
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  9/  2547  วันที่   30  กันยายน  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 นางลัดดาวัณย คุณวุฒิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

10 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
11 นายวรสิทธิ ์ ไหลหลั่ง แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
12 นายคมชาย สุขยิ่ง แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
13 นางภัลลภา โสตถิสวัสด์ิ แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
14 นางชลชืน่   แสนใจกลา สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
15 นส.ธัญญาพร เพิ่มวงศ แทนหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
16 นส.วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
17 นางนวลใย พิมชาต ิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธปิระสงค 
18 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
19 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
20 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
21 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
22 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
23 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
24 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานประชาสัมพันธ 
25 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
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26 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
27 นายสุรพงศ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอม 
28 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
29 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
30 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31 นส.วชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
32 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
33 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
34 นางมาลนิ ี มนัสธรรมกุล ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
35 นางสาววนิดา ชัยเวชกุล ผูชวยหัวหนางานการแพทย 
36 นายสุรพงษ จารุแพทย ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
37 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
38 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
39 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
40 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
41 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
42 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
43 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
44 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
45 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
46 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
47 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
48 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
49 นายคมกริช พิมพกัน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
50 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
51 นายธรรม วิทัยวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
52 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
53 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
54 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
55 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
56 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
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57 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
58 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
59 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
60 นายสวัสด์ิ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
61 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
62 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
63 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
64 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
65 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
66 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
67 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
68 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
69 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
70 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
71 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
72 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
73 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
74 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
75 นายบัณฑิตย สรอยคํา แทนสาธารณสุขอําเภอวารนิชําราบ 
76 นายยุรวัฒน ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
77 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
78 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
79 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
80 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
81 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
82 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
83 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
84 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายอัครเดช สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายพัสกร ชิณวงศ ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
4 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
7 นายประเทือง แกวหยอง ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
8 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
9 นางอัญชลา พรมสีใหม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม 

10 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
11 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
12 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
13 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
14 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
15 นายวิโรจน เซมรัมย ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.40 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ขอใหทุกหนวยงานชวยกนัประหยัดพลงังาน โดยการลดการใชเครื่องปรับอากาศในชวงฤดู
หนาว นอกจากจะเปนการประหยัดพลงังานแลวยงัชวยใหลดคาใชจายและมงีบประมาณเหลือสําหรับ
บริหารจัดการตอไป 

งบประมาณทีจ่ะไดรับการสนับสนนุจาก สปสช. รวมทัง้สิ่งสนับสนนุในป 2548 ขณะนี้อยูใน
ข้ันตอนการพจิารณาจากคณะกรรมการระดับกระทรวง เมื่อทราบผลแลวจะไดนํามาพิจารณา
งบประมาณป 2548 ของจังหวัดตอไป 

แนะนาํ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสมุคนใหม คือ นพ.ธรรม  วทิัยวัฒน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2547 วันที ่31 สิงหาคม 2547  
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.7542 ลงวันที่ 

15 กันยายน 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่ 8 / 2547 เมือ่วันที่ 31 สิงหาคม 2547 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ 
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

รพ.สรรพสิทธปิระสงคจะจัดการประชุมการสรางหลักประกันสุขภาพ ในวนัที่ 15 ตค. 2547 ณ 
หองประชมุชัน้ 6 ตึก 50 พรรษา โดยเลขาธิการ สนง.หลักประกนัสุขภาพแหงชาติจะมาบรรยายใน
หัวขอทิศทางโครงการ 30 บาท ในอนาคต และนพ.สสจ.อุบลฯ บรรยายในหวัขอทิศทางการดําเนนิงาน
ของศูนยสุขภาพชุมชนป 2548 ทั้งนี้ไดมีหนังสือเชิญสงถึงทกุหนวยงานใหทราบแลว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

ขอแนะนําอาจารยนวลใย  พฤษชาต ิ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนสีรรพสิทธิประสงค  

ขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลสรรพสทิธิ
ประสงค พจิารณาผลไดและผลเสียทีจ่ะเกิดขึ้น รวมทัง้ผลกระทบในทุกๆดาน ดวย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โครงการทีก่รมสุขภาพจิตจะดําเนนิการรวมกับจงัหวัดในปงบประมาณ 2548 

1. โครงการออทิสติกบูรณาการ ซึ่งมีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรสาธารณสุขที่เปนครู ผูดูแล 
ผูปกครอง ผูเกี่ยวของชวยเหลือบุคคลออทิสติก โดยจะมีงบประมาณสนับสนนุ 19 จังหวัดเขมแข็ง 
(รวมจังหวัดอบุลราชธาน)ี จังหวัดละประมาณ 400,000 บาท  

2. โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติดป 2548 To Be Number One โดยใหจังหวัด
จัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน Friend Corner ในเขตชุมชนเมอืง ชุมชนชนบท และสถานศึกษา 
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3. โครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประประชาชน โดยใหมีการจัดตั้งศูนยตนแบบจังหวัดละ 
2 แหง (ในเขตเมืองและเขตชนบท ละ 1แหง) และสนับสนุน ศสมช. ตนแบบแหงละ 10,000 บาท โดย
ปลายปจะมีการประกวดหมูบานสรางเสรมิสุขภาพใจดีเดน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4 สํานกังานปองกันและควบคุมโรคที่ 7 

ผลจากการประเมินงานวัณโรคของจังหวัดอุบลราชธาน ี และโดยภาพรวมของประเทศ โดย 
WHO ในชวงเดือนพฤศจกิายน 2546 พบวายงัมีปญหาอยู ซึง่ผลจากการรักษายังไมผานเกณฑรักษา
หายขาดมากกวารอยละ 80 จังหวัดอุบลราชธานีไดมีการดําเนนิงานมาตั้งแตป 2546 โดยทาํโครงการ
เพิ่มความเขมแข็งใหระบบการรักษาวัณโรค ซึ่งจะมพีี่เลีย้งกาํกับการกนิยา ในป 2546-2547 และผล
การดําเนินงานพบวา มีการแปรเปลี่ยนของเสมหะจากไมถึงรอยละ 80  เปนรอยละ 90 และ
ผลการรักษาหายขาดเพิ่มเปนรอยละ 80 จากผลงานดังกลาวสงผลใหในระดับประเทศไดจัดทํา
โครงการเครือขายวัณโรคเชงิรุกแหงประเทศไทยทั้งหมด 4 ภาค (กรุงเทพฯ เชียงใหม อุบลราชธานี และ
ภูเก็ต) โดยกลวิธีดําเนินงานเหมือนของจงัหวัดอุบลราชธานทีุกประการ และจะดําเนินการครอบคลุม
ทุกพืน้ที่ของจงัหวัด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี

ต้ังแตเดือนตุลาคมนี ้ ทางศนูยฯ ไดเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะหชิน้เนื้อโดย ส่ัง
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ณ จุดอณุหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็งมาบริการ ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจไดภายใน 
1 วัน ทั้งนี้จะไดมีการตรวจรับในวันที 4 ตค. 2547 และสามารถใหบริการไดต้ังแตสัปดาหที ่ 2 ของ
เดือนตุลาคม 2547 เปนตนไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.6 สํานกังานสาธารณสขุเขต 14 
 ขอประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานทราบวา นพ.สมยศ  เจริญศักดิ์ ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใหม คือ อธิบดีกรมอนามยั สวนผูตรวจราชการกระทรวงทานใหม ขณะนี้ยงัไมมีคําสั่งแตงตั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป 
2547 
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 
1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%      

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

2 

2.3 PCUผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
100%     

ความพึงพอใจ 
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% 80.92% 80.92% 80.92%  

3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มคีวามพึงพอใจในบริการ 
อยางนอย 80% 86.86% 86.86% 86.86%  

3 

3.3 เจาหนาทีผู่ใหบริการ มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการอยางนอย 80% 

69.52% 69.52% 69.52%  

เร่ืองรองเรียน 
4.1 เร่ืองรองเรยีนทั่วไปไดรับการดําเนินการแกไข80% 100%  100% 100%  100% 

4  

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

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน  
5.1 จํานวนวนัที่โอนเงนิตามเกณฑการจัดสรรจาก
จังหวัด ไปยงัหนวยบริการ (เกณฑไมเกนิ 15 วัน)     

5.2 คาเฉลี่ย I/E ของจังหวัด     
5.3 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E >= 1     
5.4 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E < 1     

5 

5.5 หนวยบรกิาร ที่ออกรายงานการเงนิ โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100%     

6 บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย 
80%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 

การกระจายกาํลังคน  
7.1 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลน   แพทย  /    
ทันตแพทย   /  เภสัชกร  /   พยาบาล     

7 

7.2 จํานวนหนวยบรกิารที่ขาดแคลนไดรับการ
ชวยเหลือ     

5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 

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

34.81 
(624ราย)  24.43 

(438ราย) 
16.12 

(289ราย) 

1  

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

การปองกนัการแพรระบาด  
2.1 คา HI < 10 ไมตํ่ากวา 80% 79.39%  72.84% 69.25% 
2.2 คา CI = 0 ไมตํ่ากวา 80%     
   - วัด 77.58%  73.92% 71.29% 
   - โรงเรียน 84.53%  85.33% 80.79% 
   - สถานบริการสาธารณสุข 99.70%  99.64% 99.41% 
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 80% 100% 100% 100% 100% 

2  

2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80% 100% 100%   
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  

1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถกูตอง 80% 100%    
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค. 47 กค. 47 มิย. 47 พค. 47 

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%    

1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม 0    

 

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%    
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5.4 การควบคุมโรคเอดส  
สถานการณโรคเอดสจังหวัด : ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป2531 – 20 กย. 
47 ดังนี ้
 - 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 
 
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)  

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 กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 
การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกดิโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี 
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบหุร่ีและสุรา 20 20 20  

1  

1.2 รานคาที่จาํหนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กตํ่ากวา 18 ป" 100% 5,471 5,471 5,471  
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 
1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหร่ีได
ถูกตอง 100% 2,130 2,130 2,130  

   - สถานบริการสาธารณสุข  341 341 341  

   - โรงเรียน  1,115 1,115 1,115  

   - สถานที่ราชการ 428 428 428  
   - รานอาหารที่ติดแอร 175 175 175  

 

   - ศูนยการคา) 15 15 15  
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%  100% 100% 

(149ราย)  100% 
(126ราย) 

2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรับการบําบัดครบกําหนด 
มากกวา 80% 64.43% 64.43%  24.60% 

(31ราย) 
2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรับการติดตาม 
4 คร้ังใน 1 ป มากกวา 80%  40.94% 40.94%  9,795ราย 

2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4 
คร้ังตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70% 40.94% 40.94%  9,790ราย 

2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกาํหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50% 

50% 50% 
(10แหง) 

 50% 
(10แหง) 

2 

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  281,103 84.71% 

(335,927)  255,742 คน 

3.2 50%ของโรงเรียนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100% 100%  100% 
3.3 50%ของชุมชนมกีารจดัตั้งชมรมและมีกิจกรรม 100% 100%  100% 

3 

3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ
มีกิจกรรม  46.79% 

(51แหง)  46.79% 
(51แหง) 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 
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% 
3.8 โรงเรียนมธัยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90% 100% 100%  100% 

 

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  
5.7 อาหารปลอดภัย  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 

1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซื้อ 
ระดับพื้นฐาน 100% 30.30%    

2 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดี 
1 ตลาด: 1 อําเภอ 64.56%    

3 อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดีมาก  48.63%    

4 รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไม
ตํ่ากวา 30% 64.56%    

5 แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food 
Good Tests ไมตํ่ากวา 30% 48.63%    

6 รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่ากวา 45%     

7 แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตํ่า
กวา 45%     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 
อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%     
   - สารเรงเนือ้แดง      
   - สารกันรา       
   - สารฟอกขาว      
   - บอแรกซ      
   - ฟอรมาลิน     

8 

   - ยาฆาแมลง     
10 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP     

5.8 การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 
การสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผูมี
ความคิดฆาตวัตาย 100%   100% 

(19แหง) 
1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย 100%   100% 

(359แหง) 
1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวงั การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%  100%   100% 

(359แหง) 
1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร     

1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด
กรองบุคคลออทิสติก 100%   100% 

(359แหง) 
1.6 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหมใน
เดือน)     

1.7 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด     

1  

1.8 จํานวนเดก็กลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด 
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต     

การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)  2 
2.1 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเลก็
นาอยู อบต.ละ 1 แหง     
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ กย.47 สค.47 กค.47 มิย.47 
2.2 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ไมนอยกวา 80%      

2.3 หญิงตัง้ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 คร้ัง
คุณภาพ 95% 1,871 คน   99.50% 

2.4 หญิงตัง้ครรภอายุครรภไมเกิน 16 wksไดรับการคัด
กรองธาลัสซเีมีย 80% 1,128 คน   77% 

2.5 หญิงตัง้ครรถมีภาวะโลหิตจาง 205 คน    
2.6 ทารกแรกเกิด มนี้ําหนกัไมนอยกวา 2,500 กรัม 
มากกวา 93% 222 คน   90.72% 

(161ราย) 
2.7 เด็ก 0 - 5 ป ที่มพีัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 100%     

2.8 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
กวา 93% 84.14%    

 

2.9 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไมเกิน 30 
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ 63 คน   31.95% 

(56) 
5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมนุไพร  

ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค.47 กค.47 มิย.47 พค.47 

1 
ผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจในการบริการดาน
การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย
50%  

82.26% 81.40%   

2 สถานบรกิารสขุภาพ มกีารใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%  

66.34% 
(205 แหง)  

25.49% 
(77 แหง) 

26.22% 
(19รพ.,67สอ) 

26.22% 
(19รพ.,67สอ)

3 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ. อยางนอย 
1% ของมูลคาการใชยา 0.16% 0.21% 0.09% 0.09% 

4 มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย 
3% ของมูลคาการใชยา 1.31% 1.72% 0.23% 0.23% 

5 โรงพยาบาลชมุชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 
อยางนอย 50% 100% 100% 87.47% 

(17แหง) 
87.47% 
(17แหง) 

6 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช. 1,643 1,635 910 910 
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ที ่ เครื่องชี้วัดความสําเร็จ สค.47 กค.47 มิย.47 พค.47 

7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25% 93.53% 
(289 แหง)  21.68% 

(67แหง) 
21.68% 
(67แหง) 

8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ. 333 353  442 

9 สถานบรกิาร มีฐานขอมูลทาํเนยีบภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100%     

10 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ไดมาตรฐาน
อยางนอย 70% 29.50% 22.65%  18.92% 

11 ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ถูกตองตาม
กฎหมาย อยางนอย 70% 84.75% 84.48%  83.51% 

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

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

จากผลการนิเทศงานครั้ง ที ่ 3 / 2547 ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน 11 เดือน จึงใครขอใหทุก
อําเภอเรงดําเนินการในแตละยุทธศาสตรที่ผลงานยังไมครบตรงตามเปาหมาย ทั้งนี้จะไดมีการสรุป
ประชุมผลงานอีกครั้งในวนัที ่6 ตค. 2547 

ขอใหทุกหนวยและทุกอาํเภอมีการพฒันาคณะกรรมการ QRT ในทกุระดับ เพื่อใหการ
ดําเนนิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายควบคุมโรค 
1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก  

1.1 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธาน ี อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
ระดับประเทศ พบวา อันดับ 1 ไดแก ชุมพร รองลงมา ระยอง  และนครพนม ตามลําดับ สวนในเขต 14 
อันดับ 1 ไดแก ศรีสะเกษ รองลงมา อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญตามลําดบั ในระดับจังหวัด 
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อันดับ 1 ไดแก ตระการพืชผล สวางวีระวงศ และ เขมราฐ ตามลําดับ ดูรายละเอยีดไดที่ 
www.phoubon.in.th 
 1.2 สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนกนัยายน  2547 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
2. งานระบาดวิทยา  

สรุปสถานการณโรคติดตอ ที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวทิยา ประจาํเดอืนกันยายน 2547 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การประชุมสรุปผลงานประจําปงบประมาณ 2547 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัจะจัดประชุมสรุปผลการดําเนนิงานพฒันาสาธารณสุข ตามยทุธ
ศาสตร 6 ดาน การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง การพฒันาตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน เปนการ
สรุปผลการนิเทศงานรอบที ่ 3 / 2547 ในวันที่ 6 ตค. 2547 โดยมีกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมคือ 
สสอ./ผอก.รพช./ ผูรับผิดชอบงานยทุธศาสตร สสอ., รพช.และ รพศ. /หัวหนากลุมงานเวชกรรมปองกัน 
รพศ. โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

- ประเมินผลการดําเนนิงานตามเครื่องชี้วดัความสําเร็จ ตามยทุธศาสตร 
- สรุปปญหาอปุสรรคจากการนิเทศงานรอบที่ 3/2547 
- เพื่อจัดลําดบัผลการปฏิบัติงานดีเดนรายอําเภอ 
- เพื่อเตรียมในการวางแผนป 2548 

2. การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน ป 2548 
สนง.สสจ.อุบลราชธานี แจงแผนการคัดเลือก อสม. ดีเดนประจําป 2548 เพื่อใหสอดคลองกับ

การคัดเลือกในระดับชาตทิีจ่ะจัดใหมีการมอบรางวัลในวันที่ 19 - 20 มีค. 2548 ซึ่งเปนวัน อสม.
แหงชาติ ขอใหอําเภอดําเนนิการคัดเลือกตามหลกัเกณฑและแผนการคัดเลือก ที่แจงใหแลวนัน้ 
3. การปรับปรุงฐานขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อจัดทําบัตรประจําตัว 

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายการปรับปรุงฐานขอมูล อสม. และขอความรวมมือใหทุก
อําเภอไดตรวจสอบขอมูลที ่www.hss.moph.go.th/phc ใหแลวเสร็จภายในวนัที่ 21 ตค. 2547  
4. การประกวดศูนยสุขภาพชุมชนดีเดน ดานแพทยแผนไทย 

กรมสนับสนุนบริการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 
สถาบันการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดคัดเลือกศูนยสุขภาพชุมชนดีเดนดานแพทยแผน
ไทย ซึง่ศูนยสุขภาพชุมชนอางศิลา อ.พบูิลมังสาหาร ไดเปนตัวแทนระดับภาค คณะกรรมการไดลง
พื้นที่ เมื่อวันเสารที่ 25 กย. 2547ที่ผานมา ทัง้นี้ เพื่อใหทันโครงการประชุมวิชาการประจําปแพทยแผน
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ไทย ระหวางวนัที ่1 – 8 ตค. 2547 ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค อารีนา เมอืงทองธานี กรุงเทพมหานคร Hall 
9-10 และขอเชิญเจาหนาที่ใน PCU. และผูสนใจเขารวมประชุม เพื่อจะไดแนวทางในการพัฒนางาน
ดานการแพทยแผนไทยในระบบบริการสุขภาพตอไป 
 
ฝายอนามยั 
1. งานพอ.สว. 
 วันที่ 21 ตุลาคม 2547 หนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. จะออกปฏิบัติงานที่บานหวยปอ หมูที ่7 
ตําบลบัวงาม อําเภอบุณฑริก 
2. ผลการประกวดการดําเนนิงานดีเดนดานสรางเสริมทนัตสุขภาพแมและเด็กปฐมวยั (โครงการแมลูก
ฟนดี 102 ป สมเด็จยา) 
 - รางวัลชนะเลิศ ศูนยสุขภาพชุมชนเหลาเสือโกก กิ่งอาํเภอเหลาเสือโกก เงนิรางวลั 10,000 
บาท พรอมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีอนามัยเฉลมิพระเกยีรติฯ ไรใต อําเภอพิบูลมังสาหาร เงนิรางวัล 
5,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนยสุขภาพชุมชนนาสวง อําเภอเดชอุดม เงินรางวัล 3,000 บาท 
พรอมใบประกาศเกียรติคุณ  
 - รางวัลชมเชย 2 รางวัล ศูนยสุขภาพชมุชนคอนสาย อําเภอตระการพืชผลและศูนยสุขภาพ
ชุมชนหวยขะยุง อําเภอวารนิชําราบ เงินรางวัลแหงละ 2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
3. ผลการจับรางวัลไปรษณียบัตรและการประกวด 10 ยอดฟนดีวยั 80 ป ตามโครงการ “แปรงฟนทั่ว
ไทย ถวายแดแมของแผนดิน” 
 - รางวัลที ่1 เงินรางวัล 100,000 บาท ดญ.นิตยา พรหมจรรย รร.วัดหวยคุ จ.สงขลา 

- รางวัลที ่2 เงินรางวัล 50,000 บาท ดญ.ภัสรา รุงกระจาง จ.ปตตาน ี
- รางวัลที ่3 เงินรางวัล 30,000 บาท ดญ.กัลยรัตน เตม็รัตน รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี 
- รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จงัหวัดอุบลราชธานี 3 รางวัลคือ 
    1. ดญ.เพ็ญทิพย แฝงบญุ รร.ชุมชนบานหนองยาว ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี
    2. ดช.สิริพงษ สังโส 71 ถ.ชวาลาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
    3. ดช.อุบล พาปะจง รร.บานปาโมง ต.ปาโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี
สําหรับ 10 ยอดฟนดี 80 ป จงัหวัดอุบลราชธาน ีไมไดรับรางวัล 

4. กิจกรรมรณรงคเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 21 ตุลาคม 2547 
ดวยวนัที ่21 ตุลาคม ของทกุป เปนวนัทนัตสาธารณสุขแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ 

มูลนิธิ พอ.สว. ,ทันตแพทยสภา และหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดกิจกรรมรณรงค “วันทันตสาธารณสุข
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แหงชาติ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
เปนการสืบสานพระราชปณิธานของพระองคทาน ในอนัที่จะชวยเหลอืผูทุกขยากใหพนจากโรคในชอง
ปาก นัน้ 

ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใครขอความรวมมือจากหนวยงานของทานในการ
ดําเนนิการรณรงคฯ ดังนี ้

- สถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มทีันตบุคลากร จัดบริการทนัตกรรม โดยไมคิดมูลคา ใน
วันที่ 21 ตุลาคม 2547 

- สถานบริการสาธารณสุขที่มีทนัตแพทย จัดใหมีการรบัลงทะเบียนผูสูงอาย ุ (60 ป ข้ึนไป) ที่
จําเปนตองใสฟนปลอมเพื่อการบดเคี้ยว ตามโครงการรณรงคสงเสริมและฟนฟูสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุเฉลมิพระเกียรติฯ  

- สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ (ศูนยสุขภาพชุมชน) 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 

ผลการประเมนิโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี 
ปงบประมาณ 2547 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 1 โรงเรียนปทุมวทิยากร อ.เมือง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 2 โรงเรียนเขมราฐ อ.เขมราฐ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 3 โรงเรียนชุมชนบานไรใต อ.พิบูลมังสาหาร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 4 โรงเรียนโคกสวาง(บุญคุรุราษณ) อ.สําโรง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 5 โรงเรียนดงกระช ู อ.น้ํายนื 
เงินรางวัลโรงเรียนละ 5,000 บาท พรอมใบเกียรติบัตร 

6. โครงการศูนยเด็กเลก็นาอยู ป 2547  
ผลการดําเนินงาน (ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th)  ปจจุบันมีศูนยเด็กเล็กรวม

ทั้งหมด 632 ศูนย มผีลการดําเนนิงานแลว จาํนวน 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 

อําเภอที่ยงัไมรายงานผลไดแก 
1. วารินชาํราบ 
2. นาจะหลวย 
3. สําโรง 
4. เมือง 
5. นาเยยี 
6. นาตาล 

7. คอนเสิรตรวมน้าํใจ อาหารปลอดภัยวนัศุกรที ่29 ตค. 2547 ณ สนามหลงัศาลากลางอุบลราชธาน ี 
7.1 วัตถุประสงค 

- เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพนัธใหหนวยงานราชการ องคกรเอกชน ประชาชนทั่วไป 
ไดรับทราบบทบาท หนาที ่ ความรับผิดชอบของชมรมผูประกอบการจาํหนายอาหารจังหวัด
อุบลราชธาน ี

- เพื่อเปนการริเร่ิมวางแนวทางการประสานความรวมมอื การดําเนนิงานความปลอดภัยดาน
อาหารระหวางภาคราชการ ชมรม องคกรเอกชน ประชาชน ใหเกิดความชัดเจน เรียบรอย คลองตัว
ยิ่งขึ้น 

- เพื่อระดมทุนตั้งเปนกองทุนในการดําเนนิงานความปลอดภัยดานอาหาร จ.อุบลราชธาน ี
7.2 กิจกรรมในงาน 

1) การจําหนายอาหารจากรานที่ผานเกณฑมาตรฐาน CFGT จํานวน 45 ราน แยกเปน 
- ตัวแทนของอําเภอ / กิ่งอําเภอ อยางนอย 1 ราน รวม 25 ราน 
- รานอาหารของอําเภอ / กิ่งอําเภอ ที่สมคัรใจและผานการคัดเลือกจากชมรมผูประกอบการ 

รวม 20 ราน 
จําหนายอาหารตั้งแตเวลา 09.00 –24.00 น. โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่

จําหนาย 
2) การแสดงดนตรีโดยศิลปน “ยอดรัก ดวงมาลา “ ต้ังแตเวลา 19.00 –24.00 น. 

7.3 เปาหมายการจําหนายบตัร 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 จาํนวน 92,100 บัตร โดย รพช. สสอ / สสก ชมรมผูประกอบการจําหนาย
อาหาร ชมรม อสม. รับผิดชอบจําหนายใหสวนราชการในพืน้ที ่พอคา แมคา ประชาชนทั่วไป (จัดสรร
เปาหมายแยกรายอําเภอแลว) 
7.4 ผูรับผิดชอบจําหนายบตัรรับผิดชอบคาพิมพบัตร เลมละ 20 บาท โดยหักคาใชจายจากรายไดการ
จําหนายบัตรของหนวยรับผิดชอบนั้น 
7.5 จับสลากรางวัลบัตรคอนเสิรต  

รางวัลที่ 1 สรอยคอทองคําหนกั 1 บาท 1 รางวัล 
รางวัลที่ 2 ตูเย็น 5.5 คิว 1 รางวัล 
รางวัลที่ 3 พัดลม 10 รางวัล 
ภายหลงัการตรวจสอบคืนบตัรถูกตองเรียบรอยแลว และจับสลาก / ประกาศใหทราบในวนัที่ 

5 พฤศจิกายน 2547 
7.6 การสงบัตรคืน 

สงบัตรคืนไดต้ังแตวันที่ 27 - 29 ตค. 2547 ไมเกินเวลา 12.00 น. ถาสงคืนหลังจากนัน้ จะถือ
วามกีารจําหนายบัตรแลว 
8. การจัดงานมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติทัว่ไทย คร้ังที ่3 

ชื่อ มหกรรมรวมพลคนเหลอืง-ฟา จังหวดัอุบลราชธาน ี วันที่ 20 พย. 2547 เวลา 17.00 – 
18.00 น. ถายทอดสดทาง ไทยทวีีชอง 11(กทม., เชยีงใหม, สงขลา, ขอนแกน) เนนใหประชาชน
ออกมารวมพลังออกกาํลังกายโดยใสเสื้อสีเหลือง ฟา ใหมากที่สุด โดยมีรางวัล ดังนี ้

1. รางวังที่ 1 เงินสด 300,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 
2. รางวัลที ่2 เงินสด 200,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 
3. รางวัลที ่3 เงินสด 100,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จะดําเนนิการจัดทําแผนโครงการวิจัย 
และจัดตั้งคําของบประมาณ สําหรับปงบประมาณ 2549 

ในการนี้งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สนง.สสจ.อุบลราชธานีใครขอเชิญ
ชวนบุคลากรในหนวยงานของทานที่มีความสนใจทําวิจยัดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร จดัสง 

1 โครงรางการวิจัยตามแบบฟอรมการเสนอโครงรางการวิจัย 
2 แผนบันทึกขอมูล ( ที่มีไฟลโครงรางการวจิัย ) 
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สงไปยังงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สนง.สสจ. ภายในวันที ่ 30 ตค. 2547 
หมายเหต ุแบบฟอรมการเสนอโครงรางการวิจัย ทางงานฯ จะดําเนนิการจัดสงไปยงั รพศ./รพช./สสอ/
สสก.ทุกแหงตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
พิธีการระหวางการประชมุ 
1. พิธีมอบเกยีรติบัตร ใหโรงพยาบาลทีผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จาก
กรมอนามัย  คือ โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร  ประเมนิโดยศูนยอนามัยที ่7 และสวนกลาง 
2. พิธีมอบรางวัลพยาบาลวิชาชีพดีเดน ระดับโรงพยาบาลชุมชน จากสมาคมพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใหกับคุณสุพัตรา  ไวยพัฒน  หวัหนาฝายการพยาบาลโรงพยาบาลพิบูลมงัสา
หาร 
3. พิธีมอบรางวัล โรงเรยีนดีเดนดานการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก และหมูบานปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย  ประจาํป 2547 
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
ฝายยุทธศาสตร 

ตามหนังสือที ่สธ.0205.11/ว.227 ลงวนัที ่ 22 กย. 2547 เร่ืองการสํารวจและดําเนนิการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจนของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอใหทุกพืน้ที่ไดเรงดําเนนิการและสงขอมูล
กลับไปยังกระทรวงภายในวนัที ่ 5 ตค. 2547 เพื่อดูความกาวหนาและปญหาอุปสรรในการดําเนนิงาน
ที่ผานมา รวมทั้งการใหความชวยเหลือ ทั้งนี้ขอมูลทัง้หมดจะนาํมาพิจารณาจัดทําแผนงานโครงการ
สนับสนนุตอไป 

 
ฝายคุมครองผูบริโภค 

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สงความขอบคุณมายังทกุหนวยงานที่ไดมีการ
ดําเนนิงานดานอาหารปลอดภัย (GMP) ครบ 100% ในป 2547 
 กลุมฮักแพงแปงอุบล โครงการสิทธมินษุยชนจงัหวัดอบุลราชธาน ี ขอเชิญผูสนใจรวมงานเวที
สาธารณะ หัวขอ สิทธิบัตรยากับดักอเมริกากับเขตการคาเสรี  ในวนัที่ 10 ตค. 2547 ณ หองประชมุ 1 
ชั้น 3 สนง.สสจ.อุบลฯ เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งจะเปนประโยชนมากโดยเฉพาะ รพช. จึงขอเชิญชวน
ใหมา  รพช. ละ 3 คนเปนอยางนอย 
 



 22

เรื่องหารือ โดย พญ.วิภาดา เชาวกุล รพ.สรรพสิทะประสงค และหัวหนางานควบคุมโรค 
สถานการณโรคไขหวัดนกในประเทศไทย และแนวทางการดําเนนิงานการปองกนัและควบคุม

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 
 ขอใหทุกหนวยประชาสัมพนัธใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงสถานการณของโรค รวมไปถึงการ
ดําเนนิงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน ทัง้นี้ขอใหดําเนนิการ
ประชาสัมพันธอยางระมัดระวังเพื่อไมใหประชาชนตืน่ตระหนกจนเกนิไป และหากพื้นที่ใดพบผูปวยเขา
ขายสงสัยขอใหรายงานโดยดวน 
 ในการจัดการอบรม อสม. อยูในขั้นตอนของบประมาณสนับสนนุจาก อบจ. เพื่อเปน
คาตอบแทนวทิยากรและคาพาหนะสําหรับเดินทาง โดยจะจัดอบรมหลักสูตร 1 วนัทัง้ 11 เขตเลือกตั้ง 
(เมือง มวงสามสิบ เขื่องใน วารินชาํราบ ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม พิบูลมังสาหาร บุณฑริก 
น้ํายนื และเดชอุดม) 
 
ปดประชุมเวลา  16.32 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
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ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
       หัวหนางานประชาสัมพันธ 


