพตดิ คร้ังที่ 5 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอน
เวชั่น กรุงเทพ ขอเชิญผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการ สนใจรายละเอยีดติดตอที่งานสุขภาพจิตและยา
เสพติด 

2.3. วันที่ 20 กค. 2547 อบรมพัฒนาเครอืขายผูรับผิดชอบงานยาเสพติด หองประชุม 1 สนง.
สสจ.อบ. กลุมเปาหมาย หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงกลาโหม 
จํานวน 55 คน 

2.4. วันที ่ 26 – 27 กค. 2547 กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทํารายงานยาเสพติด (บสต. 5 ) ป 2547 ที่จงัหวัดนนทบุรี โดยกลุมเปาหมาย เปนผูแทนจากโซน 1 
, 2 , 3 , 4 และ 5 โซนละ 1 – 2 คน สํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดอุบลราชธาน ี , เรือนจําจังหวัด
อุบลราชธานี , ศตส.จังหวัดอุบลราชธานี และ สนง.สสจ.อบ. รวม 14 คน 
ฝายบริหารทัว่ไป 
1. งานประชาสัมพันธ 

1.1. ดวย สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี ไดจัดการประชาสัมพนัธงานสาธารณสุข 
เพื่อสนับสนนุนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ทางสถานีวทิยุประชาสังคม 103.5 MHZ 
ณ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด ในชวงเวลา 08.00-09.00 น. “รายการสายดวน 1669” และชวงเวลา 
09.00-10.00 น. “รายการเมอืงไทยแข็งแรง(Healthy Thailand)” ซึ่งผูดําเนนิรายการคือเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั รวมกับเจาหนาที่จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสําโรง 
และสํานักงานสาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก ในการนี้จึงใครขอเชญิชวนทุกทานที่สนในจะรวม
ดําเนนิรายการหรือฝากขาวแจงประชาสัมพันธ ไดทีง่านประชาสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี หมายเลข 045- 261864 หรือ 045-262692 ตอ 1140 

1.2. งานแถลงขาวสาธารณสุขประจําเดือนกรกฏาคม 2547 นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กค. 2547 
ณ ลานรับรองหลังบานทาน นพ.สสจ.อบ  เวลา 17.00 น. จึงใครของเชญิชวนหนวยงานสาธารณสขุ
ทุกทานรวมแถลงขาว 
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1. ขอใหทกุอําเภอ รายงานขอมูลความกาวหนาโครงการ Healthy Thailand ทาง 
www.phoubon.in.th ดังนี(้รายละเอียดตามหนงัสือที่แจงไปแลว) 
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เดือน วันที่ตองรายงาน 
เม.ย.-พ.ค. 1 ก.ค.47 
มิ.ย. 15 ก.ค.47 

กค.เปนตนไป ทุกวนัที่ 1 ของเดือนถัดไป 
2.2. รายงานผลการทดสอบระบบการแจงขาวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ศูนย IT ได

ทดสอบการสงขาวสารทาง e-mail ไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อประเมินความพรอมในการใชเครือขาย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการรับ-สงขอมมูล,ขาวสารของหนวยงานสาธารณสุขภายในจงัหวัด พบ
อัตราการตอบกลับ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2547 ดังนี ้

หนวยงาน รอยละการตอบกลับ 
กลุมงาน/งานใน สนง.สสจ. 25% 

สนง.สสอ./สสก.อ. 12% (3 แหง) 
รพช. 5.26% (1 แหง) 

ดังนัน้ จึงขอใหทานแจงผูเกี่ยวของในการตรวจสอบ mail box ของหนวยงาน ทกุวนั 
รายละเอียดการใชงาน ศึกษาไดจาก www.phoubon.in.th 

2.3. แจงกําหนดการออกสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประจําเดือน
กรกฎาคม 2547 ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th 

2.4. ดวยศูนย IT ไดจัดทําระบบ Wireless Local Area Network (WLAN) โดยติดตั้ง access point 
ซึ่งเปนอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย ไวที่บริเวณหองประชุม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการ Down Load วาระการประชุม การสืบคนขอมูลบนเครือขาย Internet การตรวจสอบ
ขอมูลผลการดําเนินงานตามโครงการ Healthy Thailand ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธผูบริหารทุกทาน ได
ใชบริการดังกลาว โดยทานตองจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมคือ Card Wi-Fi (Wireless fidelity) ชนิด USB หรือ 
PCMCIA รายละเอียดการติดตั้ง กรุณาสอบถามที่ศูนย IT 
 2.5 จากการทีศู่นยไดติดตั้ง โปรแกรม HCIS ใหกับทกุสอ. และทุก PCU แลวนัน้ และไดขอให
ทุกหนวยสงของมูล 18 แฟมหลักมายงั สนง.สสจ.อบ. ขณะนี้ยังไมมหีนวยงานใดสงขอมูลเลย จึงไม
สามารถประเมินผลการสงขอมูลได จึงขอใหทกุหนวยไดทดลองสงเพื่อตรวจสอบระบบและปรับปรุงให
สมบูรณแบบ 
3. งานบรหิารทั่วไป 

เพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินมาตรการ 3 ในสวนภูมภิาคใหจัดกลุมใหม สสจ.แยกออกจาก 
รพศ. คิดโควตาและจัดเรียงลําดับ คํานวนวันถงึวนัที่ 1 กย. 47 โดยผูที่มีวนัทํางานนอยกวา 4 เดือนไม
ตองนํามาจัดเรียงลําดับและนํามาคํานวนรวม แบบประเมินคลายกับแบบเลื่อนขั้นเงนิเดือน และจะมี
การประเมนิ 2 รอบ (รอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน- 30 กันยายน , รอบที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม –31 มีนาคม) 
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กรณีสงไมถึงรอยละ 5 ใหทาํหนังสือชี้แจงเหตุผลไปยังสาํนักงานปลัดกระทรวง ซึง่ในปนี้ตองสงภายใน
วันที่ 15 กย. 2547 และจะประชุมพิจารณาในวนัที่ 20-24กย. 2547 จะแจงผลผูอยูในกลุมรอยละ 5 
ทราบผลวนัที่ 30 กย. 2547 สามารถรองทกุขไดภายในวนัที่ 1-11 ตค. 2547 และใหยืนลาออกภายใน 
วันที่ 15 ตค. 2547 หากประสงคทาํงานตอใหจัดทําคาํรับรองการทาํงานภายในวันที่ 20 ตค. 2547 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th  
มติที่ประชุม  ใหนําผลการประเมินมาพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนดวย ทั้งนี้การจัดกลุมในการประเมิน
จะแบงเปนระดับ เชนระดับผูบริหาร ระดบัผูปฏิบัติเพื่อความเสมอภาค สําหรับผูที่ปวยหากเจ็บปวย
จากการทาํงานจะไดรับเงนิทดแทน แตหากเจ็บปวยจนมีผลใหปฏิบัติงานไมไดจะใหออกโดยไมไดเงิน
ทดแทน ในสวนนี้ของใหผูรับผิดชอบตรวจสอบใหชัดเจน 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 

งานมหกรรมอาหารที่จะมีข้ึนในชวงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ขอใหทกุหนวยงานไดพิจารณา
จัดหารานอาหารที่ผานการประเมินเขามารวมงาน สวนทีพ่ักของผูประกอบการที่เชญิมาอยูที่ ศนอ. คืน
ละ 50 บาท โดยทาง สนง.สสจ.อบ. จะเปนผูรับผิดชอบ และขอใหทกุหนวยงานไดมาศึกษาดูงานการ
ดําเนนิงานศนูยสุขภาพชุมชนตนแบบของประเทศ ทัง้ 19 แหงที่จะมาแสดงผลงานในวนังานมหกรรม
ศูนยสุขภาพชมุชน ซึง่ทางสนง.สสจ.อบ.ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหตัวแทนแตละศูนยสุขภาพ
ชุมชนในจังหวดัไดมาศึกษาดูงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.15 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
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ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


