
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  12 /  2546  วันที่   30  ธันวาคม  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 นางนุชนารถ วงศตระกูล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

10 นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
11 นางสาวดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
12 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
13 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
14 นางประไพ เจริญผล ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
15 น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
16 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
17 นางอัมพร เพ็งจนัทร แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
18 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
19 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
20 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
21 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
22 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
23 นายบุญธรรม ไชยยศ หัวหนาฝายอนามยั 
24 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
25 นส.ฑิฆัมพร พันธพนิิจ แทนหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจติ 
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26 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนาฝายประชาสัมพนัธ 
27 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
28 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
29 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
30 นางน้าํเพชร ต้ังยิ่งยง หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
31 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
32 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
33 นางหรรษา อยางสวย หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
34 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
35 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
36 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
37 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
38 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
39 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
40 นางเพ็ญทิพย คุปวานชิพงศ ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
41 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
42 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
43 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
44 นส.เบญจมาภรณ วงศประเสริฐ งานทนัตสาธารณสุข 
45 นางธิดารัตน บุญทรง งานยทุธศาสตรสาธารณสุข 
46 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
47 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
48 นายสุเมธ นิยกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
49 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
50 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
51 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
52 นายกฤตพล  คงเกษม ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
53 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
54 นายจรัล จําปศร ี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
55 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
56 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
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57 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
58 นายสหชาต ิ อธิโชติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
59 นายเดนชัย ตั้งมโนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
60 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
61 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
62 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
63 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
64 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
65 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
66 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
67 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
68 นายวสนุทรา ปวะบุตร แทนสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
69 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
70 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
71 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
72 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
73 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
74 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
75 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
76 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
77 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
78 นายนนัทพร ศุภสร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
79 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
80 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
81 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
82 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
83 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
84 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
85 นายปญญา แสนโสม สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
86 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
87 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
2 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
3 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
4 นางชลชืน่   แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 7 
5 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
6 นายชัยสทิธิ ์ สุนทรา ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
7 นางกษมา มักการุณ ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
8 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
9 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 

10 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11 นายศรัณย ตันติ์ทวิสุทธิ ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
12 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานการประชุม
โดย นายแพทยชัยพร พรหมสิงห   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี  เปนประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบยีบวาระที่  4  ซึ่งดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

 ในเทศกาลวนัขึ้นปใหมปนี้ รัฐบาลมีนโบายแจงควรงดจดังานสงัสรรคหรืองานรื่นเรงิในสถานที่ราชการ
และบานพักราชการ ควรงดการมอบของขวัญที่มีราคาสงูใหแกขาราชการ ควรรณรงคใหซื้อผลิตภัณฑ  OTOP 
มอบใหเปนของขวัญวนัปใหม 

 การมอบอํานาจใหกบั รอง ผวจ. ในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานสาธารณสุขคือ การกอสราง
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยทาน รอง ผวจ. กฤษเพชร ศรีปาน เปนผูดูแลโครงการ รวมทั้ง
ดูแลเร่ืองวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการบริหารแบบ CEO โครงการพฒันาดานการทองเที่ยวในกรอบ
สามเหลี่ยมมรกต และโครงการแกไขปญหาที่ทิง้ขยะดอนเมาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนทานรอง 
ผวจ. สันทัด  จตุชัย ดูแลเร่ืองการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย โครงการพฒันาดานชองเม็กและพัฒนาดาน
ชายแดนทุกแหง โครงการพฒันาสามเหลีย่มมรกต และโครงการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  ทาน 
รอง ผวจ. พจิิตร ศรีแสง รับผิดชอบเรื่องวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการบริหารแบบ CEO โครงการเนื่องจาก
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พระราชดําริ โครงการกอสรางสวนสิริกิต 72 พรรษา โครงการแปลงสนิทรัพยเปนทนุ และโครงการสามเหลี่ยม
มรกตเฉพาะดานเศรษฐกิจ  

 งานเทศกาลมะขามหวานเมอืงอุบลราชธานี ระวางวันที ่ 23 ม.ค. 47-1 ก.พ. 47 ณ สนามหนาศาลา
กลางจงัหวัดอบุลราชธานี  โดยจะมีอาหารสะอาดรสชาดอรอยเขารวมดวย 

  รัฐบาลใชระบบคอมพิวเตอรเขามาบรหิารจัดการระบบงบประมาณทัง้หมดภายในป 2547 ขอใหทุก
หนวยศึกษาเตรียมความพรอมในการพฒันา 

 งานอุบัติเหตุ เปาหมายตัง้แตวันที่ 29 ธ.ค. 46- 4 ม.ค. 47 ตองไมมากกวาป 2546 ดังนัน้ทกุหนวยตอง
ใหความสําคญัอันดับแรกในชวงนี ้ และแจงใหเจาหนาที่ในสงักัดทุกคนทราบถอืปฏิบัติอยางเครงคัด โดย
หัวหนาหนวยงานทกุเปนผูรับผิดชอบในการสั่งการ หากเจาหนาที่ประสบอุบัติเหตุเองจะถูกพจิารณาสอบ 
ขอใหทุกอาํเภอประสานรวมงานกับตํารวจ ในการจัดตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และใหสุขศึกษาแก
ประชาชน 

 
1.2 รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี(นพ.ชัยพร  พรหมสิงห) 
 ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมอืและเปนสวนหนึง่ในการแขงขันงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ 
ป 2547 ที่ผานมาดวยดี และขอประชาสมัพันธการแขงขันการแขงขันกอลฟสาธารณสุขสัมพันธ เขต 7 ที่จะมี
ในวนัที ่9 มกราคม 2547 ณ สนามกอลฟ มทบ. 22 
 สรุปผลการดําเนินการนิเทศงานครั้งที ่1 (ธันวาคม 2546) ในภาพรวม  

1.1 แผนปฏิบัติการเครือขาย CUP พบประมาณ 80% ปญหาที่พบคือ พืน้ที่จัดทาํแผนโดยไมมี
กลุมเปาหมาย บางแผนเปาหมายไมชดัเจน ไมระบุพื้นที่ดําเนินการและที่มาของงบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการไมชัดเจน แผนที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานอืน่ไมระบุในแผน บางแผนไมระบุกจิกรรมชัดเจน 
งบประมาณโครงการในหนวยเดียวกนัไมเทากนั แผนบรหิารเกนิวงเงิน 

1.2 แผนปฏิบัติการ PCU ปญหาที่พบคือ พื้นที่จัดทาํแผนโดยไมมกีลุมเปาหมาย บางแผนเปาหมายไม
ชัดเจน ไมระบุพื้นที่ดําเนินการและที่มาของงบประมาณ แผนที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานอื่นไมระบุใน
แผน บางแผนไมระบุกิจกรรมชัดเจน 

ประมาณกลางเดือนมกราคมจะมีการเซ็นสัญญาระหวางพืน้ทีก่ับจังหวัด โดยอาจเชิญทานปลดัมา
เปนประธาน สวนขอเสนอแนะ เชน การจดัซื้อจัดจาง การเปลี่ยนตาํแหนง นิยามวัด KPI (ฝายยทุธศาสตรฯ รับ
ไปพิจารณา) และการปรับ PCU หลัก และPCU รอง จังหวัดรับไวพจิารณา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 6

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที ่อบ 0027.001.02  / ว.9449   ลงวนัที ่ 20  
ธันวาคม  2547  ไดสรุปรายงานการประชมุคร้ังที ่ 11 / 2546  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 และ upload  ไว
ที่ www.phoubon.in.th  เพือ่ใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ จํานวน  21  หนา  
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 - 
มติที่ประชุม ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

1. ขณะนี้มีการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ิมรับสมัครในวนัที1่5-31 มีนาคม  2547  รายละเอียดติดตอสอบถามเพิม่เติมไดที่ 
หนวยงานสาธารณสุขทุกแหง สวนหลักสตูรเวชกิจฉุกเฉิน คุณสมบติัของผูศึกษาทางคณะกรรมการคิดวาควร
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนบุคคลทั่วไปก็ไดไมจําเปนตองเปนลูกจางในโรงพยาบาล 

2. วิทยาลัยพยาบาลฯ เปดอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 12 หลักสูตร ซึ่งพยาบาลวิชาชีพ
ทุกคนตัง้แตปนี้จนถึงป 2550 จะตองเกบ็หนวยกจิสะสมในการตอใบประกอบวิชาชีพไมตํ่ากวา 50 หนวยกจิ 
ใครขออนุญาตใหหัวหนาสวนทุกทานพิจารณา 

3. โควตา ON TOP โดยขอทุกหนวยงานใหแจงลวงหนากอนทีท่างวิทยาลัยจะประกาศเปดรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
 1. โครงการอบรมฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวช  ในวนัที ่ 8-9 มกราคม 2547 ณ โรงแรมเนวาดา        
แกรนด เปาหมายพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ใน 4 อําเภอนํารอง (เมือง เดชอุดม สิรินธร 
และตระการพชืผล) งบประมาณกรมสุขภาพจิต 
 2. โครงการอบรมทีมวจิัยในพืน้ที่ในจงัหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ในวันที่ 22-24 มกราคม 
2547 ที่จังหวดันครราชสีมา เปาหมายอําเภอวารินชาํราบเปนอําเภอนาํรอง 
 3. ในวันที่ 5-9 มกราคม 2547 จะมีการจัดอบรมวิทยากรครู ก.ดานสุขภาพจิตใหจงัหวัดยโสธร 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.3 สํานกังานปองกันและควบคุมโรคที่ 7 
 1. การควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง จากสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานีเปนอันดับ
ที่ 1 แนวทางการดําเนนิงานป 2547 จึงมีการจัดตั้งหองทดลองเลีย้งยงุพาหะเพือ่ทดสอบประสิทธิภาพการ
ควบคุมอัตราการตายของยงุในพื้นที่การระบาด สํารวจคนหาทาํลายแหลงเพาะพันธุอ่ืนตามธรรมชาติ และการ
ประเมินผลมีสวนรวมของประชาชน ความครอบคุมการใชสารกําจัดลูกน้ํา แนวทางการประสานคือ ขอใหพื้นที่
รายงานการพบผูปวยรายแรกของหมูบานที่เกิดขึ้นในป 2547 โดยเปนพืน้ทีท่ี่มกีารระบาดตอเนือ่งในป 2546 
แจงมายัง สคร. (045-250559) เพื่อสนับสนุนการควบคุมตอไป  แผนปฏิบัติงานของ นคม. ในพืน้ที่รับผิดชอบ 
ในเดือนมกราคมจะมีการชุบมุงปองกันยงุ 

2. ในชวงเทศกาลปใหมจะมีทีมสํารวจการสวมหมวกนิรภัยในผูขับข่ีและซอนทายจักยานยนต เขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ถึง 4 มกราคม 2547 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.4 วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี 

หนวยงานใดทีต่องการสงบุคลากรเขารับการศึกษาตอเพิม่เติม นอกเหนือจากโควตาปกติ (ON TOP ) 
จะตองเสียคาเรียนเพิม่เติมโดย หลกัสูตรทันตสาธารณสุขและพยาบาลศาสตร  30,000 บาทตอป สวน
หลักสูตรอื่นๆหลักสูตรละ 20,000 บาทตอป  
มติที่ประชุม รับทราบ สสจ.รอยเอ็ดและสสจ.อํานาจเจริญ สนใจหลักสูตรการอบรมผูบริหารระดับตน ใครขอ
ฝากผูบริหาร วสส. พิจารณาติดตอ ผชช.ส. ของทั้ง 2 จังหวัดดวย 
 
4.5 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

1. การดําเนนิงานในป งบประมาณ 2547 จังหวัดอุบลราชธาน ีนอกเหนือจาก 8 ภาวะโรคเดิมแลวทาง
สวนกลางขอเพิ่มเติมโรคที่ตองติดตาม คือ โรคลมชักและปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ 

2. ในชวงนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ ทางศูนยจะมีการดาํเนนิงานโครงการตางๆดังนี ้ 
- โครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจาพระบรมราชินนีาจครบ 

6 รอบ โดยการอบรม อสม. อบต. และแกนนาํชุมชน หมูบานละ 2,000 บาท 
- โครงการเสริมสรางสุขภาพจิตเด็กไทยวยั 3-5 ป คือการพัฒนา EQ โดยการอบรมครูพี่เลี้ยง และครู

โรงเรียนอนุบาลทั้ง 7 จังหวัด ในชวงเดือนมกราคมนี ้
- โครงการสุขภาพจิตสําหรับเด็กพกิารและเด็กดอยโอกาส โดยการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ 



 8

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 2547 
 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100% 93.58% 

2 สถานบรกิารสขุภาพ สามารถพัฒนา และจัดระบบบริการสุขภาพไดตามมาตรฐาน
กําหนด ครอบคลุม 100% 

ไมมีขอมูล 

3 ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในบริการจากสถานบรกิารสาธารณสุข อยางนอย 80% ไมมีขอมูล 
4 เจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยางนอย 80% ไมมีขอมูล 
5 เร่ืองรองเรียน ไดรับการดําเนินการแกไข 100% 90.90% 

6 ประชาชนไดรับการตรวจสุขภาพ ตามชุดสทิธิประโยชนหลัก โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ครอบคลุม 100% 

ไมมีขอมูล 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ไมเกนิ 50 ตอแสนประชากร 169.23 
2 อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออก ไมเกนิ 0.2% 0.1% 
3 ไมมีผูปวย DHF เพิ่มหลังจากวนัเริ่มปวยรายแรก 28 วันในหมูบาน ไมมีขอมูล 
4 หมูบาน/ชุมชน มีคา HI ไมเกิน 10 ไมตํ่ากวา 80% 52.70% 
5 โรงเรียน มีคา CI ไมเกิน 10 ไมตํ่ากวา 80% 96.57% 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราตายจากโรคมะเร็งเตานมในสตรี ไมเกิน 4 ตอแสนประชากร ไมมีขอมูล 
2 อัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรี ไมเกิน 3.5 ตอแสน ไมมีขอมูล 
3 อัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ไมเกิน 53.2 ตอแสนประชากร ไมมีขอมูล 
4 อัตราความชุกของโรคเบาหวาน ในกลุม 15 - 59 ป ไมเกนิ 4.6% ไมมีขอมูล 
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ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 
5 สตรีกลุมเปาหมาย 35 - 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อยางนอย 40% 4.04% 
6 สตรีกลุมเปาหมาย 35 - 60 ป ตรวจเตานมดวยตนเองทกุเดือน อยางนอย 50% ไมมีขอมูล 
7 ประชาชนอาย ุ25 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 100% ไมมีขอมูล 
8 ประชาชนอาย ุ25 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคระบบไหลเวยีนโลหิต 100% ไมมีขอมูล 
9 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ไดรับการตรวจรักษาทีเ่หมาะสม 100% ไมมีขอมูล 
10 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคมะเร็งเตานม ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100% ไมมีขอมูล 
11 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคเบาหวาน ไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100% ไมมีขอมูล 
12 ผูปวยทีผ่านการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดไดรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม 100% ไมมีขอมูล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.4 การควบคุมโรคเอดส  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราความชุกของการติดเชือ้เอดส ในหญงิตั้งครรภ ไมเกิน 1.2% 14ราย 0.8% 

2 อัตราความชุกของการติดเชือ้เอดสในชายไทยกอนเขาเปนทหารกองประจําการไมเกิน
0.4% 

0.2% 

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

6 

ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยาตานไวรัสเอดส (ARV) 
- ผูปวยยกมาเดือน พ.ย. 2546                                    จํานวน  446 ราย 
- ผูปวยใหมที่เขาโครงการ เดือน ธ.ค. 2546                  จํานวน  80 ราย 
- ผูปวยออกจากโครงการเดอืน ธ.ค. 2546                    จํานวน  4 ราย 
- ผูปวยการรักษาลมเหลว                                            
          * ผูปวยถอนตวั                                                จํานวน   2 ราย 
          * กินยาไมตอเนื่อง                                           จํานวน  2 ราย 
- สงไปรักษา รพ.อ่ืน                                                   จาํนวน  6 ราย 
- ไมมาตามนดั                                                          จํานวน  11 ราย 
- ผูปวยเสยีชีวติ                                                        จํานวน  9 ราย 
– ผูปวยกนิยาปจจุบัน                                               จาํนวน  496 ราย 
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สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป2531 – 20 ธ.ค.46 ดังนี ้
- ผูปวยโรคเอดส   จํานวน 3,405 ราย  เสียชีวิต 539 ราย 
- ผูติดเชื้อมีอาการ  จํานวน 1,077 ราย  เสียชีวิต 76 ราย 
- จํานวนผูปวยรายใหม ป 2546   143 ราย  (เดือน พ.ย. 46 0 ราย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.5 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสรุาและการสูบบุหรี่  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราการบริโภคยาสูบของประชาชนที่มอีายุ 15 ปข้ึนไป ไมเกนิ 50% ไมมีขอมูล 
2 รานคาที่จําหนายสุราเขารวมโครงการ "ไมขายสุราแกเด็กตํ่ากวา18 ป"1 ราน : 1 ตําบล ไมมีขอมูล 

3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท (โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ รานอาหารที่ติดแอร 
ศูนยการคา) ติดสติ๊กเกอร "หามขายบุหรี่แกเด็กอายตํุ่ากวา 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 
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 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.7 การออกกําลงักาย  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 ประชาชนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลงักายวนัละ 30 นาท ีอยางนอย 3 วันตอสัปดาห ไมนอย
กวา 55%  

ไมมีขอมูล 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
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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 Teste ไมตํ่ากวา 25% 21.08% 
4 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Teste ไมตํ่ากวา 25% 23.40% 
5 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่ากวา 45% 21.08% 
6 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตพกวา 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 ไมนอยกวา 80% 83% 

10 ซูปเปอรมารเก็ต มีการจําหนายอาหารสด มีมุมจาํหนายอาหาร ที่ไดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข 100% 

100% 

11 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภททุกแหง ไดมาตรฐาน GMP (โครงการความปลอดภยัดาน
อาหาร) 100% 

77% 

12 สถานประกอบการดานผลติภัณฑสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑทีก่ําหนด 80% 100% 
13 ผลิตภัณฑสุขภาพ มีคุณภาพไดมาตรฐานตามทีก่ําหนด 80% 66.70% 
14 ฉลากผลิตภัณฑสุขภาพถกูตอง 80% 83.20% 
15 ประชาชนกลุมเปาหมายมพีฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพทีถู่กตองเหมาะสม65% ไมมีขอมูล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.9 ยาเสพติด  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 สถานบาํบัดทีใ่หบริการดานยาเสพติด ไดรับการประเมนิ และผานการรับรองคุณภาพ 
ตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน อยานอย 50% 

ไมมีขอมูล 

2 ผูประกอบการทุกแหงที่ไดรับอนุญาตไมมีการกระทาํผิดกฎหมายวาดวยวัตถุเสพติด100% ไมมีขอมูล 
3 ผูเสพ/ผูติดสารเสพติดเขารับการรักษาบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหม95% ไมมีขอมูล 

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

ไมมีขอมูล 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.10 โครงการ To Be Number One  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 สถานศกึษาเขารวมโครงการ To Be Number One  100% 
2 สมาชิก To Be Number One ที่เสพติด เขารับการบําบดัรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ไมมีขอมูล 

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% ไมมีขอมูล 
4 หญิงตั้งครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซเีมีย 80% ไมมีขอมูล 
5 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด 30% ไมมีขอมูล 
6 เด็ก 0-5 ป ไดรับการเฝาระวงัทนัตสุขภาพ 100% ไมมีขอมูล 
7 เด็ก 0-5 ป เตบิโตตามเกณฑมาตรฐาน 93% ไมมีขอมูล 
8 เด็ก 3-5 ป ไดรับการประเมนิและพัฒนา EQ 100% ไมมีขอมูล 
9 เด็กวัยเรียน มคีวามฉลาดทางปญญา 80% ไมมีขอมูล 
10 เด็กวัยเรียน มคีวามฉลาดทางอารมณ 80% ไมมีขอมูล 
11 โรงพยาบาลชมุชนมกีารดําเนินงานคลินกิพัฒนาการเด็กออทิสติก 100% ไมมีขอมูล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
5.12 การลดปญหาความเครียดและพฒันาสขุภาพจิต  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 อัตราตายจากการมีเจตนาทาํรายตนเอง ไมเกิน 7.7% ไมมีขอมูล 

2 เครือขายสาธารณสุขมีการดําเนนิงาน / กิจกรรมดานการบริการ   และสงเสริมการสราง
สุขภาพจิต 20% 

ไมมีขอมูล 

3 จัดตั้งศูนยสุขภาพใจในชมุชน 100% ไมมีขอมูล 
4 มีขอมูลและระบบการชวยเหลือผูมีปญหาทางสุขภาพจิต 80% ไมมีขอมูล 
5 สถานบรกิารสาธารณสุข มีคลีนิกสงเสริมการสรางสุขภาพจิต 100% ไมมีขอมูล 
6 อัตราการสงตอผูปวยจิตเวช ไมนอยกวา 20% ไมมีขอมูล 

7 จัดตั้งศูนยชวยเหลือผูปะสบวิกฤตทางใจในโรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาลทั่วไป   
(เขตละ 1 แหง) 

ไมมีขอมูล 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
5.13 โครงการเฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษามหาราชนิี (แกวตาดวงใจ)  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 ผูสูงอาย ุ60 ปข้ึนไป ที่เปนตอกระจก ไดรับการรักษา ไมมีขอมูล 
2 ผูปวยโรคหวัใจ ไดรับการผาตัดรักษา ไมมีขอมูล 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.14 การนวดไทยและสมุนไพรไทย  
ขอที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ สถานการณ 

1 สถานบรกิารสขุภาพ มกีารใหบริการดานการแพทยแผนไทยที่ไดมาตรฐานอยางนอย20%  78.79% 

2 ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดานการแพทยแผนไทย ในสถานบรกิารสขุภาพ 
อยางนอย 80% 

ไมมีขอมูล 

3 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ./รพช./สอ. อยางนอย 5% ไมมีขอมูล 
4 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 อยางนอย 50% 78.95% 
5 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 11.46% 

6 สถานบรกิาร มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท 
ครอบคลุม 100% 

ไมมีขอมูล 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.15 การผลติ การกระจาย และการพฒันากําลังคน  

1. การพิจารณาโยกยายขาราชการกรณี ยายขามจงัหวัด 
ถาผูบังคับบัญชาระดับตน หรือโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลหนวยงานพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา การขอยายขามจังหวัดของบุคลากรในสังกัดตองขออัตราทดแทน ไมตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดพิจารณา 

2. รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(ตอเนื่อง 2ป) 
1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาใหจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ โดยการคัดเลือก

ของคณะกรรมการพฒันากาํลังคนระดับจงัหวัด 23 คน,โดยการสอบคดัเลือกของวทิยาลัยพยาบาลฯ 23 คน 
2) กําหนดการรับสมัคร ระหวางวนัที ่1-19 มีนาคม 47 
3 . รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลกัสูตร ตางๆ 
1) หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตร และสาธารณสุขศาสตร 
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 2) หลักสูตรประกาศนยีบัตร 2 ป จาํนวน 6 หลักสูตร ประกาศนยีบัตรสาธารณสุขศาสตร(สาธารณสุข
ชุมชน, เทคนิคเภสัชกรรม, ทันตสาธารณสุข),วิทยาศาสตรการแพทย(พยาธิวทิยาคลนิิก), เวชระเบยีน, 
โสตทัศนศึกษา, เวชกิจฉุกเฉิน, การแพทยแผนไทย กาํหนดการรับสมัครและคัดเลือก สถาบันบรมราชชนกจะ
จัดทําคูมือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

4. หลกัสูตรใหมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวทิยาลัยขอนแกน 
ในปการศึกษา 2547 มหาวทิยาลัยมหาสารคามและมหาวทิยาลยัขอนแกน จะเปดหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตที่จังหวัดยโสธร และมหาวทิยาลัยมหาสารคามจะเปดหลกัสูตรปริญญาโทดวย 
5. หลกัสูตรแพทยแผนใหม 
หลักสูตรแพทยแผนใหมที่จะสอบจากผูทีจ่บปริญญาตรีทุกสาขาทางดานสาธารณสุขในเดือนมนีาคม 

2547 เนื่องจากขอสอบเปนชุดเดียวกับขอสอบเอนทรานส  ทางจงัหวดัจึงไดจัดทําโครงการสอนพเิศษสําหรับผู
ที่สนใจสมัครสอบในหลักสตูรนี้ รายละเอียดจะมหีนงัสือแจงอีกครั้ง ขอใหแจงรายชื่อผูที่สนใจและตองการ
ศึกษาตอในหลักสูตรมายงัจงัหวัดใหทราบดวนดวย 

6. สรุปขอมลูความตองการกําลังคน (สามารถตรวจสอบรายละเอยีดไดที่ฝายบรหิารทัว่ไป) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.16 บูรณาการแผนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ  
 - 
มติที่ประชุม ไมมี 
 
5.17 Medical Hub 
 - 
มติที่ประชุม ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 ขอใหคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยพิจารณา เร่ืองเงนิเดือนของสมาชกิสหกรณที่เหลือจากการหัก
จากเงินกูจะตองเหลือ 10% และเรื่องวิธีปฏิบัติกรณีที่หนวยใดหนวยหนึง่ติดลบ ในการหักเงนิสมาชิก 

มาตรฐานเกณฑการพิจารณาในการกําหนด PCU หลัก และ PCU รอง ขอใหพิจารณาใหมใหเปน
เกณฑมาตรฐานและแจงใหพื้นที่ทราบดวย 

ขอใหงานประกันขอซื้อบริการจาก รพ.อ่ืน เนื่องจาก รพศ. ขาดแพทยเฉพาะทางตา จึงขอใหสงตอ
ผูปวยไปยงั รพ. ที่มีแพทยเฉพาะทางตา เชน โรงพยาบาลคายฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหารทัว่ไป  

งานบริหารทัว่ไป 
1. โครงการจดัทําระบบบัญชีเกณฑคงคาง  

เมื่อดําเนนิการอบรมความรูบุคลากรดานบริหาร เร่ืองการจัดทาํระบบบัญชีครบทุกหนวยงาน
ในสังกัด สสจ.อุบลราชธานีแลว ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนนิการของทุกหนวยงานตอไป ดังนี ้

1) ออกงบทดลอง ณ 30 กันยายน 46 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 46 
2) ออกงบทดลอง ณ 31 ตุลาคม 46 ภายในวนัที ่25 ธันวาคม 46 
3) ปดบัญชีตามระบบเกณฑคงคาง ณ 31 ธันวาคม 46 พรอมยกเลิกระบบบัญชีเดิม 

ประกาศความสําเร็จ ณ 1 มกราคม 47 
4) ออกงบทดลอง,รายงานการเงิน ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ภายในวนัที ่10 ม.ค. 47  

2. ขอความรวมมือในการจําหนาย ส.ค.ส. ป 2547 ของจังหวัด (มีหนงัสือแจงทุกหนวยทราบแลว) 
3. การรับยายรับสมัครรับโอนและการสมัครตางๆ จะงดรับเปนหนงัสือและวทิย ุ โดยจะสื่อสารทาง 

Internet ทัง้นีต้ั้งแตเดือนมกราคมเปนตนไป 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 

1. แนวทางปฏิบัติในการสํารวจความตองการของประชาชน เพื่อแกไขปญหาสังคม และความยากจน
เชิงบูรณาการ สืบเนื่องจากรฐับาลตองการแกไขปญหาความยากจนเชงิบูรณาการ โดยมีเปาหมายแกไขปญหา 
ในกลุมประชากร 7 เร่ือง คือ  

- ปญหาที่ดินที่ทาํกนิ 
- คนเรรอน  
- ผูประกอบอาชีพผิดกฏหมาย  
- การใหความชวยเหลือนกัเรียน/นักศึกษา ใหมีอาชีพที่เหมาะสม  
- การถกูหลอกลวง  
- หนี้สินภาคประชาชน  
- ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน 

ในชวงแรก (ธ.ค. 46 – มี.ค.47) ดําเนนิการในจังหวัดทดลอง 8 จังหวัด 
ในชวงที ่สอง ( ม.ค. – 31 มี.ค.) ดําเนินการในทุกจงัหวัดที่เหลือ  

จังหวัดอุบลราชธานีอยูในชวงที่สอง การดาํเนนิงานนี้เปนภาระกิจรวมกันของทุกกระทรวง โดยการเก็บ
ขอมูลเปนภารกิจหลักของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขคือ 
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1. รวมประชาสัมพันธแจงใหกลุมเปาหมายทีพ่บเหน็ หรือมารับบริการในสถานบริการกระทรวง
สาธารณสุข ใหไปจดทะเบยีน ณ ทีว่าการอําเภอและที่สํานักงานเขต กทม./เทศบาล ตามชวงเวลาที่กาํหนด 

2. กรณีที่กลุมเปาหมายเปนคนเรรอน เปนผูวิกลจริต เจบ็ปวยทางจิต เจ็บปวยทางจติหรือเจ็บปวยทาง
กาย แนวทางปฏิบัติเบื้องตนจะถกูสงโรงพยาบาลหรือสถานบรกิาร เพื่อรับการบําบัดรักษา ซึ่งเปนภาระกจิ
หลักของกระทรวงสาธารณสขุ 

3. หนวยงานที่รวมวิเคราะห และพิจารณาแนวทางการจดทะเบยีน ผูแทนของกระทรวงสาธารณสุข 
คือกรมสุขภาพจิต  

2. โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย คร้ังที่ 3 ดวย
สํานักงานการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามยั (สกสอ.) ภาคอีสาน ไดมอบหมายใหภาควิชาเวชศาสตรชุมชน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รับผิดชอบ พื้นที่ 9 จังหวดั : นครราชสีมา สุรินทร เลย สกลนคร 
มหาสารคาม ขอนแกน อุบลราชธานี อํานาจเจริญและรอยเอ็ด 

- กลุมตัวอยางคือประชากรวัยแรงงาน และวัยสงูอาย ุรวม 1,080 คน สุมตัวอยางจากสวนกลาง โดย
เปนรายชื่อบุคคล ในหมูบาน ตําบล รวม 10 อําเภอ 

- การเก็บขอมลู โดยการสัมภาษณ ตรวจรางกาย และเกบ็ตัวอยางโลหติเพื่อตรวจทางหองปฎิบัติการ 
- กําหนดระยะเวลาดาํเนนิการ 

17 – 19 ธ.ค. 46 ทีมเก็บขอมูลรับฟงคําประชุมชี้แจง ทีจ่ังหวัดขอนแกน 
11ม.ค.–27ก.พ.47ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลในพืน้ที่ตามแผนที่กาํหนดพืน้ที ่

(1 ) นอกเขตเทศบาล จํานวน 9 อําเภอ 
1. เมือง ม. 7 ปทุม   2. โขงเจียม ม. 3 หัวสะพาน  3. เขมราฐ ม. 8 นาคาํ  
4. เดชอุดม ม. 10 ปาโมงใหญ 5. บุณฑริก ม.3 โนนสวาง  6. มวงสามสบิ ม. 9 หนองหลัก 
7. วารินชาํราบ ม. 5 ทุงเกษม  8. โพธิ์ไทร ม. 7 ผาจัน  9. ทุงศรีอุดม ม. 3 หนองน้ําขุน 
(2) เขตเทศบาล  
1. เทศบาลเมอืง ต.ในเมือง 4 ชุมชน ต.ขามใหญ 1 ชุมชน 2. เดชอุดม ตําบลเมืองเดช 
3. บุณฑริก ตําบลโพนงาม    4. วารินชาํราบ ตําบลพบูิล 

3. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุขแนวใหม เปนการปฏิรูประบบขอมูลขาวสาร ทุกหนวยบรกิารตอง
มีการพัฒนา 100 %  ในสวนของระบบรายงานประจําสถานบริการสาธารณสุขประกอบดวย 

1. การปรับปรุงระบบรายงานประจําใหเปนจํานวน ขอมูลรายบุคคล 
2. การพัฒนาคลังขอมูลขาวสารสุขภาพระดับอําเภอและจังหวัด เพือ่ใหสามารถใชประโยชนในการ

บริหารจัดการและทดแทนระบบรายงานเดิมๆ 
3. การเชื่อมโยงขอมูลระดับจังหวัด เปนขอมูลระดับชาติ ซึ่งสามารถตอบดชันีชี้วัดตางๆ ใน

ระดับประเทศ 
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ฝายอนามยั 
งานทันตสาธารณสุข 
1.แจงแผนปฏบัิติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธาน ีปงบประมาณ 2547 

เดือนธันวาคม วนัที ่26 ธันวาคม 2546 บานหองปอ ม.7 ต.หนองอม อําเภอทุงศรีอุดม 
เดือนมกราคม วนัที ่23 มกราคม 2547 บานภูหลน ม.9 ต.สงยาง อําเภอศรีเมืองใหม 

2.แจงแผนงานบรรเทาทุกข 
2.1 วันที่ 3,4,10,11 ม.ค. 2547 แขงขันฟตุบอลยุวชน 9-12 ป ณ สนามวิทยาลยัเทคนิค

อุบลราชธาน ี
2.2 วันที่ 26 – 31 ธ.ค. 2546 ถึงวนัที่ 4 ม.ค. 2547 งานกาชาดและงานปใหม 2547 ณ ศาลา

กลางจงัหวัดอบุลราชธาน ี
3. งานพัฒนาคุณภาพ 

วันที่ 7 – 8 ม.ค. 2547 อบรมเร่ืองแนวทางการพัฒนาคณุภาพและเกณฑมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จังหวัดอุบลราชธานี  

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2547 อบรมพัฒนาคุณภาพศูนยสุขภาพชุมชน 
4.แจงแผนการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพรอบ2 ปการศึกษา 2546 

ตามที่คณะกรรมการประเมนิและรับรองมาตรฐานโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ สง
รายชื่อโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่ผานการประเมินใหจังหวัด และคณะกรรมการประเมินและรบัรองมาตรฐาน
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพระดบัจังหวัดจะไดออกประเมินและรับรองมาตรฐานฯ โรงเรียนระดับทอง ตามแผนการ
ประเมินฯ ต้ังแตวันที ่14 ม.ค. 2547 ถึงวนัที ่5 ก.พ. 2547 โดยคณะกรรมการประเมินฯระดับจงัหวัดไดจัดเปน 
2 ทีม/วัน วันละ 1 – 2 โรงเรียน ขอใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดเตรียมรักการประเมนิ 
ตามแผนฯดงักลาว โดยประสานงานกับโรงเรียนจัดเตรียมเอกสารตามเกณฑชี้วัดทั้ง 10 องคประกอบ , 
ผูปกครอง หรือคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน และนกัเรียน ดวย 
 5. การจําหนายหนังสือกนิตามแม ราคา 99 บาท ขอความรวมมือใหทกุอําเภอชวยจาํหนายดวย 
ฝายควบคุมโรค 

งานโรคติดตอ  
1. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
ตามที่องคการอนามยัโลกไดกําหนดใหมีการกวาดลางโรคโปลิโอใหหมดไปจากทุกประเทศทัว่โลก 

และดําเนนิการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กพรอมกนัทัว่ประเทศทั่วโลก โดยการใหวัคซนีโปลิโอ 2 คร้ัง ในเดก็
อายุตํ่ากวา 5 ป ทุกคน คร้ังที่ 1 ในวนัอังคารที่ 16 ธันวาคม 2546. 

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการรณรงคในรอบที่ 1 และมีการ รายงานผลการรณรงคใหวัคซีน
โปลิโอแกเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป จํานวน 63,604 ราย คิดเปน รอยละ 97.49 สําหรบัการรณรงคคร้ังที่ 2 ในวนั
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อังคารที ่ 13 มกราคม 2547 ขอใหมีการเรงรัดประชาสมัพันธใหผูปกครองพาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปมารับวัคซีน
โดยพรอมเพรียงกนั 

2. งานโรคติดตอทางอาหารและน้ํา 
มีรายงานผูปวยโรคอุจจาระอยางแรงตรวจพบเชื้อ Vibrio Cholerae serotype Inaba จํานวน 1 ราย 

เปนผูปวยชายไทย อาย ุ 51 ป ที่อยู กิ่งอาํเภอนาเยยี มปีระวัติเดินทางไปที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดไปจับ
ปลาและกุง บริเวณทอระบายน้ําทิง้ ของโรงงานแหงหนึง่ในอําเภอเสนา และไดรับประทานกุงเปน ๆ ที่จับมาได 
เชาวนัที ่ 1 ธันวาคม 2546เดินทางกลับจงัหวัดอุบลราชธานโีดยรถไฟ และเริ่มมีอาการถายอุจจาระเปนน้าํนับ
คร้ังไมได ไปรับการรักษากบัเจาหนาที่สถานีอนามยั อาการยังไมดีข้ึน เจาหนาที่ฯ จึงสงตอโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม เขารับการรักษาเปนผูปวยใน และเก็บ ตัวอยางอุจจาระสงตรวจ rectal swab culture 
วันที่ 4 ธันวาคม ทราบผลในวนัที่ 6 ธันวาคม 2546 ทีมสอบสวนและควบคมุโรครวมกับพืน้ที่สํานกังาน
สาธารณสุขอาํเภอนาเยีย ไดมีการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย,ผูสัมผัสโรครวมบาน คนหา ผูสัมผัส พาหะนําโรค
โดยทํา rectal swab ใหยาผูปวยและผูสัมผัสโรค และเฝาระวังโรค ขณะนี้ไมมีผูปวยใหมในพืน้ที ่

 
3. งานระบาดวิทยา 
รายงานสถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวทิยาประจําเดือน ธันวาคม 2546 ขอใหเนนหนักใน

เร่ืองการรณรงคการการควบคุมโรคไขเลือดออก ประเมนิตรวจสอบการดําเนนิงานที่ผานมา 
งานโรคเอดสและกามโรค 
1. นโยบายการดําเนนิการเพื่อปองกนัการถายทอดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก สําหรับประเทศไทย (ป 

2547) 
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายที่จะลดอัตราการแพรเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก ไมเกิน 3 % ดังนัน้จึง

ไดกําหนดการใหยาตานไวรสัเพื่อลดการแพรเชื้อเอชไอวจีากแมสูลูก เพิ่มจากเดิม ดังนี ้
1.1 หญิงตัง้ครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี ทกุคนที่ตองการตั้งครรภตอไป จะไดรับยาตานไวรัส AZT โดย 
 - เร่ิมกินยาเมือ่อายุครรภ 28 สัปดาห เชา เยน็ คร้ังละ 300 มิลลิกรัม จนเจ็บทองคลอด 

- เมื่อเร่ิมเจ็บทองคลอด กนิยาเนวิราพนี เม็ดละ 200 มิลลิกรัม 1 เม็ดพรอมกับ AZT เม็ดละ 
300 มิลลิกรัม 1 เม็ด และรับประทานยา AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัม ตอไปทกุ 3 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอด 
1.2 ทารกทุกคนที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวี 

- จะไดรับยาตานไวรัสเนวิราพีนชนิดน้าํ ขนาด 6 มิลลิกรัมทันทีหลงัคลอด 1 คร้ัง(หากน้าํหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม ให 2 มิลลิกรัมตอน้ําหนกั 1 กิโลกรมั) 

- จะไดรับยาตานไวรัส AZT ชนนิดน้ําโดย เร่ิมกินทันทหีลังคลอด ขนาด 2 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก 
1 กิโลกรัม ทกุ 6 ชั่วโมง กนิติดตอกัน 1 สัปดาห หากในระหวางตั้งครรภและระยะคลอดแมไดกินยาตานไวรัส
ต้ังแต 4 สัปดาหข้ึนไป  
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- จะไดรับยาตานไวรัส AZT ชนนิดน้ําโดย เร่ิมกินทันทหีลังคลอด ขนาด 2 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก 
1 กิโลกรัม ทกุ 6 ชั่วโมง กนิติดตอกัน 6 สัปดาห หากในระหวางตั้งครรภและระยะคลอดแมไดกินยาตานไวรัส
ไมครบ 4 สัปดาห  

ในการนี้ จึงขอใหโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ทุกแหงไดดําเนินการตามนโยบาย
ดังกลาวไดต้ังแต วันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไป 

2. การดําเนนิงานโครงการเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดสระดับชาติสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวย
เอดส จํานวน 40,000 ราย กระทรวงไดจดัสรรงบประมาณใหกับโรงพยาบาลประจําจังหวัด และโรงพยาบาล
ชุมชน ดังนี ้

2.1 งบประมาณสนับสนนุการบริหารขอมลู (รพศ. 20,000 บาท , รพช. แหงละ 10,000 บาท) 
2.2 งบประมาณงบประชาสมัพันธโครงการ แหงละ 5,000 บาท 

ในการนี้ ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงจัดทาํโครงการรองรับ โดยสงโครงการมาที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อขออนุมัติโครงการ ภายใน วนัที ่15 มกราคม 2547 
 
กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

งานบริหารเวชภัณฑ 
1. จากการประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มิใชยา จังหวัดอุบลราชธาน ีปงบประมาณ 

2547 คร้ังที่ 2 / 2546 เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2546  
1. ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ 

1.1 กรอบรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา สถานีอนามัย พ.ศ. 2547 
1.2 กรอบรายการยาศนูยสุขภาพชุมชน PCU พ.ศ. 2547 
1.3 กรอบรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา โรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2547 
1.4 กรอบรายการวัสดุทนัตกรรม สถานีอนามยัและโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2547 

  • หมายเหตุ กรอบรายการที่ใชในหองปฏบัิติการชันสูตร ของศูนยสุขภาพชุมชน PCU กําลัง
อยูในระหวางดําเนนิการพิจารณาเพิม่เติม 

• รายละเอียดในหนังสือ อบ 0027.004/ว.9538 ลงวนัที ่ 24 ธันวาคม 2546 เร่ืองรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

2. ที่ประชุมมขีอเสนอแนะ เห็นควรใหมีคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในระดับอําเภอ 
ที่มีองคประกอบของคณะกรรมการมาจากทั้ง รพ. , สสอ. , สอ. และฯลฯ หากมีอําเภอใดที่ตองการแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาว ขอใหสงรายชื่อเพือ่เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแตงตั้งตอไป  

3. ขณะนี้เปนชวงการตออายุใบอนุญาตรานคาขายยาและคลินิก ซึ่งวนัที ่31 ธ.ค. 46 เปนวนัสุดทาย 
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4.ในชวงเทศกาลมะขามหวานที่จะถงึถือไดวาเปนการเปดตัว “ป 2547 อุบลราชธานี มุงมั่นสู
เปาหมาย เกษตรอินทรีย อาหารปลอดภัย ครัวไทยสูครัวโลก รวมพลังถวายแดแมของแผนดิน” ทาง อย. จะสง
รสโมบายมาตรวจสอบสารพษิและสารตกคาง และมีตาชั่งที่ไดมาตรฐานมาบริการ 
ฝายการแพทย  

งานสขุภาพจติและยาเสพติด 
1.การประชุมจิตสังคมบําบดัในสถานีอนามัย ระหวางวันที่ 12-14 ,26-28 มกราคม 2547  (อําเภอนา

จะหลวย ,มวงสามสิบ, สิรินธร, โขงเจียม, สําโรง, เมือง, บุณฑริก, กุดขาวปุน,เขมราฐ, ตระการพืชผล, เขื่องใน,  
นาตาล, โพธิ์ไทร, วารนิชําราบ,น้ํายนื,ตาลสุม, ) ที่โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท โดยคาอาหารและคาทพีัก ผูจัดจาย
ให ผูเขารับการอบรมเบิกคาเลี้ยงเลีย้งและคาเดินทางจากตนสังกัด 

2.การประชุมเครือขายสุขภาพจิตและยาเสพติด วนัที ่6 มกราคม 2547 ณ. หองประชุม1 สสจ. 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
 หลังจากการประชุมในวนันี้ขอเรียนเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหาร ณ บริเวณบานพักทานนาย
แพทยสาธารณสุข 
 การประชุมในระเบียบวาระที ่ 5 ขอใหทกุคนติดตามอยางใกลชิด และตองมีการรายงานผลขอมูลทุก
เดือนใหเห็นความกาวหนาของงาน ใหใชระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอรใหเปนประโยชน  และในการ
ประชุมคร้ังตอไป ขอใหฝายยุทธศาสตรข้ึนชื่ออําเภอที่ขอมูลไมมีการเคลื่อนไหว   
 การสื่อสารในหนวยงานเนนการสื่อสารทาง Internet ลดการสื่อสารทางวทิยุโดยไมจําเปนและการ
ส่ือสารทางหนงัสือตางๆ โดยของใหทกุอําเภอทุกหนวยงานเปดตรวจสอบทุกวนั 
 การโอนยายปรับเปลี่ยนตําแหนงจากเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนเปนพยาบาลวิชาชีพ ทางจงัหวัด
กําลังพิจารณาตําแหนงที่วาง และอาจปรับเปลี่ยนตําแหนงกับผูครองตําแหนง แตที่ไมมีโอกาสไดเรียนหรือ
เปลี่ยนตําแหนง โดยทางจังหวัดจะจัดประชุมชี้แจงเพื่อพิจารณา อีกทัง้ไดรับการประสานจากทางวทิยาลยั
พยาบาลฯ วาทางการพยาบาลเองก็ไดมีการติดตามดําเนนิเรื่องนี้ระดับหนึง่ แตคงตองรออีกสักระยะขอให
หัวหนาหนวยชี้แจงใหกับเจาหนาที่ในสงักดัทราบโดยละเอียดดวย  

งาน EMS ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงใหเปดเครื่องวิทยุส่ือสารและเครื่องโทรสารไว
ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเราตองมีการเตรียมความพรอมในการสื่อสารในชวงเทศกาลปใหม โดยเราจะมกีาร
ตรวจสอบทุกเวรและทุกวัน 

รพ.ที่ยังไมมารับโปรแกรม HI Version 2.64 และสอ.ทีย่ังไมไดติดตั้งโปรแกรมHCIS ใหดําเนนิงานดวย 
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การดําเนินงานในป 2547 ดานยทุธศาสตรจังหวัด CEO แผนยทุธศาสาตรและแผนปฏิบัติของอําเภอ
จะไดมีการนาํแผนมาผนวกเขากับแผนของจังหวัด โดยทางจงัหวัดจะไดมีการจัดการประชุมชี้แจงทิศทางการ
ทํางานอีกครั้ง ซึ่งจะเนนหนกัทีห่มูบานสรางสุขภาพ คาดวาคงจะเปนประมาณเดือนมกราคม 2547 นี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


