
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  7 /  2547  วันที่   30  กรกฎาคม  2547 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นางน้าํเพชร ต้ังยิ่งยง รก. นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน 
3 นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายบุญเติม บุญชัย แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
6 นายปรทิัศน เจริญชาง แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
7 นางเจริญศรี โควินท แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
8 นางดรุณี คชพรหม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
9 นายอรสทิธิ ์ ไหลหลั่ง แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7  

10 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
11 พอ.นพ.บวร แมลงภูทอง แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7   
12 นส.พิรุฬหลักษณ สุวรรณกูฏ แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
13 นางอาร ี จึงเจริญนรสุข แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
14 นส.อมรรัตน จงตระการสมบัติ แทนหัวหนาสาํนักงานสาธารณสุขเขต 14 
15 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
16 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
17 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
18 น.ส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
19 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
20 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
21 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
22 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานประชาสัมพันธ 
23 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
24 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
25 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
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26 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
27 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
28 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
29 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
30 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
31 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
32 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
33 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
34 นายสุระ เสนาเทพ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
35 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
36 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
37 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
38 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
39 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
40 นายอดิศักดิ ์ พลเวียง แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
41 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
42 นางอุไร สอนอาจ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
43 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
44 นายณรงคชัย อันชื่น แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลวารนิชําราบ 
45 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
46 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
47 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
48 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
49 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
50 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
51 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
52 นายชูวทิย ธาน ี แทนสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
53 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
54 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
55 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
56 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
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57 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
58 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
59 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
60 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
61 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
62 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
63 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
64 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
65 นายนนัทพร ศุภสร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
66 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
67 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
68 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
69 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
70 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
71 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
72 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
73 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
74 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายอัครเดช สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
5 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
6 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
7 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
8 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
9 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

10 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
11 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
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12 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
13 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
14 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
15 นางสาววนิดา ชัยเวชกุล ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
16 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
17 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
18 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
19 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
20 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
21 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
22 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
23 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

 
พิธีการกอนการประชุม 
1. พิธีมอบทนุการศึกษาแกบุตรสมาชิกชมรมแมบานสาธารณสุข  ทีม่ีผลการศึกษาดีเดน จากมลูนิธิ
รวมใจ  แมบานสาธารณสุข   คือ นางสุภาวดี แกวสงา โดยประธานชมรมแมบานสาธารณสุข สาขา
จังหวัดอุบลราชธาน ี
2. พิธีมอบรางวัลใหแกศูนยสุขภาพชุมชนที่มารวมแสดงผลงานในงานมหกรรมศุนยสุขภาพชุมชน 

2.1 ศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนระดับเขตที่ไดรับการ Vote ใหเปนศนูยสุขภาพชุมชนทีน่า
ประทับใจ  ไดแก ศูนยสุขภาพชุมชนโละจดู อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส จากเขต 18 

2.2 ศูนยสุขภาพชุมชนที่ใหความรวมมือในการจัดกจิกรรมตลอดการจัดนิทรรศการ ไดแก 
 เขต 2 ศูนยสุขภาพชมุชนวงัโพรง วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก 
 เขต 11 ศูนยสุขภาพชมุชนโพนทอง โพนทอง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

  เขต 16 ศูนยสุขภาพชมุชนเขาพระบาท เขาพระบาท อ.เชียรใหญ จ.
นครศรีธรรมราช 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.50 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ ( นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี  ) 
1. ขอขอบคุณหนวยงานทกุแหงที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิง่ ในการจัดงานมหกรรมศูนยสุขภาพ
ชุมชน งานมหกรรมอาหารปลอดภัย และงานมหกรรมรวมพลงัสรางสุขภาพเขต 14 ที่ผานมา รวมทัง้
ขอแสดงความยินดีกับศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนที่ไดรับรางวัล ในงานนีด้วย 
2. ขอประชาสัมพันธใหกับแพทยที่สนใจดานการอบรมแพทยแผนจีน หลักสูตร 3 เดือน ซึ่งเปนโครงการ
แลกเปล่ียนกับคณะศึกษาดงูานที่มาจากเฉินตู จะจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  ผูสนใจสามารถ
เบิกจายคาอบรมไดจากเงินบาํรุง  รายละเอยีดขณะนี้อยูระหวางดําเนินการประสานงาน แลวจะมีหนังสือ
แจงใหทราบอกีครั้ง 
3. สรุปผลการประชุมประจําเดือนของหัวหนาสวนราชการจังหวัด ในวันที่ 29 กค. 2547 ในสวนที่
เกี่ยวของกับงานทางดานสาธารณสุข  โดย ทญ.น้ําเพชร  ต้ังยิง่ยง (รก.นายแพทย 9 ดานเวชกรรม
ปองกัน) 
 3.1 การโยกยายขาราชการมาดํารงตาํแหนงใหมในพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
  - นายสุเมธ  วงษกระสนัต  หัวหนาสํานักงานสาขาชัง่ตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธาน ี
  - นายจรูญพงษ  จีระมะกร  ผูอํานวยการ ศนอ. “ศ.อ.ศ.อ.” อุบลราชธาน ี
 3.2 มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง วันหยุดชดเชย 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา ในปนีว้ันอาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษา 
วันหยุดราชการประจําป ตรงกับวนัเสาร-อาทิตย ดังนัน้วนัหยุดชดเชยตามหลักการมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 พค. 2544 ที่กําหนดใหมีวนัหยุดเพียง 1วัน  ดังนั้นจงึใหหยุดชดเชยในวันที่ 2 สค. 2547 
เทานั้น 
 3.3 การประมูลซื้อดวยระบบอิเลคทรอนิค (E-Auction) โครงการการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร และอุปกรณขยายเครือขาย รพ.สรรพสิทธิประสงค ป 2547 จํานวน 11 รายการ ซึ่งจะ
ดําเนนิงานโดยสํานกังานจังหวัด  
 3.4 โครงการหมอนไหมและไมดอกไมประดับเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวดัอุบลราชธาน ี เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตร
กําหนดใหตาํบลทาชาง กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ จังหวดัอุบลราชธานเีปนพื้นที่เปาหมายของภาคอสีาน 
โดยจะจัดขึ้นในระหวางวันที ่ 11-15 สค. 2547 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จึง
ใครขอความรวมมือสวนราชการทุกแหงตกแตงบริเวณสํานกังานดวยไมดอกไมประดับ และธงผาผืนสีฟา
ประทับตราสญัลักษณ 
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 3.5 อําเภอสิรินธร  เทศบาล   และ อบต. ไดขอมติเห็นชอบ  ในการขอพระราชทานพระนามา 
ภิไธย   สมเดจ็พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี “สิรินธร” เพื่อนาํมาเปลี่ยนชื่อ “ดาน
ชายแดนชองเม็ก” ใหเปนดานชายแดนสิรินธร”  
 3.6 กองบิน 21 เสนอเรื่อง การซอมการปฏิบัติเมื่ออากาศยานขนาดใหญประสบอุบัติเหตุ เพื่อ
เตรียมความพรอม ซึ่ง รอง ผวจ. สันทัด จตุชัย รับเรือ่งไวพิจารณาประสานและบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป 
 3.7 พิธีในวนัที่ 12 สค. 2547 ในภาคเชาเปนพิธีบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตรและพิธีมอบ
ประกาศเกยีรติบัตรแมดีเดนระดับจังหวดั ณ บริเวณทุงศรีเมือง สวนภาคค่ําเปนพธิีถวายเครื่องราช
สักการะ และจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ
 3.8 รอง ผวจ. กฤษเพชร  ศรีปาน ไดประชาสัมพนัธงานสัปดาหความปลอดภัยในการทาํงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกบัมหาวทิยาลยัราชภัฎอุบลราชธานี กําหนดจัดงานในวนัที ่5-6 สค. 2547 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2547 วันที่ 30 มิถุนายน 2547  

ตามบันทึกการรับสงทางวทิยุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีที ่อบ 0027/ว.404 
ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2547 ไดสรุปรายงานการประชมุคร้ังที่ 6 / 2547 เมื่อวันที ่30 มถิุนายน 2547 
และ Up load ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชมุ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2547 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
1. ทาง วพบ. ไดทําการวิจัยเรื่องกลยทุธการพัฒนาระบบการบริการของศูนยสุขภาพชุมชน : 
กรณีศึกษาศูนยสุขภาพชุมชนปทมุ จ.อุบลราชธานี ซึง่ไดทําการวิจยัเปนที่เรียบรอยแลว และไดมอบ
หนงัสือผลการวิจัยดังกลาวใหกับ ศสช.ปทมุ และ สสจ.อบ. เปนทีเ่รียบรอยแลว หวังวาจะเปน
ประโยชนแกทานผูสนใจในการพัฒนาตอไป 
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2. เนื่องจากทาง วพบ. จะสงนักศกึษาเพือ่ฝกปฏิบัติงานในศนูยสุขภาพชุมชน จึงขอความรวมมอื สสจ. 
อบ. ในการเตรียมความพรอมของพืน้ที ่โดยจะประสานงานมาอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ ดานโควตาหลกัสูตรเวชกิจฉุกเฉนิที่เกิน ไป 3  คน และพยาบาลเทคนิค 1 คน 
นั้น งบประมาณทาง รพ. สรรพสิทธิจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งงบประมาณในสวนนี้ปกติทาง
กระทรวงจะเปนผูรับผิดชอบตามโควตาที่ที่ต้ังเบิกไว หากเกนิโควตาทาง รพ. จะตองดําเนนิการขอใช
งบประมาณเปนกรณ ี
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

ในวนัที ่27- 29 กค. 2547 กรมสุขภาพจิตจัดการประกวดการดําเนนิงานสุขภาพจิตดีเดน
ระดับประเทศ ที ่กทม. ซึ่ง รพ.พิบูลฯ ไดรับรางวัลที่ 2 ระดับโรงพยาบาลชุมชน และในวนัที ่25 สค. 
2547 จะเปนการเขารับพระราชทานโลรางวัล จากสมเด็จพระพีน่างเธอฯ ที่ กทม. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3 สํานกังานปองกันและควบคุมโรคที่ 7 
1. ผูแทนองคการอนามัยโลก และ จนท. ของกรม จะมาดําเนนิการตรวจสอบผลการดําเนินงานกวาด
ลางโปลโิอ เพือ่รับรองผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ ซึง่จ.อุบลฯ จะดําเนินการในวันที ่ 19-
22 สค. 2547 โดยจะดําเนินการที ่สสจ.อบ., รพศ., รพ.พิบูลฯ, รพ.ตระการฯ, รพ.กุดขาวปุน, รพร.เดชฯ 
และรพ.เอกชน 
2. ต้ังแตวันที ่1 สค. 2547 เปนตนไป การรายงานโรคอหิวาตกโรคแทนคําวาอุจจาระรวงอยางแรง 
3. การเฝาระวังไขหวัดนก ทาง สคร.7 ไดเตรียมทีมสอบสวนโรคเรงดวนเพื่อสนับสนุนพื้นที่ หากพื้นที่
ใดพบโรคสามารถประสานมายังสสจ. เพื่อขอทีมสนับสนนุจาก สคร.7 ชวยเสริมได 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4 ศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็งที่ 7 

เนื่องจากในวนัที่ 5-6 สค. 2547 จะมกีารจัดประชุมวิชาการเรื่องโรคมะเร็งตับและมะเร็งทอ
น้ําดี ณ โรงแรมลายทอง จงึใครขออภัยทุกทานไวลวงหนา หากไมไดรับความสะดวกสบายในทกุดาน 
เนื่องจากการประชุมนี้มีผูใหความสนใจเปนจํานวนมาก และขณะนี้มีผูสนใจสงรายชื่อเขารวมการ
ประชุมประมาณ 500 คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5 ศูนยอนามัยที่ 7  

เนื่องจากทานอัยการจงัหวัดของศาลเยาวชน ไดนําเสนอขอมูลในเรื่องคดีเยาวชน จาก 20 ราย 
เพิ่มข้ึน  100 กวาราย ซึง่มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึน้ ซึ่งในสวนนี้ไดมีงานวจิัยจากหลายสถาบนัพบวา 
หากแกไขปญหาของเยาวชนในแบบแยกสวนนั้น จะไมสามารถแกไขปญหาใหเยาวชนไดอยางแทจริง 
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โดยทางศูนยฯ ยนิดีใหความรวมมือในการดําเนนิงานทุกดาน ไมวาจะเปน รพ.สงเสริมสุขภาพ รร.พอ
แม หรือ Training Center ฯลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.6 สํานกังานสาธารณสขุ เขต 14 
 ในวนัที ่23-24 สค. 2547กําหนดใหมีการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานเขต 14 ณ 
โรงแรมเขาหลกัรีสอรท จ.พงังา ซึ่งจะมีหนงัสือแจงใหทุกหนวยงานทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 
2547 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

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

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

2 

2.3 PCUผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
100% กําลังดาํเนนิการ 

ความพึงพอใจ 
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 47 

3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มคีวามพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% สํารวจ มิย. 47 

3 

3.3 เจาหนาทีผู่ใหบริการ มคีวามพึงพอใจตอการ
ใหบริการอยางนอย 80% สํารวจ มิย. 47 

เร่ืองรองเรียน 
4.1 เร่ืองรองเรยีนทั่วไปไดรับการดําเนินการแกไข80%   100%  100% 

4  

4.2 เร่ืองรองเรยีนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100%   100%  100%  

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

 
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

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 หนวยบรกิาร ที่ออกรายงานการเงนิ โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100%   100%  

6 บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย 
80%     

การกระจายกาํลังคน  
7.1 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลน   แพทย  /    
ทันตแพทย   /  เภสัชกร  /   พยาบาล     

7 

7.2 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลนไดรับการ
ชวยเหลือ     

5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กค. 47 มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 

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

24.43 
(438ราย) 

16.12 
(289ราย) 

10.10 
(181ราย) 

3.35 
(60ราย) 

1  

1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 80% 100% 100% 100% 100% 

การปองกนัการแพรระบาด  
2.1 คา HI < 10 ไมตํ่ากวา 80% 72.84% 69.25% 69.89% 69.00% 
2.2 คา CI = 0 ไมตํ่ากวา 80%     
   - วัด 73.92% 71.295% 70.86% 67.70% 
   - โรงเรียน 85.33% 80.79% 78.95% 72.66% 
   - สถานบริการสาธารณสุข 99.64% 99.41% 100% 100% 

2  

2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 80% 100% 100% 100% 100% 
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 2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%     
การควบคุมการระบาด 3 
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 100% 100% 100% 100% 
5.3 การควบคุม ปองกัน และพัฒนาประสิทธิภาพการรกัษาโรคมะเร็ง  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม  
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%     

1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถกูตอง 80%     
1.3 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ไดรับการอบรม การถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวย
ตนเองใหกับประชาชน 80%  

    

1.4 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%      

1.5 สตรีอายุ 35 ปข้ึนไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทกุเดือน 40%      

1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางถกูตอง เปนประจําทุกเดอืน 40%    39.32%  

1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ที่ตรวจเตานมตนเอง 
พบความผิดปกติ   0.05% 

(115ราย)  

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

1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม   100%  

1  

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

2 

2.2 สตรีอายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 ป ไดรับการ
ตรวจ Pap Smear 40%   32.19%  
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 2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวนิิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80%   100%  

 
 

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%    100%  

 
2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการติดตามดูแลรักษา 
80%     

5.4 การควบคุมโรคเอดส  
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป2531 – 20 
กค.47 ดังนี ้
 - ผูปวยโรคเอดส  จํานวน 3,554 ราย เสียชีวิต 557 ราย 
 - ผูติดเชื้อมีอาการ  จํานวน 1,095 ราย เสียชีวิต 78 ราย 
 - ผูปวยรายใหม ป 2547 จํานวน 60 ราย 
 - ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47 จํานวน  1 ราย 
 

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1 ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส 
100% 

100% 
(325ราย) 100%   

2 หญิงคลอดและฝากครรภ ทีติ่ดเชื้อ HIV  ไดรับยาตาน
ไวรัส 100% 

87.40% 
(76ราย) 

84.40% 
(65ราย)   

3 จํานวนเดก็ติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV -    

4 สามีที่เชื้อ HIV ไดรับการดูแลตอเนื่อง 100% - 100% 
(51ราย)  100% 

(23ราย) 

5 หญิงหลังคลอด สาม ีลูก ที่ติดเชื้อ HIV ไดรับการดูแล
ตอเนื่อง 100% 

100% 
(89ราย)   100% 

(151ราย) 
ขยายโอกาสการดูแล และรักษาผูปวยเอดส ดวยยา
ตานไวรัสเอดส (ARV)      

- เปาหมาย 40,000 ราย 801 801  801 

6 

- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)  873 813  678 
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- ผูปวยกินยาสะสม (ราย) 1,016 900  735 
- ผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547 72 70   

 

- ผูปวยออกจากโครงการ เดือนเมษายน 2547 19 21   
 
5.5 งานยาเสพติด  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกดิโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี 
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีและสุรา     
1.2 รานคาที่จาํหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 100%     

1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหร่ีได
ถูกตอง 100%   19.64% 

(390แหง) 54แหง 

   - สถานบริการสาธารณสุข    21.13% 
(116แหง) 3แหง 

   - โรงเรียน    11.98% 
(142แหง)  

   - สถานที่ราชการ   51.30% 
(118แหง)  

   - รานอาหารที่ติดแอร   46.67% 
(7แหง)  

1  

   - ศูนยการคา   100%(7แหง)  
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%  

100% 
(126ราย) 

100% 
(126ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรับการบําบัดครบกําหนด 
มากกวา 80% 

24.60% 
(31ราย) 

98.45% 
(126ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

100% 
(9,792ราย) 

2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 
4 คร้ังใน 1 ป มากกวา 80%  9,795ราย 79.77%(7,8

11ราย) 7,811ราย  

2 

2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4 
คร้ังตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70% 9,790ราย 99.62%(7,7

81ราย)   



 13

2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกาํหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50% 

50% 
(10แหง) 

50% 
(10แหง) 

50% 
(10แหง) 

1 แหง  
อ.มวงฯ 

 

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

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
การปลุกพลังแผนดินและการปองกนั 
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50  255,742คน 253,867คน 42.46%(226

,249คน)  

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

3.3 50%ของชุมชนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100% 100% 9.90% 
(268แหง)  

3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ
มีกิจกรรม 

46.79% 
(51แหง) 

46.79% 
(51แหง) 

46.79% 
(51แหง)  

3.5 สมาชกิใครติดยายกมือข้ึน ไดรับการรักษา
มากกวา 80% 100% 100% 100%  

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

3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ50% 45.87% 100% 100% 100% 
3.8 โรงเรียนมธัยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90% 100% 100% 100% 100% 

3 

3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50% 100% 100% 46.79%  
5.6 การออกกําลงักาย  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1 ประชาชนอายุ6ปขึ้นไปออกกําลังกาย ไมนอยกวา
50%  

70.00%(1,152
,847คน) 

90.39%(1,467
,659คน) 

90.04%(1,462
,023คน)  

2 จํานวนชมรมออกกําลงักาย 72.57%(3,4
89แหง) 

72.32%(3,4
77แหง) 

71.81%(3,4
71แหง)  

3 จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย 3,064แหง 3,064แหง 3,042แหง  
5.7 อาหารปลอดภัย  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
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1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซ้ือ 
ระดับพ้ืนฐาน 100%   30.00% 

(9แหง) 
30.00% 
(9แหง) 

2 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดี 
1 ตลาด: 1 อําเภอ   13.33% 

(4อําเภอ) 
3.33% 
(1แหง) 

 
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
3 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดีมาก    0  

4 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไม
ตํ่ากวา 30%   25.20% 15.60% 

5 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food 
Good Tests ไมตํ่ากวา 30%   12.63% 24.30% 

6 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่ากวา 45%   30.72% 16.20% 

7 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่า
กวา 45%   17.65% 24.30% 

อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%     

   - สารเรงเนือ้แดง   100% 
(47ตย.) 100%  

   - สารกันรา    95% 
(33จาก644ตย.) 94.42%  

   - สารฟอกขาว   88.60% 
(73จาก638ตย.) 87.30%  

   - บอแรกซ   98.20% 
(30จาก1,635ตย.)

98.01%  

   - ฟอรมาลิน  96.80% 
(13จาก402ตย.) 96.30%  

8 

   - ยาฆาแมลง  94.60%(106
จาก1,973ตย.) 99.37%  

10 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP  100% 
(143แหง) 

100% 
(143แหง)  

5.8 การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
1  การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
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1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผู
มีความคิดฆาตัวตาย 

100% 
(19แหง) 

100% 
(19แหง) 100% 100%  

1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย 

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง)   

 
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวงั การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%  

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง) 100% 100% 

1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร   2.73 2.73 

1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด
กรองบุคคลออทิสติก 

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง) 100% 

1.6 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหม
ในเดือน)  1,173คน 0 0 

1.7 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด  2คน 0 0 

 

1.8 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด 
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต  2คน 0 0 

การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)  
2.1 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเลก็
นาอยู อบต.ละ 1 แหง  0.70%   

2.2 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ไมนอยกวา 80%   66.24% 

(785แหง)   

2.3 หญิงตัง้ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 คร้ัง
คุณภาพ 95% 99.50% 99.05% 99.80% 99.68% 

2.4 หญิงตัง้ครรภอายุครรภไมเกิน 16 wksไดรับการคัด
กรองธาลัสซเีมีย 80% 77% 75% 71.80% 68.08% 

2.5 หญิงตัง้ครรถมีภาวะโลหิตจาง     
2.6 ทารกแรกเกิด มนี้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
มากกวา 93% 

90.72% 
(161ราย) 

85.77% 
(254ราย) 

88.60% 
(259ราย) 

92.10% 
(111ราย) 

2 

2.7 เด็ก 0 - 5 ป ที่มพีัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100% สํารวจ กค.47 
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2.8 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93%   84.91%   

2.9 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไมเกิน 30 
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ 

31.95% 
(56) 

36.66% 
(69) 

45.72% 
(104) 

19.23% 
(27) 

 
5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมนุไพร  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 

1 
ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย 
80%  

กําลังเก็บขอมลู 

2 สถานบรกิารสขุภาพ มกีารใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%  

26.22% 
(19รพ.,67สอ) 

26.22% 
(19รพ.,67สอ) 

13.95% 13.95% 

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

4 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย 
3% ของมูลคาการใชยา 0.23% 0.23% 0.36% 0.31% 

5 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 
อยางนอย 50% 

87.47% 
(17แหง) 

87.47% 
(17แหง) 

94.74% 
(18แหง) 

89.74% 
(17แหง) 

6 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช. 910 910 1}039  

7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

21.68% 
(67แหง) 

8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ.  442 306 501 

9 สถานบรกิาร มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100% กําลังดาํเนนิการ 

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

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

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขรวมกับสํานกันโยบายและยุทธศาสตร ไดจัดกิจกรรมทางเลือก
ใหมเมืองไทยสุขภาพดี ซึ่งผลการดําเนินงานคาดวาจะเสร็จภายในวนัที่ 10 สค. 2547 และไดเชิญ
ผูเกี่ยวของเขารวมประชุมวชิาการและนิทรรศการในวนัที ่18-20 สค. 2547 จึงใครขอใหทุกอาํเภอรวม
ปรึกษาในการเตรียมการกอนไปรวมการประชุมดังกลาวดวย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 

งานสุขภาพภาคประชาชนไดจัดทําโครงการ " พัฒนาเครือขายภาคประชาชนในการปองกันและ
ควบคุมโรค ป 2547 " กลุมเปาหมายที่เขาอบรม คือ อสม. ตําบลละ 1 คน รวมจํานวน 220 คน โดยจัด
อบรมในวันที่ 6 สค. 2547 ณ หองประชุมสหกรณโพธิ์มูล อ.วารินชําราบ จ. อุบลราชธาน ี
ฝายควบคุมโรค 
1.งานควบคุมโรคไขเลือดออก 

1.1 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธาน ีดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th  

1.2 สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายงุลาย ประจําเดือนกรกฎาคม ดูรายละเอียดได
ที่ www.phoubon.in.th  
2. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

องคการอนามยัโลกขอตรวจสอบผลงานเพือ่เตรียมรับรองผลการ กวาดลางโปลิโอของ
ประเทศไทย ในระหวางวนัที ่19-22 สค. 2547 โดย จ.อุบลราชธานี มกีําหนดการรับการประเมนิดังนี ้

วันที่ 19 ส.ค. 2547 สสจ.อบ.  
วันที่ 20 ส.ค. 2547 รพศ. / รพ. พิบูลมงัสาหาร 
วันที่ 21 ส.ค. 2547 รพ. ตระการพชืผล / รพ. กุดขาวปุน 
วันที่ 22 ส.ค. 2547 รพ.อุบลรักษ / รพร.เดชอุดม  
โดยจะสํารวจขอมูลจริงในพืน้ที ่และสถานบริการทุกระดบัทั้งนี้ งานโรคติดตอได

ประสานงานพื้นที่เพื่อเตรียมรับการประเมินตอไป 
3. งานระบาดวิทยา 

3.1 สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกรกฎาคม ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th  
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3.2 ขอใหทุก รพ. รายงานในกรณพีบผูปวยสงสยัวาจะปวยในโรคทีร่ะบุใน ICD10 อยาง
เรงดวนดวย โดยขอใหพัฒนาระบบการรายงาน ใหรวดเร็ว เชน หากพบผูปวยมาดวยอาการกลามเนื้อ
ออนแรงใหสงอุจจาระตรวจ เพื่อตรวจหาสาเหตุวามาจากเชื้อโปลิโอหรือไม 

3.3 สถานการณไขหวัดนก ขอใหทุกพืน้ที่ติดตามและเฝาระวังดวย 
4. งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค 
 รายงานสถานการณ AIDS เดือนกรกฎาคม 47 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th  
5. งานโรคไมติดตอ 

5.1 โครงการปองกันโรคอัมพฤกษ อัมพาต เนื่องในวันแมแหงชาติ 12 สค. 2547 ซึ่งทาง
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข และมหาวทิยาลัยที่มีคณะแพทย
ศาสตรตางๆ ทั่วประเทศ จะดําเนนิการโดยตรวจและประเมินหาความเสี่ยงในประชาชนกลุมอายุ 40 ป
ข้ึนไป ใน PCU 20 แหงของจ.อุบล ฯ และจะสนับสนุนงบประมาณในสวนของคาอาหารเชาสําหรับ
ผูปวย คาใชจายในการซื้อ Stick และสื่อตางๆ ผาน สนง.สสจ.อบ. ทั้งนี้ทาง สนง.สสจ.อบ. จะไดติดตอ
สอบถามรายละเอียดดานการดําเนนิงานไปยังหนวยงานรับผิดชอบอีกครั้งเพื่อยนืยนัการดําเนนิการ
และจะแจงใหพื้นที่ทราบอีกครั้ง 

5.2 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงคในเทศกาลเขาพรรษา โดยขอใหทกุหนวยงานเชิญชวน
ประชาชนในพืน้รวมลงชื่อเขารวมโครงการงดเหลาเขาพรรษาในปนี้ตามแบบฟอรมทีแ่จกใหแลว 
รายละเอียดตามหนงัสือที่แจงไปแลว 
ฝายอนามยั 
1. งานออกกําลังกาย 

ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือในงานมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพระดับเขต ที่ผานมา
ดวยดี และขอใหทุกหนวยงานไดสงขอมูลตามแบบฟอรมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานไปยังกระทรวงให
รับทราบ กอนวันที่ 5 สค. 2547 
2. งาน พอ.สว.  

วันที่ 6  สค. 2547 หนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. จะออกปฏิบัติงานที่บานปาติ้ว หมูที ่4 ตําบล
หนองนกทา อําเภอเขมราฐ 
3. งานศนูยเดก็เล็กนาอยู 
 3.1 ใหอําเภอที่ยังไมสงรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง และประเมนิศูนยเดก็เล็กโดย
คณะกรรมการระดับอําเภอครั้งที่ 1 / 2547 สงรายงานผลการประเมนิตามแบบรายงานที่กาํหนดให 
ภายในวนัที่ 15 สค. 2547 ทีฝ่ายอนามัยดวย 
 3.2 แบบฟอรมประเมินรับรองมาตรฐานศนูยเด็กเลก็นาอยู สืบคนไดจาก 
www.ubo.phoubon.in.th ชองรับ สงขาวสารสาธารณะ  
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 3.3 ใหอําเภอ จัดทําทะเบียนศูนยเดก็เล็กนาอยูตนแบบ 1 แหง/ตําบล และสําเนารายชื่อ 
พรอมขอมูลพืน้ฐานสง จงัหวัด ภายในวนัที่ 15 สค. 2547 เพื่อเตรียมประเมิน ระดับ ดี / ดีมาก ดวย 
 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานยาเสพติด (บสต.1 – 5 ) กลุมเปาหมาย จนท.สา
ธารณสุข ระดับตําบล/อําเภอ/หนวยงานทีเ่กี่ยวของ จาํนวน 800 คน แบงเปน 5 รุน ๆ ละ 170 คน ซึ่ง
กําหนดการอบรมอาจจะอบรมในชวงปลายเดือนกันยายน 

1.2. ผลการประกวดงานสขุภาพจิตดีเดนในระดับประเทศ รพ.พิบูลมังสาหาร  ไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 
 1.3 การจัดเสรมิอาชีพเพื่อผูเสพ ซึ่งจัดโดย สตสจ. แตใชงบประมาณจาก สนง.สสจ.อบ. 
รายละเอียดจะนําเรียนใหทราบอีกครั้ง หลังจากประสานรายละเอียดกับทางอําเภอ ซึ่งคาดวาจะจัดในชวง
เดือนสิงหาคมนี้ 

1.4 การใชงบประมาณของอําเภอในการตดิตามผูเสพ/ผูติด ตามรายละเอียดที่แจงนัน้ ขอใหอาํเภอ
สงหลักฐานการเงินไมเกินวันที่ 15 สค. 2547  
2. งานการแพทย 

สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพทิักษ สภากาชาดไทย ไดจัดทําโครงการศัลยกรรม
ตกแตงแกไขปากแหวงเพดานโหว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 
สค. 2547 จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานใหลงทะเบยีนเด็กทารกปากแหวงเพดานโหวทุกราย ที่เกิด
ในเดือนสงิหาคม 2547 นี ้ เพื่อจัดสงหนวยแพทยมาผาตัดรักษาหรือรับตัวผูปวยเขารวมผาตัดที่ รพ. 
จุฬาลงกรณ โดยจะรวบรวมสงรายชื่อภายในวนัที ่15 กย. 2547 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
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ฝายคุมครองผูบริโภค 
การประกวด อย. นอยระดบัเขต จาก 7 จังหวัด (เขต 7 เกา) ที่ โรงแรมปทุมรัตน ในวนัที่ 29 

กค. 2547 ซึ่งผลการประกวด รร.ทุงเทงิยิง่วัฒนา อ.เดชอุดม ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3 และ รร.
ลือคําหาญ อ.วารินชาํราบ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยจะเปนตัวแทนระดับเขตไปแขง
ระดับประเทศตอไป 
ฝายยุทธศาสตร 
1. ขอใหทุกหนวยไดเตรียมการเรงรัดการดําเนนิงาน เพื่อเตรียมการประเมินเมืองไทยแข็งแรงในรอบที ่
2 โดยให สสอ. รวบรวมผลการประเมนิสงจังหวัด ไมเกินวนัที่ 1 กย. 2547 แลวจังหวัดจะลงประเมิน
พรอมกับการนิเทศงานผสมผสาน ระหวางวนัที ่6-17 กย. 2547 
2. สืบเนื่องจากการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ตามโครงการการประเมนิผลสัมฤทธิ ์ การ
ดําเนนิงานในแตละโซนที่ผานมา ระหวางวนัที ่ 12-19 กค. 2547 นั้นไดกาํหนดวาจะสรุปผลการ
ประเมินผลการนิเทศงานหรอืออกประเมิน PCU ทุกแหง และจะมกีารสรุปการประเมินผลเปนรายโซน 
3. การดําเนินงานตามมติที่ประชุมโซน ในดานการดําเนนิงานตามนโยบายประหยัดพลังงาน โดยใหทุก
หนวยงานรายงานทุกเดือนตามแบบฟอรม และเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมนี้เปนตนไป  
4. ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจนักวิจัยดานสาธารณสุข  ตามหนังสือที่แจงไปแลว 
5. การสรุปมาตรฐานงานสุขศึกษา ตามแบบฟอรม มศ.4 โดยใหประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุข
ศึกษาในPCU อําเภอละ 3 แหง ขอความกรณุาใหดําเนนิการโดยดวนดวย 
ฝายบริหารทั่วไป 
งานประชาสมัพันธ 

ขอเชิญชวนทกุหนวยงานชมเทียนของ สนง.สสจ.อบ. ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ซึง่จะ
ประดับดวยอาหารปลอดภัย และชมขบวนฟอนรํา  จาก จนท.รพ.สรรพสิทธิประสงค รวมกับ จนท.
สนง.สสจ.อบ. อีกทัง้รับแจกพัดอาหารปลอดภัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  15.25 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
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       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


