สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/ 2547 วันที่ 30 กันยายน 2547 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายชัยพร
พรหมสิงห
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นางน้าํ เพชร
ตั้งยิ่งยง
รก.รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายบุญเติม
บุญลน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
8 นางศรีสุมาลัย
นิ่มขุนทด
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
9 นางลัดดาวัณย คุณวุฒิ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
10 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
11 นายวรสิทธิ์
ไหลหลั่ง
แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
12 นายคมชาย
สุขยิ่ง
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
13 นางภัลลภา
โสตถิสวัสดิ์
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
14 นางชลชืน่
แสนใจกลา
สํานักงานสาธารณสุขเขต 14
15 นส.ธัญญาพร
เพิ่มวงศ
แทนหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
16 นส.วันเพ็ญ
วัฒนอมรเกียรติ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
17 นางนวลใย
พิมชาติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
18 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
19 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
20 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
21 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
22 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
23 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
24 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานประชาสัมพันธ
25 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด

2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

นางนภาพร
นายสุรพงศ
นางพรนภัส
นายประทีป
นางหรรษา
นส.วชิรา
นส.อลิษา
นางรําไพ
นางมาลินี
นางสาววนิดา
นายสุรพงษ
นางทิพวรรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นายปยะมิตร
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุทธินันท
นายสุวิทย
นส.เพชรรุง
นายภิรักษ
นายศิระ
นายพัฒนา
นายคมกริช
นายเทวเจษฐา
นายธรรม
นายวิลพงษ
นายเจริญ
นายสยาม
นายพรเจริญ
นายพิสิษฐ

จันทนบ
จารุแพทย
ประเสริฐไทยเจริญ
บุญธรรม
ชื่นชูผล
เจริญศรี
สุพรรณ
สุวนาม
มนัสธรรมกุล
ชัยเวชกุล
จารุแพทย
โรจนศตพงค
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
สมบูรณ
บุญไทย
เจียรกุล
โคตะสิน
โรจนศักดิ์โสธร
ไพรพยอม
รุงพัฒนาชัยกุล
เมืองไทย
ตันสกุล
พิมพกัน
ภาเรือง
วิทัยวัฒน
พรหมนอย
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี
เวชกามา

หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
งานเลขานุการกิจ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

นายธีรยุทธ
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสวัสดิ์
นายประสพ
นายสุพจน
นายณรงค
นายประวิทย
นายลําพูน
นายทองอินทร
นายสัมพันธ
นางศิวาภรณ
นายอดุลย
นายมนตรี
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายบัณฑิตย
นายยุรวัฒน
นายประจวบ
นายมัธยม
นายสมพงษ
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายทนงศักดิ์
นายชวน
นายธนายุทธ

สมหวัง
คําศรีสุข
จันทรแดง
ทองผา
สารสมัคร
บุญทา
แผลงศร
พันธจูม
ฉวีรักษ
ชัยธานี
กุลพร
เงินราง
วรรณชาติ
ออนเนตร
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
สรอยคํา
ทองผา
แกวทอง
สุพัฒน
พงษชีวนิ
กมลฤกษ
ผองแผว
หลักเขต
จันทรเลื่อน
ศรไชย

ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
แทนสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายอัครเดช
สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายพัสกร
ชิณวงศ
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
5 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
6 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
7 นายประเทือง
แกวหยอง
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
8 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
9 นางอัญชลา
พรมสีใหม
หัวหนาศูนยสขุ ภาพชุมชนสุปฎนาราม
10 นางลําดวน
ศรีขาว
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
11 นายกําแหง
สมสุข
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
12 นางเพ็ญศรี
สมชัย
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
13 นส.พิมณฑิพา มาลาหอม
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
14 นายจตุรพิศ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15 นายวิโรจน
เซมรัมย
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ

เริ่มการประชุมเวลา 13.40 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอใหทุกหนวยงานชวยกันประหยัดพลังงาน โดยการลดการใชเครื่องปรับอากาศในชวงฤดู
หนาว นอกจากจะเปนการประหยัดพลังงานแลวยังชวยใหลดคาใชจา ยและมีงบประมาณเหลือสําหรับ
บริหารจัดการตอไป
งบประมาณทีจ่ ะไดรับการสนับสนุนจาก สปสช. รวมทัง้ สิ่งสนับสนุนในป 2548 ขณะนี้อยูใน
ขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับกระทรวง
เมื่อทราบผลแลวจะไดนํามาพิจารณา
งบประมาณป 2548 ของจังหวัดตอไป
แนะนํา ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลตาลสุมคนใหม คือ นพ.ธรรม วิทัยวัฒน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.7542 ลงวันที่
15 กันยายน 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2547 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2547 และ
Upload
ไวที่
www.phoubon.in.th
เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
รพ.สรรพสิทธิประสงคจะจัดการประชุมการสรางหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 15 ตค. 2547 ณ
หองประชุมชัน้ 6 ตึก 50 พรรษา โดยเลขาธิการ สนง.หลักประกันสุขภาพแหงชาติจะมาบรรยายใน
หัวขอทิศทางโครงการ 30 บาท ในอนาคต และนพ.สสจ.อุบลฯ บรรยายในหัวขอทิศทางการดําเนินงาน
ของศูนยสุขภาพชุมชนป 2548 ทั้งนี้ไดมีหนังสือเชิญสงถึงทุกหนวยงานใหทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ขอแนะนําอาจารยนวลใย พฤษชาติ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค พิจารณาผลไดและผลเสียทีจ่ ะเกิดขึ้น รวมทัง้ ผลกระทบในทุกๆดาน ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โครงการทีก่ รมสุขภาพจิตจะดําเนินการรวมกับจังหวัดในปงบประมาณ 2548
1. โครงการออทิสติกบูรณาการ ซึ่งมีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรสาธารณสุขที่เปนครู ผูดูแล
ผูปกครอง ผูเกี่ยวของชวยเหลือบุคคลออทิสติก โดยจะมีงบประมาณสนับสนุน 19 จังหวัดเขมแข็ง
(รวมจังหวัดอุบลราชธานี) จังหวัดละประมาณ 400,000 บาท
2. โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติดป 2548 To Be Number One โดยใหจังหวัด
จัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน Friend Corner ในเขตชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และสถานศึกษา
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3. โครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประประชาชน โดยใหมีการจัดตั้งศูนยตน แบบจังหวัดละ
2 แหง (ในเขตเมืองและเขตชนบท ละ 1แหง) และสนับสนุน ศสมช. ตนแบบแหงละ 10,000 บาท โดย
ปลายปจะมีการประกวดหมูบ านสรางเสริมสุขภาพใจดีเดน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 7
ผลจากการประเมินงานวัณโรคของจังหวัดอุบลราชธานี และโดยภาพรวมของประเทศ โดย
WHO ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2546 พบวายังมีปญหาอยู ซึง่ ผลจากการรักษายังไมผานเกณฑรกั ษา
หายขาดมากกวารอยละ 80 จังหวัดอุบลราชธานีไดมีการดําเนินงานมาตั้งแตป 2546 โดยทําโครงการ
เพิ่มความเขมแข็งใหระบบการรักษาวัณโรค ซึ่งจะมีพี่เลีย้ งกํากับการกินยา ในป 2546-2547 และผล
การดําเนินงานพบวา มีการแปรเปลี่ยนของเสมหะจากไมถึงรอยละ 80 เปนรอยละ 90 และ
ผลการรักษาหายขาดเพิ่มเปนรอยละ 80 จากผลงานดังกลาวสงผลใหในระดับประเทศไดจัดทํา
โครงการเครือขายวัณโรคเชิงรุกแหงประเทศไทยทั้งหมด 4 ภาค (กรุงเทพฯ เชียงใหม อุบลราชธานี และ
ภูเก็ต) โดยกลวิธีดําเนินงานเหมือนของจังหวัดอุบลราชธานีทุกประการ และจะดําเนินการครอบคลุม
ทุกพืน้ ที่ของจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
ตั้งแตเดือนตุลาคมนี้ ทางศูนยฯ ไดเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะหชนิ้ เนื้อโดย สั่ง
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ณ จุดอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งมาบริการ ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจไดภายใน
1 วัน ทั้งนี้จะไดมีการตรวจรับในวันที 4 ตค. 2547 และสามารถใหบริการไดตั้งแตสัปดาหที่ 2 ของ
เดือนตุลาคม 2547 เปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 สํานักงานสาธารณสุขเขต 14
ขอประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานทราบวา นพ.สมยศ เจริญศักดิ์ ไดรับการแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงใหม คือ อธิบดีกรมอนามัย สวนผูต รวจราชการกระทรวงทานใหม ขณะนี้ยงั ไมมีคําสั่งแตงตั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป
2547
ที่
1
2

3

4

5

6

5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
กย.47
ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%
การพัฒนามาตรฐานบริการ
2.1 รพ.ผานเกณฑ HA 100%
2.2 สนง.สสจ.,สนง.สสอ.ผานเกณฑ PSO 100%
2.3 PCUผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
100%
ความพึงพอใจ
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ
80.92%
อยางนอย 80%
3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มีความพึงพอใจในบริการ
86.86%
อยางนอย 80%
3.3 เจาหนาทีผ่ ูใหบริการ มีความพึงพอใจตอการ
69.52%
ใหบริการอยางนอย 80%
เรื่องรองเรียน
4.1 เรื่องรองเรียนทั่วไปไดรับการดําเนินการแกไข80% 100%
4.2 เรื่องรองเรียนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
100%
แกไข 100%
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน
5.1 จํานวนวันที่โอนเงินตามเกณฑการจัดสรรจาก
จังหวัด ไปยังหนวยบริการ (เกณฑไมเกิน 15 วัน)
5.2 คาเฉลี่ย I/E ของจังหวัด
5.3 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E >= 1
5.4 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E < 1
5.5 หนวยบริการ ที่ออกรายงานการเงิน โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100%
บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย
80%

สค.47

กค.47

มิย.47

80.92%

80.92%

86.86%

86.86%

69.52%

69.52%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
กย.47
สค.47
7 การกระจายกําลังคน
7.1 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลน แพทย /
ทันตแพทย / เภสัชกร / พยาบาล
7.2 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลนไดรับการ
ชวยเหลือ
5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
กย.47
สค.47
1 การลดอัตราปวย
1.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ต่ํากวา base line
34.81
(อัตราปวยต่ําสุดของ 5 ป ยอนหลัง 41-45)
(624ราย)
1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดอยางมี
100%
100%
ประสิทธิภาพ 80%
2 การปองกันการแพรระบาด
2.1 คา HI < 10 ไมต่ํากวา 80%
79.39%
2.2 คา CI = 0 ไมต่ํากวา 80%
- วัด
77.58%
- โรงเรียน
84.53%
- สถานบริการสาธารณสุข
99.70%
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
100%
100%
ควบคุมโรค 80%
2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%
100%
100%
3 การควบคุมการระบาด
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
100%
100%
5.3 การควบคุม ปองกัน และพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็ง
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
สค. 47
กค. 47
1 การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
78.29%
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%
1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถูกตอง 80%
100%

กค.47

มิย.47

กค.47

มิย.47

24.43
(438ราย)

16.12
(289ราย)

100%

100%

72.84%

69.25%

73.92%
85.33%
99.64%

71.29%
80.79%
99.41%

100%

100%

100%

100%

มิย. 47

พค. 47
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ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
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%
2.2 สตรีอายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 ป ไดรับการ
ตรวจ Pap Smear 40%
2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวินิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80%
2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%
2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการติดตามดูแลรักษา
80%

สค. 47
86.19%
100%
55.40%
79.02%
0.12%
100%
0
100%

51.69%
100%
100%
100%

กค. 47

มิย. 47

พค. 47
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5.4 การควบคุมโรคเอดส
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป2531 – 20 กย.
47 ดังนี้
- ผูปวยโรคเอดส
จํานวน 3,639 ราย
เสียชีวิต 557 ราย
- ผูติดเชื้อมีอาการ
จํานวน 1,095 ราย
เสียชีวิต 78 ราย
- ผูปวยรายใหม ป 2547
จํานวน 127 ราย
- ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47
จํานวน 0 ราย
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
สค. 47
กค. 47
มิย. 47
พค. 47
ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส
100%
1
100%
100%
(325ราย)
หญิงคลอดและฝากครรภ ทีต่ ิดเชื้อ HIV ไดรับยาตาน
87.40% 84.40%
2
ไวรัส 100%
(76ราย) (65ราย)
3 จํานวนเด็กติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV
4 สามีที่เชื้อ HIV ไดรับการดูแลตอเนื่อง 100%
100%
หญิงหลังคลอด สามี ลูก ที่ตดิ เชื้อ HIV ไดรับการดูแล
100%
5
ตอเนื่อง 100%
(89ราย)
6 ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยา
ตานไวรัสเอดส (ARV)
- เปาหมาย 40,000 ราย
801
801
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)
873
813
- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)
1}016
900
- ผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547
72
70
- ผูปวยออกจากโครงการ เดือนมิถนุ ายน 2547
19
21
5.5 งานยาเสพติด
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
กย.47
สค.47
กค.47
มิย.47
1 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และสุรา
20
20
20
1.2 รานคาที่จาํ หนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
5,471
5,471
5,471
สุราแกเด็กต่าํ กวา 18 ป" 100%

11
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหรี่ได
ถูกตอง 100%
- สถานบริการสาธารณสุข

กย.47

สค.47

กค.47

2,130

2,130

2,130

341

341

341

- โรงเรียน

1,115

1,115

1,115

- สถานที่ราชการ
- รานอาหารที่ติดแอร

428
175

428
175

428
175

15

15

15

100%

100%
(149ราย)

64.43%

64.43%

40.94%

40.94%

9,795ราย

40.94%

40.94%

9,790ราย

50%

50%
(10แหง)

50%
(10แหง)

100%

100%

100%

- ศูนยการคา)
2 การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%
2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรบั การบําบัดครบกําหนด
มากกวา 80%
2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรบั การติดตาม
4 ครั้งใน 1 ป มากกวา 80%
2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4
ครั้งตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70%
2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50%
2.6 มีการบันทึกขอมูลรายบุคคล ในระบบฐานขอมูล
บสต. ครบถวน 100%
3 การปลุกพลังแผนดินและการปองกัน
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50
3.2 50%ของโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม
3.3 50%ของชุมชนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม
3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ
มีกิจกรรม

281,103
100%
100%

84.71%
(335,927)
100%
100%
46.79%
(51แหง)

มิย.47

100%
(126ราย)
24.60%
(31ราย)

255,742 คน
100%
100%
46.79%
(51แหง)
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3.5 สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ไดรับการรักษา
มากกวา 80%
3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใหเยาวชน 80%
3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ50%
3.8 โรงเรียนมัธยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90%
3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50%
5.6 การออกกําลังกาย
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 ประชาชนอายุ6ปขึ้นไปออกกําลังกาย ไมนอยกวา50%
2 จํานวนชมรมออกกําลังกาย
3 จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย
5.7 อาหารปลอดภัย
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซื้อ
1
ระดับพื้นฐาน 100%
อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดี
2
1 ตลาด: 1 อําเภอ
3 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดีมาก
รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไม
4
ต่ํากวา 30%
แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food
5
Good Tests ไมต่ํากวา 30%
6 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตา่ํ กวา 45%
แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่ํา
7
กวา 45%

กย.47

สค.47

กค.47

100%

มิย.47
100%

100%

100%

100%

100%
100%

45.87%
100%
100%

45.87%
100%
100%

มิย. 47
พค. 47
เมย. 47
มีค. 47
70.00%(1,15 90.39%(1,46 90.04%(1,46
2,847คน)

7,659คน)

2,023คน)

72.57%(3,4 72.32%(3,4 71.81%(3,4
89แหง)
77แหง)
71แหง)
3,064แหง 3,064แหง 3,042แหง
กย.47
30.30%
64.56%
48.63%
64.56%
48.63%

สค.47

กค.47

มิย.47
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เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
กย.47
8 อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%
- สารเรงเนือ้ แดง
- สารกันรา
- สารฟอกขาว
- บอแรกซ
- ฟอรมาลิน
- ยาฆาแมลง
10 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP
5.8 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
กย.47
1 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผูมี
100%
ความคิดฆาตัวตาย
1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
100%
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย
1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
100%
เฝาระวัง การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%
1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร
1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด
100%
กรองบุคคลออทิสติก
1.6 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหมใน
เดือน)
1.7 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
1.8 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต
2 การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)
2.1 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเล็ก
นาอยู อบต.ละ 1 แหง

สค.47

สค.47

กค.47

มิย.47

กค.47

มิย.47
100%
(19แหง)
100%
(359แหง)
100%
(359แหง)

100%
(359แหง)
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1
2
3
4
5
6

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
2.2 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไมนอ ยกวา 80%
2.3 หญิงตัง้ ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 ครั้ง
คุณภาพ 95%
2.4 หญิงตัง้ ครรภอายุครรภไมเกิน 16 wksไดรับการคัด
กรองธาลัสซีเมีย 80%
2.5 หญิงตัง้ ครรถมีภาวะโลหิตจาง
2.6 ทารกแรกเกิด มีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม
มากกวา 93%
2.7 เด็ก 0 - 5 ป ที่มพี ัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100%
2.8 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93%
2.9 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไมเกิน 30
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ
5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย
50%
สถานบริการสุขภาพ มีการใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ. อยางนอย
1% ของมูลคาการใชยา
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย
3% ของมูลคาการใชยา
โรงพยาบาลชุมชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2
อยางนอย 50%
จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช.

กย.47

สค.47

กค.47

มิย.47

1,871 คน

99.50%

1,128 คน

77%

205 คน
90.72%
(161ราย)

222 คน

84.14%
31.95%
(56)

63 คน
สค.47

กค.47

82.26%

81.40%

66.34%
(205 แหง)

มิย.47

พค.47

25.49%
26.22% 26.22%
(77 แหง) (19รพ.,67สอ) (19รพ.,67สอ)

0.16%

0.21%

0.09%

0.09%

1.31%

1.72%

0.23%

0.23%

100%

100%

1,643

1,635

87.47%
(17แหง)
910

87.47%
(17แหง)
910
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สค.47
93.53%
7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25%
(289 แหง)
8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ.
333
สถานบริการ มีฐานขอมูลทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น
9
ดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100%
ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ไดมาตรฐาน
10
29.50%
อยางนอย 70%
ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ถูกตองตาม
11
84.75%
กฎหมาย อยางนอย 70%
ยาและผลิตภัณฑสมุนไพรทีผ่ ลิตจาก รพ.ของรัฐ สง
12
0
ตรวจไดมาตรฐาน อยางนอย 50%

กค.47

มิย.47
21.68%
(67แหง)

353

พค.47
21.68%
(67แหง)
442

22.65%

18.92%

84.48%

83.51%

0

0

มติที่ประชุม รับทราบ
จากผลการนิเทศงานครั้ง ที่ 3 / 2547 ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน 11 เดือน จึงใครขอใหทุก
อําเภอเรงดําเนินการในแตละยุทธศาสตรที่ผลงานยังไมครบตรงตามเปาหมาย ทั้งนี้จะไดมีการสรุป
ประชุมผลงานอีกครั้งในวันที่ 6 ตค. 2547
ขอใหทุกหนวยและทุกอําเภอมีการพัฒนาคณะกรรมการ QRT ในทุกระดับ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายควบคุมโรค
1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก
1.1 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
ระดับประเทศ พบวา อันดับ 1 ไดแก ชุมพร รองลงมา ระยอง และนครพนม ตามลําดับ สวนในเขต 14
อันดับ 1 ไดแก ศรีสะเกษ รองลงมา อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญตามลําดับ ในระดับจังหวัด
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อันดับ 1 ไดแก ตระการพืชผล สวางวีระวงศ และ เขมราฐ ตามลําดับ ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
1.2 สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนกันยายน 2547 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2. งานระบาดวิทยา
สรุปสถานการณโรคติดตอ ที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนกันยายน 2547 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การประชุมสรุปผลงานประจําปงบประมาณ 2547
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ตามยุทธ
ศาสตร 6 ดาน การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง การพัฒนาตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน เปนการ
สรุปผลการนิเทศงานรอบที่ 3 / 2547 ในวันที่ 6 ตค. 2547 โดยมีกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมคือ
สสอ./ผอก.รพช./ ผูรับผิดชอบงานยุทธศาสตร สสอ., รพช.และ รพศ. /หัวหนากลุมงานเวชกรรมปองกัน
รพศ. โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
- ประเมินผลการดําเนินงานตามเครื่องชี้วดั ความสําเร็จ ตามยุทธศาสตร
- สรุปปญหาอุปสรรคจากการนิเทศงานรอบที่ 3/2547
- เพื่อจัดลําดับผลการปฏิบัติงานดีเดนรายอําเภอ
- เพื่อเตรียมในการวางแผนป 2548
2. การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน ป 2548
สนง.สสจ.อุบลราชธานี แจงแผนการคัดเลือก อสม. ดีเดนประจําป 2548 เพื่อใหสอดคลองกับ
การคัดเลือกในระดับชาติทจี่ ะจัดใหมีการมอบรางวัลในวันที่ 19 - 20 มีค. 2548 ซึ่งเปนวัน อสม.
แหงชาติ ขอใหอําเภอดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและแผนการคัดเลือก ที่แจงใหแลวนัน้
3. การปรับปรุงฐานขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อจัดทําบัตรประจําตัว
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายการปรับปรุงฐานขอมูล อสม. และขอความรวมมือใหทุก
อําเภอไดตรวจสอบขอมูลที่ www.hss.moph.go.th/phc ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 21 ตค. 2547
4. การประกวดศูนยสุขภาพชุมชนดีเดน ดานแพทยแผนไทย
กรมสนับสนุนบริการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย
สถาบันการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดคัดเลือกศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนดานแพทยแผน
ไทย ซึง่ ศูนยสุขภาพชุมชนอางศิลา อ.พิบูลมังสาหาร ไดเปนตัวแทนระดับภาค คณะกรรมการไดลง
พื้นที่ เมื่อวันเสารที่ 25 กย. 2547ที่ผานมา ทัง้ นี้ เพื่อใหทันโครงการประชุมวิชาการประจําปแพทยแผน
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ไทย ระหวางวันที่ 1 – 8 ตค. 2547 ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร Hall
9-10 และขอเชิญเจาหนาที่ใน PCU. และผูสนใจเขารวมประชุม เพื่อจะไดแนวทางในการพัฒนางาน
ดานการแพทยแผนไทยในระบบบริการสุขภาพตอไป
ฝายอนามัย
1. งานพอ.สว.
วันที่ 21 ตุลาคม 2547 หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จะออกปฏิบัติงานที่บานหวยปอ หมูท ี่ 7
ตําบลบัวงาม อําเภอบุณฑริก
2. ผลการประกวดการดําเนินงานดีเดนดานสรางเสริมทันตสุขภาพแมและเด็กปฐมวัย (โครงการแมลูก
ฟนดี 102 ป สมเด็จยา)
- รางวัลชนะเลิศ ศูนยสุขภาพชุมชนเหลาเสือโกก กิ่งอําเภอเหลาเสือโกก เงินรางวัล 10,000
บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไรใต อําเภอพิบูลมังสาหาร เงินรางวัล
5,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนยสุขภาพชุมชนนาสวง อําเภอเดชอุดม เงินรางวัล 3,000 บาท
พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ศูนยสุขภาพชุมชนคอนสาย อําเภอตระการพืชผลและศูนยสุขภาพ
ชุมชนหวยขะยุง อําเภอวารินชําราบ เงินรางวัลแหงละ 2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
3. ผลการจับรางวัลไปรษณียบัตรและการประกวด 10 ยอดฟนดีวยั 80 ป ตามโครงการ “แปรงฟนทั่ว
ไทย ถวายแดแมของแผนดิน”
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท ดญ.นิตยา พรหมจรรย รร.วัดหวยคุ จ.สงขลา
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท ดญ.ภัสรา รุงกระจาง จ.ปตตานี
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท ดญ.กัลยรัตน เต็มรัตน รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี
- รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานี 3 รางวัลคือ
1. ดญ.เพ็ญทิพย แฝงบุญ รร.ชุมชนบานหนองยาว ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2. ดช.สิริพงษ สังโส 71 ถ.ชวาลาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3. ดช.อุบล พาปะจง รร.บานปาโมง ต.ปาโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
สําหรับ 10 ยอดฟนดี 80 ป จังหวัดอุบลราชธานี ไมไดรับรางวัล
4. กิจกรรมรณรงคเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 21 ตุลาคม 2547
ดวยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกป เปนวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
มูลนิธิ พอ.สว. ,ทันตแพทยสภา และหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดกิจกรรมรณรงค “วันทันตสาธารณสุข
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แหงชาติ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
เปนการสืบสานพระราชปณิธานของพระองคทาน ในอันที่จะชวยเหลือผูทุกขยากใหพน จากโรคในชอง
ปาก นัน้
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใครขอความรวมมือจากหนวยงานของทานในการ
ดําเนินการรณรงคฯ ดังนี้
- สถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มที ันตบุคลากร จัดบริการทันตกรรม โดยไมคิดมูลคา ใน
วันที่ 21 ตุลาคม 2547
- สถานบริการสาธารณสุขที่มีทนั ตแพทย จัดใหมีการรับลงทะเบียนผูส ูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) ที่
จําเปนตองใสฟนปลอมเพื่อการบดเคี้ยว
ตามโครงการรณรงคสงเสริมและฟนฟูสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ
- สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ (ศูนยสขุ ภาพชุมชน) จัดรณรงคทางทันตสุขภาพตลอดทั้ง
เดือนตุลาคม 2547 ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ให สถานบริการ ตามขอ 3.1,3.2 รายงานผลการดําเนินงานอยางไมเปนทางการทาง
โทรศัพท,โทรสาร ภายในเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ตค. 2547 และรายงานผลอยางเปนทางการภายใน
วันที่ 5 พย. 2547
5. งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ผลการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี
ปงบประมาณ 2547
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โรงเรียนเขมราฐ อ.เขมราฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โรงเรียนชุมชนบานไรใต อ.พิบลู มังสาหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โรงเรียนโคกสวาง(บุญคุรุราษณ) อ.สําโรง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนดงกระชู อ.น้ํายืน
เงินรางวัลโรงเรียนละ 5,000 บาท พรอมใบเกียรติบัตร
6. โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู ป 2547
ผลการดําเนินงาน (ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th) ปจจุบันมีศนู ยเด็กเล็กรวม
ทั้งหมด 632 ศูนย มีผลการดําเนินงานแลว จํานวน 618 ศูนย คิดเปนรอยละ 97.78
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
59
9.55
ดี
184
29.78
พื้นฐาน
256
41.42
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ตองปรับปรุง
119
19.25
รวม
618
100
อําเภอที่ยงั ไมรายงานผลไดแก
1. วารินชําราบ
2. นาจะหลวย
3. สําโรง
4. เมือง
5. นาเยีย
6. นาตาล
7. คอนเสิรตรวมน้าํ ใจ อาหารปลอดภัยวันศุกรที่ 29 ตค. 2547 ณ สนามหลังศาลากลางอุบลราชธานี
7.1 วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานราชการ องคกรเอกชน ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบบทบาท
หนาที่
ความรับผิดชอบของชมรมผูประกอบการจําหนายอาหารจังหวัด
อุบลราชธานี
- เพื่อเปนการริเริ่มวางแนวทางการประสานความรวมมือ การดําเนินงานความปลอดภัยดาน
อาหารระหวางภาคราชการ ชมรม องคกรเอกชน ประชาชน ใหเกิดความชัดเจน เรียบรอย คลองตัว
ยิ่งขึ้น
- เพื่อระดมทุนตั้งเปนกองทุนในการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหาร จ.อุบลราชธานี
7.2 กิจกรรมในงาน
1) การจําหนายอาหารจากรานที่ผานเกณฑมาตรฐาน CFGT จํานวน 45 ราน แยกเปน
- ตัวแทนของอําเภอ / กิ่งอําเภอ อยางนอย 1 ราน รวม 25 ราน
- รานอาหารของอําเภอ / กิ่งอําเภอ ที่สมัครใจและผานการคัดเลือกจากชมรมผูประกอบการ
รวม 20 ราน
จําหนายอาหารตั้งแตเวลา 09.00 –24.00 น. โดยไมเสียคาใชจา ยใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่
จําหนาย
2) การแสดงดนตรีโดยศิลปน “ยอดรัก ดวงมาลา “ ตั้งแตเวลา 19.00 –24.00 น.
7.3 เปาหมายการจําหนายบัตร จํานวน 93,600 บัตร แยกเปน
- บัตรละ 20 บาท จํานวน 1,500 บัตร โดย สสจ.รับผิดชอบจําหนายใหสวนราชการใน – นอก
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ
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- บัตรละ 20 บาท จํานวน 92,100 บัตร โดย รพช. สสอ / สสก ชมรมผูประกอบการจําหนาย
อาหาร ชมรม อสม. รับผิดชอบจําหนายใหสวนราชการในพืน้ ที่ พอคา แมคา ประชาชนทั่วไป (จัดสรร
เปาหมายแยกรายอําเภอแลว)
7.4 ผูรับผิดชอบจําหนายบัตรรับผิดชอบคาพิมพบัตร เลมละ 20 บาท โดยหักคาใชจายจากรายไดการ
จําหนายบัตรของหนวยรับผิดชอบนั้น
7.5 จับสลากรางวัลบัตรคอนเสิรต
รางวัลที่ 1 สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ตูเย็น 5.5 คิว 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 พัดลม 10 รางวัล
ภายหลังการตรวจสอบคืนบัตรถูกตองเรียบรอยแลว และจับสลาก / ประกาศใหทราบในวันที่
5 พฤศจิกายน 2547
7.6 การสงบัตรคืน
สงบัตรคืนไดตั้งแตวันที่ 27 - 29 ตค. 2547 ไมเกินเวลา 12.00 น. ถาสงคืนหลังจากนัน้ จะถือ
วามีการจําหนายบัตรแลว
8. การจัดงานมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติทวั่ ไทย ครั้งที่ 3
ชื่อ มหกรรมรวมพลคนเหลือง-ฟา จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 พย. 2547 เวลา 17.00 –
18.00 น. ถายทอดสดทาง ไทยทีวีชอง 11(กทม., เชียงใหม, สงขลา, ขอนแกน) เนนใหประชาชน
ออกมารวมพลังออกกําลังกายโดยใสเสื้อสีเหลือง ฟา ใหมากที่สุด โดยมีรางวัล ดังนี้
1. รางวังที่ 1 เงินสด 300,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
2. รางวัลที่ 2 เงินสด 200,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
3. รางวัลที่ 3 เงินสด 100,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จะดําเนินการจัดทําแผนโครงการวิจัย
และจัดตั้งคําของบประมาณ สําหรับปงบประมาณ 2549
ในการนี้งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สนง.สสจ.อุบลราชธานีใครขอเชิญ
ชวนบุคลากรในหนวยงานของทานที่มีความสนใจทําวิจยั ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร จัดสง
1 โครงรางการวิจัยตามแบบฟอรมการเสนอโครงรางการวิจัย
2 แผนบันทึกขอมูล ( ที่มีไฟลโครงรางการวิจัย )
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สงไปยังงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สนง.สสจ. ภายในวันที่ 30 ตค. 2547
หมายเหตุ แบบฟอรมการเสนอโครงรางการวิจัย ทางงานฯ จะดําเนินการจัดสงไปยัง รพศ./รพช./สสอ/
สสก.ทุกแหงตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
พิธีการระหวางการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตร ใหโรงพยาบาลทีผ่ านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จาก
กรมอนามัย คือ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ประเมินโดยศูนยอนามัยที่ 7 และสวนกลาง
2. พิธีมอบรางวัลพยาบาลวิชาชีพดีเดน ระดับโรงพยาบาลชุมชน จากสมาคมพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใหกับคุณสุพัตรา ไวยพัฒน หัวหนาฝายการพยาบาลโรงพยาบาลพิบูลมังสา
หาร
3. พิธีมอบรางวัล โรงเรียนดีเดนดานการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก และหมูบานปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย ประจําป 2547

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ฝายยุทธศาสตร
ตามหนังสือที่ สธ.0205.11/ว.227 ลงวันที่ 22 กย. 2547 เรื่องการสํารวจและดําเนินการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจนของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอใหทุกพืน้ ที่ไดเรงดําเนินการและสงขอมูล
กลับไปยังกระทรวงภายในวันที่ 5 ตค. 2547 เพื่อดูความกาวหนาและปญหาอุปสรรในการดําเนินงาน
ที่ผานมา รวมทั้งการใหความชวยเหลือ ทั้งนี้ขอมูลทัง้ หมดจะนํามาพิจารณาจัดทําแผนงานโครงการ
สนับสนุนตอไป
ฝายคุมครองผูบริโภค
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สงความขอบคุณมายังทุกหนวยงานที่ไดมีการ
ดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย (GMP) ครบ 100% ในป 2547
กลุมฮักแพงแปงอุบล โครงการสิทธิมนุษยชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผูสนใจรวมงานเวที
สาธารณะ หัวขอ สิทธิบัตรยากับดักอเมริกากับเขตการคาเสรี ในวันที่ 10 ตค. 2547 ณ หองประชุม 1
ชั้น 3 สนง.สสจ.อุบลฯ เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งจะเปนประโยชนมากโดยเฉพาะ รพช. จึงขอเชิญชวน
ใหมา รพช. ละ 3 คนเปนอยางนอย
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เรื่องหารือ โดย พญ.วิภาดา เชาวกุล รพ.สรรพสิทะประสงค และหัวหนางานควบคุมโรค
สถานการณโรคไขหวัดนกในประเทศไทย และแนวทางการดําเนินงานการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับทราบ
วันที่ 1 ตค. 2547 จะมีการประชุมที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค ในเรื่อง โรคไขหวัดนก ยาเสพติด
และความยากจน ขอใหผอก.รพช. และ สสอ./สสก. ทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอใหทุกหนวยประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงสถานการณของโรค รวมไปถึงการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน ทัง้ นี้ขอใหดาํ เนินการ
ประชาสัมพันธอยางระมัดระวังเพื่อไมใหประชาชนตืน่ ตระหนกจนเกินไป และหากพื้นที่ใดพบผูปว ยเขา
ขายสงสัยขอใหรายงานโดยดวน
ในการจัดการอบรม อสม. อยูในขั้นตอนของบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. เพื่อเปน
คาตอบแทนวิทยากรและคาพาหนะสําหรับเดินทาง โดยจะจัดอบรมหลักสูตร 1 วันทัง้ 11 เขตเลือกตั้ง
(เมือง มวงสามสิบ เขื่องใน วารินชําราบ ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม พิบูลมังสาหาร บุณฑริก
น้ํายืน และเดชอุดม)

ปดประชุมเวลา 16.32 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานประชาสัมพันธ

