สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 / 2547 วันที่ 31 มีนาคม 2547 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
2 นายชัยพร
3 นายนิพนธ
4 นายบัณฑิต
5 นายประยูร
6 นายประเสริฐ
7 นายพัสกร
8 นายบุญเติม
9 นางศรีสุมาลัย
10 นางเจริญศรี
11 นายธีรพล
12 นายดนัย
13 น.ส.สุมนา
14 นางศิริ
15 นายประเทือง
16 นางพัสนี
17 นายหมุน
18 นางสิริพร
19 นส.กาญจนา
20 นางบุญเรือง
21 นายบุญธรรม
22 นางปริญญา
23 นางฉวีวรรณ
24 นางสุปรีดา

มุงหมาย
พรหมสิงห
มานะสถิตพงศ
ประชุมรักษ
พันธศิริ
บรรเทิง
ชิณวงศ
บุญลน
นิ่มขุนทด
โควินท
เจนวิทยา
ธีวันดา
ศรีชลาชัย
วัฒนธีรางกูร
แกวหยอง
สิทธิคุณ
ภาคทอง
วงศตรี
มหาพล
ชัยสิทธิ์
ไชยยศ
ผกานนท
แกวมณี
บุญทาว

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
ผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนาฝายคุม ครองผูบริโภค
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายอนามัย
หัวหนาฝายควบคุมโรค
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
หัวหนางานประชาสัมพันธ
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นายพรประเสริฐ
นางนภาพร
นางน้ําเพชร
นางพรนภัส
นายประทีป
นางหรรษา
นางอัญชลา
นายปยะมิตร
นส.อลิษา
นางทิพวรรณ
นางอภิญญา
นายวิโรจน
นายประจักษ
นายดนัย
นายสุทธินันท
นายสุวิทย
นายสุเมธ
นายภิรักษ
นายสหชาติ
นายพัฒนา
นายปริญญา
นายวรายุธ
นายเดนชัย
นายวิลพงษ
นายเจริญ
นายสยาม
นายพรเจริญ
นายกฤตพล
นายธีรยุทธ
นายรัฐศาสตร
นายพิทักษพงษ

อุนคํา
จันทนบ
ตั้งยิ่งยง
ประเสริฐไทยเจริญ
บุญธรรม
ชื่นชูผล
พรมสีใหม
สมบูรณ
สุพรรณ
โรจนศตพงค
ชิณกธรรม
เซมรัมย
สีลาชาติ
เจียรกุล
โคตะสิน
โรจนศักดิ์โสธร
นิยกิจ
รุงพัฒนาชัยกุล
อธิโชติสกุล
ตันสกุล
ชํานาญ
เลิศแลว
ตั้งมโนกุล
พรมนอย
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี
คงเกษม
สมหวัง
สุดหนองบัว
จันทรแดง

หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม
แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
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นายสวัสดิ์
นายประสพ
นายสุพจน
นายณรงค
นายประวิทย
นายลําพูน
นายทองอินทร
นายสัมพันธ
นางศิวาภรณ
นายอดุลย
นายมนตรี
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายอิทธิราช
นายนันทพร
นายยุรวัฒน
นายประจวบ
นายมัธยม
นายสมพงษ
นายสุทิน
นายณัฏฐพงศ
นายปญญา
นายชวน
นายทนงศักดิ์
นายอุทัย

ทองผา
สารสมัคร
บุญทา
แผลงศร
พันธจูม
ฉวีรักษ
ชัยธานี
กุลพร
เงินราง
วรรณชาติ
ออนเนตร
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
วรสันต
ศุภสร
ทองผา
แกวทอง
สุพัฒน
พงษชีวนิ
กมลฤกษ
ผองแผว
แสนโสม
จันทรเลื่อน
หลักเขต
โมขทิพย

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายอัครเดช
สารสมัคร
2 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
3 นายครรชิต
เกยไชย

สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
แทนสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
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นายวรวิทย
นายเสกสรร
นางชลชื่น
นายจรัญ
น.ส.ไพรัช
นางลําดวน
นางรําไพ
นายชัยสิทธิ์
นางมาลินี
นางกษมา
นายสุรพงษ
นางเพ็ญทิพย
นางวลีรัตน
นส.พิมณฑิพา
นายจตุรพิธ

กิตติวงศสุนทร
สลับศรี
แสนใจกลา
ทองทับ
บุญจรัส
ศรีขาว
สุวนาม
สุนทรา
มนัสธรรมกุล
มักการุณ
จารุแพทย
คุปวานิชพงศ
อภัยบัณฑิตกุล
มาลาหอม
สมหอม

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1
สํานักงานสาธารณสุขเขต 14
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการ
ประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้เวลา 15.00น. จะมีพธิ ีเปดศูนยบริการการแพทยฉกุ เฉิน และรับมอบใบประกาศรับรอง
Healthy Work Place และปายทอง 5ส.
จากการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 30 มี.ค. 2547 มีวาระที่
เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขดังนี้
- ขอแสดงความยินดีกับหนวยงานทุกแหง ที่ไดรับมอบเกียรติบัตรการประกวดประดับธงชาติ
เชน โรงพยาบาลเขมราฐ และอีกหลายๆแหง
- โครงการขยายที่ตั้งมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ซึ่ง
ปจจุบันมีความคับแคบมาก จึงไดจดั ทําโครงการขยายไปยังดงบังไฟ จึงใครขอใหผูมีจิตศรัทธารวม
บริจาคดวย

5
- การจัดทํารายงานการประชุมของหัวหนาสวนราชการจังหวัด จะจัดลงใน Web site ขอใหผูมี
สวนเกีย่ วของไดตรวจสอบเปนประจําทุกวัน เนื่องจากอาจมีการเชิญประชุมผานทาง E-mail
- การแขงขันฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางทีมเยาวชนไทยกับทีมเยาวชนสโมสร
แมนเชสเตอรซิตี้ ในวันที่ 11 เม.ย. 2547 ขอใหศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินดูแลเรื่องหนวยปฐม
พยาบาลดวย
- สรุปผลการศึกษาดูงานของคณะผูวาราชการจังหวัด ณ นครเฉินตู ประเทศจีน ทางดาน
สาธารณสุขไดมีการแลกเปลี่ยนความรูเรือ่ ง Local Medicine ไดแกดานการแพทยแผนไทย กับ
การแพทยแบบจีน (การฝงเข็ม) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานโดยจะเริ่มตั้งแตเดือนมิถนุ ายน
เปนตนไป ขอใหแจงไปยังแพทยที่สนใจศึกษาดานนี้ทราบดวย
- จังหวัดไดขอความรวมมือมายังทุกหนวยงาานในการแกไขปญหาหอมหัวใหญราคาตกต่ํา ซึ่ง
หาก สสจ.ไดรับการจัดสรรมาจะจัดสรรตอไปยังทุกหนวยงาน
- การจัดจําหนายเสื้อ ส.ก. งวดแรกขอใหชําระภายในวันที่ 10 เม.ย. 2547 ซึ่งหนวยงานใน
สังกัด สสจ.จะตองชําระภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้
- การแกไขปญหาอุบัติเหตุและยาเสพติด ทานรองผูวาฯนัดประชุม ในวันที่ 1 เม.ย. 2547
ขอใหทุกหนวยงานติดตามแนวทางปฏิบัตจิ ากศูนยประจําอําเภอ ซึ่งมีนโยบายใหตั้งจุดตรวจทุกตําบล
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.1774 ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / 2547 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547
และ Down load ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
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1.วันที่ 8-9 เม.ย. 2547 จะจัดการประชุมวิชาการและงานคืนสูเหยา 49 ป ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด
โดยจะมีการทอดผาปาเพื่อเปดศูนย E-leaning ในวันที่ 9 เม.ย. 2547
2.การอบรม ผบก. จะเริ่มในวันที่ 18 เม.ย. 2547 รายชื่อและรายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง
3.หลักสูตรพยาบาลตอเนื่องจะเริ่มสอบสัมภาษณในวันที่ 5 เม.ย. 2547 โดยหลักสูตรนี้จะไมมี On top
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธรจังหวัดอุบลราชธานี
1.ทาง วสส. จะจัดการอบรม ผบต. ขึ้น รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครัง้
2.การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยแผนไทย จังหวัดอุบลฯไมไดสงนักศึกษาในโควตา มีแต รพศ.
สง ซึ่งถาขอเรียนเพิ่มเติมเปนกรณีพเิ ศษจะตองเสียคาหนวยกิจแพง
มติที่ประชุม รับทราบ มอบใหฝายบริหารทั่วไปศึกษาภายใน 1 สัปดาห โดยใหสงนักศึกษาไดไมเกิน
5-10 คน
4.3 ศูนยอนามัยที่ 7
ในวันที่ 4 เม.ย. 2547 ทางศูนยฯ ไดจดั การแขงขันเพื่อสุขภาพ จึงใครขอเชิญทานที่สนใจเขา
รวมการแขงขันดังกลาว โดยรายละเอียดทางศูนยฯ ไดทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานของทานแลว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 2547
พิธีลงนามขอตกลงใหบริการระหวางโรงพยาบาลชุมชนกับบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัย
จากรถ โดยผูแทนของโรงพยาบาลชุมชนและผูแทนจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ
มีค.47
กพ.47
มค.47
ธค.47
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
93.07% 93.22%
1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%
93.58%
(1,394,200 คน) (1,392,926 คน)

2 การพัฒนามาตรฐานบริการ
2.1 รพ.ผานเกณฑ HA 100%
2.2 สนง.สสจ.,สนง.สสอ.ผานเกณฑ PSO 100%
2.3 PCU ผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
100%
3 ความพึงพอใจ
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ
อยางนอย 80%

5.26%

5.26%
กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ

สํารวจ มิย.
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3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มีความพึงพอใจในบริการ
อยางนอย 80%
ที่

4

5

6
7

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
3.3 เจาหนาทีผ่ ูใหบริการ มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ
อยางนอย 80%
เรื่องรองเรียน
4.1 เรื่องรองเรียนทั่วไป ไดรับการดําเนินการแกไข
80%
4.2 เรื่องรองเรียนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100%
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน
5.1 จํานวนวันที่โอนเงินตามเกณฑการจัดสรรจาก
จังหวัด ไปยังหนวยบริการ (เกณฑไมเกิน 15 วัน)
5.2 คาเฉลี่ย I/E ของจังหวัด
5.3 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E >= 1
5.4 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E < 1
5.5 หนวยบริการ ที่ออกรายงานการเงิน โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100%
บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย
80%
การกระจายกําลังคน
7.1 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลนแพทย/ทันต
แพทย
/เภสัชกร/พยาบาล
7.2 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลน ไดรบั การ
ชวยเหลือ

สํารวจ มิย.
มีค.47

กพ.47

มค.47

ธค.47

สํารวจ มิย.

99.70%

97.93%

90.90%

66.67%

100%

100%

15 วัน

กําลังปรับปรุงระบบบัญชีเกณฑคงคาง
นัดสง 3 มีค.47
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5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก
มีค.47
กพ.47
มค.47
ธค.47
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 การลดอัตราปวย
1.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ต่ํากวา base line
0.84
0.5
169.23
(อัตราปวยต่ําสุดของ 5 ป ยอนหลัง 41-45)
1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดอยางมี
100%
ประสิทธิภาพ 80%
2 การปองกันการแพรระบาด
74.19% 58.26% 52.70%
52.70%
2.1 คา HI < 10 ไมต่ํากวา 80%
89.60% 96.57%
96.57%
2.2 คา CI = 0 ไมต่ํากวา 80%
65.30%
- วัด
70.46%
- โรงเรียน
100%
- สถานบริการสาธารณสุข
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
100 %
ควบคุมโรค 80%
2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%
ประเมิน มีค.
3 การควบคุมการระบาด
100%
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
5.3 การควบคุมโรคไมตดิ ตอ
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%
1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถูกตอง 80%
1.3 อาสาสมัครสตรี แกนนําสตรี แกนนํากลุมแมบาน
ไดรับการอบรม การถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวย
ตนเองใหกับประชาชน 80%

มีค.47

กพ.47

มค.47

ธค.47
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1.4 อาสาสมัครสตรี แกนนําสตรี แกนนํากลุมแมบาน
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%
1.5 สตรีอายุ 35 ปขึ้นไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทุกเดือน 40%
มีค.47
กพ.47
มค.47
ธค.47
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
39.32%
ดวยตนเองอยางถูกตอง เปนประจําทุกเดือน 40%
1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ตรวจเตานมตนเอง
พบความผิดปกติ
1.8 สตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ตรวจเตานมตนเอง พบความ
ผิดปกติ ไดรับการสงตอเพื่อการวินจิ ฉัย 90%
1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม
1.10 รพศ. มีคลินิคตรวจเตานมโดยศัลยแพทย 100%
2 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
13.28%
ตรวจ Pap Smear 40%
2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวินิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80%
2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%
2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการติดตามดูแลรักษา
80%
5.4 การควบคุมโรคเอดส
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป2531 – 20 กพ
47 ดังนี้
- ผูปวยโรคเอดส
จํานวน 3,440 ราย
เสียชีวิต 544 ราย

ที่
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- ผูติดเชื้อมีอาการ
- ผูปวยรายใหม ป 2547
- ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47
ที่

จํานวน 1,088 ราย
จํานวน 8 ราย
จํานวน 1 ราย

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูตดิ เชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส
1
100%
หญิงคลอดและฝากครรภ ทีต่ ิดเชื้อ HIV ไดรับยาตาน
2
ไวรัส 100%
3 จํานวนเด็กติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาทีต่ ิดเชื้อ HIV
4 สามีที่เชื้อ HIV ไดรับการดูแลตอเนื่อง 100%

มีค.47

กพ.47

มค.47

ธค.47

801
647

610

496

กพ.47

มค.47

ธค.47

0
0
100%
(23ราย)
100%
(151ราย)

หญิงหลังคลอด สามี ลูก ที่ติดเชื้อ HIV ไดรับการดูแล
ตอเนื่อง 100%
6 ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยาตาน
ไวรัสเอดส (ARV)
801
- เปาหมาย 40,000 ราย
678
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)
735
- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)
5.5 งานยาเสพติด
มีค.47
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และสุรา
1.2 รานคาที่จาํ หนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขายสุรา กําลังสํารวจ
ขอมูล
แกเด็กต่ํากวา 18 ป" 100%
1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหรี่ได
ถูกตอง 100%
3 แหง
- สถานบริการสาธารณสุข
(สสอ.,รพ.
5

เสียชีวิต 78 ราย

เขมราฐ,สสจ.)

0
0

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
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- โรงเรียน
- สถานที่ราชการ
- รานอาหารที่ติดแอร
- ศูนยการคา)
2 การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%
2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรบั การบําบัดครบกําหนด
มากกวา 80%
2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4
ครั้งใน 1 ป มากกวา 80%
2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4
ครั้งตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70%
2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพทีไ่ ดรับการ
10 แหง
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกําหนดและ
(50%)
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50%
2.6 มีการบันทึกขอมูลรายบุคคล ในระบบฐานขอมูล
บสต. ครบถวน 100%
3 การปลุกพลังแผนดินและการปองกัน
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50
3.2 50%ของโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100%
3.3 50%ของชุมชนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม
3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและมี
กิจกรรม
3.5 สมาชิกใครติดยายกมือขึน้ ไดรับการรักษามากกวา
80%
3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใหเยาวชน 80%

100%
(9,792 ราย)
100%
(9,792 ราย)
8,000 ราย
6,500 ราย
1 แหง
(อ.มวงฯ)
100%

65,098 คน
100%
37%
100%
(5,353 คน)
100%

42 ราย

20 ราย
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3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ50%
3.8 โรงเรียนมัธยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90%
3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50%

ที่
1
2
3
4
5
6
ที่
1
2
3
4
5

5.6 การออกกําลังกาย
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ประชาชนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกาย ไมนอยกวา
50%
จํานวนชมรมออกกําลังกาย
จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย
75 % ของหมูบานที่มีประชากรอายุ > 6 ป ออกกําลัง
กายมากกวา 50%
50% ของตําบลที่มีประชากรอายุ > 6 ป ออกกําลังกาย
มากกวา 50%
50% ของอําเภอที่มีประชากรอายุ > 6 ป ออกกําลังกาย
มากกวา 50%
5.7 อาหารปลอดภัย
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซื้อ ระดับ 1
ดาว 100%
อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับ 3 ดาว ขึน้
ไป 1 ตลาด: 1 อําเภอ
อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับ 5 ดาว ขึน้
ไป
รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Teste ไม
ต่ํากวา 30%
แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food
Good Teste ไมต่ํากวา 30%

100%
100%

มีค.47

กพ.47

มค.47

ธค.47

ดําเนินการสุมสํารวจ มิย.47

ดําเนินการสุมสํารวจ มิย.47
ดําเนินการสุมสํารวจ มิย.47
ดําเนินการสุมสํารวจ มิย.47
มีค.47
30.00%
(9 แหง)
3.33%
(1 แหง)

กพ.47

มค.47

ธค.47

20.67%

21.08%

21.08%

21.08%

11.68%

23.40%

23.40%

23.40%

7 แหง
1 แหง
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6 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่ํากวา 45%
12.66%
แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่ํากวา
7
13.23%
45%
7 รานอาหาร ผานเกณฑขั้นพืน้ ฐาน 8 ขอ 100%
8

แผงลอยจําหนายอาหาร ผานเกณฑขนั้ พื้นฐาน 8 ขอ
100%

ที่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มีค.47
9 อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%
99.44%
- สารเรงเนื้อแดง
100%
- สารกันรา
100%
- สารฟอกขาว
100%
- บอแรกซ
97.87%
- ฟอรมาลิน
99.37%
- ยาฆาแมลง
10 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP
4 แหง
5.8 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
มีค.47
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผูมี
ความคิดฆาตัวตาย
1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย
1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวัง การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%
1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
0
ประชากร
1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด
กรองบุคคลออทิสติก

21.08%

21.08%

21.08%

23.40%

23.40%

23.40%

กพ.47
98.85%

มค.47
99.03%

ธค.47
98.02%

100%
100%
100%
100%
98.22%
0 แหง

100%
100%
100%
100%
98.31%
2 แหง

95.08%
98.32%
100%
98.36%
97.11%
20 แหง

กพ.47

มค.47

ธค.47

100%

100%

100%

0

1 ราย

0

31.55%
(266 แหง)
25.39%
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1.6 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหมใน
เดือน)
1.7 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
1.8 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต
2 การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)
2.1 เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการรวมทุกดานสมวัย ไมนอย
กวา 90%
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
2.2 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลี่ย IQ ไมนอยกวา 90
2.3 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลี่ย EQ ไมนอยกวารอยละ 75
2.4 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเล็กนา
อยู อบต.ละ 1 แหง
2.5 ผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็กนาอยู ไดรับการฝกอบรม
และมีความรูผา นเกณฑประเมิน ไมนอยกวา 30%
2.6 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไมนอยกวา 80%
2.7 หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 ครั้ง
คุณภาพ 95%
2.8 หญิงตั้งครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซีเมีย 80%
2.9 หญิงตั้งครรที่มีภาวะโลหิตจาง ไดรับยาเสริมธาตุ
เหล็ก 100%
2.10 ทารกแรกเกิด มีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม
มากกวา 93%
2.11 อัตราการกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน 100%
2.12 เด็กอายุ 0 - 5 ป ไดรับการประเมินพัฒนาการ
100%
2.13 เด็ก 0 - 5 ป ที่มีพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100%

มีค.47

กพ.47
มค.47
ประเมิน เม.ย.47
ประเมิน เม.ย.47

ธค.47

99%

99.06%

99.01%

รายงาน 2 ครั้งตอป (ตค. - มีค.)
100%

100%

100%

88.24%

89.12%

90.12%

สํารวจ มิย.47
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2.14 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93%
2.15 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไมเกิน 30
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ
5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
สถานบริการสุขภาพ มีการใหบริการดานการแพทย
1
แผนไทยทีไ่ ดมาตรฐาน อยางนอย 20%
ที่
2
3
4
5
6

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย
80%
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ. อยางนอย
1% ของมูลคาการใชยา
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย
3% ของมูลคาการใชยา
โรงพยาบาลชุมชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2
อยางนอย 50%
จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช.

7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25%
8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ.
สถานบริการ มีฐานขอมูลทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น
9
ดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100%
ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ไดมาตรฐาน
10
อยางนอย 70%
ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ถูกตองตาม
11
กฎหมาย อยางนอย 70%
12 ยาและผลิตภัณฑสมุนไพรที่ผลิตจาก รพ.ของรัฐ สง

มีค.47

มีค.47

35.66

34.24

47.67

กพ.47
22.22%
(12 แหง)

มค.47

ธค.47

กพ.47

มค.47

78.79%
ธค.47

สํารวจ เมย. - มิย.
0.07

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

0.86
84.21%
(16 แหง)

78.95%

78.95%

6.80%
(21 แหง)

11.46%

11.46%

กําลังดําเนินการ
95.79%
(364 รายการ)

79.95%
(291 รายการ)

0
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ตรวจไดมาตรฐาน อยางนอย 50%
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
งานคุมครองผูบ ริโภคฯ
1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไดแก
- กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
- กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
- กิจการนวดเพื่อเสริมสวย
ไดรับการยกเวนไมเขาขายเปนสถานบริการซึ่งสถานประกอบการเหลานี้ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข
ดังนัน้ ในระหวางรอประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช ขอใหผูประกอบการกิจการดังกลาวแจงขอมูลเพื่อเตรียมการขอ
ใบรับรองมาตรฐาน ที่กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. การสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผน
ไทย ประจําป 2547 มีกําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปนสนามสอบของเขต
7 ซึ่ง วัน เวลา สถานที่สอบดังนี้
1.ประเภทเวชกรรมไทย สอบวันอังคารที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 09.00 – 12.00 น.และเวลา
13.30 – 16.30 น.
2.ประเภทเภสัชกรรมไทย สอบวันพุธที่ 28 เมษายน 2547 เวลา 09.00 – 12.00 น.
3.ประเภทผดุงครรภไทย สอบวันพุธที่ 28 เมษายน 2547 เวลา 13.00 – 16.00 น
สถานที่สอบ คือ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอใหผูเขาสอบ
นําใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการสอบและบัตรประจําตัวสอบหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทาง
ราชการออกใหมาแสดงตอกรรมการในวันสอบมิฉะนัน้ อาจจะไมมีสิทธิเขาสอบและผูเขาสอบตอง
มาถึงสนามสอบกอนเริ่มตนสอบอยางนอยครึ่งชั่วโมง
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3. โครงการอาหารปลอดภัยในหางสรรพสินคา ( 4 แหง ) เพื่อยกระดับใหเปนหาง 5 ดาว คือ
1. อาหารแปรรูปแสดงฉลากถูกตองไมหมดอายุ
2. สถานที่ผลิตอาหารตองไดตามหลักเกณฑ GMP
3. อาหารสดตองปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิด
4. รานจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Taste
5. ภาพรวมทั้งหางสรรพสินคา มีความสะอาด, แสดงปายราคา, มาตรฐานชั่งตวงวัด, มีชุดทดสอบ
อยางงายในการตรวจสอบอาหาร
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือน กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2547
เปาหมาย หางสรรพสินคา 4 แหงในจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก แม็คโคร, เทสโกโลตัส, บิ๊กซีและ
ยงสงวนเซฟแลนด
งานโรคติดตอ
1.งานควบคุมโรคไขเลือดออก
สถานการณโรคไขเลือดออก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th และสรุปผลการสํารวจ
คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนมีนาคมดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2.งานวัณโรค
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ“น้ําพระทัยขจัดภัยวัณโรค รวมใจ
ถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจา
ฯ ” ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินงานตามหนังสือที่ อบ 0027/ว. 830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 ที่
แจงไปแลว
3.รายงานสถานการณโรคทีต่ องเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือน มีนาคม 2547 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
4. งานโรคอุบตั ิใหม/อุบัติซ้ํา
ตามที่กรมควบคุมโรค ไดสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (Influenza vaccine) เพื่อ
นําไปใหบุคลากรทางการแพทยที่ตองดูแลผูปวยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและบุคลากรที่จะทํา
หนาที่กําจัดสัตวปกเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดนก ซึ่งวัคซีนดังกลาวไดจายใหโรงพยาบาล
ชุมชนตาง ๆ เพื่อไปดําเนินการแลว คงเหลือเพียงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ยังไมมารับวัคซีนไป
ดําเนินการ
ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือใหหนวยงานที่รับวัคซีนไปดําเนินการฉีดใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2547 นี้ แลวรวบรวมรายชื่อผูไดรับการฉีดวัคซีนสงให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะไดสง ใหกรมควบคุมโรคตอไป
งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค
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ผลการดําเนินงานโครงการ น้ําพระทัย ขจัดภัยวัณโรค
- จํานวนผูปวย positive และไดรับการสัมภาษณการตรวจคัดกรองวัณโรค จํานวน 18 ราย
- จํานวนผูที่มารับบริการ Post – test counseling และ เอชไอวี บวก จํานวน 15 ราย
งานประชาสัมพันธ
ดวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดจดั งานแรลลี่สื่อมวลชน สูหมูบานสุขภาพดี
(ผาแตม) ในวันเสารที่ 3 เมษายน 2547 เพื่อใหสื่อมวลชนไดประชาสัมพันธ สถานที่ตางๆ ที่ไดมี
กิจกรรมดานสาธารณสุข และดานการทองเที่ยว อีกทั้งเปนการกระชับความสัมพันธอนั ดีกับสื่อมวลชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเสนทางแรลลี่จากอุบลราชธานี – กิ่ง อ.สวางวีระวงศ – อ.พิบูลมังสาหาร
– อ.สิรินธร – อ.โขงเจียม – ผาแตม โดยจะมีคณะสื่อมวลชนเขารวมทั้งสิ้น 200 คน
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ใครขอเชิญทานรวมการแขงขันในงานแรลลี่
สื่อมวลชนสูหมูบานสุขภาพดี(ผาแตม) โดยสงทีมเขารวมการแขงขัน จํานวน 1 ทีม ซึ่งจะมีสมาชิกใน
ทีมไดไมเกิน 4 ทาน และขอใหเตรียมอุปกรณการเรียน,อุปกรณกฬี า หรือ ทุนการศึกษา 1 ทุน เพื่อ
สนับสนุนใหแกโรงเรียนในเขตอําเภอโขงเจียม ทั้งนี้ขอใหแจงชื่อทีม และรายชื่อสมาชิกที่รวมแขงขัน
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2547 เปนลายลักษณอักษร ณ งานประชาสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
ฝายอนามัย
1.ตลาดสดนาซื้อ
รานอาหาร / แผงลอยมาตรฐาน CFGT และมาตรฐานทองถิ่น จากมติที่ประชุมการกําหนดกล
ยุทธการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ จังหวัดใหอําเภอรายงานเปาหมายรานอาหาร / แผงลอย พรอม
ตรวจสอบ ปาย CFGT รายละเอียดทราบแลวนั้น ฝายอนามัยขอรายงานผลการดําเนินงานตลาดสดนา
ซื้อระดับอําเภอ ตามรายละเอียดที่ www.phoubon.in.th และ สรุปผลการดําเนินงานการสุขาภิบาล
อาหาร ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2. งานเมืองนาอยูดานสุขภาพ
การดําเนินงานเมืองนาอยูด า นสุขภาพ เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร และดัชนีระดับกระทรวง กรม
และจังหวัด บัดนี้ดําเนินการมาไดระยะหนึ่งแลว จังหวัดจะไดทําการประเมินความกาวหนาโครงการ
ดังกลาว ขอใหทุกอําเภอไดตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานดังกลาวเทียบเคียงกับ Healthy setting
(สวนสาธารณะนารื่นรมย, ตลาดสดนาซื้อ, โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ,
สถานบริการรานเสริมสวย-แตงผมมาตรฐาน, สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน, สถานีขนสง
มาตรฐาน และคณะผูบริหารมีความรูเรื่องการดําเนินงานเมืองนาอยูด า นสุขภาพ) ของเมืองนาอยูดาน
สุขภาพและเตรียมรับการประเมินในชวงเดือนพฤษภาคม 2547 ดวย อนึ่งกําหนดการออกประเมิน
จะแจงใหทราบภายหลัง

19
3. งานศูนยเด็กเล็กนาอยู
ตามที่จังหวัดตองการทราบขอมูลพื้นฐานศูนยเด็กเล็กในความรับผิดชอบของทาน
พรอม
ความกาวหนาในการดําเนินงาน ไดทําหนังสือแจงใหทานทราบแลวของดําเนินการและจัดสงใหภายใน
วันที่ 11 มีนาคม 2547 (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อบ 0027.005.02.3/ว 1190 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
2547) ปรากฎหนวยงานที่สง รายงานตามกําหนด ดังนี(้ ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2547)
1. สนง.สสอ.วารินชําราบ
2. สนง.สสอ.โขงเจียม
3. สนง.สสก.เหลาเสือโกก
4. สนง.สสอ.ทุงศรีอุดม
5. สนง.สสอ.สําโรง
6. สนง.สสอ.บุณฑริก
7. สนง.สสอ.เขมราฐ
8. สนง.สสอ.ตระการพืชผล
9. สนง.สสอ.ดอนมดแดง (แแบบฟอรมไมถูกตองใหจดั สงใหม)
จึงขอแจงใหอาํ เภอที่ไมปรากฎรายชื่อขางตนดําเนินการเรงให จนท.รับผิดชอบจัดสงขอมูล
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2547 ดวย เนื่องจากหากดังกลาวรายงานไมสมบูรณจะสงผลกระทบตอภาพรวม
ของจังหวัด
สรุปผลการสํารวจขอมูลศูนยเด็กเล็กนาอยู ป 2547 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
4. โครงการบานนาอยู คูค รอบครัวไทย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการบานนาอยู คูครอบครัวไทย เพือ่ สนับสนุน
งานเมืองนาอยูดานสุขภาพ จังหวัดจะไดจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของเพือ่ เปนขอมูลประกอบการดําเนินงาน
“โครงการบานนาอยู” ขอให สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอทุกแหง เปนเจาภาพในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้การประเมินความกาวหนาโครงการดังกลาวขอใหอําเภอเรงดําเนินการ พรอมจัดสง
สรุปผลการดําเนินงาน โดยใชแบบฟอรมที่สงใหอําเภอกอนหนานี้ ใหรายงานผลการดําเนินการให
จังหวัดทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2547 ดวย
5. กรอบการดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทํางาน / บุคลากรรับผิดชอบ เดือน เมษายน 2547
2. ศึกษารายละเอียดโครงการ พรอมกําหนดแผนงาน / โครงการ เดือน เมษายน 2547
3. จัดแบบประเมินตนเอง “โครงการบานนาอยู คูครอบครัวไทย” (ตัวอยางในเอกสารโครงการ) เดือน
พฤษภาคม 2547
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4. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ / ประเมินความกาวหนาโครงการ เดือน พฤษภาคม, มิถุนายน,
กรกฎาคม, สิงหาคม 2547
5. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผลใหจังหวัดทราบ เดือน กันยายน 2547
งานยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การประกวด อสม.ดีเดนระดับชาติ ป 2547
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจดั ประกวด อสม. ดีเดน
ระดับชาติ ประจําป 2547 จํานวน 10 สาขา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ไดสง อสม. เขาประกวดในสาขา
พัฒนาสังคม ผลการประกวด อสม.ดีเดน สาขาพัฒนาสังคม ไดแก นายสมประสงค สายสมยา ซึ่งไดรับ
รางวัลเกียรติคณ
ุ เปนแหวนทองคําฝงเพชร
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณากรณชนั้ เหรียญเงิน โดยมีพิธีรับรางวัลที่ อารีนา อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547
ที่ผานมา
2. การดําเนินงานตามตัวชี้วดั จังหวัดบูรณาการ เรื่อง การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการของสวนราชการ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการ ( ผูวา CEO ) ซึ่งจะมีการประเมินผลตาม
ตัวชี้วดั ตางๆ โดยเฉพาะการใหบริการแกประชาชน ตัวชี้วัดที่สําคัญคือ ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ โดยจะถูก
ประเมินโดยบริษัท TRIS ซึ่งงานบริการเพือ่ นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการไมนอ ยกวารอยละ 25c
ของจํานวนงานบริการทั้งหมด ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากหนวยงานทุกแหง ในการดําเนินงานเพือ่ ให
บรรลุตัวชี้วัดนี้ ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมที่จะถูกประเมิน ฝายยุทธศาสตรจะแจงรายละเอียดใหทราบ
หลังจากที่จังหวัดไดมีการกําหนดกิจกรรมชัดเจนแลว
3. เลื่อนกําหนดการตรวจราชการ
ตามที่ ผูตรวจราชการกําหนดการตรวจราชการกรณีปกติที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 – 9
เมษายน 2547 นั้น ทางสํานักตรวจราชการไดแจงขอเลื่อนเปนวันที่ 21-23 เม.ย.47 สถานที่รับการ
ตรวจราชการไมเปลี่ยนแปลง
4. การประเมินโครงการเมืองไทยสุขภาพดี
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศดําเนินงานโครงการเมืองไทยสุขภาพดี ซึ่งจังหวัดไดนํามา
เปนนโยบายในการดําเนินงานป 2547 โดยกําหนดใหทุกสถานบริการทําการประเมินตนเอง และระดับ
อําเภอประเมินระดับตําบลนั้น ขอใหทกุ อําเภอแจงผลการประเมินตนเอง (ขั้นตน) ใหจังหวัดทราบ
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2547 และดําเนินการพัฒนาเพื่อใหบรรลุ ตามตัวชี้วดั ในป 2547 จังหวัดจะ
ออกดําเนินการประเมินในชวงกลางเดือนเมษายน เปนตนไป
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5. สรุปผลการจัดงานคอนเสิรตรวมน้ําใจ เมืองไทยสุขภาพดี เนื่องในสัปดาหวัน อสม.แหงชาติ 17
มีนาคม 2547 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด
ผลการออกรางวัลบัตรคอนเสิรตการกุศล
1. บัตรที่ไดรับรางวัลคือ บัตรเลขที่ 79 ไดรับรางวัลเสื้อยืด จํานวน 1,784 ตัว
2. รางวัลสรอยคอทองคําหนัก 1 สลึง จํานวน 38 เสน ดังนี้
ชุดที่ 1 สําหรับอําเภอที่ซื้อ เลมที่ 1 – 49 จํานวน 24 เสน บัตรที่ถูกรางวัลคือ เลมที่ 24 เลขที่ 79
ชุดที่ 2 สําหรับอําเภอที่ซื้อ เลมที่ 50 – 99 จํานวน 8 เสน บัตรที่ถูกรางวัลคือ เลมที่ 84 เลขที่ 79
ชุดที่ 3 สําหรับอําเภอที่ซื้อ เลมที่ 100 ขึ้นไป จํานวน 6 เสน บัตรที่ถูกรางวัลคือ เลมที่ 104 เลขที่ 79
การรับรางวัล
1. บัตรที่ถูกรางวัลจะไดรับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเทานั้น
2. สําหรับรางวัลสรอยคอทองคํา จะใชเงินในสวนที่หนวยงานระดับอําเภอ (สสอ.,รพช.และสอ.)
จําหนายบัตร เนื่องจากอําเภอขนาดเล็กมียอดเงินไมพอทีจ่ ะจายคารางวัล ( กิ่งอ.นาตาล, สวางวีระวงศ,
นาเยีย , น้ําขุน ) จังหวัดชวยออกคารางวัลใหครึ่งหนึ่ง
3. รางวัลเสื้อยืดใหรับจากจังหวัด ตามจํานวนบัตรที่ถูกรางวัล
การตั้งกองทุนสรางสุขภาพ ใหดําเนินการดังนี้
1. จํานวนเงินที่ไดจากการจําหนายบัตรของ รพ. ,สสอ. และ สอ. (ตามจํานวนที่จัดสรร) ใหเปดบัญชี
เปนเงินกองทุนระดับอําเภอ ชื่อ “กองทุนสรางสุขภาพอําเภอ………….…” ผูมีอํานาจในการเบิกจายให
เปนไปตามเดิม (ผอ.รพช., สสอ., การเงินรพช.,ประธานอสม.ระดับอําเภอ)
2. จํานวนเงินที่ไดจากการจําหนายบัตรในแตละหมูบาน ใหเปดบัญชีเปนเงินกองทุนระดับหมูบาน ชื่อ
“กองทุนสรางสุขภาพหมูบาน………….…” ผูมีอํานาจในการเบิกจายประกอบดวย ประธาน อสม.
ระดับหมูบาน, หัวหนาสถานีอนามัย ,ผูแทนผูนําชุมชน ( กํานัน หรือ ผูใ หญบาน หรือ อบต. )
3. ใหอําเภอรายงานเลขที่บัญชีและยอดเงินกองทุน ภายในวันที่ 16 เมษายน 2547 ตามแบบฟอรมที่
กําหนด ดูแบบฟอรมไดที่ www.phoubon.in.th
6. การอบรม ประธาน/รองประธาน อสม.ระดับหมูบาน
การอบรม ประธาน/รองประธาน อสม.ระดับหมูบาน ป 2547 จัดที่ระดับโซน ดังนี้
โซน 1 อบรมระหวางวันที่ 8 เม.ย. – 12 พ.ค. 47 ที่ ศนอ. จํานวน 8 รุน 1,338 คน งบประมาณ
434,850 บาท โอนไปที่ รพ.มวงสามสิบ
โซน 2 อบรมระหวางวันที่ 19 – 30 เม.ย. 47 ที่ รพ.ตระการฯ จํานวน 6 รุน 1,112 คน งบประมาณ
361,400 บาท โอนไปที่ รพ.ตระการพืชผล
โซน 3 อบรมระหวางวันที่ 25 มี.ค. – 22 เม.ย. 47 ที่ ศอข. จํานวน 6 รุน 950 คน งบประมาณ 308,750
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บาท โอนไปที่ รพ.พิบูลมังสาหาร
โซน 4 อบรมระหวางวันที่ 5 - 21 เม.ย. 47 ที่ มทบ.22 จํานวน 6 รุน 830 คน งบประมาณ 269,750
บาท โอนไปที่ รพ.วารินชําราบ
โซน 5 อบรมระหวางวันที่ 6-27 เม.ย. 47 ที่ สถานีอนุรักษฯยอดโดมฯ อ.น้ํายืนและ อุทยานฯภูจองนา
ยอย อ.นาจะหลวย จํานวน 6 รุน 1,204 คน งบประมาณ 391,300 บาท โอนไปที่ รพร.เดชอุดม
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
1. สนับสนุนคาที่พัก 100 บาทตอคน
2. คาอาหาร 200 บาท/คน
3. คาวัสดุการฝกอบรม 10 บาท/คน
4. คาหนังสือ คูมือ อสม. 15 บาท/คน (จัดซื้อรวมที่จังหวัด จายเงินระดับโซน)
7. การคัดเลือกศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนระดับอําเภอ
ใหโซนดําเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อ ศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนระดับ โซน สงใหจังหวัด
ภายในวันที่ 5 เม.ย. 47 เพื่อจังหวัดจะไดดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดและเสนอชื่อใหผูตรวจ
ราชการฯเขต 14 ภายในวันที่ 10 เม.ย. 47
8.แนวทางการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2547 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ขอใหทุกอําเภอ สงฐานขอมูล 18 แฟมหลัก ของทุกสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยให ftp มาที่ www2.phoubon.in.th มี user name :
hcis password : 123456 หรือสงฐานขอมูลดังกลาวโดยแผน CD Rom ภายในวันที่ 11 เมษายน
2547 เพือ่ ตรวจสอบระบบ และใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการวางแผนการดําเนินงานออก
สนับสนุนระบบการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานระดับอําเภอ ในชวงเดือนเมษายน
เปนตนไป รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.04/ว.
ลงวันที่ มีนาคม 2547
2. ดวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการเปลี่ยน Server ที่เก็บ website ของ
สํานักงาน จากที่เคยฝากไวที่บริษัทเอกชน มาเก็บไวที่ Server ของสํานักงาน ดังนัน้ จึงขอเปลี่ยน URL
ของเครือขาย Intranet จาก www.ubo.moph.go.th เปน www.ubo.phoubon.in.th สวน web site
ของเครือขาย Internet ยังเหมือนเดิม คือ www.phoubon.in.th
3. แจง web site ของสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 ที่ www.ket14.phoubon.in.th

23
4. ศูนย IT กําหนดการอบรม LINUX สําหรับผูดูแลระบบเครือขายเฉพาะบริเวณสําหรับโรงพยาบาล
ชุมชน ระหวางวันที่ 29 - 2เมษายน 2547 และมีกําหนดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ LAN
รพ.แมลาว จ.เชียงราย วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2547
5. การอบรมการเขียน Home Page รุนที่ 3 ขอเลื่อนจากวันที่ 5 - 8 เมษายน 2547 เปนวันที่ 7 - 10
เมษายน 2547
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
สถานการณไขเลือดออก ปจจุบันพบผูปว ยเสียชีวิต 1 ราย ที่อําเภอนาจะหลวย ขอใหทุกหนวย
เฝาระวังโดยดวน การรักษาตองเปนไปตามมาตรฐาน และควรทํา Case Conference ดวย
การบริหารจัดการวัคซีนและซีรัมยปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนไปตามจํานวนยอดที่เบิกปที่ผาน
มา ขอใหทุกหนวยติดตอรับไดตั้งแตวันนี้
การอบรม อสม. หมูบานละ 2 คนนั้น ขอใหเนนเรื่องโรคไขเลือดออกและ Healthy Thailand
ปายประชาสัมพันธอุบัติเหตุ “ขอบคุณที่เปดไฟใสหมวกกันน็อค” สสจ.ไดจดั ทําขึน้ มา โดย
ขอใหทุกโรงพยาบาลรวมมือในการรณรงค เตรียมความพรอมในการใหบริการและเปนแบบอยางใน
การรณรงคดวย สวนงบประมาณปายละ 500 บาทนั้น ขอใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามจํานวนที่ไดรับ
จัดสรรดวย
จาการประชุมการจัดระบบบริการที่จังหวัดขอนแกน
พบวารัฐบาลไดมียุทธศาสตรในการ
พัฒนาระบบราชการไทย 7 ยุทธศาสตร และมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี 2546 ซึ่งเนื้อหาสาระสวนหนึ่งที่สําคัญระบุวาจะตองมีการประเมินผลจากคณะผูประเมิน
อิสระ ดังนั้นทางสํานักงานปลัดกระทรวงจึงไดใหจดั ทําขอมูลพื้นฐาน 4 มิติอันไดแก ประสิทธิผลทาง
พันธกิจ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณภาพบริการ และการพัฒนาองคกร อีกทั้งยังใหจัดทํา
รายละเอียดของการประเมินผลพัฒนา การจัดทําผลรายละเอียดรอบ 6 เดือน การวางระบบควบคุมกํากับ
ประเมินผลของหนวยงาน และการรวบรวมขอมูลรายงานผล
จากการประชุมในแตละโซน เรื่องแผนการพัฒนา PCU หนวยละ 30,000 บาท (หักคาอบรม
แลว) ขอใหแตละอําเภอไดรวบรวมแผนฯของแตละ PCU โดยขอใหพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานเปน
หลัก
เรื่อง Healthy Thailand ตัวชี้วดั บางตัวมีผลงานต่ํามาก จึงใครขอใหทุกอําเภอติดตามและเรง
ดําเนินการอยางใกลชิด
เรื่องเกณฑบัญชีคงคางที่ยังไมมีงบประมาณมาขอใหผูรบั ผิดชอบไดตดิ ตามผลดวย
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การทํา VIA เพื่อเสริมการตรวจ Pap Smear ดวยนาจะเปนประโยชนตอประชาชนขอใหทุก
หนวยพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 14.50 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานประชาสัมพันธ

