
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  8 /  2547  วันที่   31  สิงหาคม 2547 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นางน้าํเพชร ต้ังยิ่งยง รก.รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
4 นายบัณฑิต ประชุมรักษ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายบุญเติม บุญลน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
8 นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
9 นางสาวดรุณี คชพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
11 นายโฆษิต กัลยา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
12 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
13 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
14 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
15 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
16 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
17 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
18 นายบุญธรรม ไชยยศ หัวหนาฝายอนามยั 
19 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
20 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
21 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานประชาสัมพันธ 
22 นางสรัญญา กรินรักษ แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
23 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
24 นางฉัฐฉว ี ใจแกว แทนหัวหนางานโรคติดตอ 
25 นางนิภาภรณ ธาน ี แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
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26 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
28 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
29 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
30 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
31 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
32 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
33 นางวิลาวรรณ ทาโพธิ ์ แทนผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
34 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
35 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
36 นายอานันท สิงคิบุตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
37 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
38 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
39 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
40 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
41 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
42 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
43 นายวรายุทธ เลิศแลว แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจยีม 
44 นายธรรม วิทัยวัฒน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
45 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
46 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
47 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
48 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
49 นางสุวลี พุทธเทศนก แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลน้าํยนื 
50 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
51 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
52 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
53 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
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 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
75 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
76 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายอัครเดช สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
4 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที ่7 อุบลราชธาน ี
5 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
6 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
7 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
8 นายเสกสรร  สลับศรี หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1  
9 นางชลชืน่   แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
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10 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
11 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
12 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 
13 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
14 นางสาววนิดา ชัยเวชกุล ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
15 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
16 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
17 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
18 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
19 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
21 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.37 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดใหความรวมมือในการจัดงานในชวงปลายเดือนกรกฎาคมและ
ตนเดือนสิงหาคมที่ผานมา  ซึง่ผลการดําเนินงานมหกรรมอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี  
ไดรับรางวัลดีเดนรวมกับจงัหวัดอื่นๆ รวมทั้งทุกจงัหวัดในเขต 14 ก็ไดรับรางวัลดีเดนเชนกัน  

กิจกรรมหลังการประชุมในครั้งนี้ ขอเชิญทุกทานรวมเปดศูนยออกกําลังกายของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ณ บริเวณหลังบานพัก นพ.สสจ. 

ในชวงที่ผานมาไดมีการประชุมในเรื่องสาํคัญ 2 เร่ือง คือ การประชุมของชมรมสาธารณสุข
อําเภอทั่วประเทศ ที่ ศูนยการประชุมไบเทค เกี่ยวกับแนวทางเลือกใหมของเมืองไทยแข็งแรง โดยชี้
แนวทางการดาํเนนิงานในป 2548 ซึ่งจะเนนที่การดําเนนิงานสรางสุขภาพภายใต 5อ. เปนหลกั (เพิ่ม 
อ. ที่ 6 คือ อบายมุข) และใหยทุธศาสตรเมืองไทยแข็งแรงใหเปนยุทธศาสตรแหงชาติ เพื่อการมีสวน
รวมของทกุหนวยงาน และไดแจงเกี่ยวกับระดับ 8 ของสาธารณสุขอําเภอที่อยูในขั้นตอนพิจารณา
ตําแหนง และจะผลักดันใหระดับ 7 แกสถานีอนามยั สวนการประชมุวชิาการที่จังหวดัภูเก็ต การปรับ
เงินรายหวัของ UC ที่จะปรับเปน 1,500 บาทคาดวาปหนาคงจะได และเดือนตุลาคม ป 2548 จะมีการ
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ปรับระบบบริหารงานลง โดยจะไมมี “ซี” รายละเอียดคงจะไดแจงอีกครั้ง รวมทัง้การวัดการประเมินผล
ระดับบุคคลที่จะมีความละเอียดมากขึน้  

ในการปฏิรูประบบราชการในมาตรการที ่ 3 ขอใหแตละหนวยงานชี้แจงใหกับเจาหนาที่ใน
สังกัดใหรับรูและเขาใจ เพื่อลดความขัดแยงในองคกร 

การพิจารณาเงิน CF ที่ไดรับมาเพิม่ (ขอไป 6รพ.) ซึ่งไดใหฝายประกนัเตรียมขอมูลพิจารณา  
หากงบประมาณมาคงจะไดเชิญมาพิจารณาอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีที่อบ 0027.001.02  / ว.6605   ลง
วันที่  16  สิงหาคม  2547  ไดสรุปรายงานการประชมุคร้ังที่  7 / 2547  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 
และ Down load  ไวที่ www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ 
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

เนื่องจากอาจารยศรีสุมาลัย  นิ่มขุนทด จะเกษียรอายุราชการในปนี ้ ฉนัน้ในนามของ
ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหและความรวมมือกับทาง
วิทยาลัยดวยดีเสมอมา  

ในเรื่องการพิจารณานกัศึกษาเขาหลกัสูตรพยาบาลตอเนื่อง  ซึง่พบปญหาคือ ผูที่ถกูคัดเลือก
(ไมไดสอบ)มักจะไมเคารพ กฏระเบียบของทางวทิยาลัย และตั้งใจเรียนนอย  ผลการเรียนทาํให
มาตรฐานของทางวทิยาลัยลดลง  จงึใครขอใหทานชี้แจงกระบวนการคัดเลือกใหผูทีไ่ดไปเรียนไดรับรู
และเขาในดวย 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพสถานบริการของจงัหวัดอุบลราชธาน ี จะ
รับฟงมกีารชี้แจงในวันที่ 7 กนัยายน 2547 หลังจากนั้นจะไดลงเยี่ยมหนวยบรกิารหลายแหงดวยกนั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2 วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี 
 ประมาณวนัที ่ 6-7 กันยายน  2547 ทางวทิยาลยัเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ และจะมกีารจัดงานมทุติาจิต ใหกับอาจารยของวทิยาลยัในเครือขายวิทยาลัย
สาธารณสุข ทีโ่รงแรมเนวาดา แกรนด ซึง่ในงานนี้มีอาจารยพนูศักดิ์ พุมวิเศษ ผูอํานวยการสถาบนัพระ
บรมราชชนกเปนผูเกษียรรวมดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี

ทางศูนยตองขออภัยลวงหนาในการใหบริการทางสูตินรีเวช เนื่องจากแพทยนรีเวชของทาง
ศูนยไดลาศึกษาตอ 2 ป แตมีแพทยที่ปรึกษาจาก รพ.สรรพสิทธิประสงคมาชวยใหบริการ ซึง่อาจไม
สะดวกเชนเคยจึงขออภัยไวลวงหนาดวย 
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 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
เร่ืองรองเรียน 
4.1 เร่ืองรองเรยีนทั่วไปไดรับการดําเนินการแกไข80%   100%  100% 

4  

4.2 เร่ืองรองเรยีนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100%   100%  100%  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน  5 
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%   
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  
2.1 คา HI < 10 ไมตํ่ากวา 80% 72.84% 69.25% 69.89% 69.00% 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กค. 47 มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 
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% 
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 80% 100% 100% 100% 100% 

 

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

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค. 47 กค. 47 มิย. 47 พค. 47 
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม  
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80% 78.29%    

1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถกูตอง 80% 100%    
1.3 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ไดรับการอบรม การถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวย 
ตนเองใหกับประชาชน 80%  

86.19%    

1.4 อาสาสมคัรสตรี แกนนาํสตรี แกนนํากลุมแมบาน 
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%  100%    

1.5 สตรีอายุ 35 ปข้ึนไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทกุเดือน 40%  55.40%    

1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางถกูตอง เปนประจําทุกเดอืน 40%  79.02%    

1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ข้ึนไป ที่ตรวจเตานมตนเอง 
พบความผิดปกติ 0.12%    

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

1  

1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม 0    
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค. 47 กค. 47 มิย. 47 พค. 47 

 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% 51.69%    

2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวนิิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80% 100%    

2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%  100%    

2 

2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลกู ไดรับการติดตามดูแลรักษา 
80% 100%    

5.4 การควบคุมโรคเอดส  
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป2531 – 20 สค. 
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 สค. 47 กค. 47 มิย. 47 พค. 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% 

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

(89ราย)  
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค. 47 กค. 47 มิย. 47 พค. 47 
ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยา 
ตานไวรัสเอดส (ARV)      

- เปาหมาย 40,000 ราย   801 801 
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)    873 813 
- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)   1}016 900 
- ผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547   72 70 

6 

- ผูปวยออกจากโครงการ เดือนมิถนุายน 2547   19 21 
5.5 งานยาเสพติด  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค. 47 กค. 47 มิย. 47 พค. 47 
การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกดิโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี 
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีและสุรา 20 20   
1.2 รานคาที่จาํหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 100% 5,471 5,471   

1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหร่ีได
ถูกตอง 100% 2,130 2,130   

   - สถานบริการสาธารณสุข  341 341   

   - โรงเรียน  1,115 1,115   

   - สถานที่ราชการ 428 428   
   - รานอาหารที่ติดแอร 175 175   

1  

   - ศูนยการคา) 15 15   
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%  

100% 
(149ราย)  100% 

(126ราย) 
100% 

(126ราย) 
2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรับการบําบัดครบกําหนด 
มากกวา 80% 64.43%  24.60% 

(31ราย) 
98.45% 
(126ราย) 

2 

2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 
4 คร้ังใน 1 ป มากกวา 80%  40.94%  9,795ราย 79.77% 

(7,811ราย) 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค. 47 กค. 47 มิย. 47 พค. 47 
2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4 
คร้ังตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70% 40.94%  9,790ราย 99.62% 

(7,781ราย) 
2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกาํหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50% 

50% 
(10แหง) 

 50% 
(10แหง) 

50% 
(10แหง) 

 

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

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

84.71% 
(335,927)  255,742 คน 253,864 คน 

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

46.79% 
(51แหง)  46.79% 

(51แหง) 
46.79% 
(51แหง) 

3.5 สมาชกิใครติดยายกมือข้ึน ไดรับการรักษา
มากกวา 80%   100% 100% 

3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกัน 
ทางจิตใหเยาวชน 80%  100%  100% 100% 

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

3 

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

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

1 ประชาชนอายุ6ปข้ึนไปออกกําลังกาย ไมนอยกวา50% 70.00%(1,15
2,847คน) 

90.39%(1,46
7,659คน) 

90.04%(1,46
2,023คน)  

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

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) 

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% (33 จาก
644 ตย.) 

94.42%  

   - สารฟอกขาว   88.60% (73
จาก 638ตย.) 

87.30%  

   - บอแรกซ   98.20% (30
จาก1,635ตย.) 

98.01%  

   - ฟอรมาลิน  96.80% (13
จาก402ตย.) 96.30%  

8 

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

10 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP  100% 
(143แหง) 

100% 
(143แหง)  
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5.8 การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผู
มีความคิดฆาตัวตาย 

100% 
(19แหง) 

100% 
(19แหง) 100% 100% 

1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย 

100% 
(359แหง) 

100% 
(359แหง)   

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  

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 

2.6 ทารกแรกเกิด มนี้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
มากกวา 93% 

90.72% 
(161ราย) 

85.77% 
(254ราย) 

88.60% 
(259ราย) 

92.10% 
(111ราย) 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ มิย. 47 พค. 47 เมย. 47 มีค. 47 
2.7 เด็ก 0 - 5 ป ที่มพีัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100% สํารวจ กค.47 

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
50%  

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  0 0 0 
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ตรวจไดมาตรฐาน อยางนอย 50%  
มติที่ประชุม  รับทราบ  ผลจากการนิเทศในแบบไขวโซน ซึง่จะพบปญหาอุปสรรคบางแตขอใหรวมกนั
พิจารณาพัฒนาและปรับปรุง เพื่องานที่มปีระสิทธิภาพตอไป ซึ่งจะมกีารนิเทศอีกครั้งกอนนํามา
สรุปผลงานระดับจังหวัดในชวงเดือนตุลาคม 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 สนง.สาธารณสุขอําเภอไดรับการประสานงานจากเครือขายสถาบนัการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตรและสาขาวิชาที่เกีย่วของ ซึ่งมีทัง้ภาคีหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ชมรม
ศิษยเกาวทิยาลัยการสาธารณสุขขอนแกน ไดจัดประชุมวิชาการเสนทางสูสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
และการปรับตัวสูอนาคตการสาธารณสุข โดยผูเขาประชุมมาจากทุกระดับ ในการประชุมจะจัดใหมี
ประชาพิจารณ จึงใครขอเชิญผูสนใจทุกทานเขารวมการประชุมคร้ังนี ้ในวนัที ่11 กันยายน 2547ดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
กลุมงานควบคุมโรค 
1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก 

1.1 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี   ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th  

1.2 สรุปผลการสํารวจคาดชันีความชุกลกูน้ํายุงลาย ประจําเดือนสงิหาคม  ดูรายละเอียดไดที ่
www.phoubon.in.th 

1.3 ผลการประกวดโรงเรียนดีเดนระดับจังหวัดดานการปองกันโรคไขเลือดออก ป 2547  
 ระดับมัธยมศกึษา  ชนะเลิศไดแก โรงเรียนบุณฑริก อ.บุณฑริก 
 ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศไดแก โรงเรียนบานฮองปอ อ.ทุงศรีอุดม 

2. งานระบาดวิทยา   
2.1 งานระบาดวิทยา จะทําการประเมนิมาตรฐานงานระบาดวทิยา โรคติดเชื้อทีศู่นยระบาด

วิทยาอําเภอ / CUP และ PCU ในพืน้ที่อําเภอเมือง , ตระการพืชผล , เดชอุดม , โขงเจียม , วารนิชํา
ราบ และพิบูลมังสาหาร ภายในเดือนกันยายน รายละเอยีดไดประสานกับผูรับผิดชอบและกําหนดการ
จะแจงใหทราบตอไป  

2.2 สรุปสถานการณโรคตดิตอ ที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยา ประจําเดือนสงิหาคม  ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
3. งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค  
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3.1 รายงานสถานการณ AIDS เดือนสิงหาคม 47 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
3.2 สรุปผลการดําเนงิานโครงการเฝาระวงัเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อเอดส เดือนสิงหาคม  ดู

รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
3.3 รายงาน โครงการเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดสระดับชาติ สําหรับผูติดเชื้อและผูปวย

เอดส (NAPHA) ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th  
กลุมงานอนามัย 
1. งาน พอ.สว.  

1.1 รางแผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. ปงบประมาณ 2548 ดูรายละเอียดไดที ่
www.phoubon.in.th ขณะนี้อยูในระหวางเสนอผูวาราชการจังหวัด 
2. งานทันตสาธารณสุข  
 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติโครงการแกปญหาฟนผุในเด็กไทย “แปรงฟนทัว่ไทย ยิ้ม
สดใส เด็กไทยฟนด”ี โดยมีกจิกรรมคือ  
 1) “แปรงฟนทัว่ไทย ถวายแดแมของแผนดิน” ทั่วประเทศในวันที่ 3 กันยายน 2547  
 2) จับฉลากชงิทนุการศึกษา  
 3) กิจกรรมรณรงค โครงการแกปญหาฟนผุในเด็กไทย จงัหวัดอุบลราชธาน ี สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ีจะไดจัดกิจกรรมรณรงคฯ ในวนัที่ 1 กันยายน 2547 ณ บริเวณลาน
จอดรถ หางสรรพสินคาเทศโก โลตัส อุบลราชธานี  ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th 
3. งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

คณะกรรมการประเมินโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัดจะไดออกประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับทอง ในเดือน กนัยายน 2547 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ ไดกําหนดใหแตละโซน 
ไดกําหนดกิจกรรมตางเรียบรอยแลว ขอใหทานไดตรวจสอบความเรยีบรอยของแตละกิจกรรม หากพบ
ปญหา อุปสรรคใดๆ ใหเรงแกไขเพื่อใหการประเมนิดังกลาวสําเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
4. งานเมืองนาอยู  
 4.1 จังหวัดอบุลราชธานี จะสรุปผลการดําเนนิงาน งานเมืองนาอยู และ โครงการสนับสนนุ
งานเมืองนาอยู และให อําเภอรายงานสรุปผลการดําเนนิงานทุกโครงการ ทกุกิจกรรม (หนงัสือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานทีี่ อบ 0027.005.02.3/ ว. 6731 และ ว. 6731) ขอใหทุก
อําเภอนําสงภายในกําหนด( 31 ส.ค.2547) 
 4.2 โครงการสถานทีท่ํางาน นาอยู นาทํางาน จังหวดัขอให คณะกรรมการประเมินโครงการ
สถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางานระดับอําเภอ ไดรายงานผลการประเมนิตนเองของหนวยงาน สํานกังาน
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ตางๆ ในพืน้ทีข่องทานที่เขารวมโครงการ พรอมสรุปผลการประเมนิของแตละหนวยงาน รายละเอียดดู
ไดที่ www.phoubon.in.th 

4.3 คณะกรรมการประเมินโครงการสถานที่ทํางาน นาอยู นาทํางานระดบัจังหวัดจะออกดําเนินการ
ประเมิน หนวยงาน ระดับ ทอง ในชวงเดอืน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2547 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการจดั
เรียงลําดับหนวยงานที่ขอเขารับประเมินจาก รายงานของคณะกรรมการระดับอําเภอ รายละเอียด 
แผนปฏิบัติงานจะแจงใหทราบภายหลัง  
5. งานอาหารปลอดภัย 
 สรุปผลการดําเนินงานโครงการอาหารสะอาด รสชาดอรอย ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th 
กลุมงานการแพทย 
1. งานสุขภาพจิตและยาเสพติด  

1.1 สสจ.อบ.รวมกับ สสอ.วารินชาํราบ จะดําเนนิการพัฒนาฝกอาชพีในกลุมผูผานการบาํบัด
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ในเขตอําเภอวารินชําราบ จํานวน 25 คน ในระหวางวันที่ 15 – 24 กันยายน 
2547 ณ สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี  

1.2 วันที ่ 16 – 17 กันยายน 2547 ประชุมสรุปผลงานและการจัดทําแผนปองกนัและแกไข
ปญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมปทุมรัตน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผูเขารวมประชุม
เปนเจาหนาทีจ่ากสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอและโรงพยาบาลชุมชน  

1.3 สรุปงบประมาณยาเสพติด งวดที่ 2 ประจําป 2547 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
1.4 การดําเนนิงานการคดักรองภาวะเสี่ยงโรคออทซิึมครัง้ที่ 2 ระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2547 

สงกลับจังหวัดภายในวันที่ 10 ตค. 2547  
1.5 คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวง และกลุมตรวจสอบภายในระดับ

กระทรวง จะมาตรวจสอบผลการดําเนินงานตามพันธะกิจหลัก คือ ผลการดําเนินงานการบําบัดฟนฟูและ
รักษาผูติดยาเสพติด โดยในวันที่ 6 กย. 2547 จะประเมินสนง.สสจ. ที่ สคร.ที่ 7 อุบลราชธานี และวันที่ 7 
กย. 2547 จะประเมินที่อ.พิบูลมังสาหาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ  สถานการณโรคไขเลือดยังไมเปนที่ไววางใจขอใหเฝาระวงัติดตามอยาง
เครงครัด  รวมทั้งการดูแลสถานการณโรคระบาดที่มากบัภัยน้ําทวม คอยเฝาระวงัและติดตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหการชวยเหลือประชาชนเปนระยะ การปองกนัโรคโปลิโอขอใหดําเนนิการตอใหได
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 100% 

ในดานอาหารปลอดภัย รัฐบาลไดกําหนดเปาหมาย 100% ในวนัที ่1 เมย. 2548 และขอให
เพิ่มเติมรานคาและโรงครัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในโรงพยาบาลอาจตองมกีารคาํนวณคุณคาของ
อาหารแตและอยางดวย 
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ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

การจัดประชุมวิชาการเครือขาย รพศ.รพท. ในวันที่ 2-3 กันยายน 2547 โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  ซึ่งในงานนี้ทาน รมต. อาจจะมาเปนประธานในการประชุม และบรรยายพิเศษ  
ฝายยุทธศาสตร 
 ตามยกรางการนิเทศงานครั้งที่ 3 ในชวงเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะเปนการตดิตามการดาํเนินงาน
ตาม ชุดสิทธิประโยชน ,6 ยุทธศาสตร, Healthy Thailand, การประเมินมาตรฐาน PCU, การจัดระบบ 
EMS รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกแหง ตามรายละเอียดที่แจงไปแลว ซึ่งการนิเทศครัง้นี้จะมี
แผนซ้ําซอนกบัแผนการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จึงไดมีการบูรณาการแผนเปนที่เรียบรอยแลว 
หากอําเภอใดตองการเปลี่ยนแปลงขอใหประสานกันภายในโซน  
 ขั้นตอนการนิเทศจะมีการติดตามขอมูลระดบัอําเภอ, PCU และลงหมูบาน 1 แหง ซึ่งจะทําการ
จับฉลากในวันนิเทศ โดยขอใหนําเสนอขอมูล 11 เดือนเพื่อแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน 
ฝายบริหารทัว่ไป 
งานบริหารทั่วไป 
 เรื่องมาตรการที่ 3 (ตามหนังสือ สนง.สสจ. ที่ อบ. 0027/ว.6704 ลงวันที่ 18 สค. 2547) ขอใหทุก
หนวยสรุปผลการประเมินและจัดเรียงลําดับ และนําสง สนง.สสจ. ไมเกินวันที่ 3 กย. 2547 เพื่อนําเสนอ
ผูวาราชการแลวใหนําสงกระทรวงภายในวนัที่ 15 กย. 2547 โดยขอใหเพิ่มกลุมละ 1 คน(สํารอง) 
รายละเอียดติดตอสอบถามที่ฝายบริหารทัว่ไป และขอใหพิจารณาจํานวนที่คํานวณ พบเปนจุดทศนยิมให
ปดเปนจํานวนเต็มกอน จึงจะนํามาพิจารณาในระดับจังหวัดกอนสงกระทรวงอีกครัง้ กรณีผูที่ปฏิบัติ
ราชการทีอุ่บลราชธานีแตเลขตําแหนงอยูจังหวัดอื่นหรือหนวยงานอื่น ขอใหพิจารณาคะแนนโดยละเอียด
และประสานกับจังหวัดที่เปนเจาของเลขตําแหนงในการจดัเรียงลําดับ  ในการพิจารณาเรียงลําดับจะ
พิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับชั้น ซึ่งผลการการพิจารณาจะนํามาพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคมนี้ดวย 
 การพิจารณาโยกยายทดแทนตําแหนงที่เกษียรจะพิจารณาปลายเดือนกันยายน 
งานประชาสัมพันธ 
 ขอแจงเลื่อนงานแถลงขาวประจําเดือนสิงหาคม จากวันที่ 1 กย. 2547 ออกไปอยางไมมีกําหนด 
ซึ่งจะจดัอีกครัง้เมื่อไรนั้นจะมหีนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง 
ฝายคุมครองผูบริโภค 

สืบเนื่องจากสปัดาหที่ผานมาอธิบดีกรมสนุบสนนุบริการสุขภาพและกองการประกอบโรค
ศิลปะ ไดจัดการนิเทศงาน ที ่จ.อุดรธานี มีเร่ืองแจงสําคญัดังนี ้
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1. การรับรองมาตรฐานกิจการเพื่อสุขภาพ ซึ่งไดแก สปาเพื่อสุขภาพ และนวดเพือ่เสริมสวย  
ขอใหปฏิบัติงานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด และกิจการใดที่คณะกรรมการ
จังหวัดจะออกไปรับรอง กิจการนั้นจะตองไมมีอบายมุขและไมมีบริการแอบแฝง ซึ่งจังหวัด
อุบลราชธานีจะจัดประชุมชี้แจงใหผูประกอบการทราบในวันที่ 10 กย. 2547 

2. ขอใหมีการตรวจสถานพยาบาลประจําป 2547 ซึ่งจังหวัดไดใหแตละหนวยงานประเมนิ
ตนเองแลวสงแบบประเมินกลับ โดยจังหวัดจะออกตรวจเยี่ยมอกีครั้ง จึงขอใหทุกหนวยงานดําเนนิการ
ดวย 

3. ในวันที1่9 กย. 2547 ที ่ โรงแรมลายทอง จะจัดการประชุมชี้แจงผูประการรานคายา เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของ อย. ที่มีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ตองรอการตอบรับจากทานรอง
เลขาธิการ อย. ซึ่งจะมาบรรยายเอง 

4. ปลายเดือนกนัยายน จะมีการประชมุศึกษาดูงานและอบรม รวมทั้งการจัดทาํแผนป 2548 
ของหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ จากโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ  
ฝายประกันสขุภาพ 

เนื่องจากจะมกีารจัดสรรงบ CF  จากกระทรวง ดังนัน้จึงขอใหทกุโรงพยาบาลไดตรวจสอบขอ
มูลรายงานทางการเงิน โดยตรวจสอบตามบัญชีเกณฑคงคางของเดือนกรกฎาคม 2547 และนําสง
ภายในวนัที่ 2 กย. 2547  
การจัดงานมทุติาจิต  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.07 น. 
 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


