
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  4 /  2547  วันที่   30  เมษายน  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 ชื่นชูผล 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 
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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 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
21 นายสหชาต ิ อธิโชติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานในการประชุม
และดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

1. ผูบริหารทีม่ีการเปลี่ยนแปลงของจงัหวดัอุบลฯ ไดแก  นายจําเริญ สวนทอง มารับตําแหนง
นายอาํเภอนาจะหลวย /ปลัดประจําอําเภอประจําหวัหนากิง่อําเภอนาเยีย /นายวฒันา วุฒชิาต ิมารับตําแหนง 
นายอาํเภอทุงศรีอุดม  

เร่ืองสําคัญที่ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันทัด จัตุชยั ไดแจงในเรื่องมาตรการที่ 3 ใน
การพัฒนาและบริหารกาํลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ ประเมนิขาราชการใหมีการพฒันาใน
สวน 5 % หลัง โดยทุกกรมตองแจงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทราบภายในเดือน ม.ย. 47  เพราะเราตองประเมิน
ต้ังแต เม.ย. – ก.ย. 47 ในสวนของกระทรวงเรา สป.ยังไมแจงมา กพ.ไดเชิญหนวยราชการที่เกีย่วของไปชี้แจง
ประมาณปลายเดือนนี ้และแจงแนวทางกวางๆ มาใหแตละจังหวัด  ในสวนกลางยงัไมแจงมา สสจ.อุบลฯไดให
ฝายบริหารทาํหนงัสือเวยีนใหทกุสวนไดศึกษารายละเอยีด เพราะฉะนัน้ตองกลับไปมอบหมายหนาที่ให
เจาหนาทีทุ่กคนวาใครทําหนาที่ไหนอยางไร  เพื่อประเมนิวาใครไดทําผลงานอยางไร มีแบบฟอรมการประเมนิ 
เมื่อประเมินแลวถามีเจาหนาที่ 100 คน กต็องเรียงลาํดับ 1 – 100 และ5 % หลังจะตองถูกสงชื่อไป ซึ่งจะสงชื่อ
ไป 6 – 10 % แลว อกพ.กระทรวงจะเปนผูพิจารณาวาทัง้ประเทศ 5 % คือใครบาง 
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มาตรการ คือ ใหสมัครใจวาจะสมัครออก ถาสมัครออกจะได 8 เทา ของเงนิเดือน ถาไมสมัครออก ก็
อยูทํางาน อีก 6 เดือน ประเมิน ถาไมผานก็เชิญออกโดยไมไดอะไร   

ฝายบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติม  ฝายไดสําเนาหลักเกณฑแจก  ในหลักเกณฑมีตัวอยางประเมิน 2 รอบ รอบ
ที่ 1 ชวง 1 เม.ย. 47  รอบที ่2  30 ก.ย. 47 สรุปรอบแรกได 6-10 % ใหสง อปพ.เพือ่เรียง 5 % และประกาศ
รายชื่อ ใหสิทธิ์สมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ถาสมัครออกก็เปนไปตามที่ประธานแจง ถาอยูตอก็จะมี
กระบวนการพฒันาและประเมินผล อีก รอบ 2 ในเดือน เม.ย. 48 และคําสั่งใหออกประมาณเดอืน พ.ค. 48 
สวนรายละเอยีดอยูในที่ ก.พ.กําหนด 
    ตามหลกัตองประเมิน ต้ังแต 1 เม.ย. 47 ฝากผูบริหารกลับไปศึกษาอีกครั้งและตนเดือนตองเชิญฝาย
บริหารมาชี้แจงรายละเอียดเพื่อจะไดมีความเขาใจตรงกนั เร่ืองมอบหมายหนาที่ตองทาํไดเลย กอนจะประเมิน
ตองมีการมอบหมายงาน ตองประเมนิตั้งแต 1 เม.ย. 47 งานทีม่อบคืองานทีท่ําใหเขียนเปนลายลักษณอักษรไว
วาใครทําอะไร ที่เรงดวน คือ แจงมาตรการใหทกุคนทราบ วาจะตองทําอะไร ชวงนี้คืองานคณุภาพที่เปน
เปาหมายของกระทรวง คือ งานที่จะตองทาํอยางจริงจงั ถางานไมสําเรจ็ตองมีคําตอบวาทําไม ในบรรยาการอ
ยางนี้คงจะเหน็คนแยงกนัทาํงาน 

2.วันที่ 23 ก.ค. 47 จะมีการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ  
ซึ่งขบวนวิง่จะผานจงัหวัดอบุลราชธานี ในวนัดังกลาว เจาหนาทีทุ่กทานตองสวมเสือ้เทิดพระเกียรติ สีฟา 
 3.เชิญรวมบรจิาคสรางพระพุทธนิรโรดันตรายไชยวัฒนะจตุรพิท เปนพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่ 
รพ.50 พรรษา และวัด 50 พรรษา เฉลิมพระเกียรติที ่อุบลฯ จะมหีนังสอืแจงออกไปอีกครั้ง 
 4.วันที่ 5 พ.ค. 47 มีงานออกกําลงักายของกระทรวงกฬีาและนนัทนาการ ในสวนของกระทรวง
สาธารณสุขจะมีการจัดออกกําลังกายระดับจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งนาจะจัดในปลายเดือน พ.ค. นี ้
 5.เงินเดือนใหม ออกไมทันเดือน เม.ย. 47 คงจะเปนเดือน พ.ค. 47  
 6.มีการจัดประชุม HEALTHY THAILAND ในวนัที ่ 26 เม.ย. 47 ที่ผานมา มผีอ.เขตพื้นทีก่ารศกึษา ,
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ,ตัวแทนทองถิ่น และผูประกอบการรานอาหาร ไปประชุมที ่กทม. ทานรมต.ฯ ให
นโยบายในเรื่อง HEALTHY THAILAND ส่ิงที่ตองเปลี่ยนคือชื่อ จากเมืองไทยสุขภาพดี เปน เมืองไทยแข็งแรง 
และเปลี่ยนการทํางานใหเปนภาคี รวมมอืกันหลายกระทรวง ใหตอบสนองตอนโยบายทานนายกฯ ที่จะให
ประเทศไทยแข็งแรง คนไทยตองแข็งแรง เวลาลงพืน้ที่เราตองไปเชื่อมประสานกับหนวยงานอืน่ในพื้นที่ดวย 
 7. ในเดือนพ.ค. 47 มีหลายงานที่ตองชวยกันทํางาน 
  7.1.เมื่อเชาผูชวยผูตรวจ คัดเลือก PCU ระดับเขตของจังหวัดอุบลราชธาน ี ที ่ ต.อางศิลา อ.
พิบูลมังสาหาร  
  7.2จังหวัดอุบลฯเปนพื้นที่ในการนําเสนอผลงานของ 19 เขต ปลายเดือน ก.ค. 47 นี้ มทีุก
จังหวัดมาประชุมทีน่ี่ งานมหกรรมอาหารและงานออกกาํลังกาย นาจะจัดขึ้นในชวงนั้น ซึ่งจะนาํเรื่องนี้ปรึกษา
ทานผูตรวจฯกอน 
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  7.3.ทุกอาํเภอตองเตรียมการประเมิน HEALTHY THAILAND ตามตัวชี้วัดที่กําหนดและตอง
ประเมินเปนรายหมูบาน เพื่อจะออกไปรบัรองอีกครั้ง ในเดือน พ.ค. 47แตละโซนจะออกไปนิเทศติดตามงาน 
เราไดขับเคลื่อนกนัมาตัง้แตตนในเรื่องการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ทาํแผนยุทธศาสตรตามกรอบยทุธ
ศาสตร ที่กระทรวงกําหนด 6 ดาน และมตัีวชี้วัด 89 ตัว นัน่คือกรอบใหญที่เราจะเดิน มองงานแบบบูรณาการ
ทุกเรื่อง ซึ่ง HEALTHY THAILAND เปนตัวชี้วัดอยูในนั้น ในการทาํงานตองยึดตัวชี้วัด 89 ตัวเปนคัมภีร ตอง
ประเมินตัวนี้เปนหลกั สวน HEALTHY THAILAND หยิบมาเนน เวลาแสดงผลงานตองใหเหน็ภาพใน 2 ดานนี้
ควบคูกันไป สามารถวัดเปนภาพรวมแตละตําบลและอาํเภอได วันนี้ไปดูงานที่สอ.นําเสนอแตกรอบยุทธศาสตร 
ซึ่งทาํไดดีแลว แตตองเพิ่ม HEALTHY THAILANDดวย โดยประเมนิเปนรายหมูบาน ผูนิเทศตองยึดกรอบยทุธ
ศาสตร 9 ดาน และตัวชี้วัด 89 ตัว ซึ่งเปนงานที่เราจะขับเคลื่อนทั้งป  สวน HEALTHY THAILAND เราจะหยิบ
มาวิเคราะหเปนรายหมูบาน  HEALTHY THAILAND ตองมีชมรมผูสูงอายุทกุหมูบาน ที่ผานมาขอมูลดานนี้ยงั
นอยอยู รวมทัง้ตองมีชมรม To Be Number One  ดวย ในเดือน พ.ค. นี้ เราจะดําเนินการเรื่อง ชมรมผูสูงอายุ
ในทุกหมูบาน และเลือกตัวแทนหมูบานละ 1  มาเปนตําบล และเลอืกประธานตําบลมาประชุม ที ่ รพ.สรรพ
สิทธิประสงคปลายเดือน พ.ค.นี้  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่อบ 0027.001.02  / ว.2648   ลงวนัที ่  20   
เมษายน   2547  ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที่  3 / 2546  เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2547 และ Down load  ไว
ที่ www.phoubon.in.th  เพือ่ใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ  
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

1.จํานวนนักเรียนหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉนิ จ.อุบลฯใหรพ.สรรพสิทธิ 6 ทนุถารพ.ยืนยนัจะสงเขามาเรยีน 
ขอใหสงรายชือ่พรอมทัง้คํายืนยนั ภายในวันที่ 16 พ.ค. 47 นี้  
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2.ในชวงนีท้าง วพ.ไดจัดอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง ในระหวางวันที่ 17-21 พ.ค. 47 นี้ ทางวพ.
ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมมาศึกษาขอมูลที่สสจ.อุบลฯ และจะไปขอฝกที่ สสอ.วรินฯ/สวางฯ/พิบูลฯ/โขง
เจียม/ตาลสุม/ศรีเมืองใหม/สิรินธร สวนในรายละเอยีดทางวพ.จะมาประสานอกีครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 สํานกังานควบคุมโรคที่ 7 

1.กลุมโรคติดตอนําโดยแมลงไดจัดตั้งหองเลี้ยงแมลงโดยเนนทียุ่งพาหะนาํไขเลือดออก เพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมการควบคุมโรคในพืน้ที่เขต14 ขอใหพืน้ทีม่ีการจัดซื้อจากอบต.หรือสสจ. สงตัวอยางมาตรวจประเมิน
คุณภาพของสารเคมี โดยจะวัดอัตราการตายของลูกน้ําที่ใช ซึ่งทางแลบสามารถประเมินคุณภาพสวนนี้ของ
สารเคมีไดโดยใหจัดสง ประมาณ 100 กรัม ใหระบ ุ รุน วันที ่บริษทั ที่ผลิต เพื่อประกันคุณภาพมั่นใจในการ
ควบคุมยุงลาย 

2.การเฝาระวงัสถานการณโรค SAR มีรายงานการเกิดโรคที่จีน  4   ราย   ในระยะนี้มกีารติดตาม
สถานการณ และแจงขอมูลเฝาระวงัรวมกนั สคร. ใชแนวทางในปทีแ่ลวสนับสนุนการดําเนินการ กรณีที่มี 
CASE เกิดขึ้น  
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธาน ี

1.การรับนักศกึษาปการศึกษาใหม แพทยแผนไทย 56 คน โควตารพ.สรรพสิทธิ ์ 1 คน ศรีสะเกษ 5 คน 
ถาอุบลฯตองการอีกรับไดไมเกิน 4 คน 

2.ผบก.ระดับตน มาอบรมทีว่สส. วนัที ่26 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2547  
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4 ศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็งที่ 7 

การจัดทาํทะเบียนมะเร็ง  ปที่แลวไดรับความรวมมือจาก รพช.,รพ.คายและรพ.เอกชน เปนอยางดแีละ
พบวามีแนวโนมทีเ่ปลี่ยนแปลง 2 เร่ือง  

-สถิติโรคมะเร็ง พบมะเรง็เตานมมากเปนอันดับหนึ่ง และทีกาํลังพบวามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น คือ Colo 
rectum 

-ทางศนูยมะเร็งจะไดสงทมีเขาไปชี้แจงกับ รพช. 19 แหง สัปดาหละ 2 คร้ัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 2547 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

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

93.07% 
(1,394,200 คน) 

93.22%  
(1,392,926 คน) 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

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

2 

2.3 PCU ผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน 
100% กําลังดาํเนนิการ 

ความพึงพอใจ 
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 

3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มคีวามพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 

3 

3.3 เจาหนาทีผู่ใหบริการ มคีวามพึงพอใจตอการ
ใหบริการ  
อยางนอย 80% 

สํารวจ มิย. 

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

4  

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

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

5.2 คาเฉลี่ย I/E ของจังหวัด 0.74 
5.3 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E >= 1 10%(2แหง) 
5.4 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E < 1 90% 

กําลังปรับปรุงระบบบัญชีเกณฑคงคาง 

5 

5.5 หนวยบรกิาร ที่ออกรายงานการเงนิ โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100% 100%  

6 บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย 
80%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 
การกระจายกาํลังคน  
7.1 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลนแพทย/ทันต
แพทย  
/เภสัชกร/พยาบาล 

    

7 

7.2 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลน ไดรับการ
ชวยเหลือ     

5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

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

2.57  
(46 ราย) 

1.78 
(10 ราย) 

0.84 
(10 ราย) 

0.5 
(12 ราย) 

1  

1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 80% 100% 100% 100%  

การปองกนัการแพรระบาด  
2.1 คา HI < 10 ไมตํ่ากวา 80% 69.00% 69.35% 58.26% 52.70% 
2.2 คา CI = 0 ไมตํ่ากวา 80%   89.60% 96.57% 
   - วัด 67.70% 67.70%   
   - โรงเรียน 72.66% 72.66%   
   - สถานบริการสาธารณสุข 100% 100%   
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 80% 100% 100 % 100%  

2  

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

5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม  1  
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 
1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถกูตอง 80%     
1.3 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ไดรับการอบรม การถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวย
ตนเองใหกับประชาชน 80%  

    

1.4 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%      

1.5 สตรีอายุ 35 ปข้ึนไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทกุเดือน 40%      

1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางถกูตอง เปนประจําทุกเดอืน 40%  39.32%  39.32%  

1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ที่ตรวจเตานมตนเอง 
พบความผิดปกติ 

0.05% 
(115 ราย)    

1.8 สตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ทีต่รวจเตานมตนเอง พบ
ความผิดปกต ิไดรับการสงตอเพื่อการวินิจฉัย 90%  100%    

1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม 100%    

 

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

2.2 สตรีอายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 ป ไดรับการ
ตรวจ Pap Smear 40% 32.19%  13.28%  

2 

2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวนิิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80% 100%    

2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%  100%    

 
2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการติดตามดูแลรักษา 
80%     
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5.4 การควบคุมโรคเอดส  
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป2531 – 20 เมย. 47 ดังนี ้
 - ผูปวยโรคเอดส  จํานวน 3,451 ราย เสียชีวิต 548 ราย 
 - ผูติดเชื้อมีอาการ  จํานวน 1,088 ราย เสียชีวิต 78 ราย 
 - ผูปวยรายใหม ป 2547 จํานวน 8 ราย 
 - ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47 จํานวน 1 ราย 
 

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

1 ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส 
100%   0  

2 หญิงคลอดและฝากครรภ ทีติ่ดเชื้อ HIV ไดรับยาตาน
ไวรัส 100%   0  

3 จํานวนเดก็ติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV     

4 สามีที่เชื้อ HIV ไดรับการดูแลตอเนื่อง 100%   100% 
(23ราย)  

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

(151ราย) 0  

ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยาตาน
ไวรัสเอดส (ARV)    0  

- เปาหมาย 40,000 ราย  801 801  
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)   678 647 610 

6 

- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)  735   
5.5 งานยาเสพติด  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 
การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกดิโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี 
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีและสุรา     
1.2 รานคาที่จาํหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 100%  กําลังสาํรวจ

ขอมูล ไมมีขอมูล 

1  

1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหร่ีได
ถูกตอง 100%  

19.64% 
(390 แหง) 54 แหง ไมมีขอมูล 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

   - สถานบริการสาธารณสุข  21.13% 
(116 แหง) 

3 แหง (สสอ.,
รพ.เขมราฐ,
สสจ.) 

  

   - โรงเรียน  11.98% 
(142 แหง)    

   - สถานที่ราชการ 51.30% 
(118 แหง)    

   - รานอาหารที่ติดแอร 46.67% 
(7 แหง)    

 

   - ศูนยการคา) 100% 
(7 แหง)    

การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%  

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 42 ราย 

2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรับการบําบัดครบกําหนด 
มากกวา 80% 

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย) 

100% 
(9,792 ราย)  

2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 
4 คร้ังใน 1 ป มากกวา 80%  7,811 ราย  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) 

1 แหง 
(อ.มวงฯ) 

1 แหง 
(อ.มวงฯ)  

2 

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

การปลุกพลังแผนดินและการปองกนั 3 
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50  

42.46% 
(49 คน)  65,098 คน  
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

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

3.3 50%ของชุมชนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม 9.90% 
(268 แหง)    

3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ
มีกิจกรรม 

46.79% 
(51 แหง)  37%  

3.5 สมาชกิใครติดยายกมือข้ึน ไดรับการรักษา
มากกวา 80% 100%  100% 

(5,353 คน)  

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

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

 

3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50% 46.79%  100%  
5.6 การออกกําลงักาย  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

1 ประชาชนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลงักาย ไมนอยกวา 
50%  

90.04% 
(1,462,023 คน) 

ดําเนนิการสุมสํารวจ มิย.47  

2 จํานวนชมรมออกกําลงักาย 71.81% 
(851 แหง)    

3 จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย 100%    
5.7 อาหารปลอดภัย  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซ้ือ ระดับ 
1 ดาว 100% 

30.00%  
(9 แหง) 

30.00%  
(9 แหง) 7 แหง  

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

13.33%  
(4 อําเภอ) 

3.33%  
(1 แหง) 1 แหง  

3 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับ 5 ดาว 
ข้ึนไป  0    

4 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Teste ไม
ตํ่ากวา 30% 25.20% 15.60% 21.08% 21.08% 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

5 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food 
Good Teste ไมตํ่ากวา 30% 12.63% 24.30% 23.40% 23.40% 

6 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่ากวา 45% 30.72% 16.20% 21.08% 21.08% 

7 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่า
กวา 45% 17.65% 24.30% 23.40% 23.40% 

อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%  99.44% 98.85% 99.03% 
   - สารเรงเนือ้แดง  100%    
   - สารกันรา   94.42% 100% 100% 100% 
   - สารฟอกขาว  87.30% 100% 100% 100% 
   - บอแรกซ  98.01% 100% 100% 100% 
   - ฟอรมาลิน 96.30% 97.87% 100% 100% 

8 

   - ยาฆาแมลง 99.37% 99.37% 98.22% 98.31% 

9 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP 100% 
(143 แหง) 4 แหง 0 แหง 2 แหง 

5.8 การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 
การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผู
มีความคิดฆาตัวตาย 100% 100% 100% 100% 

1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย     

1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวงั การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%  100% 100% 100% 100% 

1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร 2.73 2.73 2.73 2.73 

1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด
กรองบุคคลออทิสติก 

100% 
(359 แหง) 100% 100% 100% 

1  

1.6 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหม
ในเดือน) 0 0 0 0 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

1.7 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด 0 0 0 0 
 1.8 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด 

ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต 0 0 0 0 

การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)  
2.1 เด็กปฐมวยั มพีัฒนาการรวมทุกดานสมวัย ไมนอย
กวา 90% 93.91%    

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 0.70%    

2.5 ผูดูแลเด็กในศูนยเดก็เลก็นาอยู ไดรับการฝกอบรม 
และมีความรูผานเกณฑประเมิน ไมนอยกวา 30%     

2.6 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ไมนอยกวา 80%  

66.24% 
(785 แหง)    

2.7 หญิงตัง้ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 คร้ัง
คุณภาพ 95% 99.01% 99.80% 99% 99.01 

2.8 หญิงตัง้ครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซีเมีย 80% 45% รายงาน 2 คร้ังตอป (ตค. - มีค.) 
2.9 หญิงตัง้ครรที่มีภาวะโลหิตจาง ไดรับยาเสริมธาตุ
เหล็ก 100% 100% 100% 100%  100% 

2.10 ทารกแรกเกิด มนี้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
มากกวา 93% 89.12% 91.49% 90.12% 89.12%  

2.11 อัตราการกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน 100% สํารวจ มิย.47  
2.12 เด็กอายุ 0 - 5 ป ไดรับการประเมนิพฒันาการ 
100% สํารวจ มิย.47  

2.13 เด็ก 0 - 5 ป ทีม่ีพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100% สํารวจ มิย.47  

2 

2.14 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93% 84.91%    
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

 2.15 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกดิ ไมเกิน 30 
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ 40.03 39.91 47.67 34.24 

5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมนุไพร  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ เมย.47 มีค.47 กพ.47 มค.47 

1 
ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย 
80%  

สํารวจ เมย. - มิย. 

2 สถานบรกิารสขุภาพ มกีารใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%  13.95% 13.95% 12.94% 20% 

3 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ. อยางนอย 
1% ของมูลคาการใชยา 0.09%  0.07%  

4 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย 
3% ของมูลคาการใชยา 0.28% 0.31% 0.32%  

5 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 
อยางนอย 50% 

94.74% 
(18 แหง) 

89.74% 
(17 แหง) 

84.21% 
(16 แหง) 78.95% 

6 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช.     

7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 21.68% 
(67 แหง) 

21.68% 
(67 แหง) 

6.80% 
(21 แหง) 11.46% 

8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ.     

9 สถานบรกิาร มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100% กําลังดาํเนนิการ 

10 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ไดมาตรฐาน
อยางนอย 70% 18.92% 19.13% 19.18% 19.23% 

11 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ถูกตองตาม
กฎหมาย อยางนอย 70% 83.51% 83.33% 83.29% 83.24% 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายควบคุมโรค 
1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก 

1.1.รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานีจาํนวน 46 ราย เปนขอมูล ณ วันที ่ 17 
เม.ย. 47 ขอมูล ณ วนัที่ 30 เม.ย. 47 จํานวน 71 ราย (รายละเอยีดดูไดที่ www.phoubon.in.th)  

1.2. สรุปผลการสํารวจคาดชันีความชุกลกูน้ํายุงลาย ประจําเดือนเมษายน (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2) 

1.3. กําหนดการออกนิเทศติดตามโครงการหมูบาน / ชุมชน ปลอดลูกน้ํา ยงุลาย รอบที ่1 / 2547 เร่ิม
วันที่ 3 พค. 2547 เปนตนไป รายละเอยีดตามหนังสือที่ อบ0027/ว2471 ลงวนัที ่16 เมย. 2547 ซึ่งจะผนวกกบั
การออกนเิทศติดตามดวย 

1.4สัปดาหรณรงคไขเลือดออก คร้ังที ่2 เปนสัปดาหสุดทายของเดือน พ.ค. 47 
2. งานระบาดวิทยา  

-สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวทิยาประจาํเดือนเมษายน (รายละเอียดดไูดที่ 
www.phoubon.in.th) 

-ในเรื่องสารเคมี ตองมีการทดสอบคุณภาพกอนการนาํไปใช โดยใชวิธีวัดแบบตรงไปตรงมา เพือ่เพิ่ม
ความมัน่ใจในการนาํไปใช  ผลการตอบกลับจะใชเวลาไมเกิน 2 สัปดาห ซึง่ความเปนจริงใชเวลาประเมิน 24 
ชั่วโมงก็สามารถรูผลได 
ฝายอนามยั 
1. งานเมืองนาอยู 

ใหอําเภอไดเรงประเมนิตนเองในงานเมืองนาอยู ตามหนังสือที่ อบ 0027.005.02.3/ ว 2324 ลงวนัที่ 8 
เมย.47 พรอมรายงานใหจังหวัดทราบภายในวนัที่ 30 เมย.47 ใหอําเภอเรงสงรายงานดังกลาวดวย 

นโยบายเมืองไทยแข็งแรง ตัวชี้วัดที่เปนปญหาของจงัหวัดอุบลฯคอื ชมรมผูสูงอายุ ทางพืน้ที่ตอง
ดําเนนิการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในระดับหมูบานและคัดเลือกตําบล เพื่อที่จะมาเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุวันที่ 20 พ.ค. 47 ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงคอุบลฯ ฝายอนามยัไดทําหนังสือแจงไปที่
อําเภอแลว  

โครงการวิง่ 30 สูสุขภาพดี ไดดําเนินการมาเปน ปที่ 3  โดยใหพื้นทีดํ่าเนนิการใหแลวเสร็จภายใน 10 
มิ.ย. 47 ทางจงัหวัดจะจัดสรรใหอําเภอละ 3,000 บาท เพื่อเปนคารางวัล รายละเอียดตามหนังสือส่ังการ 
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การรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 3 “การออกกําลังกาย ทุกชวีิต เศรษฐกิจสดใส” โดยแบง
อําเภอออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 มีประชากร 1 แสนคนขึ้นไป กลุมที ่2  ประชากร 5 หมื่นคนไมเกิน 1 แสนคน  
กลุมที่ 3 ประชากร 3 หมืน่คน ถงึ 5 หมื่นคน กลุมที่ 4 ประชากร 2 หมื่นถึง 3 หมื่นคน โดยใหเนนใน
กลุมเปาหมายของเยาวชนตั้งแต 6 ปข้ึนไป ระยะเวลาดําเนนิการนั้นทางจังหวดัตองดําเนนิการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน พ.ค. 47 สวนรายละเอียดของการจัดงานนั้นทางอําเภอตองคุยกันวาจะจัดงานวนัไหน ใชสถานที่
ไหน เร่ืองงบประมาณทางฝายฯไดรวบรวมรายละเอียดเพื่อนาํเสนอ นพ.สสจ. เพื่อพิจารณาและจะแนบใน
ใบส่ังการอีกครั้ง และหลักการในการออกกําลงักายนั้นใหจัดทีพ่ื้นที่โดยนัดวันออกกําลงักายใหพรอมกนัทั้ง
จังหวัด 

วันที่ 5 พ.ค. 47 งานออกกําลังกายของกระทรวงกฬีาฯ ทางจังหวัดใหหนวยงานสาธารณสุขจัดมวลชน
เขารวม จาํนวน 1,000 คน แบงเปน ชมรมอสม. 500 คน และชมรมออกกําลงักายเขตเมือง 500 คน 
2. โครงการสุขานาใช สุขใจไทย เทศ 

- อางถึงหนังสอืที่ อบ 0027.005.02.3/ว2323 ลงวนัที ่8 เมย.47 จังหวัดแจงใหอําเภอทราบถงึแนวทาง
การดําเนินงานโครงการเบื้องตน และใครขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ จากผลการประชุม ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด 
โฮเตล วนัที่ 20 – 22 เมย.46 หนวยงานทีดู่แลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสุขาสาธารณะ คือ สนง.
สสจ. / สสอ. / สอ. ดังนัน้ใหพื้นที่กาํหนดเปาหมายดงันี ้

- เรงสํารวจจาํนวนหองสุขาสาธารณะ(สถานที่ราชการ / พื้นที่สาธารณะทุกประเภท /แหลงทองเที่ยว/ 
อ่ืนๆ (ที่คิดวาเปนของสาธารณะ) 

- จัดตั้งคณะทํางานระดับอําเภอในเชงิบูรณาการทุกหนวยงาน ทุกองคกรเพื่อใหเขารวมโครงการและ
พัฒนา ปรับปรุงหองสุขาของตนเอง(งบประมาณของแตละหนวยงาน) 

- บทบาท หนาที่ของ สสอ. คือ เปนหนวยงานเจาภาพ, รับผิดชอบผลการดําเนินงานทัง้หมดในพืน้ที,่ 
สนับสนนุงานวิชาการเรื่องการสุขาภิบาลสิง่แวดลอมหองน้ํา, การรายงานผลการดําเนินงานใหจงัหวัดทราบทุก
วันที่ 20 ของเดือน 
3. โครงการบานนาอยู คูครอบครัวไทย 

- อางถงึหนงัสอืที่ อบ0027.005.02.3/ว 2325 ลงวนัที ่8 เมย.47 รายงานผลการดําเนนิงานสงจงัหวัด
ภายในวนั เวลาที่กาํหนดดวย( 1 พค.47) ขอชี้แจงแนวทางดําเนนิงานเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัดังนี้  

1. เปาหมาย คือ สรางกระแสการจัดระเบยีบเรียบรอยของบานเรือนทกุหมูบาน ทกุชุมชน  
2. ใชแบบประเมินตนเองบานนาอยู คูครอบครัวไทยเปนกรอบการดําเนินงาน 3. เรงจัดทําบาน

ตัวอยาง 1 หลงัคาเรือน /หมูบาน บานตัวอยาง 1 หลังคาเรือน/ตําบล บานตัวอยาง 1 หลังคาเรือน/อําเภอ  
3. ขยายพืน้ทีดํ่าเนนิการใหครอบคลุมทุกหมูบาน ทุกตาํบล 
4. รายงานใหจังหวัดทราบ  

4.1 จํานวนบานที่เขารวมโครงการ 
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4.2 จํานวนบานตัวอยางที่ผานเกณฑประเมิน 
4.3 ปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนนิงาน 

4. โครงการศูนยเด็กเลก็นาอยู 
หลังจากที่ไดสํารวจขอมูลศูนยเด็กเล็กและรายงานจงัหวดัทราบแลว ขอใหทานไดเรงดําเนินการ

พัฒนาศูนยเดก็เล็กตามกระบวนการดําเนนิงาน ใชระยะเวลา 3 เดือน โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. ประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวของ พค.47 
2. ศูนยเด็กเลก็ประเมินตนเอง(คร้ังที ่1) พค.47 
3. วางแผนพฒันา/ดําเนินการ พค. – กค.47 
4. ประเมินผลการพัฒนา โดยคณะทํางานระดับอําเภอ/โซน (คร้ังที่ 2 ) กค.47 
5. รายงานจังหวัด กค.47 
6. จังหวัดออกประเมินรับรอง สค.47 

5. งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. 
- วันที ่6 พฤษภาคม 2547 ออกปฏิบัติงานที่บานโนนคาํแกว ตําบลไพบูลย กิ่งอาํเภอน้ําขุน 
- วันที ่21 พฤษภาคม 2547 ออกปฏิบัติงานที่บานโคกนอย ตําบลตูม อําเภอนาจะหลวย 

6. งานทันตสาธารณสุข 
6.1 มูลนิธิ พอ.สว. ขอความรวมมือจากจังหวัด พอ.สว. ในการจัดกจิกรรมฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง 

เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวนัคลายวันเสด็จสวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม 2547 โดยกลุมเปาหมายเปน
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ของทุกโรงเรียน จึงใครขอใหอําเภอที่มีความประสงคจะจดักิจกรรมรณรงคดังกลาว
สงรายชื่อโรงเรียน/นักเรียน ม.1/หองเรียน ม.1 ใหงานทนัตสาธารณสุข ภายในวันที ่25 พฤษภาคม 2547 เพื่อ
จะไดขอรับการสนับสนนุจากมูลนิธ ิพอ.สว. ตอไป (รายละเอียดตามหนังสือที่ อบ.0027.003.02.2/ว 2632 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2547) 

6.2 การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพเด็ก 3 ป จังหวัดอุบลราชธานี ขอใหทุกอําเภอดําเนินการสํารวจและ
สงขอมูลใหจงัหวัดภายในสิน้เดือนพฤษภาคม (รายละเอียดตามหนังสือที่ อบ.0027.003.02.2/ ว 2446 ลงวนัที่ 
12 เมษายน 2547) 

6.3 การประกวดสถานพยาบาลดีเดนดานสรางเสริมสุขภาพชองปากแมและเด็กปฐมวัย (โครงการแม
ลูกฟนด ี 102 ป สมเด็จยา) รางวัล PCU ดีเดนระดับเขตมี 3 รางวลัพรอมโลประกาศเกียรติคุณ(รายละเอียด
ตามหนังสือที่ อบ. 0027.003.02.2/ ว. 2634 ลงวันที ่20 เมษายน 2547) 

รางวัลที ่1 เงนิรางวัลจาํนวน 20,000 บาท 
รางวัลที่ 2 เงนิรางวัลจาํนวน 10,000 บาท 
รางวัลที่ 3 เงนิรางวัลจาํนวน 5,000 บาท 
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7. งานพัฒนาคุณภาพ 
 7.1 รพ. (HA) - กระบวนการ HA จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณเครือขายหนวยบรกิาร ใน
เดือน มถิุนายน 2547 
 7.2 PCU - จะมีการออกประเมินและรับรองมาตรฐาน PCU รอบที่ 1 ระหวางสปัดาหที ่ 1 – 2 ของ
เดือนพฤษภาคม 2547 โดย QRT จังหวัด 
 7.3 PSO - การประชุมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบขอมูล 13 – 14 พค. 2547 
วิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข มีการนาํเสนอผลการพัฒนาระบบคณุภาพ PSO จากโซนตาง ๆ ผูเขารวม
ประชุมจากสสอ. / สสก. ทกุแหงๆละ 6 คน 
8. งานสงเสรมิสุขภาพ 
 8.1 กรมอนามัย ไดขอใหทกุจังหวัดจัดงาน รวมพลงัสรางสุขภาพแหงชาติคร้ังที ่3 “ ออกกําลังกายทุก
ชีวิต เศรษฐกจิสดใส” ต้ังแตระดับอําเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ โดยแบงกลุมอําเภอทีม่ีประชากร
ใกลเคียงกนั อําเภอใดที่รวมพลังประชาชนที่มีอายุ 6 ปข้ึนไปมาลงทะเบียนออกกําลังกายใหไดมากที่สุด จะ
ไดรับรางวัลพิเศษ สสจ.อบ.แบงกลุมอําเภอเปน 4 กลุม และขอใหทุกอําเภอดําเนนิการแลวเสร็จภายใน เดือน 
พฤษภาคม 2547 (รายละเอียดไดสงใหทกุอําเภอแลว) 
 8.2 โครงการวิง่ 30 สูสุขภาพดี ป 2547 

ขอใหทุกอาํเภอดําเนนิโครงการวิง่ 30 สูสุขภาพดี โดยมีกิจกรรมแขงขันวิ่งผลัดเปนทีมๆละ 30 คนใน
ระยะทาง 400 เมตร ทีมทีท่ําเวลาไดนอยที่สุดเปนทีมชนะเลิศ จะไดรับรางวัล 3,000 บาท ขอความรวมมือให
ดําเนนิการแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มิถนุายน 2547 สําหรับการแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับจงัหวัดจะจัดใน
วันที่ 18 มิย. 2547 เวลา 08.00 น. ณ สนามโรงเรียนกฬีาจงัหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดแจงทุกอําเภอแลว) 

8.3 วันที่ 5 พค. 2547 ศูนยการทองเทีย่วกีฬาและนนัทนาการจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดงาน “มหกรรม
กีฬามหามงคลเทิดพระเกียรติครองราชย 58 ป” เวลา 07.00-12.00 น. ณ สนามโรงเรยีนกฬีาจงัหวดั
อุบลราชธานี มีกิจกรรมรวมพลังออกกําลงักาย การแขงขันกีฬาพืน้บาน เปนตน ฝายอนามัยไดขอความรวมมอื
จากชมรมสรางสุขภาพเขตอาํเภอเมือง เทศบาลนครอุบลฯและเทศบาลเมืองวารนิชําราบใหเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว 

8.4 ฝายอนามัย จะจัดสัมมนาวิชาการ “การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จงัหวัดอุบลราชธาน ีในวนัที ่ 20 
พค. 2547 ณ หองประชมุโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดยเชญิประธานหรอืแกนนาํชมรมผูสูงอายุ จาก 
PCU ทุกแหงๆละ 1 คน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานจาก PCU ทุกแหงๆละ 1 คน 

8.5 ฝายอนามัยจะจัดอบรมผูนําออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จาํนวน 2 รุนหลักสูตรรุนละ 3 วันระหวาง
วันที่ 8-10 มิย. และ 14-16 มิย. 2547 ณ หองประชมุโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์เปาหมาย ทกุอําเภอๆละ 1 
ทีมๆละ 2 คน (เจาหนาที่สาธารณสุข อสม ) เนนชมุชนทีย่ังไมมีผูนําออกกําลงักาย 
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8.6 กองสุขศึกษาและสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล จะทาํการสาํรวจสภาวะ
สุขภาพของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพในพื้นที่ อําเภอเมือง และ มวงสามสิบ ระหวางวนัที ่ 13-18 พค. 2547 
(รายละเอียดจะแจงทางพื้นที่อีกครั้ง) 
ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
แผนนิเทศงาน รอบที่ 2 ระหวางวนัที ่10 – 27 พค. 2547  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 6 ดาน 89 KPI 
2. เพื่อติดตามความกาวหนาโครงการ Healthy Thailand  
3. รับทราบปญหา - อุปสรรคในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นาํมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบายของผูบริหารตอไป 
กําหนดการนิเทศงาน (รายละเอียดดูไดที่ www.phoubon.in.th) 
คณะกรรมการนิเทศงานใชคณะกรรมการ คปสพ. ที่รับผิดชอบแตละเขตพื้นที ่ 
ข้ันตอนการนิเทศ 

09.00 – 12.00 น. นิเทศงานภาพรวมของเครือขายบรกิาร และลงรายละเอียดระดบัปฏิบัติ  
13.00 – 14.30 น. นิเทศติดตามงานที่ศูนยสุขภาพชุมชน 1 แหง 
14.30 – 16.30 น. ติดตามผลการดําเนินงานในหมูบาน 1 แหง 

ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ 

1. ในวันที ่ 4 พฤษภาคม 2547 เจาหนาที่จากสํานักพฒันาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุจะทําการเกบ็ขอมูลเพื่อการวิจัยงานยาเสพติด ในวันที ่4 พฤษภาคม 2547 จึงขอ
เชิญผูรับผิดชอบงานยาเสพติดทั้งกอน-หลังการประกาศสงครามตอสูเอาชนะยาเสพติด เขารับการสัมภาษณ
เพื่อเก็บขอมูลในวนัที ่ 4 พค. 2547 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธาน ี

2. ในวันที่ 10 – 14 พค. 2547 การติดตามกิจกรรม To Be Number One และการติดตามผูเสพ/ผูติด
สารเสพติดในหมูบานพรอมทั้งนิเทศงานสขุภาพจิตในระดับสถานีอนามัย โดยขอเชญิเจาหนาที่สอ. ทุกแหงที่
รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติดเขารวมประชุมตามวนั เวลา ดังนี ้

โซน 1 วันที ่10 พฤษภาคม 2547 ที่ สนง.สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
โซน 2 วันที ่11 พฤษภาคม 2547 ที่ โรงพยาบาลเขมราฐ 
โซน 3 วันที ่12 พฤษภาคม 2547 ที่ โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
โซน 4 วันที ่10 พฤษภาคม 2547 ที่ โรงพยาบาลวารนิชาํราบ 
โซน 5 วันที ่10 พฤษภาคม 2547 ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
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 3. ในวันที ่ 6 – 7 พค. 2547 ประชุมเตรยีมการเพื่อคัดกรองกลุมเปาหมายในการอบรมทักษะชีวติใน
การปองกนัและการแกไขปญหายาเสพตดิ 
 4. ในวนัที่ 8 – 22 , 29 พค. 2547 อบรมครอบครัวสัมพนัธเพื่อสรางเสริมทักษะชีวิตในการปองกนัและ
แกไขปญหายาเสพติด ณ หองประชุมโรงพยาบาลวารินชําราบ 
 5.งบประมาณยาเสพติดในเรื่องการติดตามนั้น ในระยะ 6 เดือน ม ี 3 อําเภอทีท่ําเรือ่งเบิกเขามา กลัว
จะไปกระทบ 6 เดือนหลงั เนื่องจากงบประมาณมาก ถึง 2,700,000 บาท 
งานการแพทย 

1. สรุปรายงานสถานการณการบาดเจ็บ – เสียชีวิต จากอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตจ.อุบลราชธาน ี
ระหวางวันที่ 9–18 เมย. 2547 

บาดเจ็บ เสียชีวิต พ.ศ. 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2545 (1-17 เมย.) 865 292 1,157 19 2 21 
2546 (11-17 เมย.) 960 264 1,224 13 2 15 
2547 (11-17 เมย.) 679 222 901 6 2 8 
2547 (9 - 18 เมย.) 830 267 1,097 7 2 9 

จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวติในชวงเทศกาล ป 2547 พบวามีผูบาดเจบ็ จํานวน 1,097 ราย โดยแยก
เปนชาย จาํนวน 830 ราย และหญิง 267 ราย พบผูบาดเจ็บเปนชายมากกวาหญิงถึง 3 เทา สวนผูเสียชวีิต มี
จํานวนทั้งสิน้ 9 ราย เปนชาย 7 ราย หญิง 2 ราย ในพื้นที่ 8 อําเภอ คือ อําเภอเขื่องใน,ตระการพชืผล,พิบูลมัง
สาหาร,วารินชาํราบ,สําโรง,เดชอุดม,บุณฑริกและนาจะหลวย 

เมื่อเปรียบเทยีบขอมูลยอนหลัง 3 ป ในชวงเวลาเดยีวกัน (11-17 เมย. ) พบวาในป 2547 มีจํานวน
ผูบาดเจ็บ ลดลง โดยป 2545 มีผูบาดเจ็บ 1,157 ราย ป 2546 1,224 ราย และในป 2547 มีผูบาดเจ็บ เพียง 
1,097 ราย สวนการเสียชวีติ พบวา มีผูเสียชีวิตแตละป ลดลง โดยป 47 จํานวนผูเสียชีวิต เมือ่เทียบกบัป 46 
ในระยะเวลาเดียวกนั ลดลง 7 คน  สําหรับวันที่ไดรับบาดเจ็บมากที่สุดคือวันที ่13 เม.ย. รองลงมา คือวนัที ่12 
เม.ย. และ 14 เม.ย.ตามลําดบั 

• กลุมอายทุี่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตมากที่สุดคือ กลุมอาย ุ15-24 ป คิด
เปนรอยละ 46.86 รองลงมาคือกลุมอายุ 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 13.86 

• สถานะของบคุคลที่บาดเจบ็ ในป 2547 ผูที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต สวน
ใหญ เปนผูขับข่ีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.54 รองลงมาคือ ผูโดยสาร คิดเปนรอยละ 30.72 

• หวงเวลาที่เกิดเหตุที่มกีารบาดเจ็บมากที่สุดคือ เวลา 16.01-20.00 น. คิดเปนรอยละ 31.19 
รองลงมาคือ เวลา 12.01-16.00 น. คิดเปนรอยละ 26.44 น. 

• ยานพาหนะทีท่ําใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือรถมอเตอรไซด คิดเปนรอยละ 78.58  
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• พฤติกรรมเสี่ยงของผูขับข่ี ด่ืมสุรา คิดเปนรอยละ 52.51 ไมสวมหมวกกนัน็อค คิดเปนรอยละ 
69.74 

• ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตมุากที่สุด คือ ถนนอบต./หมูบาน คิดเปนรอยละ 52.78 รองลงมาคือ 
ทางหลวง คิดเปนรอยละ 21.42 

• การนาํสงผูบาดเจ็บ มากที่สุดคือ ญาตินําสง สถานพยาบาล คิดเปนรอยละ 89.42 รองลงมา คือ 
เจาหนาที่ตํารวจ คิดเปนรอยละ 3.37 ,มูลนธิ/ิอาสาสมัคร คิดเปนรอยละ 3.28 ,หนวยกูชีพ
พื้นฐาน/ระดับสูง คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ 

2. การติดตามผลการรักษาผูบาดเจ็บและตายในชวงเทศกาลสงกรานต (9-18 เมย. 2547)  
ตามที่จงัหวัดกําหนดใหโรงพยาบาลทุกแหงรายงานสถานการณการบาดเจ็บและตาย เพื่อประเมิน

สถานการณการบาดเจ็บและตายในแตละวัน และใหติดตามผลการรกัษาตอไปอีก 30 วัน กรณีที่ยังไมทราบ
ผลการรักษา (รหัส = 0) รายงานผลสงใหงานการแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบ 
ภายในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2547 

3. รับสมัครหนวยบริการการแพทยฉุกเฉนิ ณ.จุดเกิดเหตุทัง้ระดับสูงและพื้นฐาน  สสจ.อบ.จะทํา
หนงัสือเชิญผูรับผิดชอบประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการรายงานขอเบิกเงนิตอไป สวนสถานอีนามยันัน้จะ
ใหสมัครดวยแตใหปฏิบัติงานในชวงเวลาราชการ สถานอีนามยัใดที่มรีถและสนใจใหสมัครไดที่งานการแพทย  

4.เร่ือง EMS นั้นงบประมาณมาแลวเพราะฉะนัน้เปนเรื่องที่เราตองดแูลประชาชน  แตยังมีขอจํากัดใน
เร่ืองรถประจําสถานีอนามัยไมครบทุกแหง ทางอําเภออาจจะตองปรับมาตรฐานอุปกรณในรถใหม ทําเครือขาย
กันและสมัครเขามา ซึ่งมีคาใชจายBLS คร้ังละ 500 บาทตอคร้ัง ถาพื้นที่ไหนมีเอกชนที่เปนนิติบุคคลเขามา
ชวยไดอยางมปีระสิทธิภาพก็เปนการดี สําหรับ รพช.นัน้ก็เปนเครือขายทกุแหงอยูแลว 

4. เรงรัดการสงรายงานมะเรง็เตานม งวดที ่1 /2547 (รอบ 6 เดือนแรกกําหนดสงงานการแพทยภายใน
วันที่ 5 เมย. 2547) และขอใหดําเนินการประเมนิผลการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเองของเจาหนาที่และ
อาสาสมัครตามเปาหมายเมอืงไทยแข็งแรง 
มติที่ประชุม  ในกรณีที่ประชาชนแจงผานเบอรโรงพยาบาลโดยตรง ใหรพช.แจงกลับมาที่ ศูนย EMS ดวย 
เพื่อรับเลขปฏิบัติการ และ ใหเปดเครื่องรับวิทยุไวตลอดเวลาดวย  ในสวนของทีมBLS รายชื่อ เจาหนาที่และ
พนักงานขับรถ มาขึ้นทะเบยีนไว เพื่อที่จะได ทราบวาผานการอบรมหรือยัง เราจะไดจัดการอบรมให 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
งานประชาสมัพันธ 
 ดวยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รวมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดมและ
สถานวีทิยุโทรทัศนชอง 11 (กรมประชาสมัพันธ) จะดําเนินการถายทอดสดรายการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกับชุมชน กาวสูปที่ 2 ตอนศูนยสุขภาพชุมชนบานแขมเจริญ ใกลบานใกลใจ” โดยจะเผยแพรในวนัที่ 5 
พฤษภาคม 2547 ระหวางเวลา 14.00-15.00 น. จึงใครขอเชิญทุกทานติดตามชมรายการดังกลาว 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การศึกษาดงูานการบรหิารจัดการระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ  
ดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือขายเฉพาะ

บริเวณ ของโรงพยาบาลชุมชน บนระบบปฏิบัติ LINUX ในระหวางวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2547 เนื่องจากมี
แนวทางในการปรับเปลี่ยน Network Operating System จาก NetWare 3.12 เปน LINUX โดยจะศึกษาดงูาน
ที่โรงพยาบาลแมลาว จงัหวดัเชียงราย ซึง่เปนโรงพยาบาลที่มปีระสบการณในการบริหารระบบที่มีเสถยีรภาพ
มานาน กลุมเปาหมายคณะผูศึกษาดงูานคือผูดูแลระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลชุมชนทกุแหง จาํนวน 
45 คน 

2. การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการฐานขอมูล HCIS ในระหวางวนัที่ 10 - 21 พฤษภาคม 2547 
โดยแบงการอบรมออกเปน 2 รุนๆละ 5 วนั มวีัตถุประสงคการอบรมเพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรู ทักษะ
ในการจัดการฐานขอมูล HCIS การประมวลผล ออกรายงานตามทีต่องการ การดูแล บํารุงรักษาโปรแกรม ซึ่ง
จะชวยใหการใชงานระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานระดับตําบลและอําเภอ มีความคลองตัว มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3. แจงการออกสนับสนุนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอและ
ตําบล ประจาํป 2547 (รายละเอียดดูไดที่ www.phoubon.in.th) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.45 น. 
 
ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม         ลงชื่อ  นางพรทิพย   สาระบุตร  ผูบันทกึการประชุม 
        (นางสาววีระสุดา    สวัสดี)           (นางพรทพิย   สาระบุตร) 

พยาบาลวชิาชีพ  5               พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นายวโิรจน   เซมรัมย  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิโรจน    เซมรัมย)  
   ผูชวยหัวหนางานประชาสมัพันธ 


