
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  2 /  2547  วันที่   27  กุมภาพนัธ  2547 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายอัครเดช สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประยูร พันธศิริ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นางนุชนารถ วงศตระกูล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
8 นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
9 นส.ดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสทิธพิงศ แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
11 นางประไพ เจริญผล แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7   
12 นายคมชาย สุขยิ่ง แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
13 นายภคนิ ไชยชวง แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
14 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
15 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
16 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
17 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
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 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
27 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
28 นางหรรษา อยางสวย หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
30 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
31 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
32 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
33 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
34 นายธวัช บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
35 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
36 นายอานันท สิงคิบุตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
37 นายสุพล การกลา แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
38 นายสุเมธ นิยกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
39 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
40 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
41 นายคมกริช พิมพกัน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
42 นายศรัณย ตันติ์ทวิสุทธิ ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
43 นายเดนชัย ตั้งมโนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
44 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
45 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
46 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
47 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
48 นายกฤตพล  คงเกษม ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
49 นส.สุจิตรา ทองรอง แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลน้าํยนื 
50 นายรัฐศาสตร สุดหนองบัว ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
51 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
52 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
53 นายสพุจน แสงสวาง แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
54 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
55 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
56 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
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57 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
58 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
59 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
60 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
61 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
62 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
63 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
64 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
65 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
66 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
67 นายนนัทพร ศุภสร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
68 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
69 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
70 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
71 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
72 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
73 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
74 นายปญญา แสนโสม สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
75 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
76 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
2 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
3 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
4 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
5 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
6 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
7 นางชลชืน่   แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
8 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
9 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 



 4

10 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
11 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
12 นายชัยสทิธิ ์ สุนทรา ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
13 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
14 นางกษมา มักการุณ ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
15 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
16 นางเพ็ญทิพย คุปวานชิพงศ ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
17 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
18 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
19 นายจตุรพิธ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
21 นายสหชาต ิ อธิโชติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานในการประชุม
และดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
1. เร่ืองการจัดตั้งศูนยประสานงานสํานกังานศาลปกครองจังหวัดอบุลราชธานี โดยไดต้ังอยูทีว่าการอําเภอ

เมือง เพื่อประชาสัมพันธงานในความรับผิดชอบของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองตลอดจน
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และวธิีพิจารณาคดีปกครองและ
กฎหมายปกครองที่เกีย่วของ และสนบัสนุนเปนวิทยากรดานกฎหมายดังกลาว รวมทัง้ใหบริการให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนนิคดีปกครอง 

2. การแกไชปญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการของจังหวัดอุบลราชธาน ี ซึ่งพบวามีผูมาลงทะเบียน
แสดงภาพปญหาเกี่ยวกับสาธารณสุข คือเร่ืองโรคเอดส จํานวน 42 ราย สวนรายละเอียดนัน้ขอใหฝายที่
เกี่ยวของประสานดูแลในสวนที่เกี่ยวของกบัการดูแลรักษา 

3. สํานกังานจัดหางานจงัหวัดประสานขอความรวมมอืจัดเตรียมตําแหนงวางงานสําหรับนักเรียน นกัศึกษา
ในชวงปดภาคเรียน เพื่อสนบัสนุนทนุการศึกษาแกเด็ก 

4. การประชุมสัมมนาหวันาสวนราชการประจําจังหวัด และผูแทนภาคเอกชน เกีย่วกับการดําเนนิงานตามยุทธ
ศาสตรการพฒันากลุมจงัหวัดเปนเวลา 3 วนั ในชวงเดอืนมีนาคม 
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5. ภายหลงัการลงนามในสญัญาแผนยทุธศาสตรระดับจังหวัด ในวันที่ 18 ก.พ. 47 ที่ผานมา ขอใหทุกอาํเภอ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่กาํหนดไวตาตัวชีว้ดั ซึ่งสามารถติดตามประเมนิเหน็ผลสัมฤทธิ์ของการทาํงาน 

6. การจาํหนายเสื้อพระนามาภิไธยยอ ส.ก. และการวิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีไดรับ
การจัดสรรทั้งสิ้น 14,002 ตัวๆละ 400 บาทโดยจะตองสวมใสในกิจกรรมการวิง่เทดิพระเกียรติ ในวนัที ่ 8 
ส.ค.47 ดังนัน้ขอให รพช. และ สสอ.ทุกแหง รวมสนับสนุนตามที ่สสจ.จัดสรร ทั้งนีส้ามารถผอนชําระได 4 
งวด รายละเอยีดจะแจงภายหลัง 

7. ผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบรอยเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจะมกีาร
รณรงคสวมหมวกกนันอก 100% ขอใหทุกอําเภอรวมรณรงคและปฏิบัติเปนแบบอยาง พรอมทั้งขึ้นปาย
เปดไฟใสหมวกทั่วทัง้จังหวัด ขอใหเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหประชาชนรวมสนับสนนุ
งบประมาณในการจัดทําปายรณรงค ขอใหฝายที่รับผิดชอบแจงเปนหนงัสืออีกครั้ง 

8. ในวนัที่ 17 มี.ค. 47 จะมีงานคอนเสิรตวัน อ.ส.ม. โดยขอยกเลิกงานสืบสานปณิธานอาหารปลอดภัยถวาย
แดแมของแผนดิน ซึ่งเปนงานระดับเขต สวนจะจัดวนัไหนนั้นจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

9. ผลการแขงขันกีฬาของกระทรวง เขต 14 ของเราไดรางวัลที ่3 ประเภทถวยรวม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่อบ 0027.001  / ลงวนัที ่ มีนาคม 2547  ได
สรุปรายงานการประชุมคร้ังที่  2 / 2547  เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพันธ 2547 และ  Upload  ไวที ่
www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชมุพิจารณาและตรวจสอบ  
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

ในปการศึกษา 2547 นี้ จาํนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลวชิาชพียังคงมีความคลาดเคลื่อนขอใหรอ
การพิจารณาจากกระทรวงกอน สวนจาํนวนนกัศึกษาหลักสูตรพยาบาลเทคนิค พยาบาลตอเนื่อง และเวชกิจ
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ไมมีการเปลี่ยนแปลง  หลกัสูตร On top ของพยาบาลตอเนื่องไมม ี สวนผูจบการศึกษาใหมในปนี้ก็ตองรอการ
พิจารณาจากกระทรวงดวย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
1. ตามที่ สสจ.ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่รวมกิจกรรมในโครงการบานสัมพนัธรักนัน้ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จะ
จัดเจาหนาที่ไปรวมเพื่อประเมิน EQ ในเดก็ 3-5 ป โรงเรียนอนบุาลอุบลราชธาน ี

2. ในวันที ่ 23-24 ก.พ. 47 ทาง ร.พ. จะมีการดําเนนิกิจกรรมโครงการการใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการ
สุขภาพจิตที่บานทาลาด อ.วารินชําราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4 วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี 

โควตานกัศึกษาในเขต 14 ของวทิยาลยั มีดังตอไปนี้ หลกัสูตรประกาศนยีบัตรสาธารณสุขศาสตร 
(สาธารณสุขชมุชน) 2 ป จํานวน 38 คน หลักสูตรประกาศนยีบัตรสาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข) 2 ป 
จํานวน 20 คน หลักสูตรประกาศนยีบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนคิเภสัชกรรม) 2 ป จํานวน 23 คน ดาน
เงื่อนไขตางๆในการศึกษายงัคงเชนเดิมยกเวนกรณ ีOn top ตองผานการเกณฑการพิจารณาจากทางวทิยาลัย
ดวย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 2547 

ผลการประชุมแตละโซนพบวา แตละโซนยังมีความสับสนในการติดตามงาน ซึง่ในเดือนหนาไดมีการ
วางแผนรวบรวมและวิเคราะหรวมกันกอนนําเสนอในที่ประชุม รวมทั้งจะนําเสนอผลการดําเนินงานเมืองไทย
สุขภาพดีดวย รวมทั้งการอบรม อ.ส.ม. แตทุกหนวยงานไดใหความสนใจและความรวมมือที่ดี ดานงบประมาณใน
การพัฒนา PCU มอบใหแตละโซนพิจารณาขึ้นอยูกับสภาพความตองการของพื้นแตละหนวยบริการที่ตามเกณฑ
ที่วางไว โดยใหเกิดการพัฒนาการบริการตามเกณฑมาตรฐาน 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 

1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%  96.19% 93.58% 93.22%  
(1,392,926 คน) 

93.07% 
(1,394,200 คน) 

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

2 

2.3 PCU ผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน 
100% กําลังดาํเนนิการ 
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ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 

 2.4 หนวยบรกิารผานเกณฑมาตรฐานสถานบรกิาร
สาธารณสุข 100% ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100%  

ความพึงพอใจ 
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% 91.79% ไมมีขอมูล สํารวจ มิย. 

3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มคีวามพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80%   สํารวจ มิย. 

3 

3.3 เจาหนาทีผู่ใหบริการ มคีวามพึงพอใจตอการ
ใหบริการ  
อยางนอย 80% 

92.02% ไมมีขอมูล สํารวจ มิย. 

เร่ืองรองเรียน 
4.1 เร่ืองรองเรยีนทั่วไป ไดรับการดําเนินการแกไข 
80% 100% 90.90% 97.93%  99.70% 

4  

4.2 เร่ืองรองเรยีนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100% 0 100% 100% 66.67% 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน  
5.1 จํานวนวนัที่โอนเงนิตามเกณฑการจัดสรรจาก
จังหวัด ไปยงัหนวยบริการ (เกณฑไมเกนิ 15 วัน)    15 วัน  

5.2 คาเฉลี่ย I/E ของจังหวัด 
5.3 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E >= 1 
5.4 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E < 1 

5 

5.5 หนวยบรกิาร ที่ออกรายงานการเงนิ โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100% 

กําลังปรับปรุงระบบบัญชีเกณฑคงคาง 
นัดสง 3 มีค.47 

6 บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย 
80%     

การกระจายกาํลังคน  
7.1 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลนแพทย/ทันต
แพทย /เภสัชกร/พยาบาล     

7 

7.2 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลน ไดรับการ
ชวยเหลือ     
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5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 

การลดอัตราปวย  
1.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ตํ่ากวา base line 
(อัตราปวยต่ําสุดของ 5 ป ยอนหลงั 41-45) 167.23 169.23 0.5 0.84 

1  

1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 80%    100 

การปองกนัการแพรระบาด  
2.1 คา HI < 10 ไมตํ่ากวา 80% 52.70% 52.70% 52.70% 58.26% 
2.2 คา CI = 0 ไมตํ่ากวา 80% 96.57% 96.57% 96.57% 89.6% 
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 80%    100  

2  

2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%    ประเมิน มีค. 
การควบคุมการระบาด 3 
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ    100% 

5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 
1 การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม     

 1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%     

 1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถกูตอง 80%     

 
1.3 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ไดรับการอบรม การถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวย
ตนเองใหกับประชาชน 80% 

    

 1.4 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%     

 1.5 สตรีอายุ 35 ปข้ึนไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทกุเดือน 40%     

 1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางถกูตอง เปนประจําทุกเดอืน 40%     39.32% 
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ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 
1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ที่ตรวจเตานมตนเอง 
พบความผิดปกติ     

1.8 สตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ทีต่รวจเตานมตนเอง พบ
ความผิดปกต ิไดรับการสงตอเพื่อการวินิจฉัย 90%      

1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม     

 

1.10 รพศ. มีคลินิคตรวจเตานมโดยศัลยแพทย 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%    13.28 

2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวนิิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80%     

2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%      

2 

2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการติดตามดูแล
รักษา 80%     

 
 กรมอนามัย มีนโยบายใหพัฒนาเจาหนาที่สตรีสาธารณสุขทุกระดับมีความสามารถถายทอดความรู 
และทักษะการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเองไดอยางถกูตอง รวมทัง้สรางแกนนําอาสาสมัครสตรี และแกนนํา
กลุมแมบานทีไ่ดรับการอบรมใหสามารถถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองใหกบัประชาชน โดยทุกอาํเภอ
ตองอบรม เจาหนาที่ที่ประจําอยูใน รพศ./รพช./สสอ./สอ. (PCU) ทุกคน มทีักษะในการตรวจเตานมตนเองได
ถูกตอง และสามารถเปนวทิยากรสอนการตรวจเตานมดวยตนเองทีถู่กวิธีอยางนอย 80 % โดยดําเนนิการ
อบรมเจาหนาที่ใหแลวเสร็จเดือนมีนาคม 2547 รวมทั้งอบรมแกนนาํอาสาสมัครสตรีและแกนนาํกลุมแมบาน
สามารถตรวจเตานมตนเอง และ ถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองใหกับประชาชน อยางนอย 80 % โดย
ดําเนนิการใหแลวเสร็จเดือนเมษายน 2547 
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5.4 การควบคุมโรคเอดส  
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป 2531 – 20 กพ.47 ดังนี ้
 - ผูปวยโรคเอดส  จํานวน 3,429 ราย เสียชีวิต 545 ราย 
 - ผูติดเชื้อมีอาการ  จํานวน 1,086 ราย เสียชีวิต 78 ราย 
 - ผูปวยรายใหม ป 2547 จํานวน 3 ราย 
 - ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47 จํานวน 3 ราย 
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 

1 ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส 
100%    0 

2 หญิงคลอดและฝากครรภ ทีติ่ดเชื้อ HIV ไดรับยาตาน
ไวรัส 100%    0 

3 หญิงหลังคลอด สาม ีลูก ที่ติดเชื้อ HIV ไดรับการดูแล
ตอเนื่อง 100%    0 

ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยา
ตานไวรัสเอดส (ARV)     0 

- เปาหมาย 40,000 ราย    800 
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)  441 496 610 647 

4 

- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)     
5.5 งานยาเสพติด  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 

การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกดิโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี 
1.1 รพศ.มีคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีและสุราใน 
รพ. 100% 100% 100% 100% 100% 

1.2 รานคาที่จาํหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 100% ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

1  

1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท (สถานบริการ
สาธารณสุข โรงเรียน สถานที่ราชการ  
รานอาหารที่ติดแอร ศูนยการคา) จัดเขตปลอดบุหร่ีได
ถูกตอง 100%  

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
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ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  2 
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%  10 ราย 20 ราย 42 ราย 100% 

(9,792 ราย) 
2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรับการบําบัดครบกําหนด 
มากกวา 80%    100% 

(9,792 ราย) 
2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 
4 คร้ังใน 1 ป มากกวา 80%     8,000 ราย 

2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4
คร้ังตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70%    6,500 ราย 

2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกาํหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50% 

   1 แหง 
(อ.มวงฯ) 

 

2.6 มีการบนัทึกขอมูลรายบุคคล ในระบบฐานขอมูล 
บสต. ครบถวน 100%     100% 

การปลุกพลังแผนดินและการปองกนั 
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50     65,098 คน 

3.2 50%ของโรงเรียนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม    100% 
3.3 50%ของชุมชนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม     
3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ
มีกิจกรรม    37% 

3.5 สมาชกิใครติดยายกมือข้ึน ไดรับการรักษา
มากกวา 80%    100% 

(5,353 คน) 
3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใหเยาวชน 80%     100% 

3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ
50%    - 

3.8 โรงเรียนมธัยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90%    100% 

3 

3.9 โรงพยาบาลชุมชนมีระบบการดูแลชวยเหลือ 50%    100% 
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5.6 การออกกําลงักาย  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 
1 ประชาชนอาย6ุปข้ึนไปออกกําลังกาย ไมนอยกวา50% ดําเนนิการสุมสํารวจ มิย.47  

2 75 % ของหมูบานที่มีประชากรอาย ุ> 6 ป ออกกาํลัง
กายมากกวา 50%  ดําเนนิการสุมสํารวจ มิย.47 

3 50% ของตําบลที่มีประชากรอายุ > 6 ป ออกกําลงักาย
มากกวา 50%  ดําเนนิการสุมสํารวจ มิย.47 

4 50% ของอําเภอที่มีประชากรอายุ > 6 ป ออกกําลงั
กายมากกวา 50% ดําเนนิการสุมสํารวจ มิย.47 

5.7 อาหารปลอดภัย  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 

1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซื้อ ระดับ 1 
ดาว 100%    7 

2 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับ 3 ดาว 
ข้ึนไป 1 ตลาด: 1 อําเภอ    1 

3 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Teste ไม
ตํ่ากวา 30% 21.08% 21.08% 21.08% 21.08% 

4 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food 
Good Teste ไมตํ่ากวา 30% 23.40% 23.40% 23.40% 23.40% 

5 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่ากวา 45% 21.08% 21.08% 21.08% 21.08% 

6 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่า
กวา 45% 23.40% 23.40% 23.40% 23.40% 

7 รานอาหาร ผานเกณฑข้ันพืน้ฐาน 8 ขอ 100%    31.55% 
(266 แหง) 

8 แผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑข้ันพืน้ฐาน 8 ขอ
100%    25.39% 

9 
อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด (สารเรงเนื้อ
แดง , สารกนัรา , สารฟอกขาว , บอแรกซ , ฟอรมาลนิ 
และยาฆาแมลง) 100% 

88% 88% 88%  
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5.8 การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 
1  การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  

 1.1 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวงั การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%  100% 100% 100% 100% 

การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)  
2.1 เด็กปฐมวยั มพีัฒนาการรวมทุกดานสมวัย ไมนอย
กวา 90%     

2.2 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลีย่ IQ ไมนอยกวา 90 ประเมิน เม.ย.47  
2.3 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลีย่ EQ ไมนอยกวารอยละ 75 ประเมิน เม.ย.47  
2.4 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเลก็
นาอยู อบต.ละ 1 แหง     

2.5 ผูดูแลเด็กในศูนยเดก็เลก็นาอยู ไดรับการฝกอบรม 
และมีความรูผานเกณฑประเมิน ไมนอยกวา 30%     

2.6 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ไมนอยกวา 80%      

2.7 หญิงตัง้ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 คร้ัง
คุณภาพ 95% 99% 99.01% 99.06%  

2.8 หญิงตัง้ครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซีเมีย 80% รายงาน 2 คร้ังตอป (ตค. - มีค.) 
2.9 หญิงตัง้ครรที่มีภาวะโลหิตจาง ไดรับยาเสริมธาตุ
เหล็ก 100% 100% 100% 100%   

2.10 ทารกแรกเกิด มนี้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
มากกวา 93% 88.24% 89.12% 90.12%   

2.11 อัตราการกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน 100% สํารวจ มิย.47  
2.12 เด็กอาย0ุ-5 ปไดรับการประเมินพฒันาการ100%    777 คน  
2.13 เด็ก 0 - 5 ป ทีม่ีพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100%     

2.14 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93%     

2 

2.15 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกดิ ไมเกิน 30 
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ 35.66 34.24 47.67  
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5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมนุไพร  
ที่ เครื่องชี้วัดความสําเรจ็ พย.46 ธค.46 มค.47 กพ.47 

1 สถานบรกิารสขุภาพ มกีารใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%  ไมมีขอมูล 78.79%  22.22% 

(12 แหง) 

2 
ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทยในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย 
80%  

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล สํารวจ เมย. - มิย. 

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

4 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย 
3% ของมูลคาการใชยา    0.86 

5 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 
อยางนอย 50% 7.5% 78.95% 78.95% 84.21% 

(16 แหง) 

6 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 6% 11.46% 11.46% 6.80% 
(21 แหง) 

7 สถานบรกิาร มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100% กําลังดาํเนนิการ 

8 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ไดมาตรฐาน
อยางนอย 70%    95.79% 

(364 รายการ) 

9 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ถูกตองตาม
กฎหมาย อยางนอย 70%    79.95% 

(291 รายการ) 

10 ยาและผลิตภัณฑสมุนไพรทีผ่ลิตจาก รพ.ของรัฐ สง
ตรวจไดมาตรฐาน อยางนอย 50%     0 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. ประกาศจากสํานักประกนัสุขภาพซึง่ประกาศ ณ วันที่ 16 กมภาพนัธ 2547 เร่ือง ประกาศแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหลกัประกนัสุขภาพระดบัจังหวัด จงัหวัดอุบลราชธานี จาํนวน 17 คน โดยผูวาราชการจงัหวัด
อุบลราชธานหีรือผูแทนเปนที่ปรึกษาและนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธานอนุกรรมการ รายละเอียด
ติดตอสอบถามไดที่ฝายประกันสุขภาพ 
2. การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถวนหนาระดับจงัหวดั จะเปนการประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ดําเนนิงานรวมกันซึง่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการมีสวนชุมชนมากขึน้ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ปลาย
เดือนมีนาคมควรมีการสัมมนาคณะอนุกรรมการชุดใหม เพื่อใหมีแนวทางการดําเนนิงานรวมกนั 
ฝายควบคุมโรค 
งานโรคติดตอ 
1. รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานีจาํนวน 15 ราย เปนอนัดับที่ 2 ของเขต 14 ซึ่ง
จํานวนปวยเทากับผลรวมคาเปาหมาย Target Line เดือนมกราคม(4 ราย)และกมุภาพนัธ (11 ราย) มีผูปวย
สูงสุดที่อําเภอวารินชาํราบ 7 ทุกอาํเภอจะตองตั้งเปาหมาย Target Line และอัตราไมเกิน 50 ตอแสน
ประชากร รายละเอยีดดูไดที่ Web site http:// www.phoubon.in.th สวนดานการศึกษาวจิัยของ
มหาวิทยาลยัมหิดลจะลงเฉพาะในพืน้ที่อําเภอเมือง โดยจะมนีักศึกษาจะรวมออกจบัยุงกับทีมเคลื่อนที่เร็วของ
อําเภอในกรณผูีปวยรายแรก ขอใหทกุหนวยใหความสาํคัญกับการควบคุมโรคที่ตองดําเนินการภายใน 24 
ชั่วโมงกอน หากทีมวิจัยยงัจับยงุไมไดภายใน 24 ชั่วโมงใหดําเนนิการควบคุมโรคทันท ี สวนกลุมควบคุมที่
ตองการเจาะเลือดศึกษาในการวิจยั งานโรคติดตอจะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง 
2. สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายงุลาย ประจําเดือนกมุภาพันธ อําเภอตาลสุมไมมีรายงาน การ
ประเมินความพรอมของอําเภอจะมีดานการเตรียมความพรอมของสารเคมี ที่เพยีงพอเปนตัวชี้วัดอีกขอที่
สําคัญ อาจซือ้เพียงครึง่หนึง่กอนเพื่อดูสถานการณ รายละเอียดดูไดที่ Web site http:// www.phoubon.in.th  
3. รายงานสถานการณโรคทีต่องเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจําเดือน กมุภาพนัธ 2547   คือ การระบาดของ
อุจาระรวงอยางรุนแรง ที่มีแนวโนมระบาดรุนแรงในปนี้ และอีกโรคคือ โรคไขหวัดนก ซึง่เปนโรคใหมและยังคงมี
การระบาดในชวงนี้ รายละเอียดดูไดที่ Web site http:// www.phoubon.in.th 
4. งานควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส กรมควบคุมโรค จัดทําโครงการศกึษา ผลการดาํเนนิการปองกันควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซีส ป 2546 โดยมีการเกบ็ขอมูลภาคสนาม จํานวน 60 ตัวอยางในพืน้ที ่ อําเภอพบูิลมังสาหาร 
(บานบุงคํา) และอําเภอมวงสามสิบ (บานเทพา) ในชวงกลางเดือนมีนาคม สําหรับรายละเอียดงานโรคติดตอ
จะแจงใหทราบตอไป  
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งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค  
จะจัดการประชุมโครงการเฝาระวังเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อเอดส วนัที ่ 26 มีนาคม 2547 ณ หองประชุม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานฝายฝากครรภและหอง
คลอด โรงพยาบาลละ 2 คน 
ฝายอนามยั 
1. แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. ประจําเดือนมีนาคม 2547 
- 12 มีนาคม 2547 บานหนิสูง หมู 5 ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร 
- 26 มีนาคม 2547 บานไพรสวรรค หมู 7 ตําบลสารภี อําเภอโพธิ์ไทร 
 
2. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 

ตามที่ คณะกรรมการประเมนิและรับรองมาตรฐานโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ไดดําเนนิการ
ประเมินและรบัรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง รอบที ่ 2/2546 จํานวน 31 โรงเรียน 
คณะกรรมการฯระดับจังหวดั ไดสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่
ประชุม 

คณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด (วันที่ 20 กุมภาพนัธ 
2547) มีมติเหน็สมควรใหโรงเรียนที่ไมผานเกณฑประเมิน ทัง้รอบที่ 1/2546 และรอบที่ 2/2546 ไดมีการพัฒนา
เพื่อยกระดับใหผานเกณฑการประเมินระดับทอง โดยใหพฒันาเพิม่เติมในองคประกอบที่ไมผานการประเมิน 
และใหผูรับผิดชอบงานโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ นําหลักฐาน เอกสาร (กรณีเปนสิ่งกอสราง ใหนาํ
ภาพถายมาแสดงดวย) มานําเสนอทีจ่ังหวัด วันที่ 11 มีนาคม 2547 รายละเอยีดดูไดที่ Web site http:// 
www.phoubon.in.th  

 
3. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามกระบวนการ HA 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จะมกีารจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที ่ 5 ข้ึน ใน
วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2547 ณ ศูนยการประชมุอิมเพ็ค เมอืงทองธาน ี ในหวัขอเร่ือง "Knowledge 
Management for Balance of Quality" ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทีส่นใจเขารวมในการประชมุดังกลาว พรอม
กันนี้ ขอแสดงความยนิดีกบัโรงพยาบาลชุมชนในจังหวดัอุบลราชธาน ี ที่ผานการประเมินและรับรองคุณภาพ
ตามกระบวนการ HA จากสถาบันฯ ป 2547 คือ โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร  
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4. การออกกําลังกาย 
 ดวยสสจ.รวมกับศูนยการทองเทีย่วการกฬีาและนันทนาการจะจัดโครงการพฒันาชมรมสรางสุขภาพ
และบริการการทดสอบสมรรถภาพสัญจร ป2547 โดยดําเนนิการทุกอาํเภอ สวนวนัเวลาจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 
5. ศูนยอนามัยที ่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการประชุมเชิงปฎบัิติการเรื่องการรักษาการบาดเจ็บจากการ
ออกกําลงักายและการเลนกฬีา เพื่อจัดตัง้คลินิกกฬีาเวชศาสตรในโรงพยาบาล ในวนัที ่9-11 มีนาคม 2547 ณ 
โรงแรมเนวาดาแกรนด กลุมเปาหมายคือแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลทุกแหงๆละ 1 คน โดยใช
งบประมาณจากตนสงักัด 
 
6. ศูนยอนามยัที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับมูลนิธสิงเสริมสุขภาพ จะจัดการแขงขันวิง่ มนิิฮารฟ มาราธอน
ข้ึนในวนัที่ 4 เมษายน 2547 
 
7. เปาหมายการพัฒนารานอาหารสะอาดรสชาดอรอย ขอใหดูเกณฑการพิจารณากอนจะนํามาตั้งเปาหมาย 
 
8. การแตงตั้งชมรมผูประกอบการรานอาหารขอใหทุกอาํเภอศึกษารายละเอียด โดยในวนัที่ 4 มีนาคม 2547 
จะจัดใหมีการประชุมข้ึนที ่สสจ. และขอเชิญคณะกรรมการและผูรับผิดชอบทุกอาํเภอเขารวมประชมุ 
 
9. การดําเนนิงานตลาดสดนาซื้อและ Clean Food Good Test ขอใหทุกอาํเภอใหความสําคัญในการ
ดําเนนิงาน เนื่องจากเปนนโยบายสาํคัญของกระทรวงและรัฐบาล จึงขอใหมีความกาวหนาในการดําเนินงาน 
โดยสํารวจมาตรฐานของรานอาหารของอาํเภอเพื่อขอรับปาย และขอใหรวบรวมขอมูลเปนรายอาํเภอสง สวน
ในวนัที่ 17 มีนาคม 2547 ขอใหมีตัวแทนอําเภอละ 1 รานเปนอยางนอยมารวมในงาน เพื่อแสดงของดีของ
อําเภอ  
 
ฝายคุมครองผูบริโภค 
1. ปายทอง Food Safety จังหวัดอุบลราชธานีไดรับ 610 ปายทอง ซึ่งถือวาเปนผลงานทีน่าชืน้ชมมากเมื่อ
เปรียบกับจังหวัดอื่นๆในเขต 14 ขณะทางฝายไดจัดสรรลงใหแตละอาํเภอแลวและไดทําหนังสือเสนอผานผูวา
ราชการจงัหวดัแจงใหนายอาํเภอทุกแหงทราบวา ในแตละอําเภอไดรับปายทอง Food Safety เทาไรดวย 
2. การตรวจสารปนเปอนจังหวัดอุบลราชธาน ี จะมกีารพฒันาการรายงานใหมีความรวดเร็วมากยิง่ขึ้น เพื่อให
ใกลเคียงที่สุดกับนโยบายเมอืงไทยสุขภาพดี 
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3. มาตรฐาน GMP ที่ยงัไมผานเกณฑมีอยู 4 แหงไดแก อ.วารนิชําราบ 2 แหง อ.เดชอุดม 1 และอ.ตระการ
พืชผล 1 แหง ขอใหแตละอําเภอกระตุนและเรงรัดใหมีการดําเนินงานอยางเรงดวนเพื่อรายงานเขากระทรวง 
สวนผูประกอบการรายใหม จํานวน 44 แหง ขอใหอําเภอลงติดตามสํารวจซ้ําวายังคงรักษามาตรฐานไดอยู
หรือไม  
4. จังหวัดไดมีการดําเนินงานมาตรฐานกบัหางสรรพสนิคาใหญๆในจังหวัดทัง้ 4 แหง ในการประเมินระดบั
คุณภาพมาตรฐาน ในเดือนมีนาคมนี ้ขอเชิญทุกอําเภอไดรวมดําเนนิการดวย 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขเขต 14 กรณีปกติรอบแรก จังหวัดอบุลราชธานี ระหวางวันที ่10 
– 12 มีนาคม 2547  

สถานที่รับการตรวจราชการและนิเทศงาน คือ สนง.สสจ. และรพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี  
สถานที่รับการตรวจเยี่ยม 

1. ศูนยวิชาการดังนี้ วิทยาลยัพยาบาล ศูนยอนามัย สํานกังานปองกันควบคุมโรค ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย  

2. คปสอ. เขื่องใน 
3. PCU / ศสมช. ในเขตเมอืง 
4. PCU ยางนอย อ.เขื่องใน และ ศสมช. 1 แหง 

 
กําหนดการ   
10 มีนาคม 2547  - ตรวจราชการ สสจ.อุบลราชธาน ี 

- ตรวจเยี่ยมศูนยวชิาการ 
11 มีนาคม 2547  - ตรวจราชการ รพ.สปส. ตรวจเยี่ยม PCU/ศสมช. เขตเมือง 

- ตรวจเยี่ยม คปสอ.เขื่องใน PCU ยางนอย ศสมช. 1 แหง  
12 มีนาคม 2547  - สรุปผลการตรวจราชการ นเิทศงาน ที ่รพ.สปส. 09.00-12.00 น. 
ขอเชิญ ผอก.รพช. สสอ./สสก. ทุกแหง เขารวมประชุมรับฟงสรุปผลการตรวจราชการ นิเทศงาน ใน

วันที่ 12 มีนาคม 2547 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี
2. การจัดคอนเสริต “รวมน้าํใจ เมืองไทยสุขภาพดี” โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ใน
วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2547 ณ บริเวณ หนาศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี มีศิลปนรวมงานเชน ไกรสร , 
เฉลิมพล,ครูสลา ฯ วัตถุประสงคการจัดคอนเสริตการกศุล เพื่อหาทุนจัดตั้งเปนกองทุนสรางสุขภาพในหมูบาน 
โดยจําหนายบัตรการกุศลบัตรละ 20 บาท มีเปาหมายการจาํหนายบัตร ประมาณ 185,000 บัตร โดย อ.ส.ม.
ทุกคนสถานีอนามยั โรงพยาบาล สนง.สสอ. และ สนง.สสจ.  
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3. กองทนุอ.ส.ม. ใหรวบรวมและเปดบัญชีไวที่อําเภอ โดยใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแล การตั้งชื่อชมรม
สรางเสริมสุขภาพของ อ.ส.ม. ควรระมัดระวังการสับสนในการรายงานผลยังกระทรวงของชมรมสรางสุขภาพ 
 
ฝายบริหารทัว่ไป 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รายละเอยีดการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร ป 2547 - 2550 รายละเอียดดูไดที่ Web site http:// 
www.phoubon.in.th ขอใหทุกอําเภอดําเนินการ ดังนี ้

1.1. ตรวจสอบพื้นที่ที่ไดรับจัดสรร หากตองการเปลีย่นแปลง แกไข กรุณาแจงศูนย IT ภายในวันจนัทร
ที่ 1 มีนาคม 2547 รายละเอยีดดูไดที่ Web site http:// www.phoubon.in.th  

1.2. CUP ใดที่ใชเงนิโรงพยาบาลจัดซื้อไปกอนแลว ใหแจงศูนย IT เพื่อประสานงานประกนัสุขภาพ 
โอนเงนิทดแทนใหกับโรงพยาบาลตอไป  
2. ประชาสัมพันธการอบรมการสราง Web Site สําหรับผูสนใจ จาํนวน 3 รุน 

รุนที ่1  ระหวางวันที่  8 - 11   มีนาคม   2547 
รุนที่ 2  ระหวางวันที่  15 - 18   มีนาคม   2547 
รุนที่ 3  ระหวางวันที่  5 - 8   เมษายน  2547 
ขอเชิญผูสนใจ สมัครเขารับการอบรม โดยไมเสียคาใชจายไดที่ศูนย IT สามารถ Down Load 

แบบฟอรมใบสมัครไดที่ www.phoubon.in.th  
3. สรุปการประเมินผลการประชุม Electronic รายละเอยีดดูไดที่ Web site http:// www.phoubon.in.th  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
1. ในการเลือกตั้ง อ.บ.จ. ในวนัที ่14 มีนาคม 2547 ที่จะถึงนี้ ขอใหเจาหนาทีทุ่กคนปฏิบัติตัวเปนกลาง เพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม และขอความรวมมือไปยัง อ.ส.ม.ทุกคนดวย 
2. ดวยศูนยอนามยัที ่7 ใหแจงโรงพยาบาลที่เขารวมในโครงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยในป 2546 มี รพ. 
ที่สงแบบประเมินกลับมาเพยีง 8 โรงพยาบาล จงึขอให ร.พ.ที่ยังไมสงแบบประเมนิดวยตนเองดาํเนนิการโดย
ดวน กอนวันที ่20 มีนาคม 2547 
3. มาตรฐานของโรงพยาบาลแนวใหมทีก่ระทรวงกาํหนด ขอใหโรงพยาบาลที่ผานการประเมิน HA แลวศึกษา
เพื่อเตรียมรับการประเมนิดวย สวน ร.พ. อ่ืนๆขอใหศึกษาหากมีความพรอมจะขอรับการประเมินใหแจงมายงั
งานทนัตสาธารณสุข ฝายอนามยั สสจ.ได 
4. งบประมาณ Non UC ออก ซึง่เปนงบบริหารจัดการสําหรับ สนง.สสอ. ลาชามากขอใหเรงพิจารณาดวย 
มอบฝายบรหิารพิจารณา 
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5. งบประมาณตางๆสําหรับบริหารจัดการของ PCU ทัง้หมด จังหวัดไดจัดสรรงบประมาณตามหลังคาเรือนใน
พื้นที่ของ PCU ขอใหพิจารณาดําเนนิการอยางครบวงจร 
6. มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเปดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยสอนเสาร-อาทิตย ที ่ สนง.
สสจ.ยโสธร และไดใหโควตาจังหวัดอุบลราชธาน ีจํานวน 30 คน โดยกระจายทุกอาํเภอ รายละเอยีดจะแจงให
ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.45 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 

 
 


