สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5 / 2547 วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายชัยพร
พรหมสิงห
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายอัครเดช
สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
5 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประยูร
พันธศิริ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
8 นางศรีสุมาลัย
นิ่มขุนทด
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
9 นส.ดรุณี
คชพรหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
10 นายนิพนธ
กุลนิตย
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
11 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
12 นายนิธิ
ปรัสรา
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
13 นางชลชืน่
แสนใจกลา
สํานักงานสาธารณสุขเขต 14
14 นส.ธันยาพร
เพิ่มวงศ
แทนหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
15 นส.ธีรภา
ธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
16 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
17 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
18 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
19 นายบุญธรรม
ไชยยศ
หัวหนาฝายอนามัย
20 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
21 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานประชาสัมพันธ
22 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
23 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
24 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
25 นางน้าํ เพชร
ตั้งยิ่งยง
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
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นางพรนภัส
นายประทีป
นางหรรษา
นายปยะมิตร
นส.อลิษา
นางรําไพ
นางมาลินี
นายสุรพงษ
นางทิพวรรณ
นางเพ็ญศรี
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นายวิโรจน
นายรัชวี
นางทองเพชร
นายปรีดา
นายอานันท
นายสุวิทย
นางเพชรรุง
นายภิรักษ
นายศิระ
นายพัฒนา
นายปริญญา
นายเทวเจษฐา
นายเดนชัย
นายเจริญ
นายสยาม
นายสมพล
นายพิสิษฐ
นายธีรยุทธ
นายเจษฎา

ประเสริฐไทยเจริญ
บุญธรรม
ชื่นชูผล
สมบูรณ
สุพรรณ
สุวนาม
มนัสธรรมกุล
จารุแพทย
โรจนศตพงค
สมชัย
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
เซมรัมย
ดําบรรพ
ภักดี
สืบสิงห
สิงคิบตร
โรจนศักดิ์โสธร
ไพรพยอม
รุงพัฒนาชัยกุล
เมืองไทย
ตันสกุล
ชํานาญ
ภาเรือง
ตั้งมโนกุล
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
จันทรจุลเจิม
เวชกามา
สมหวัง
คําศรีสุข

หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
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นายพิทักษพงษ
นายสวัสดิ์
นายสุพจน
นายสุพจน
นายณรงค
นายประวิทย
นายลําพูน
นายทองอินทร
นายสัมพันธ
นางศิวาภรณ
นายอดุลย
นายมนตรี
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายนันทพร
นายยุรวัฒน
นายประจวบ
นายมัธยม
นายสมพงษ
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายทนงศักดิ์
นายชวน
นายธนายุทธ

จันทรแดง
ทองผา
แสงสวาง
บุญทา
แผลงศร
พันธจูม
ฉวีรักษ
ชัยธานี
กุลพร
เงินราง
วรรณชาติ
ออนเนตร
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
ศุภสร
ทองผา
แกวทอง
สุพัฒน
พงษชีวนิ
กมลฤกษ
ผองแผว
หลักเขต
จันทรเลื่อน
ศรไชย

ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายพัสกร
ชิณวงศ
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
3 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
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นายธีรพล
นายครรชิต
นายวรวิทย
นายเสกสรร
นายประเทือง
นางบุญเรือง
นางฉวีวรรณ
นางอัญชลา
นางลําดวน
นายกําแหง
นส.วนิดา
นส.พิมณฑิพา
นายจตุรพิศ
นายวิลพงษ

เจนวิทยา
เกยไชย
กิตติวงศสุนทร
สลับศรี
แกวหยอง
ชัยสิทธิ์
แกวมณี
พรมสีใหม
ศรีขาว
สมสุข
ชัยเวชกุล
มาลาหอม
สมหอม
พรหมนอย

ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
หัวหนาศูนยสขุ ภาพชุมชนสุปฎนาราม
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร

เริ่มการประชุมเวลา 13.45 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขออภัยทุกหนวยงานที่เลีย่ งการประชุมมาเปนวันนี้ เนื่องจากมีการประชุมประจําเดือนหัวหนา
สวนราชการจังหวัดในวันที่ 31 เมย. 2547 และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดจะตองเขารับ
พระราชทานบัตรสมาชิก To Be Number One ที่หางสรรพสินคามาบุญครอง และนํามามอบตอยัง
หนวยงานในสังกัดทุกอําเภอ
งานเรงรัดเรื่องอาหารปลอดภัยที่จะตองมีการดําเนินงานอยางเรงรัดใหครบ 100 % ฉะนั้น
เกณฑชวี้ ัดใน Healthy Thailand ที่เกีย่ วของจะตองปรับใหเปน 100%
ชวงปลายเดือนกรกฎาคม จะมีการประชุมใหญหลายการประชุมดวยกัน คือ
วันที่ 27-28 กค. 2547 ประชุมมหกรรมศูนยสุขภาพชุมชน โดยเชิญตัวแทน PCU ระดับเขตมา
นําเสนอผลงาน และมีตวั แทนแตละจังหวัดมารวมรับฟง

5
วันที่ 26 กค. 2547 ประชุมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูอาํ นวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ
พรอมทัง้ ผูบริหารจากทุกกรมในกระทรวง
วันที่ 26-30 กค. 2547 มหกรรมอาหารปลอดภัยและมหกรรมออกกําลังกายระดับเขต
สรุปผลการประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการจังหวัด โดย นพ.ชัยพร พรหมสิงห
1. ขาราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงในพืน้ ที่จงั หวัดอุบลราชธานี
- นายกฤตย แกวปน ทอง อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจากอุตสาหกรรมจังหวัด
เลย
- นายเอกวิช เมืองวงษ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจาก จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
- นายกุณศักดิ์ บุญศรี หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจาก หัวหนา
สํานักงานประกันภัยจังหวัดยโสธร
- นายสมยศ สุขเจริญ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ยายมาจาก เจาหนาที่บริหารงานประมง 7
ฝายพัฒนาการประมง จังหวัดปทุม
2. ขาราชการที่ยายไปดํารงตําแหนงใหมนอกพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
- นางณัฐยา อนุดิษฐ จัดหารงานจังหวัดอุบลราชธานี ยายไปดํารงตําแหนง จัดหางาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- นายไพศาล อมรศาสตร หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัดอุบลราชธานี ยายไปดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ
- นายพิศ นพรัตน ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ยายไปดํารงตําแหนงประมงจังหวัดสงขลา
3. เรื่องความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการที่ 3 ทางสํานักงานจะไดมีหนังสือแจงรายละเอียดใหทราบตอไป
4. เรื่องการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการความรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตาม
ชายแดนไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงของ สปป.ลาว ซึง่ จะมีปญหาเรื่องการไม
เคารพขอตกลง
5. เรื่องการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2547 โดยมีการแจงเตือนการ
เบิกจายต่ํากวาเปาหมายของจังหวัด
6. เรื่องการแจงเตือนสภาพภูมิอากาศในชวง 2-3 เดือนที่จะถึง ซึ่งเปนชวงหนาฝน อาจจะมีพายุเขามา
1-2 ลูก และชวงระยะฝนทิ้งชวงในเดือนกรกฎาคมซึ่งอาจจะแลง จึงขอใหมีการกักเก็บน้ําสําหรับใชไว
ดวย
7. Mobile Unite จะสามารถออกใหบริการไดตั้งแตเดือนมิถนุ ายนนี้
8. เรื่อง โครงการกอสรางสะพานเชื่อมระหวางเทศบาลนครอุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชําราบ
ซึ่งเปดใหใชงานไดตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.3700 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2547 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
และ Down load ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
1. การเปดรับนักศึกษาใหม ซึง่ ไดเปดการศึกษาไปตั้งแตวันที่ 31 พค. 2547 ทัง้ 3 ดานหลักสูตร
หลักสูตร On Top จะมีเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรเทานัน้ สวนหลักสูตรพยาบาลตอเนื่องนั้น
ขอใหผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ไดเตรียมความพรอมในทุกๆดาน กอนเขารับการศึกษา
2. การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลตอเนื่อง สวนกลางจะเปนผูแจงจํานวนผู
เขารับการศึกษาของจังหวัด คือ จํานวน 23 คน ซึง่ การประกาศผลจะประกาศในนามของจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งนี้ผูเขารับการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กาํ หนดไว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ศูนยอนามัยที่ 7
1. การนิเทศ รร.ตชด. ซึ่งในวันที่ 22 มิ.ย. 2547 นิเทศที่ รร.ตชด.บานตาเอ็ม ต.ตาเกา สอ.ยางใหญ
กิ่งอ.น้ําขุน และวันที่ 23 มิย. 2547 นิเทศที่ รร.ตชด.บานทาแสนคูณ และ รร.ตชด.บานคําสะอาด ต.
ยางใหญ สอ.โดมประดิษฐ อ.น้ํายืน วันที่ 24 มิย. 2547 รร.ตชด.บานปาไม ต.คอเล็น สอ.หนองเรือ อ.
บุณฑริก และที่ รร.ตชด.บานแกงศรีโคตร สอ.แกงศรีโคตร อ.สิรินธร วันที่ 25 มิย. 2547 รร.ตชด.บาน
ปากลา สอ.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม
2. เรื่องงานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยอธิบดีกรมอนามัยไดมีหนังสือและสงแบบสอบถามมายังทุก
ชุมชนทุกหมูบา น ขอใหตดิ ตามและสงกลับตามกําหนดดวย เพือ่ เตรียมการจัดงานรวมพลังสราง
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 พย. 2547 โดยมีเปาหมาย 33 ลานคน
3. เรื่อง วิง่ 30 สูสุขภาพดี ในกลุมนักเรียน ซึง่ ในปนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินรางวัล คือชนะเลิศใน
ระดับอําเภอไดรับ 3,000 บาท และชนะเลิศระดับจังหวัดไดรับ 5,000 บาท สวนโรงเรียนที่สามารถเขา

7
รวมการแขงขันไดนั้นจะตองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเทานั้น และมีอายุไมเกิน 12 ป จึงใครขอให
ผูรับผิดชอบดําเนินการและติดตอยืมเงินไดตั้งแตวันนี้
4. เนื่องจากวันที่ 2 มิย. 2547 เปนวันวิสาขบูชา ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศรวมกับ สสส. จังหวัด
อุบลราชธานี จึงไดจัดการวิง่ วิสาขพุทธบูชา ที่ วัดหวยวังนอง ตั้ง แต 16.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป
2547
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%
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%
3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มีความพึงพอใจในบริการ
อยางนอย 80%
3.3 เจาหนาทีผ่ ูใหบริการ มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ อยางนอย 80%
4 เรื่องรองเรียน
4.1 เรื่องรองเรียนทั่วไป ไดรับการดําเนินการแกไข
80%
4.2 เรื่องรองเรียนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100%

พค.47

เมย.47
95.93%

มีค.47
95.17%

กพ.47
93.07%

(1,395,494 คน) (1,394,200 คน)

12.5%
5.26%
กําลังดําเนินการ

5.26%

กําลังดําเนินการ

สํารวจ มิย.
สํารวจ มิย.
สํารวจ มิย.

100%

100%

99.70%

100%

100%

66.67%
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ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
เมย.47
5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน
5.1 จํานวนวันที่โอนเงินตามเกณฑการจัดสรรจาก
15 วัน
จังหวัด ไปยังหนวยบริการ (เกณฑไมเกิน 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%
5.5 หนวยบริการ ที่ออกรายงานการเงิน โดยใชระบบ
100%
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100%
บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย
6
80%
7 การกระจายกําลังคน
7.1 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลนแพทย/ทันต
แพทย /เภสัชกร/พยาบาล
7.2 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลน ไดรับการ
ชวยเหลือ
5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
เมย.47
1 การลดอัตราปวย
1.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ต่ํากวา base line 10.10
3.35
(อัตราปวยต่ําสุดของ 5 ป ยอนหลัง 41-45)
(181ราย) (60ราย)
1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดอยางมี
100%
100%
ประสิทธิภาพ 80%
2 การปองกันการแพรระบาด
2.1 คา HI < 10 ไมต่ํากวา 80%
69.89% 69.00%
2.2 คา CI = 0 ไมต่ํากวา 80%
- วัด
70.86% 67.70%
- โรงเรียน
78.95% 72.66%
- สถานบริการสาธารณสุข
100%
100%
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
100%
100%
ควบคุมโรค 80%

มีค.47

กพ.47

15 วัน

15 วัน

มีค.47

กพ.47

0.89
(16ราย)

0.84
(10ราย)

100%

100%

69.35%

58.26%
89.60%

67.70%
72.66%
100%
100%

100%
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ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%
3 การควบคุมการระบาด
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
5.3 การควบคุมโรคไมติดตอ
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%
1.4 อาสาสมัครสตรี แกนนําสตรี แกนนํากลุมแมบาน
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%
1.5 สตรีอายุ 35 ปขึ้นไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทุกเดือน 40%
1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางถูกตอง เปนประจําทุกเดือน 40%
1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ตรวจเตานมตนเอง
พบความผิดปกติ
1.8 สตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ทีต่ รวจเตานมตนเอง พบ
ความผิดปกติ ไดรับการสงตอเพื่อการวินิจฉัย 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%

พค.47

เมย.47

มีค.47

กพ.47

100%

100%

100%

100%

พค.47

เมย.47

มีค.47

กพ.47

39.32%
0.05%
(115ราย)
100%
100%
100%

39.32%
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ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
เมย.47
มีค.47
กพ.47
2.2 สตรีอายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 ป ไดรับการ
32.19%
13.28%
ตรวจ Pap Smear 40%
2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวินิจฉัยโรคโดย
100%
สูติ นรีแพทย 80%
2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการสงตอเพื่อการ
100%
รักษาตามมาตรฐาน 80%
2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการติดตามดูแลรักษา
80%
5.4 การควบคุมโรคเอดส
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป 2531 –
20 พค.47 ดังนี้
- ผูปวยโรคเอดส
จํานวน 3,465 ราย
เสียชีวิต 547 ราย
- ผูติดเชื้อมีอาการ
จํานวน 1,088 ราย
เสียชีวิต 78 ราย
- ผูปวยรายใหม ป 2547
จํานวน 21 ราย
- ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47
จํานวน 8 ราย
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส
1
100%
100%
หญิงคลอดและฝากครรภ ทีต่ ิดเชื้อ HIV ไดรับยาตาน 84.40%
2
ไวรัส 100%
(65ราย)
3 จํานวนเด็กติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV
100%
4 สามีที่เชื้อ HIV ไดรับการดูแลตอเนื่อง 100%
(51ราย)
หญิงหลังคลอด สามี ลูก ที่ตดิ เชื้อ HIV ไดรับการดูแล
5
ตอเนื่อง 100%
6 ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยา
ตานไวรัสเอดส (ARV)

เมย.47

มีค.47

กพ.47
0
0

100%
(23ราย)
100%
(151ราย)

0
0

11
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
- เปาหมาย 40,000 ราย
801
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)
813
- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)
900
- ผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547
70
- ผูปวยออกจากโครงการ เดือนเมษายน 2547
21
5.5 งานยาเสพติด
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
1 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และสุรา
1.2 รานคาที่จาํ หนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กต่าํ กวา 18 ป" 100%
1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหรี่ได
ถูกตอง 100%
- สถานบริการสาธารณสุข
- โรงเรียน
- สถานที่ราชการ
- รานอาหารที่ติดแอร
- ศูนยการคา)

เมย.47

มีค.47
801
648
735

กพ.47
801
647

เมย.47

มีค.47

กพ.47

19.64%
(390แหง)
21.13%
(116แหง)
11.98%
(142แหง)
51.30%
(118แหง)
46.67%
(7แหง)
100%
(7แหง)

54แหง
3แหงถุ

2 การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
100%
100%
100%
100%
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%
(126 ราย) (9,792 ราย) (9,792 ราย) (9,792 ราย)
2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรบั การบําบัดครบกําหนด
98.45%
100%
100%
100%
มากกวา 80%
(126 ราย) (9,792 ราย) (9,792 ราย) (9,792 ราย)
2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรบั การติดตาม 79.77%
7,811 ราย
8,000ราย
4 ครั้งใน 1 ป มากกวา 80%
(7,811ราย)
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เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
เมย.47
มีค.47
กพ.47
2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4 99.62%
6,500ราย
ครั้งตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70%
(7,781 ราย)
2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
10 แหง
10 แหง
1 แหง
1 แหง
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกําหนดและ
(50%)
(50%)
(อ.มวงฯ) (อ.มวงฯ)
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50%
2.6 มีการบันทึกขอมูลรายบุคคล ในระบบฐานขอมูล
100%
100%
100%
100%
บสต. ครบถวน 100%
3 การปลุกพลังแผนดินและการปองกัน
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
42.46%
65,098 คน
253,867คน
(226,249คน)
นอยรอยละ 50
92.08%
3.2 50%ของโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100%
100%
100%
(1,212แหง)

3.3 50%ของชุมชนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม

100%

9.90%
(268แหง)
46.79%
(51แหง)

3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ 46.79%
มีกิจกรรม
(51แหง)
3.5 สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ไดรับการรักษา
100%
100%
มากกวา 80%
3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
100%
100%
จิตใหเยาวชน 80%
3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ50% 100%
100%
3.8 โรงเรียนมัธยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90%
100%
100%
3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50% 100%
46.79%
5.6 การออกกําลังกาย
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
เมย.47
ประชาชนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกาย ไมนอยกวา
90.39% 90.04%
1
50%
(1,467,659) (1,462,023คน)
72.32% 71.81%
2 จํานวนชมรมออกกําลังกาย
(857แหง) (851แหง)

37%
100%
(5,353คน)
100%

100%

100%
100%

100%
100%

มีค.47

กพ.47
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เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
3 จํานวนชมรมออกกําลังกายในหมูบา น/ชุมชน
4 จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย
5.7 อาหารปลอดภัย
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซื้อ
1
ระดับพื้นฐาน 100%
2
3
4
5
6
7
8

พค.47
เมย.47
2,620แหง 100%
3,064แหง 3,042แหง
พค.47

อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดี
1 ตลาด: 1 อําเภอ
อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดีมาก
รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไม
ต่ํากวา 30%
แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food
Good Tests ไมต่ํากวา 30%
รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตา่ํ กวา 45%
แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่ํา
กวา 45%
อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%
- สารเรงเนือ้ แดง
- สารกันรา
- สารฟอกขาว
- บอแรกซ
- ฟอรมาลิน
- ยาฆาแมลง

100%
(47ตัวอยาง)
95%
(33จาก664ตย.)

88.60%
(73จาก638ตย.)

98.20%
(30จาก1635ตย.)

96.80%
(13จาก402ตย.)

94.60%
(106จาก1973ตย.)

มีค.47

กพ.47

เมย.47
30.00%
(9 แหง)
13.33%
(4 อําเภอ)
0

มีค.47
30.00%
(9 แหง)
3.33%
(1 แหง)

กพ.47

25.20%

15.60%

21.08%

12.63%

24.30%

23.40%

30.72%

16.20%

21.08%

17.65%

24.30%

23.40%

100%
94.42%
87.30%
98.01%
96.30%
99.37%

7 แหง
1 แหง
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เครื่องชี้วัดความสําเร็จ

10 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP

พค.47
เมย.47
100%
100%
(143 แหง) (143 แหง)

5.8 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
1 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผู 19 แหง
มีความคิดฆาตัวตาย
(100%)
1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
359 แหง
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย
(100%)
1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ 359 แหง
เฝาระวัง การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%
(100%)
1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร
1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด 359 แหง
กรองบุคคลออทิสติก
(100%)
1.6 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหม
1,173 คน
ในเดือน)
1.7 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
2คน
1.8 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
2คน
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต
2 การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)
2.1 เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการรวมทุกดานสมวัย ไมนอย
กวา 90%
2.2 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลีย่ IQ ไมนอยกวา 90
2.3 เด็ก 6 - 18 ป มีคาเฉลีย่ EQ ไมนอยกวารอยละ 75
2.4 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเล็ก
นาอยู อบต.ละ 1 แหง
2.5 ผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็กนาอยู ไดรับการฝกอบรม
และมีความรูผา นเกณฑประเมิน ไมนอยกวา 30%

มีค.47

กพ.47

เมย.47

มีค.47

กพ.47

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.73

2.73

2.73

359 แหง
(100%)

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93.91%
ประเมิน เม.ย.47
ประเมิน เม.ย.47
0.70%
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เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
2.6 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไมนอ ยกวา 80%
2.7 หญิงตัง้ ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 ครั้ง
คุณภาพ 95%
2.8 หญิงตัง้ ครรภไดรับการคัดกรองธาลัสซีเมีย 80%
2.9 หญิงตัง้ ครรที่มีภาวะโลหิตจาง 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 ทีม่ ีพัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100%
2.14 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93%
2.15 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไมเกิน 30
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ
5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
พค.47
สถานบริการสุขภาพ มีการใหบริการดานการแพทย
1
13.95%
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%
ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการดาน
26.22%
2 การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย (19รพ.,67
80%
สอ.)
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ. อยางนอย
3
0.09%
1% ของมูลคาการใชยา
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย
4
0.23%
3% ของมูลคาการใชยา

เมย.47
66.24%
(785แหง)

มีค.47

กพ.47

100%

99.80%

99.00%

100%

100%

100%

92.10%

91.49%

90.12%

73.80%

สํารวจ มิย.47
สํารวจ มิย. 47
สํารวจ มิย. 47
84.91%
19.23

39.91

47.67

เมย.47

มีค.47

กพ.47

13.95%

12.94%

12.94%
13.95%
0.09%
0.36%

0.07%
0.31%

0.32%
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เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
โรงพยาบาลชุมชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2
5
อยางนอย 50%
6 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%
ยาและผลิตภัณฑสมุนไพรทีผ่ ลิตจาก รพ.ของรัฐ สง
12
ตรวจไดมาตรฐาน อยางนอย 50%
มติที่ประชุม รับทราบ

พค.47
87.47%
(17แหง)
910
21.68%
(67แหง)

เมย.47
94.74%
(18แหง)
1,039
21.68%
(67แหง)
31 ครั้ง

มีค.47
89.74%
(17แหง)

กพ.47
84.21%
(16แหง)

21.68%
(67แหง)

6.80%
(21แหง)

กําลังดําเนินการ
18.92%

19.13%

19.13%

19.18%

83.51%

83.33%

83.33%

83.29%

0

0

0

0

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายควบคุมโรค
1. งานโรคติดตอ
1.1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก
-รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี
ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
-สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนพฤษภาคม ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
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1.2. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
องคการอนามัยโลกขอตรวจสอบผลงานเพือ่ เตรียมรับรองผลการ กวาดลางโปลิโอของประเทศ
ไทย โดยจะสุม จังหวัดลงสํารวจขอมูลจริงในพืน้ ที่ และสถานบริการทุกระดับระหวางวันที่ 18 – 22 สค.
2547 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอใหแจงเจาหนาทีท่ ุกระดับจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลเพื่อรอรับการ
ตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดตางๆ งานโรคติดตอจะสําเนาเอกสารเพื่อดําเนินการตอไป
1.3.งานระบาดวิทยา
สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนพฤษภาคม
ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2.งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค
2.1. ผลการดําเนินงานโครงการปองกันการแพรเชื้อ เอชไอวี จากแมสลู ูก : (ต.ค. 46 – เม.ย.
2547)
- ฝากครรภรายใหม (สะสม) ทัง้ หมด
จํานวน
7,167
ราย
- ตรวจหาเชื้อ เอชไอวี
จํานวน
7,167
ราย (100%)
- ผลเลือด เอชไอวี บวก
จํานวน
41
ราย (0.6%)
- คลอด (สะสม) ทั้งหมด
จํานวน
11,216
ราย
- มีผลการตรวจ เอช ไอ วี
จํานวน
10,887
ราย ( 97.1%)
- ผล เอช ไอ วี บวก
จํานวน
77
ราย (0.7%)
- ไดรับยาตานไวรัส
จํานวน
65
ราย (84.4%)
2.2. ผลการดําเนินงานโครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
- จํานวนหญิงหลังคลอดที่ตดิ เชื้อเอช ไอ วี เขาโครงการทั้งสิน้ (สะสม) จํานวน 233 ราย
- จํานวนชายหรือสามี เอช ไอ วี บวก ที่เขาโครงการ (สะสม)
จํานวน 51 ราย
- จํานวนเด็กทีเ่ ขาโครงการ
จํานวน 8 ราย
2.3. สรุปผลการดําเนินงาน ขยายโอกาสการดูแลรักษาผูป วยเอดสดวยยาตานไวรัส (ARV)
- เปาหมาย
จํานวน
801 ราย
- จํานวนผูปวยที่กนิ ยาสะสม
จํานวน
900 ราย
- จํานวนผูปวยที่รับยา ARV ณ ปจจุบนั
จํานวน
813 ราย
- จํานวนผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547
จํานวน
70
ราย
- จํานวนผูปวยที่ออกจากโครงการ เดือนเมษายน 2547 จํานวน
21
ราย
2.4. ผลการดําเนินงานโครงการ น้ําพระทัย ขจัดภัยวัณโรค
- จํานวนผูปวย positive และไดรับการสัมภาษณการตรวจคัดกรองวัณโรค จํานวน 18 ราย
- จํานวนผูทมี่ ารับบริการ Post – test counseling และ เอชไอวี บวก
จํานวน 15 ราย
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ฝายอนามัย
1. โครงการวิ่ง 30 สูสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2547
ระดับอําเภอทุกอําเภอ ขอใหจัดกิจกรรมแขงขันวิง่ ผลัดเปนทีมๆละ 30 คน ในระยะทาง 400
เมตร ทีมที่ทาํ เวลาไดนอยทีส่ ุดเปนทีมชนะเลิศ จะไดรับเงินรางวัลเงินสด 3,000 บาท และเปนตัวแทน
ของอําเภอเขามาแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยขอใหทกุ อําเภอดําเนินการแขงขันใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 18 มิย. 2547
ระดับจังหวัด จะทําการแขงขันชิงชนะเลิศระดับจังหวัดในวันที่ 22 มิย. 2547 ณ สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ทีมชนะเลิศ จะไดรับรางวัลเงินสด 5,000 บาท และเปนตัวแทน
จังหวัดเขาไปแขงขันในระดับเขตตอไป
2. งานสุขาภิบาลอาหาร (Clean Food Good Taste)
จังหวัดอุบลราชธานีเปนหนึ่งในจังหวัดนํารอง
ที่จะตองมีการดําเนินงานใหได
100%
สถานการณจงั หวัดอุบลราชธานีมีเพียงรานอาหาร 22.48% และรานอาหารแผงลอย 18.64% ฝาย
อนามัยจะจัดประชุมชมรมผูประกอบการรานอาหารทุกอําเภอ ผูเขาประชุมประกอบดวย ตัวแทนจาก
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจาก รพช. สนง.สสอ.และสสก. แหงละ 1 คน ประธานชมรม รองประธานชมรม
และเลขานุการของชมรมรานอาหารแตละอําเภอ รวมอําเภอละ 5 คน ประชุมในวันที่ 10 มิย. 2547 ณ
หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี
3. งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ 18 มิย. 2547 ออกปฏิบัติงานที่บา นหินสูง ม. 5 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ฝายคุมครองผูบริโภค
ทาง อย. ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง มาเพื่อพัฒนาดาน Clean Food Good Taste ทาง
ฝายจะจัดสรรโดยพิจารณาจาก จํานวนกลุมเปาหมาย เชน สถานที่ผลิตอาหาร รานขายยาที่เกี่ยวของ
กับยาและเภสัชเคมีภัณฑ ตลาด รานอาหาร แผงลอย และโรงเรียนมัธยม รวมทัง้ โครงการที่แตละ
CUP วางแผนมาตั้งแตตน
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
1.งานสุขภาพจิต
การสัมมนานิเทศติดตามประเมินผลโครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน
เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ในวันที่ 3 มิย. 2547 ณ หอง
ประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี ในพืน้ ที่อําเภอเมือง / เดชอุดม / วารินชําราบ / ตระการพืชผล /
พิบูลมังสาหาร โดยใหคัดเลือกพื้นทีท่ ี่ดําเนินกิจกรรมดีเดนเขารวมสัมมนาเพื่อคัดเลือก 1 ชุมชน เปน
ตัวแทนนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัดเขารวมประกวดในระดับเขต วันที่ 10–11 มิย.2547 ณ
โรงแรมเนวาดา แกรนด จังหวัดอุบลราชธานี
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2. งานยาเสพติด
2.1. งานประกวด To be number one Teen Arobics & Dancexercise Ubonratchatani
- รับสมัครไดที่งานสุขภาพจิตและยาเสพติด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- คุณสมบัติ : สมาชิก To be number one อายุ 10 – 24 ป 1 ทีมไมเกิน 12 คน เตนในเพลง To be
number one Version ลาสุด (แบบเร็ว)
รางวัล ชนะเลิศ 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
ชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
หมายเหตุ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มิย. 2547 ชิงชนะเลิศ 26 มิย. 2547 ณ สนามทุง ศรี
เมือง
2.2. ประชุมเครือขายงานยาเสพติดและสุขภาพจิตระดับอําเภอวันที่ 15 มิย. 2547 ณ หอง
ประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สสจ.อุบลราชธานี เวลา 09.00 – 16.30 น.
2.3. สรุปผลการดําเนินการติดตามผูเสพ / ผูติดยาเสพติด
ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
ฝายบริหารงานทั่วไป
1.งานประชาสัมพันธ
1.1. งานแถลงขาวสาธารณสุขประจําเดือน
ดวย สนง.สสจ.อุบลราชธานี โดยงานประชาสัมพันธ จะจัดใหมงี านแถลงขาวสาธารณสุขเปน
ประจําทุกเดือน ตลอดปงบประมาณ 2547 เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของโครงการ เมืองไทย
แข็งแรง (Healthy Thailand) และประชาสัมพันธกิจกรรมงานดานตางๆของกระทรวงสาธารณสุขใน
จังหวัดอุบลราชธานี จึงใครขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหงรวมกิจกรรมดังกลาว
โดยสงขอมูล หรือ รวมแถลงขาว ดวยตนเอง พรอมทัง้ เตรียมขาวงานของทานเพื่อแจกผูสื่อขาวในวัน
แถลงขาวจํานวน 60 ชุดดวย สําหรับกําหนดวันแถลงขาวจะจัดขึ้นในสัปดาหที่ 3 ของแตละเดือน (กอน
ประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการสาธารณสุข)
และเพื่อใหการดําเนินงานดานการ
ประชาสัมพันธ เปนไปตามวัตถุประสงค ใครขอใหทุกหนวยงานแจงชื่อเจาหนาที่ผูประสาน หรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธหนวยงานของทาน พรอมเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอ
ไดสะดวก มายังงานประชาสัมพันธ ฝายบริหารงานทั่วไปดวย
1.2. แจงหมายเลขโทรศัพทสายตรงใหม
ตามที่ไดมีการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ใหม นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพทภายใน งานประชาสัมพันธ ฝายบริหารงานทั่วไป จึงขอแจงให
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ทุกหนวยงานทราบ ทัง้ นี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและหนวยงานราชการอื่นในการติดตอ
ประสานงาน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1. ดวยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาระบบการรายงาน
ขอมูล Healthy Thailand ในลักษณะของ Web Base Application ผูรับผิดชอบระดับอําเภอ จะตอง
ดําเนินการบันทึกขอมูลในโปรแกรมดังกลาว ใน http://healthy.phoubon.in.th โดยตัดยอดขอมูลทุก
วันที่ 25 ของเดือน สงขอมูลผานเครือขาย Internet มาที่ Server ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
เพื่อใหการบันทึกขอมูลดังกลาว เปนไปดวยความถูกตอง จึงใครขอเชิญผูรับผิดชอบขอมูล
Healthy Thailand ระดับอําเภอ เขารับการบอรมการใชงานโปรแกรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ณ
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดจะแจงทางหนังสือ
ราชการตอไป
2.2.
รายงานผลการออกดําเนินการสนับสนุน
การดําเนินงานพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ชวงเดือนพฤษภาคม 2547
ปญหาที่พบ
- PCU , สถานีอนามัย ไม update HCIS ใหเปน Version ใหม (update วันที่ 1 เม.ย.47)
สามารถ Download ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th หัวขอ Download
- ไมสามารถสงขอมูล 18 แฟมหลักจากโปรแกรม HCIS ได
แนวทางการแกไขปญหา : ตองสราง Folder
- C:\HCIS_EXP
- C:\HCIS_PCU
- โปรแกรม Run ชาสาเหตุเนื่องจากขนาดของแฟมขอมูลใหญ
แนวทางการแกไขปญหา : ตอง Back Up ขอมูลทุกวัน โปรแกรมจะดําเนินการกระชับ
ฐานขอมูลใหโดยอัตโนมัติ (ขนาดแฟมขอมูลจะมีขนาดลดลงประมาณครึ่งหนึง่ )
ในการนี้ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ระดับอําเภอ ในการวินิจฉัยปญหา สาเหตุ
และแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร
เพื่อใหสามารถชวยเหลือหนวยงานระดับตําบลได
ขอให
ผูรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอรของ สนง.สสอ. แตละอําเภอ เขารวมดําเนินงานตามกําหนดการที่แจง
แลว
3. งานบริหารทั่วไป
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3.1. เรื่อง มาตรการ 3 ทางฝายยังไมไดรับแจงแนวทางปฏิบัติการกระทรวง จึงไดใหแตละ
หนวยมีการดําเนินงานตามแนวทางของจังหวัด โดยจัดทําแบบมอบหมายงานและแจงใหบุคลากรใน
สังกัดทราบ
3.2. มีสารจาก รมต.กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับพนักงานของรัฐทีเ่ ปลี่ยนเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ ซึ่งเปนผลจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 พค. 2547 (ไดสําเนาแจก ผอก.รพช.ทุกแหงทราบ
แลว)
3.3. เงินเดือนใหม เริ่มจายตัง้ แตวันที่ 31 พค. 2547 นี้ (3% เพิ่ม 2 ขั้น)
3.4. คําสั่งยายขาราชการไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ในชวงเดือนเมษายน สวนการแตงตั้ง
หัวหนาสถานีอนามัยไดทําคําสั่งเสนอจังหวัดเรียบรอย
ซึ่งเปนคําสัง่ รักษาการในตําแหนงกอน
เนื่องจากตองรอเลขตําแหนงจากกระทรวง ที่อยูในระหวางดําเนินการ
3.5. งบลงทุนป 2546 ที่ไดประกวดราคาและมีการเซ็นสัญญา คือ สถานีอนามัย 1 แหง และ
บานพัก 1 แหง โดยการประกวดราคาครั้งที่ 2 จะเปดซองในวันที่ 7 มิย. 2547 (บานพัก 4 แหง และ
สถานีอนามัย 1 แหง) สวนคุรุภัณฑ ป 2546 เปดซองเมื่อวันที่ 2 เมย. 2547 ซึ่งจะไดมีการประกวด
ราคาใหม 5 กลุม (ผาน 7 กลุม) ดานงบลงทุน ป 2547 ที่ไดรับแจง คือ ครุภัณฑ 40 ลานบาท กอสราง
23 ลานบาท รวม 63 ลานบาท โดยแยกเปนรายการ คือ รายการต่ํากวา 1 แสนบาท มี 4 รายการ
รายการ1 แสนบาท ถึง 2 ลานบาท มี 50 รายการ และรายการตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป มี 2 รายการ
ฝายบริหารจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้
มติที่ประชุม
เรื่อง Food safety, Clean Food Good Taste ขอใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกๆป
โดยมีการดําเนินงานทุกราน และเนนการมีสวนรวมของชุมชนซึ่งเปนตัวแทนจากองคกรตางๆ และ
ตัวแทนชมรมผูประกอบการรานคา ทัง้ นีผ้ ูประกอบการรานคาควรจะรับรูและเขาใจถึงความสําคัญใน
โครงการนี้ดว ย
งบลงทุนหากสามารถกระจายลงอําเภอไดใหกระจายลงใหอําเภอดําเนินการไดเลย ( ตามที่
ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจให) แตหากตองมีคนกลางขอใหอาํ เภอแตงตั้งคณะกรรมการมาดวย
การกําหนดคุณสมบัติของคุรุภัณฑขอใหประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและตรวจสอบใหเรียบรอย
กอนการประกวดราคาเพื่อปองกันการผิดพลาดและการลาชา
ทัง้ นี้ขอใหเรงดําเนินการใหเสร็จทัน
กําหนด

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ขอแนะนําขาราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม
1. พญ. เพชรรุง ไพรพยอม
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
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2. นพ.ศิระ เมืองไทย
3. นพ.เทวเจษฎา ภาเรือง
4. นพ.พิสิษฐ เวชกามา
5. นพ.เจษฎา คําศรีสุข
มติที่ประชุม รับทราบ

ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย

ปดการประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5

ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานประชาสัมพันธ

