
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  11 /  2547  วันที่   28  พฤศจิกายน  2546 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 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
9 นายบุญเติม บุญลน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

10 นางพนูศรี ศรีสะอาด แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
11 นางเจริญศรี โควินท แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
12 นายปญญา พงศมัตสยะ แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
13 นายพงศธร ศุภอรรถกร แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
14 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
15 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
16 นางรุงอรุณ กระมุทกาญจน แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
17 นางพรพิศ มุงหมาย สํานักงานสาธารณสุขเขต 7 
18 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
19 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพ.สรรพสิทธปิระสงค 
20 นางสาวดรุณี คชพรหม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
21 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
22 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
23 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
24 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
25 นายบุญธรรม ไชยยศ หัวหนาฝายอนามยั 
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26 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
27 นส.เบญจมาภรณ   วงศประเสริฐ แทนหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
28 นางสาวฑิฆมัพร พันธุพนิิจ แทนหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจติ 
29 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนาฝายประชาสัมพนัธ 
30 นางสรัญญา กรินรักษ แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
31 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
32 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
33 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
34 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
35 นางหรรษา อยางสวย หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
36 นางปอมเพชร เซมรัมย แทนหัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
37 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
38 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
39 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
40 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
41 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
42 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
43 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
44 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
45 นายรัชว ี ดําบรรพ ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
46 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
47 นส.จินตนา พรหมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
48 นส.วชิรา เจริญศรี ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
49 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
50 นายสพุจน แสงสวาง แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
51 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
52 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
53 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
54 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
55 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
56 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
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57 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
58 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
59 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
60 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
61 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
62 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
63 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
64 นายนนัทพร ศุภสร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
65 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
66 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
67 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
68 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
69 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
70 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
71 นายปญญา แสนโสม สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
72 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
73 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
74 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
75 นายสวุทิย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
76 นายสเุมธ นิยกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
77 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบิูลมังสาหาร 
78 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
79 นายศรัณย ตันติ์ทวิสุทธิ ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
80 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
81 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
82 นายกฤตพล  คงเกษม ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
83 นายธีรยุทธ สมหวงั ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
84 นส.บรรจง จารุวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
85 นายภิรักษ รุงพัฒนาชยักลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
86 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
87 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
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88 นายสหชาติ อธิโชติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
89 นายเดนชัย ตั้งมโนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
90 นายวิลพงษ พรมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
91 นายสทุธนินัท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
92 นายพทิักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
2 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
3 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
4 นายชัยสทิธิ ์ สุนทรา ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
5 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
6 นางกษมา มักการุณ ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
7 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
8 นางเพ็ญทิพย คุปวานชิพงศ ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
9 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 

10 นายจตุรพิธ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานในการประชุมและ
ดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนาํผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม นายแพทยพิทักษพงษ จนัทรแดง 
1.2 แนะนาํสาธารณสุขอําเภอใหม 

- นางศิวาภรณ เงนิราง  ตําแหนงเดิม ผช.สสอ.เขมราฐ   ตําแหนงใหม สสอ.โพธิไ์ทร 
- นายมนตรี ออนเนตร   ตําแหนงเดิม ผช.สสอ.โพธิ์ไทร   ตําแหนงใหม สสก.อ.นาตาล 
- นายณรงค แผลงศร   ตําแหนงเดิม ผช.สสอ.ตระการพืชผล   ตาํแหนงใหม สสก.อ.เหลาเสือโกก 
- นายยุรวฒัน ทองผา         ตําแหนงเดิม ผช.สสอ.เมือง   ตาํแหนงใหม สสก.อ.สวางวีระวงศ 
- นายมัธยม สุพัฒน             ตําแหนงเดิม ผช.สสอ.เดชอุดม   ตาํแหนงใหม สสก.อ.นาเยีย 
- นายทนงศักดิ์ หลักเขต      ตําแหนงเดิม ผช.สสอ.วารินชําราบ   ตาํแหนงใหม สสก.อ.น้ําขุน 
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1.3 แนะนาํสาธารณสุขอําเภอยาย 
- นายสมพงษ พงษชวีิน  ตําแหนงเดิม สสอ.ตาลสุม   ตําแหนงใหม สสอ.เดชอุดม 
- นายประจักษ ทองงาม  ตําแหนงเดิม สสอ.พิบูลมงัสาหาร   ตําแหนงใหม สสอ.ตาลสุม 
- นายสมัย พลูทอง   ตําแหนงเดิม สสอ.สิรินธร   ตําแหนงใหม สสอ.พิบูลมงัสาหาร 
- นายประกอบ ศรศิริ   ตําแหนงเดิม สสก.อ.เหลาเสือโกก   ตาํแหนงใหม สสอ.สิรินธร 
- นายประสพ สารสมัคร   ตําแหนงเดิม สสอ.น้าํยืน   ตําแหนงใหม สสอ.เขื่องใน 
- นายลําพูน ฉวีรักษ   ตําแหนงเดิม สสอ.โพธิไทร   ตําแหนงใหม สสอ.ตระการพืชผล 
- นายธานนิทร ไชยานกุูล   ตําแหนงเดิม สสอ.ทุงศรีอุดม   ตําแหนงใหม สสอ.โขงเจียม 
- นายชวน จันทรเลื่อน   ตําแหนงเดิม สสก.อ.นาเยีย   ตาํแหนงใหม สสอ. ทุงศรีอุดม  
- นายณัฎฐพงศ ผองแผว  ตําแหนงเดิม สสอ.ศรีเมืองใหม   ตําแหนงใหม สสอ.น้ํายืน 
- นายทองอินทร ชัยธาน ี ตําแหนงเดิม สสก.อ.นาตาล   ตําแหนงใหม สสอ.ศรีเมืองใหม 
- นายสุทนิ กมลฤกษ  ตําแหนงเดิม สสก.อ.น้ําขุน   ตําแหนงใหม สสอ.บุณฑริก 

1.4 แนะนาํหวัหนากลุมงานใหม 
- นางบุญเรือง ชัยสทิธิ ์  กลุมงานประกนัสุขภาพ 
- นางสิริพร วงศตรี     กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

1.5 ขอบคุณเจาหนาที่ทกุทาน ที่ชวยกนัดําเนนิงานรับเสด็จ และการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2546 โดยมีผูทูลเกลาถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธ ิพอ.สว. ทั้งสิน้ 66 ราย จาํนวนเงิน 535,399 
บาท มีผูมารับบริการตรวจรักษาโรค 513 คน 

1.6 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ไดรับรางวัล "จังหวัดที่มีการบําบัด และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด มากกวา 95%" รับรางวัลไปเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 

1.7 การประชุมประจําเดือนระบบใหม 
การประชุมประจําเดือนในแตละเดือนจะมกีารประชุมแยกเพื่อติดตามผลงานตาม KPI ของแตละอําเภอ  

โดยมอบหมายใหสสจ.โซนเปนประธานในการประชุม ซึง่มีคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขพื้นที่ 
(คปสพ.) เปนที่เรียบรอยแลว  โดยจะจัดใหมีการประชมุหลังจากการประชุมใหญรวมกับผูบริหารจากศูนยวิชาการ
ตางๆ  ในชวงแรกจะเปนการติดตามเรื่องแผนฯ ระดับอําเภอ  งบประมาณที่โอนใหไปเปนงบประมาณที่ใชถึงเดอืน
มกราคม  2547  ชวงเดือนธนัวาคมควรมกีารจัดเตรียมบุคลากรและสิ่งสนับสนุนการดําเนนิงานตามแผนฯ ใหพรอม
เพื่อเดือนมกราคมจะไดมีการดําเนินงานไดทันท ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี ที่อบ 0027.001  / ว.8621   ลงวันที ่  20   
พฤศจิกายน   2546  ไดสรุปรายงานการประชุมและ Up load  ไวที ่ www.phoubon.in.th   เพือ่ใหผูเขาประชุม
ตรวจสอบ   จาํนวน 19  หนา  
      ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม  รับทราบ หากมีขอผิดพลาดหรือตองการแกไขในรายงานการประชมุใหแจงที่เลขานกุารการประชมุ  
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 ศูนยอนามัยที่ 7 

1. เนื่องจากกรมอนามยัไดจัดสรรงบประมาณ ป  2547  ในรูปแบบเดิม  และแตละจังหวัดมีการบริหาร
จัดการในรูปแบบ CEO โดยมีเงื่อนไขสําคัญคือ  เปนการทาํงานที่ตอบสนอง KPI หลักของกระทรวงซึ่งมีอยู  5  
ตัวชี้วัดเชน  ตลาดสดนาซือ้  Clean Food Good Test  การเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัยในเดก็ 0-5 ป การออก
กําลังกายในประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 6 ปข้ึนไป55% การดําเนนิงานดานเอดส  จงัหวัดอุบลราชธานีไดรับการ
สนับสนนุเปนจํานวนทั้งสิน้ 657,000 บาท รายละเอยีดไดชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการปฏบิัติกับ
ผูปฏิบัติงานแตละ CUP เปนที่เรียบรอยแลว 

2. บทบาทหนาทีห่นึง่ของศนูยอนามยัที ่  7  คือการถายทอดเทคโนโลยีและความรูทางวิชาการ  โดยทาง
ศูนยฯ ทีเ่ตรียมแผนงานโครงการในเดือนธันวาคมนี้ โดยเฉพาะดานการออกกกาํลงักาย การทดสอบและการวัด
สมรรถภาพทางรางกาย  ซึง่จะมีเอกสารและโปรแกรมตางๆสําหรับมอบให CUP ตางๆ และทางศูนยฯ ไดจะจดัการ 
อบรมในวนัที่ 25 และ 26 ธันวาคม  2546 ณ ศูนยอนามัยที่ 7 ผูเขารับการอบรมประกอบดวยตวัแทนจาก CUPๆละ  
2  คน รายละเอียดทางศูนยฯ ไดทําหนังสอืแจงมายงั สสจ.และสําเนาเรียนทุก CUP เปนที่เรียบรอยแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ฝายอนามัยประสานแตละอําเภอ จัดทําแผนฯรองรับดวย 
 
ระเบียบวาระที่  5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย/โครงการสําคัญป2547 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100% 96.19 % 
 

http://www.phoubon.in.th/
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ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

2 สถานบรกิารสขุภาพ สามารถพัฒนา และจัดระบบบริการสุขภาพไดตามมาตรฐาน
กําหนด ครอบคลุม 100% 

ไมมีขอมูล 

3 ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในบริการจากสถานบรกิารสาธารณสุข อยางนอย 80% 91.79 % 
4 เจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยางนอย 80% 92.02 % 
5 เร่ืองรองเรียน ไดรับการดําเนินการแกไข 100% 100 % 

6 ประชาชนไดรับการตรวจสุขภาพ ตามชุดสทิธิประโยชนหลัก โครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ครอบคลุม 100% 6.11 % 

 
งานประกนัสุขภาพชี้แจงการจัดสรรงบ UC แนวใหม ป 47 การโอนเงนิ UC การดําเนินงานของPCU หลัก 

และPCU รอง  (รายละเอียดติดตอสอบถามไดที่งานประกันสุขภาพ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ไมเกนิ 50 ตอแสนประชากร 167.23 
2 อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออก ไมเกนิ 0.2% 0.1 % 
3 ไมมีผูปวย DHF เพิ่มหลังจากวนัเริ่มปวยรายแรก 28 วันในหมูบาน ไมมีขอมูล 
4 หมูบาน/ชุมชน มีคา HI ไมเกิน 10 ไมต่ํากวา 80% 52.70 % 
5 โรงเรียน มีคา CI ไมเกิน 10 ไมต่ํากวา 80% 96.57 % 

 
งานโปลิโอ  ในการสรุปรายงานผูปวยกลามเนื้อออนแรงประจําป  2546 ขณะนีไ้ดรับรายงานการคนหา

เพียง 3 ราย โดยจะมีคาตอบแทนใหรายละ 2,000 บาท สําหรับผูที่พบกอนสิน้เดือนธันวาคม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราตายจากโรคมะเร็งเตานมในสตรี ไมเกิน 4 ตอแสนประชากร 1.12 
2 อัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรี ไมเกิน 3.5 ตอแสน 2.02 
3 อัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ไมเกิน 53.2 ตอแสนประชากร 26.69 
4 อัตราความชุกของโรคเบาหวาน ในกลุม 15 - 59 ป ไมเกนิ 4.6% 0.29 % 
5 สตรีกลุมเปาหมาย 35-60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูอยางนอย40% 38.80 % 
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ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 
6 สตรีกลุมเปาหมาย 35 - 60 ป ตรวจเตานมดวยตนเองทกุเดือน อยางนอย 50% 9.94 % 
7 ประชาชนอาย ุ25 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 100% 35.89 % 
8 ประชาชนอาย ุ25 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคระบบไหลเวยีนโลหิต 100% 89.63 % 
9 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100% ไมมีขอมูล 
10 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคมะเร็งเตานม ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100% ไมมีขอมูล 
11 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคเบาหวาน ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100% ไมมีขอมูล 

12 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 
100% ไมมีขอมูล 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.4 การควบคุมโรคเอดส  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราความชุกของการติดเชือ้เอดส ในหญงิตั้งครรภ ไมเกิน 1.2% 9 ราย 1.40 % 

2 อัตราความชุกของการติดเชือ้เอดส ในชายไทยกอนเขาเปนทหารกองประจําการ ไม
เกิน 0.4% 0.20 % 

3 อัตราการใชถงุยางอนามยัในสถานบริการทางเพศ 100%  58.24 % 
4 อัตราการใชถงุยางอนามยันอกสถานบริการทางเพศ ไมนอยกวา 50% 43.70 % 
5 อัตราการแพรเชื้อเอดส จากแมสูลูก ไมเกนิ 3% 3.48 % 

6 

ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยาตานไวรัสเอดส (ARV) 
- ผูปวยยกมาเดือน ต.ค. 2546                       จํานวน      431      ราย 
- ผูปวยใหมที่เขาโครงการ เดือน พ.ย. 2546    จํานวน       19       ราย  
- ผูปวยออกจากโครงการเดอืน พ.ย. 2546      จํานวน         0       ราย 
- ผูปวยการรักษาลมเหลว                              จาํนวน         2      ราย 
- ผูปวยเสยีชีวติ                                             จํานวน        6       ราย 
- ผูปวยกินยาปจจุบัน                                    จํานวน     441       ราย 

 

 
การจัดงานวันเอดสโลก : สืบเนื่องจากวนัที ่  1  ธันวาคม ของทกุป    โครงการโรคเอดสแหง สหประชาชาติ
(UNAIDS)ไดกําหนดใหเปนวันเอดสโลก เพื่อจัดกิจกรรมรณรงครวมใจตานภัยเอดส โดยในป 2546 ไดกําหนดวัน
เอดสโลกวา “ทุกชวีิตมีคุณคา โปรดอยาตัดสินดวยเอดส” Stigma and discrimination : live and let  live จังหวัด
อุบลราชธานีไดจัดกิจกรรมรณรงค  ที่หอประชุมวทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธาน ี 
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โรคเอดสจังหวัด :  ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อทีม่ีอาการสะสมจาก ป  2531 ถึง 20  พ.ย.  2546  ดังนี ้
      -  ผูปวยโรคเอดส (AIDS)     จํานวน  3,397  ราย  เสยีชวีิต 537  ราย 
      -  ผูติดเชื้อที่มีอาการ     จํานวน 1,078  ราย   เสียชีวติ 76    ราย 
      -  จํานวนผูปวยรายใหม  ป พ.ศ  2546   จํานวน 118  ราย 
      -  จํานวนผูปวยรายใหมเดือน พ.ย. พ.ศ.  2546        0  ราย 
ความชกุการตดิเชื้อ  HIV  ในหญงิตั้งครรภ  :  (ต.ค. – พ.ย.  2546) 
      -  ฝากครรภรายใหมทั้งหมด  จํานวน 632 ราย 
      -  ตรวจหาเชื้อ HIV    จํานวน 632 ราย   (100%) 
      -  ผลเลือด   HIV  บวก               จํานวน    9         ราย   (1.4%) 
สรุปผลการใหยาตานไวรัสเอดส จังหวัดอบุลฯ: ARV      
      -  ผูปวยยกมาเดือน ต.ค. 2546   จํานวน   431 ราย 
      -  ผูปวยใหมที่เขาโครงการ เดือน พ.ย. 2546 จํานวน    19   ราย  
      -  ผูปวยออกจากโครงการเดือน พ.ย. 2546  จํานวน      0  ราย 
      -  ผูปวยการรักษาลมเหลว    จํานวน      2   ราย 
      -  ผูปวยเสยีชีวิต       จํานวน      6   ราย 
      -  ผูปวยกนิยาปจจุบัน     จํานวน    441   ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.5 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสรุาและการสูบบุหรี่  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราการบริโภคยาสูบของประชาชนที่มอีายุ 15 ปข้ึนไป ไมเกนิ 50% ไมมีขอมูล 

2 รานคาที่จําหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขายสุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 1 ราน : 
1 ตําบล 

ไมมีขอมูล 

3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท (โรงพยาบาล  โรงเรียน  สถานที่ราชการ  รานอาหารที่
ติดแอร ศูนยการคา) ติดสติ๊กเกอร "หามขายบหุรี่แกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป" 100% ไมมีขอมูล 

4 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหร่ี 100% ไมมีขอมูล 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.6 การพัฒนาดานขวัญกําลงัใจและสิทธิประโยชนของ อสม.  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อสม.ที่ปฏิบัติงาน 25 ป ไดรับประกาศเกยีรติคุณ 100% ไมมีขอมูล 
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ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 
2 หมูบาน/ชุมชน ม ีอสม.ครอบคลุมตามจํานวนครัวเรือน 1 คน : 10 หลังคา 13 % 
3 อสม.มีความรูและทักษะในการสรางสุขภาพ อยางนอย 80% ไมมีขอมูล 
4 อบรมฟนฟู อสม. หมูบานละ 2 คน/ป ไมมีขอมูล 
5 เพิ่มสวัสดิการแก อสม. ดวยการใชหองพิเศษใน รพ.ของรัฐ ไมมีขอมูล 

 
ตาม KPI ในขอ 5 รายละเอียดตองรอคําสั่งเปนรายลักษณอักษรจากกระทรวง 
การจัดสวัสดิการแก อสม. ของมูลนธิิ อุทัย-ไพจิตร-สําเริง 
    สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  2546  (ตค.45-กย.46) 
               อสม.เสียชีวิต   จาํนวน     39     ราย  จําแนกไดดังนี้ 
               ชาย                จาํนวน     29     ราย            หญิง               จาํนวน     10     ราย 
                   ใชเงินมูลนธิิทัง้สิ้น     39,000     บาท 
        จํานวนเงินมูลนิธิคงเหลือส้ินปงบประมาณ     2,285,991.68     บาท 
    สรุปผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม  2547 
               อสม.เสียชีวิต   จาํนวน     9     ราย  จําแนกไดดังนี ้
               ชาย                จาํนวน     2     ราย              หญิง               จาํนวน     7     ราย 
                    ใชเงินมูลนิธทิัง้สิ้น     9,000     บาท 
        จํานวนเงินมูลนิธิคงเหลือปจจุบัน     2,276,991.68     บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.7 การออกกําลงักาย  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 ประชาชนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลงักายวนัละ 30 นาท ีอยางนอย 3 วันตอสัปดาห 
ไมนอยกวา 55%  ไมมีขอมูล 

2 หมูบานมีชมรมสรางสุขภาพ อยางนอย 1 ชมรม ครอบคลุม 70% ไมมีขอมูล 
3 ตําบลมีชมรมสรางสุขภาพอยางนอย 1 หมูบาน ครอบคลุม 100% ไมมีขอมูล 

 
ผลการจัดงานมหกรรมรวมพลคนเสื้อเหลืองจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2546 ในระดับ

อําเภอมีการดาํเนนิงานครอบคลุมทุกอาํเภอ  ทุกตาํบล  และทกุหมูบาน  สวนในระดับจังหวดั ไดจัดการประกวด
การออกกาํลังกาย  3  ประเภท โดย  ผลการประกวดการอกกําลังกายมีดังนี ้

- ผลการประกวดประเภทแอโรบิกสากล 
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     ชนะเลิศ  ไดแก  ชมรมรักษสุขภาพ  อ.มวงสามสิบ 
     รองชนะเลิศอนัดับที1่ ไดแก ชมรมสรางสขุภาพสรางแกว อ.พิบูลมงัสาหาร 
     รองชนะเลิศอนัดับที ่2 ไดแก ชมรมTo Be Number One บานสรางมิ่ง อ.มวงสามสิบ 

- ผลการประกวดประเภทแอโรบิกอีสาน(นาฏศิลปพื้นบาน) 
     ชนะเลิศ  ไดแก  ชมรมบานกุดตากลา  อ.เขื่องใน 
     รองชนะเลิศอนัดับที ่1 ไดแก ชมรมทุงแสงตะวนั  อ.พิบลูมังสาหาร 
     รองชนะเลิศอนัดับที ่2 ไดแก ชมรมรักษสุขภาพบานยางเทงิ อ.เมือง 

- ผลการประกวดประเภทกระบองสั้น 
     ชนะเลิศ  ไดแก  ชมรมหนองบกLady Dance  กิ่ง อ.เหลาเสือโกก 
     รองชนะเลิศอนัดับที ่1 ไดแก ชมรมบานผาแกว  อ.เมือง 
      - จํานวนประชาชนที่เขารวมงานทัง้จังหวัด  มีจาํนวนทัง้สิ้น  367,432  คน 

ระดับจังหวัด  จํานวน   15,094  คน 
ระดับอําเภอทัง้ 25 อําเภอ (รวม อบต. และชมรมจากทกุหมูบาน)จํานวน  352,338คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.8 อาหารปลอดภัย  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 ตลาดสดประเภทที่ 1 เขารวมโครงการตลาดนาซื้อ 100% 56 % 
2 ตลาดสดประเภทที่ 1 ที่เขารวมโครงการตลาดนาซื้อ ไดมาตรฐานไมนอยกวา 20% 7.14 % 
3 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Test ไมต่ํากวา 25% 21.08 % 
4 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Test ไมต่ํากวา 25% 23.40 % 
5 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่าํกวา 45% 21.08 % 
6 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่ํากวา 45% 23.40 % 

7 อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด (สารเรงเนื้อแดง , สารกันรา , สารฟอกขาว 
, บอแรกซ , ฟอรมาลิน และยาฆาแมลง) 100% 88 % 

8 อาหารที่จําหนายในบริเวณโรงเรียน ตรวจไมพบบอแรกซ ไมนอยกวา 90% 100 % 
9 อาหารที่จําหนายในบริเวณโรงเรียน ตรวจพบจุลินทรียไมเกินเกณฑ ไมนอยกวา80% 83 % 

10 ซูปเปอรมารเก็ต มีการจําหนายอาหารสด มีมุมจาํหนายอาหาร ที่ไดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข 100% 100 % 

11 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภททุกแหง ไดมาตรฐาน GMP (โครงการความปลอดภยั
ดานอาหาร) 100% 77 % 
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ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

12 สถานประกอบการดานผลติภัณฑสุขภาพ    มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด 80% 100 % 

13 ผลิตภัณฑสุขภาพ มีคุณภาพไดมาตรฐานตามทีก่ําหนด 80% 66.70 % 
14 ฉลากผลิตภัณฑสุขภาพถกูตอง 80% 83.20 % 

15 ประชาชนกลุมเปาหมาย   มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง  
เหมาะสม 65% ไมมีขอมูล 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.9 ยาเสพติด 
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 สถานบาํบัดทีใ่หบริการดานยาเสพติด ไดรับการประเมนิ และผานการรับรอง
คุณภาพ ตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน อยานอย 50% 

ไมมีขอมูล 

2 ผูประกอบการทุกแหงที่ไดรับอนุญาต ไมมกีารกระทําผิดกฎหมายวาดวยวัตถเุสพติด 
100% 

ไมมีขอมูล 

3 ผูเสพ / ผูติดสารเสพติด เขารับการรักษาบาํบัด และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ
ใหม 95% 

23 คน 100 % 

4 ผูรับการบําบดัและฟนฟูสมรรถภาพครบกําหนดการรักษา และมีการติดตามดูแล 
อยางนอย 4 คร้ัง ภายใน 12 เดือน แลวไมกลับมาเสพ / ติดซ้ํา อยางนอย 80% 80.10 % 

 
วันประกาศชัยชนะยาเสพติด 
 ในวันที่ 3 ธ.ค. 46 เปนวันประกาศชัยชนะยาเสพติด  จึงขอความรวมมือจาก สสอ./สสก. และ รพช.ทุกแหง
ที่ยังไมกรอกรายงาย  ใหกรอกรายงาน บสต.1-5 ไปยังกระทรวงดวน  และขอเชิญชวนขาราชการ และประชาชน
สวมเสื้อสีขาวในวันดังกลาวดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.10 โครงการ To Be Number One  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 สถานศกึษาเขารวมโครงการ To Be Number One 1180 แหง100 % 
2 สมาชิก To Be Number One ที่เสพติด เขารับการบําบดัรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ไมมีขอมูล 

 



 13

จํานวนสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ To Be Number One  มีการจัดตั้งชมรมและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง  มี 573  แหง  คิดเปนรอยละ  48.60  (  เปาหมาย  รอยละ  80  ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.11 การพัฒนาเด็กดาน IQ และ EQ  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 เด็กอาย ุ0-5 ป มีพฒันาการสมวัย (ทางดานรางกายและจิตใจ) ไมนอยกวา 75% ไมมีขอมูล 
2 อัตราการกินนมแมอยางเดียว 4 เดือน 30% ไมมีขอมูล 
3 หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 คร้ังคุณภาพ 95% 99 % 
4 หญิงตั้งครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซีเมีย 80% ไมมีขอมูล 
5 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด 30% 24 % 
6 เด็ก 0-5 ป ไดรับการเฝาระวงัทนัตสุขภาพ 100% ไมมีขอมูล 
7 เด็ก 0-5 ป เตบิโตตามเกณฑมาตรฐาน 93% 86.60 % 
8 เด็ก 3-5 ป ไดรับการประเมนิและพัฒนา EQ 100% ไมมีขอมูล 
9 เด็กวัยเรียน มคีวามฉลาดทางปญญา 80% ไมมีขอมูล 
10 เด็กวัยเรียน มคีวามฉลาดทางอารมณ 80% ไมมีขอมูล 
11 โรงพยาบาลชมุชนมกีารดําเนินงานคลินกิพัฒนาการเด็กออทิสติก 100% ไมมีขอมูล 

 
การคัดกรองภาวะเสีย่งออทสิติก  ในเด็กแรกเกิด ถงึ 6 ป  ในชวงเดือนสิงหาคม 2546  จํานวน 5,484  ราย   

พบผิดปกติ  30  ราย และพบปญหาเรื่องพูด  ( พูดชา) จํานวน  44 ราย  ทาง สสจ.  รวมกับรพ.พระศรีมหาโพธิ์ ได
ออกติดตามประเมินเพื่อยนืยันผล ในอาํเภอตาลสุม  ไมพบภาวะออทิสติก พบปญหาพฒันาการชาเทานั้น สวนอีก  
20  รายในพื้นที่  12  อําเภอ  ไดสงแบบประเมินเพื่อใหโรงพยาบาลชุมชนตรวจยนืยนัผลอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.12 การลดปญหาความเครียดและพฒันาสขุภาพจิต 
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราตายจากการมีเจตนาทาํรายตนเอง ไมเกิน 7.7% 55 ราย 7.98 % 

2 เครือขายสาธารณสุขมีการดําเนนิงาน/กิจกรรมดานการบริการ และสงเสริมการสราง
สุขภาพจิต 20% 

ไมมีขอมูล 

3 จัดตั้งศูนยสุขภาพใจในชมุชน 100% ไมมีขอมูล 
4 มีขอมูลและระบบการชวยเหลือผูมีปญหาทางสุขภาพจิต 80% ไมมีขอมูล 
5 สถานบรกิารสาธารณสุข มีคลินิกสงเสริมการสรางสุขภาพจิต 100% ไมมีขอมูล 
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ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 
6 อัตราการสงตอผูปวยจิตเวช ไมนอยกวา 20% ไมมีขอมูล 

7 จัดตั้งศูนยชวยเหลือผูปะสบวิกฤตทางใจในโรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาล
ทั่วไป (เขตละ 1 แหง) ไมมีขอมูล 

 
ในเดือน ตุลาคม 2546 – พฤศจิกายน  2546  พบวา  มีผูที่ฆาตวัตายสําเร็จ จาํนวน  55  ราย  จํานวนฆา

ตัวตายไมสําเร็จ  116  ราย  ซึง่สวนใหญ  มีสาเหตุมาจากการเสียใจ , การใชสารเสพติด, หาทางออกไมได 
ตามลําดับ   และวิธีการใชสวนใหญ คือ  การรับประทานสารเคม ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.13 โครงการเฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษามหาราชนิี (แกวตาดวงใจ) 
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 ผูสูงอาย ุ60 ปข้ึนไป ที่เปนตอกระจก ไดรับการรักษา ไมมีขอมูล 
2 ผูปวยโรคหวัใจ ไดรับการผาตัดรักษา ไมมีขอมูล 

 
การผาตัดตอกระจกมีเปาหมาย  1,390  ราย  โดยผานการคัดกรองครั้งแรก  จาก รพช. / สสอ.  30  แหง  

ยอดผูปวยที่พบ   จํานวน  1,532  ราย  และมีแผนการคัดกรองซ้ําครั้งที ่  2  โดยทมีจักษุแพทยจากรพ.สรรพสิทธิ
ประสงค เร่ิมวนัที ่ 2 ธ.ค. 2546 จึงใครขอใหแตละอําเภอนัดผูปวยมารับการตรวจคัดกรองตามวนัเวลาทีก่ําหนดไว
ในแผนปฏิบัติงาน  พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการตรวจ  สวน รพช. / สสอ.ทีย่ังไมไดสงผลการคัดกรองขอให
รวบรวมสงจงัหวัดภายในวนัที ่ 10  ธันวาคม  2546 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.14 การนวดไทยและสมุนไพรไทย   
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 สถานบรกิารสขุภาพมีการใหบริการดานการแพทยแผนไทยที่ไดมาตรฐานอยางนอย
20%  ไมมีขอมูล 

2 ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดานการแพทยแผนไทย ในสถานบรกิาร
สุขภาพ อยางนอย 80% 

ไมมีขอมูล 

3 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ./รพช./สอ. อยางนอย 5% ไมมีขอมูล 
4 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 อยางนอย 50% 7.5 % 
5 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 6 % 

6 สถานบรกิาร   มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่น    ดานการแพทยแผนไทย        
8   ประเภท   ครอบคลุม 100% ไมมีขอมูล 
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งานแพทยแผนไทยจะจัดอบรมนวดแพทยแผนไทยหลกัสูตรนวด  372  ชั่วโมง ขอความรวมมอืในการสง
เจาหนาที ่อสม. และประชาชนที่สนใจเขารวมการอบรมดังกลาว โดยแจงชื่อภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2546 งบประมาณ
อยูในระหวางดําเนนิการขอจากงบประมาณสนับสนนุจากผูวาฯ CEO เปนคาลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.15 การผลติ การกระจาย และการพฒันากําลังคน  
 งานบริหารทั่วไป  มีการปรับขอมูลทางดานบุคลากรทุก 3 เดือน  เพื่อความชัดเจนถกูตองในการพิจารณา
จัดสรรตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ ฝากใหพิจารณาความเหมาะสมของสัดสวนเจาหนาที่ตอประชากร  และการใหบริการ 
(PCU หลัก และ PCU รอง) เพื่อใหบริการประชาชนอยางมีคุณภาพ 
5.16 บูรณาการแผนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ 
 การบูรณาการแผนกิจกรรมและการประชาสัมพันธอยูในขณะดําเนนิงาน  ซึ่งจะเปนการบูรณาการทัง้
ทางดานการพฒันาบุคลากรและการจัดหาเทคโนโลยีตางๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.17 Medical Hub 
 ใหพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับจังหวัดเทานั้น  เชน การทําธุระกิจ SPA การนวด เปนตน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
7.1 ฝายบริหารทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป 
1. มีผูขอรับเงินเพิม่พิเศษ   จํานวน   1    ราย  คือ 
    นายเจษฎา   โทนุสิน  ตําแหนง  นายแพทย  7  รพ.สรรพสิทธิประสงค  โดยขอรับต้ังแตวันที่  1  ธนัวาคม  
2546  ถึงวนัที ่ 30  กันยายน  2547 
2. มีผูขอยกเลิกการขอรับเงนิเพิม่พิเศษ   จํานวน   2    ราย 
    2.1. นายธีรบูลย   นิม่อนุสรณกุล  ตําแหนง  นายแพทย  6  รพร.เดชอุดม  ขอยกเลิกตั้งแตวันที่  1  
ธันวาคม  2546  เปนตนไป 
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    2.2. นายสมเกียรติ   ปาละสมิทธ  ตําแหนง  นายแพทย  6  สนง.สสจ.อุบลฯ  ขอยกเลิกตั้งแตวันที ่  1  
ธันวาคม  2546  เปนตนไป 
 2.3. นายบวร  แมลงภูทอง  ตําแหนง  นายแพทย  8  ศูนยอนามยัที ่ 7   ขอยกเลิกตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  
2546  เปนตนไป 

การอบรมบุคลากรดานบริหารในการจัดทาํระบบบัญชีจดัเก็บคงคลัง  ในวนัที ่ 8-11  ธ.ค.  2546 ณ  ศอข.  
เปาหมาย 105  คน จะมทีีมจากจงัหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดสระแกวเขารวมดวย 

งบลงทุนที่ไดรับจากสวนกลาง จํานวน  2,500,000  บาท เปนหมวดครุุภัณฑและส่ิงกอสรางและไดโอนไปที ่
CUP ตางๆเปนที่เรียบรอยแลว ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางถาจัดซื้อรวมโดยการประกวดราคาจะประหยัด
งบประมาณไดมาก  บริหารใหไดตามกาํหนดเวลา  ใหอําเภอรวมพิจารณาคุณสมบัติเพื่อความเหมาะสมขอพื้นที่
ดวย 
 การโยกยายหวัหนาสถานีอนามยั ไดมีการแจงตําแหนงที่วางทั้งจังหวัดเพื่อใหพิจารณาทางวิทยุ อยูใน
ระหวางพิจารณา 

  งานประชาสัมพนัธ 
1. ดวยจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ไดกําหนดจัดงานกาชาดและ

งานปใหมป 2547 ตั้งแตวันที่ 26 ธ.ค. 2546 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2547 (รวมระยะเวลา10 วัน10คืน)ณ บริเวณสนาม
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารายไดชวยกิจกรรมสาธารณกุศลและเฉลิมฉลองปใหม หนวยสาธารณสุขทกุ
แหงไดรวมกันออกรานและจัด บริเวณประตูทางเขาศาลากลางดานทิศตะวันออกฝงติดกับทุงศรีเมือง 

2. ขอเชิญ ผอก.รพช./ สสอ./ สสก./ หน.ฝาย/ หน.งาน ทุกแหงสงรายชื่อบุคลากรดานประชาสมัพนัธจาํนวน 
1 คน เพื่อสรางทีมเครือขายประชาสัมพันธของสสจ.อุบลราชธานี และมีการดําเนินงานประชาสัมพันธแบบบูรณา
การ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายเนนหนักขอที่  17 

3. ขอแจงใหหนวยงานในสังกัด   สนง. สสจ. อบ.  รวมสงภาพกิจกรรม  และขาวประชาสัมพันธผลงาน  
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเผยแพรในวารสารจดหมายขาวสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กอนทุกวันที่ 15 ของทุก
เดือน 

4. ขอแจงชองทางการประชาสัมพันธงานสาธารณสุขทางสื่อวิทยุ 2 รายการ 
4.1 รายการรวมมิตรคิดทํา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.อุบลฯ 

       ระบบเอฟ.เอ็ม 98.5 MHz และเอ.เอ็ม 1341 KHz  ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา  08.00 – 12.00 น.  
045-281164,281164,285712-3 

4.2 รายการรวมดวย-ชวยกัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 08 
       ระบบเอฟ.เอ็ม105.25 MHz ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00-11.30 น. 045-317371,200700-1 

5.งานประชาสัมพันธไดประสานงานและชี้แจงขอมูล 
5.1 กรณีขาวที่มีผลกระทบตอหนวยงานสาธารณสุข 
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      -รายการรวมมิตรคิดทํา     4  เร่ือง 
      -รายการรวมดวย-ชวยกัน   1  เร่ือง 

5.2 ประชาสัมพันธกิจกรรมดานสาธารณสุข 
      -รายการรวมมิตรคิดทํา     2  เร่ือง 

6. ขอประชาสมัพันธรายการวิทยุของสสจ.อุบลราชธานี  รายการสุขภาพกาย  ทางสถานวีทิยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จ.อุบลฯ ทุกวนัศุกร  เวลา 13.00 – 15.00 น. ไดรับรางวัลรายการความรูดีเดน ระดับเขต จาก
สํานักประชาสมัพันธเขต 2 กรมประชาสัมพันธ  ซึง่ไดรับความอนุเคราะหวทิยากรจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค 
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลชุมชนทกุแหง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
7.2 ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
การปรับปรุงรายงาน  0110 รง. 5 
          กรมสนับสนุนบริการ  มีการปรับปรุงระบบรายงานขอมลู 0110  รง.5  ใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง
ระบบบัญชีที่เปลี่ยนจากเกณฑเงนิสดเปนบัญชีเกณฑคงคาง และเปลี่ยนเปาหมายบริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค ครอบคลุมประชาชนทกุสิทธิ  ซึ่งสวนกลางจะปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมแลวเสร็จประมาณเดือน
ธันวาคม 2546  การปฏิบัติในป 2547 จึงขอใหสถานบริการ กรอกขอมูลตามระบบเดิมกอนและใหเก็บขอมูลตาม
แบบฟอรมใหมไวดวย  เพื่อเตรียมในการกรอกขอมูลตอไป 
การกําหนดแผนนิเทศงาน   
           จังหวัดจะเริ่มออกนิเทศงาน คปสอ. ประมาณ เดือน ปลายธนัวาคม  ( รายละเอียดจะแจงเวยีนใหเครือขาย
ตาง ๆ ทราบ ) 
รางวัลอาจารยพยาบาลหรอืพยาบาลทีป่ฏิบัติงานนานและดีเดน 

มูลนิธหิมอมเจาหญงิบุญจิราธร  จะพิจารณารางวัลใหกับอาจารยพยาบาลหรือพยาบาลที่ปฏิบตัิงานนาน
และดีเดน  ขอใหทุก CUP สงรายชื่อผูที่มีคณุสมบัติ ภายในวนัที ่ 4 ธ.ค. 2546 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
7.3 ฝายอนามัย 

 งานทันตสาธารณสุข 
การพัฒนาคณุภาพ 
1. เปาหมาย  

1.1 ศูนยสุขภาพชมุชน หลักตาม GIS ทุกแหง  ผานเกณฑมาตรฐาน  
1.2 สสอ./ก.  ทุกแหง  ผานเกณฑมาตรฐานระบบบริหารจัดการ 

2. ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
2.1 จัดทําโครงการและแตงตั้งคณะทํางาน ระดับจังหวัดและอําเภอ 
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2.2 พัฒนาศักยภาพ 
2.2.1   พัฒนาศักยภาพคณะทาํงาน จํานวน 120 คน ในวนัที ่ 17-19 ธ.ค. 2546  ที่ ศอข. 

- เร่ืองการตลาดกับ PCU  วิทยากร จาก มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
- เร่ืองเกณฑมาตรฐาน PCU วทิยากรจากกรมสนับสนุนบริการ  

2.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน  สสอ./ก. จํานวน 100 คน  โดย อบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ืองเกณฑ
มาตรฐานระบบบริหารจัดการ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2546 

2.2.3   พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานใน PCU หลัก  จาํนวน 172 แหง  วนัที ่ 23-25 ธ.ค. 2546   
- เร่ืองกระบวนการพัฒนาคณุภาพ 

           - เร่ืองเกณฑมาตรฐาน PCU     
3. กระบวนการพฒันา 

3.1   พัฒนา PCU  (เฉลิมพระเกียรติ 2 แหง) ระยะเวลา   2 เดือน 
3.2   พัฒนา PCU  ตนแบบอําเภอละ 1   แหง  ระยะเวลา   3 เดือน 
3.3   พัฒนา PCU หลักทัง้หมด    ระยะเวลา 4 เดือน (ถึงกนัยายน 2547) 

4. เวทีสัมมนา / ประกาศเกยีรติคุณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ  จํานวน 300 คน ระยะเวลา กันยายน 2547 
กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขสาํหรับทุกหนวยบริการ 

ซึ่งสามารถศึกษาไดจาก Web site  ของกรมสนับสนุนบริการ  
มติที่ประชุม  รับทราบ การพัฒนา PCU จะพัฒนาพรอมกันทุกอาํเภอโดยใชงบ PP ที่เหลือจากปกอน  
7.3 ฝายควบคุมโรค 

 งานโรคไมติดตอ 
งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

ดวยสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 ไดแจงให สนง.สสจ.อบ.  สํารวจขอมลูชนิดและปริมาณการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใชแบบสัมภาษณ รานขายสารเคมีที่อยูในอาํเภอทุกอาํเภอ   อยางนอยอําเภอละ 1 แหง  
ตามโครงการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  (กิจกรรม ศกึษา
สถานการณปญหาการใชสารเคมีกําจัดศตัรู) โดยใหสงขอมูลภายใน เดือนธันวาคม  2546 โดยรายละเอยีดและ
แบบสัมภาษณ จังหวัดจะแจงเปนหนังสือใหทราบตอไป 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จะจดัใหมีการประชุมโครงการพฒันาระบบขอมูลขาวสารดานโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม  โดยจะชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานใหผูรับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ ทราบ ในวนัที ่11-12 ธันวาคม 2546 โดยจะเชญิผูแทนจาก CUP ละ 1 คน เขาประชุมตามวนัดังกลาว  ซึง่
จังหวัดจะไดประสานใหทราบทางหนังสือตอไป 

การเตรียมความพรอมการรบัอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม  ขอใหทุกหนวยเตรียมแผนรองรับเหมือนทุกป 
สวนแบบฟอรมการรายงานอยูระหวางการรอรับการติดตอจากกระทรวง 
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 งานโรคติดตอ 
1. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ตามที่องคการอนามัยโลกไดไดกําหนดกลวิธีสําคัญในการกวาดลางโรคโปลิโอใหหมดไปจากทุกประเทศทั่ว
โลก ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนินการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กพรอมกันทั่วประเทศทั่วโลก โดยการใหวัคซีน
โปลิโอ 2 คร้ัง ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ทุกคน 
            - คร้ังที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546 
            - คร้ังที่ 2 ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547 
 ยังมีมาตรการสําคัญที่จะตองดําเนินการควบคูกันไปคือ การเฝาระวัง  ผูปวยที่มีอาการอัมพาตกลามเนื้อ
ออนปวกเปยกอยางเฉียบพลัน ( Acute Flaccid Paralysis :AFP) โดยคนหาผูปวยที่มีอาการอัมพาตกลามเนื้อออน
ปวกเปยกอยางเฉียบพลัน  ใหไดครบตามเกณฑ > 1 : แสนประชากร เด็กอายุต่ํากวา 15 ป (เปาหมายจงัหวัด
อุบลราชธานี 6 ราย) และในป 2546 จังหวัดอุบลราชธานีไดมีการคนหาผูปวยที่มีอาการ AFP ไดจํานวน 3 ราย ซึ่ง
ภายในเดือนธนัวาคม 2546 นี้จะตองทําการคนหาใหไดครบตามเกณฑ จึงขอความรวมมือจากสถานบรกิารทกุแหง 
ไดรวมทําการคนหาผูมีอาการดังกลาวและรายงานใหจงัหวัดทราบ เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่ WHO กําหนด
ตอไป 
2. งานระบาดวิทยา 

รายงานสถานการณโรค ที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือน พฤศจิกายน 2546  
1. องคการอนามัยโลกไดยืนยันการกลับมาของโรคซารในฤดูหนาว  และไดมีการศึกษาความชุกของภูมิคุมกัน

ตอซาร  พบวาซารอยูในสัตวซึ่งสามารถแพรมาสูคนได ขอใหเฝาระวัง 
2. กรมควบคุมโรคแบงระยะการควบคุมไขเลือดออก  เปน  3  ระยะ คือ ระยะที่ 1. พ.ย.-ธ.ค.(ลดอัตราปวยให

เปนศูนย) กําหนดใหวันที่  22-26 ธ.ค.  46 เปนสัปดาหรณรงคพรอมกันทั่วประเทศ ระยะที่ 2. ม.ค.-เม.ย. 
(ปองกันโรค) มีโครงการบานชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลายรอบที่ 1 (บัตรสีชมพู) โครงการหมูบานปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย รางวัล 10,000 บาท และโครงการผนึกพลังเยาวชนไทยตานภัยไขเลือดออก ดําเนินการในโรงเรียน 
ระยะที่ 3. พ.ค.-ก.ย. (ควบคุมการระบาดใหมีนอยที่สุด) โครงการบานชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลายรอบที่ 2 
(บัตรสีเหลือง) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การรณรงคใหวัคซีนโปลโิอในชวงเดือนธันวาคม ควรบูรณาการงานอื่นๆในเชงิรุกเขารวม
ดวย  เชน เร่ืองเด็ก 0-5 ป สํารวจครอบครัว ดําเนนิงานไขเลือดออก 
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7.4 ฝายประกันสขุภาพ 
1. การทําสมุดบันทกึสุขภาพของประชาชนทั่วไป  ขอให CUP จัดซื้อจัดจางและจัดทาํเอง 
2. ตามที่ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 จะมาติดตามสถานะการเงนิของเครือขายบริการ  ใน

วันที่  3  ธ.ค. 2546 ของใหทกุรพ. สรุปสถานะการการเงินตามแบบฟอรม ณ วนัที่  30  ก.ย.  2546 และ วนัที ่
10,21,26,28 พ.ย.  2546 สงภายในวนัที ่  1 ธ.ค. 2546  และขอเชิญผอก.รพช.ทุกแหง ผูรับผิดชอบทําสถานะการ
การเงนิ, เภสัชกรและเจาหนาการเงินเขารวมประชุมดังกลาวดวย 
 3. ตามที่ไดการจัดสรรเงินในหมวดรักษาพยาบาลและหมวดจัดซื้อวัสดุรวม PP ป 2547 ใหไปแลวนัน้  โดย
ไดจายให CUP สวนหนึง่และตั้งไวที่รพ.แมโซน  ตามขอตกลงจากทีป่ระชุม ปสน.จังหวัด งบประมาณ PP ในการ
จัดซื้อวัสดุหลงัจากหักเงนิ Fix Course ให สอ.  ใหหาสัดสวนตอบัตร  แลวคืน CUP ไปตามจํานวนบัตรที่ข้ึน
ทะเบียน  ดังนัน้ขอใหรพ.แมโซนจายคืนใหลูกขายดวย 
 4. เนื่องจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดสรรเงินใหเครือขายบรกิารเพื่อซื้อคอมพิวเตอร มบีางอําเภอ
โอนเงนิไปซอน สอ.มากเกนิไป ขอใหอําเภอแจงเปลี่ยน สอ. ที่โอนเงนิใหม 
7.5 ฝายคุมครองผูบริโภค 
Food safety  
 สถานะการณดานอาหารปลอดภัยในเดือนพฤศจกิายนจังหวัดอุบลราชธานีอยูเกณฑที่ด ี  ซึ่งในเดือน
ธันวาคมกาํหนดใหสัปดาหที่ 2 และ 4 เปนสัปดาหเรงรัดมาตรฐาน GMP และวางแผนการวิเคราะหขอมูล  ในเดือน
มกราคม 2547  สถานที่ผลิตอาหารที่ไมผานการประเมิน GMP จะถูกดําเนินการตามกฎหมาย  และสัปดาหแรก
ของเดือนธนัวาคมเปนสัปดาหการเรงรัดกวาดลางสารปนเปอน  
OTOP 

ขอใหแตละโซนคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP สงเพื่อเขารวมในโครงการ  โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก นตผ. 
สําหรับเปนคาใชจายในการลงประเมนิไมเกินอําเภอละ 5,000 บาท 

 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
8.1 นักวชิาการ 9 ดานสงเสริมพัฒนา (อ.นิพนธ   มานะสถิตพงศ) 

ขอใหทบทวนตัวชี้วัดทัง้หมด เพื่อพิจารณาใหมีเทาทีจ่ําเปนและเพิม่เติมในสวนทีข่าด  และสามารถให
ขอมูลที่กระทรวงตองการไดทั้งหมด  ฝายยทุธศาสตรจะพิจารณาระยะเวลาการติดตาม KPI แตละขอซึ่งจะไม
เทากัน เครื่องชี้วัดความสาํเร็จที่ไมมีขอมูลแสดงเนื่องจากไมมกีารรายงานและสุมสํารวจ  ดงันัน้จะมกีารสราง
เครื่องมือในการเก็บขอมูลและสํารวจ 

ความหมายของสีที่แสดงในตารางแสดงเครื่องชี้วัดความสําเร็จ 
สีแดง  หมายถงึ  ทุกอําเภอไมผานเกณฑ 
สีเขียว  หมายถงึ  ทุกอําเภอผานเกณฑ 
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สีเหลือง  หมายถงึ  บางอําเภอผานและบางอําเภอไมผานเกณฑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
8.2 ฝายอนามัย 

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถ ฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ มาปฏิบัติภาระกิจ  ตั้งแต
วันที่ 28 พย. 2546 ประทับที่เขื่อนสิรินธร  เสด็จต้ังแต  17.00 น. ขอใหทกุหนวยเตรียมความพรอมรถ Ambulance 
รพ.วารินชาํราบ รพ.พิบูลมงัสาหารและรพ.สิรินธร รถที่ตามขบวนเสด็จเปนรถของรพ.สรรพสิทธิประสงค 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กาํหนดเสด็จแทนพระองคในการประทานพระราชปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาประจําป  2546  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่  11  ธ.ค.  2546 รถที่ตามขบวนเสด็จฯ เปนรถ
ของรพ.สรรพสิทธิประสงค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
8.3 โรงพยาบาลชมุชนและสาธารณสขุอําเภอ 
 - ในการประกวดการดําเนินงานไขเลือดออกขอใหพิจารณาที่ผลสัมฤทธิ์เปนเกณฑหลัก 

- การโอนเงนิเบี้ยเลี้ยงเหมาจายของแพทยและทนัตแพทยไมตรงกับจาํนวนผูปฏิบัตงิานจริง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ขอให รพช.ตรวจสอบกับงานการเงินเพื่อตรวจสอบและยืนยันจาํนวน  ฝายประกนัฯ จะ
ดําเนนิงานตามขอมูลของงานการเงิน 
 
ปดประชุมเวลา  
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


