สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12 / 2547 วันที่ 30 ธันวาคม 2547 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
หัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการการแพทยฉุกเฉิน
แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
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ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
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นายพิสิษฐ
นายธีรยุทธ
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายประวิทย
นายอดุลย
นายสุพจน
นายณรงค
นายทนงศักดิ์
นายลําพูน
นายมนตรี
นางศิวาภรณ
นายสัมพันธ
นายไพรัช
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายทองอินทร
นายประสพ
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายสมพงษ
นายสุทนิ

ชํานาญ
ภาเรือง
พรหมนอย
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี
เวชกามา
สมหวัง
คําศรีสุข
จันทรแดง
พันธจูม
วรรณชาติ
บุญทา
แผลงศร
หลักเขต
ฉวีรักษ
ออนเนตร
เงินราง
กุลพร
จันทพันธ
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
ชัยธานี
สารสมัคร
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
พงษชีวนิ
กมลฤกษ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
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นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายวานิช

ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
สายยืน

สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
นายกวี
ไชยศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
นส.พิมณฑิพา มาลาหอม
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
นายจตุรพิศ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธรรม
วิทัยวัฒน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

เริ่มการประชุมเวลา 13.55 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานสาธารณสุขไดปรับโครงสรางการบริหารภายในโดยเพิ่มงานกิจการพิเศษ
อยูใน
กรอบฝายบริหารทัว่ ไป โดยมีคุณสุปรีดา บุญทาวเปนหัวหนางาน ซึ่งจะรับผิดชอบงานประสานงาน
หองประชุม ประสานงานภายในองคกร รับแขกและผูมาเยีย่ มสํานักงาน อีกฝายทีข่ ึ้นมาใหมคือ ฝาย
สนับสนุนบริการสุขภาพ มีคุณวิโรจน เซมรัมย เปนหัวหนาฝาย ซึ่งจะรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ
งานผลิตสื่อ งานคุณภาพ งาน NGO และงาน อสม. นอกจากนี้ยงั มีการปรับเปลี่ยนผูบริหาร คือ ทญ.
น้ําเพชร ตั้งยิง่ ยง ยายไปปฏิบัติราชการที่ ศูนยอนามัยที่ 7 และ กลุม ภาระกิจพัฒนาการแพทย (ฝาย
ประกันฯ, ฝายการแพทย, ฝายคุมครองฯ และฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ)มี นพ.ชัยพร พรหมสิงห
เปนผูติดตามควบคุมกํากับรวมทัง้ การติดตามงานในโซน 3 อ.นิพนธ มานะสถิตพงศ ติดตามกํากับ
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งาน ฝายควบคุมโรค และฝายอนามัย นายบัณฑิต ประชุมรักษ ควบคุมกับกับฝายบริหารฯ และฝาย
ยุทธศาสตร และนายสวัสดิ์ ทองผา ดูแลกํากับโซน 4
ในวันที่ 4 มค. 2548 จะมีการจัดงานปใหมของสํานักงาน จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมงาน
ดวย
งานปองกันอุบตั ิเหตุในชวงเทศกาลปใหม เปาหมายของจังหวัดจะตองมีผูเสียชีวิตไมเกิน 19 ราย
ทางจังหวัดจึงขอใหทุกหนวยมีการดําเนินงานอยางเขมแข็ง และจริงจัง โดยผูที่ปฏิบัติงานประจําที่ศูนย
รับแจงเหตุของแตละอําเภอจะตองอยูปฏิบตั ิงานตรงตามเวลา และขาราชการทุกคนจะตองปฏิบัติตาม
มาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. หากไมปฏิบัติตามจะมีการลงโทษทางวินัยและมีผลตอการพิจารณาขั้นเงินเดือน
ในสวนการรายงานขอมูลอุบัติเหตุ ทางกระทรวงขอใหรายงานใหทราบดวย ซึ่งเปนการรายงานขอมูล
เดียวกันกับของอําเภอทีร่ ายงานเขามายังจังหวัด และขอใหฝายควบคุมโรคจัดทําแผนการตรวจเยี่ยมจุด
ตรวจแตละอําเภอดวย โดยขอใหมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานในทุกสวน
จากการประชุมเรื่องตลาดสดนาซื้อ ไดแบงกลุมประเภทของตลาดออกเปนกลุมดังนี้ กลุมที่ 1 มีแผง
ไมเกิน 40 แผง มีจํานวน 10 ตลาด กลุมที่ 2 มีแผงตั้งแต 40-100 แผง มีจํานวน 10 ตลาด และกลุมที่ 3 มี
แผงมากกวา 100 แผง จํานวน 13 ตลาด ซึ่งขอใหแตละอําเภอดําเนินการใหผานเกณฑมาตรฐานในกลุม
แรกใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม กลุมที่ 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ และกลุมที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.9905 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 11 / 2547 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2547 และ Down load ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ในปการศึกษา 2548 ทางวิทยาลัยฯจะรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลตอเนื่อง โดยแบง
ออกเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติรับจํานวน 100 คน และภาคพิเศษ(เรียน 3 วันตอสัปดาห นาน 3 ป) รับ
จํานวน 100 คน เริ่มรับสมัครตั้งแตวันที่ 10 มค. 2548 ถึงวันที่ 4 กพ. 2548 โดยในหลักสูตรภาคพิเศษ
จะรับสมัครนักศึกษาไมจาํ กัดพื้นที่ ซึ่งรายละเอียดทุกทานสามารถติดตอสอบถามไดที่วิทยาลัย และที่
Web site www.sphnc.com
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1.ขอความรวมมือในการจัดสัมมนาผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตที่จะจัดอีกครั้งในวันที่ 6-7 มค.
2548 ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้จะมีกิจกรรมในภาคกลางคืนดวย และงบประมาณในสวนคาที่พักและ
อาหารทาง รพ.จะเปนผูรับผิดชอบ ดังนัน้ จึงขอความรวมมือจากทานผูบริหารทุกทาน สงเจาหนาที่เขา
รับการสัมมนาในครั้งนี้ดวย
2.เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล โดยผูอ ํานวยการ
เดิมจะยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และผูอํานวยการทาน
ใหมคือ นพ.ธรณินทร กองสุข ยายมาจากโรงพยาบาลจิตเวชเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
แผนการผลิตบุคลากรในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ป 2548 ยังคงเปนแผนเดิม สวนที่เพิม่ เติมคือ
การผลิตบุคลากรสําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะผลิตเพิ่มจํานวนปละ 200 คน นาน 5 ป จาก
จํานวนที่ตองผลิตปละ 500 คน ดังนัน้ บุคลากรที่จะไดสําหรับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศคือ 300 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
กําหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่องการคัดกรองโรคมะเร็งเตานมโดยใชเครื่อง Mammogram ใน
วันที่ 12-13 มค. 2548 หองประชุมชัน้ 6 เปาหมายคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีเครื่อง
Mammogram หากผูท ี่ไมอยูในกลุมเปาหมายสนใจ สามารถเขารวมรับฟงได
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5 ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
ในวันที่ 11-12 มค. 2548 ณ โรงแรมพลอยพาเลส จ.มุกดาหาร ทางศูนยฯจะไดจัดอบรมเรื่อง
เทคโนโลยีสุขภาพจิตสําหรับวิทยากรเครือขายงานสุขภาพจิต ในโครงการงานสรางเสริมสุขภาพใจ ป
2548 โดยมีเปาหมายเปนบุคลากรจาก สสจ. รพศ. รพช. และ PCU จํานวน 60 คน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 ระบบขอมูล e-Inspection และ e-Healthy Thailand
- ผลการประเมินหมูบานและตําบล Healthy Thailand ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
- อําเภอที่ไมรายงานขอมูลโครงการ Healthy Thailand ระดับหมูบาน
ลําดับ

อําเภอ

หมูบานทั้งหมด

ตุลาคม 47

พฤศจิกายน 47

ธันวาคม 47

ไมสง

รอยละ

ไมสง

รอยละ

ไมสง

รอยละ

1 ก.เหลาเสือโกก

53

46

86.79

8

15.09

8

15.09

2 ตระการพืชผล

234

21

8.97

21

8.97

21

8.97

3 สําโรง

108

8

7.41

8

7.41

7

6.48

4 น้ํายืน

94

19

20.21

12

12.77

3

3.19

5 วารินชําราบ

187

155

82.89

155

82.89

1

0.63

6 เดชอุดม

234

5

2.14

5

2.14

5

2.14

7 บุณฑริก

113

0

0

0

0

1

0.88

8 เมือง

149

0

0

0

0

1

0.67

9 พิบูลมังสาหาร

177

91

51.41

91

51.41

0

0

10 มวงสามสิบ

158

136

86.08

136

86.08

0

0

11 ก.สวางวีรวงศ

54

50

92.59

50

92.59

0

0

12 ทุงศรีอุดม

52

1

1.92

1

1.92

0

0

2,627

532

20.25

487

18.54

105

4.0

รวมทั้งจังหวัด

หมายเหตุ
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มติที่ประชุม รับทราบ
การกรอกขอมูล e-Inspection ที่สํานักตรวจและประเมินผลตองการ ในป 2548นี้จะตองกรอก
ขอมูลตั้งแตระดับอําเภอ โดยเริ่มกรอกขอมูลตั้งแตเดือน มกราคม 2548 นี้เปนตนไป
การดําเนินงานตามนโยบาย Healthy Thailand ไดประกาศเปนนโยบายแหงชาติ ดังนัน้ จะมี
หนวยงานอื่นๆนอกกระทรวงเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดวย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหารทัว่ ไป
งานบริหาร
1. มีผูขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวคมคาย ไชยชาญรัมย ทันตแพทย
5 โรงพยาบาลเขื่องใน ตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป
2. ไมมีผูขอเงินเพิม่ พิเศษ
การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ ที่
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอพิจารณาจากหนังสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของ
โรงพยาบาลเขื่องใน
3. การอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนที่ 19 และหลักสูตรผูบริหารการ
สาธารณสุขระดับตน รุนที่ 15 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรม
- ผูบริหารสาธารณสุขระดับกลาง(ผบก.)โควตา สสจ.อบ. จํานวน 8 คน สสอ. 2 ราย,ผอ.รพช
2 ราย,หน.ฝายในสสจ. 2 ราย, หน.กลุมงานรพศ.2ราย
- ผูบริหารสาธารณสุขระดับตน(ผบต.) โควตา สสจ.อบ จํานวน 9 ราย หน.สอ./ผช.สสอ. 4
ราย,หน.งานในสสจ.1 ราย,หน.ฝาย รพช. 2 ราย,หน.งานใน รพศ. 2 ราย
4. การอบรมหลักสูตรผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ สงรายชื่อให
สสจ. ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2548
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 1 คน
- หน.ฝายใน สสจ. จํานวน 1 คน
- หัวหนาสถานีอนามัย จํานวน 10 คน
- สาธารณสุขอําเภอ จํานวน 2 คน
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5. การรับสมัครคัดเลือก และสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี(ตอเนื่อง 2 ป) ปการศึกษา 2548
ภ าคปกติ โควตา สสจ.อบ. จํานวน 34 ราย คัดเลือก 17 ราย,สอบคัดเลือก 17 ราย
กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 10 มกราคม 2548- 4 กุมภาพันธ 2548 กําหนดการคัดเลือก 1 – 15
มีนาคม 2548 ภาคพิเศษ ไมมีการกําหนดโควตา กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 10 มกราคม
2548- 4 กุมภาพันธ 2548
6. ขอขอมูลสถานีอนามัย เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนง หัวหนาสถานีอนามัย
(จบร.สส. 6 ) เปนตําแหนง หัวหนาสถานีอนามัย (จบร.สส. 7) ตามรายละเอียดหนังสือดวนที่สุด ที่ อบ
0027/ว5277 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 สงให งานบริหาร ภายในวันที่ 4 มกราคม 2548
7. การยาย แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ประจําป 2548 ใหยนื่ ความประสงคขอยาย ไดทาง
Web site ตั้งแตวันที่ 15-21 มกราคม 2548 และใหสงรายละเอียดตามแบบฟอรมขอยายดวย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน ฝายประกันสุขภาพไดดําเนินการโอน
งบประมาณไหแลว แหงละ 20,000 บาท สามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ไดรับจัดสรรไดที่
www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภค
1. สรุปการตออายุใบอนุญาตตางๆ ( สถานพยาบาล,คลินิก,รานขายยา) ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายคุมครองผูบ ริโภค
2. การสมัครสอบ
- แพทยแผนไทย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 สวนการสอบระดับเขตจะจัดขึ้นในเดือน
เมษายน
- สปา นวดแผนไทย ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2547
- ใบประกอบโรคศิลปกิจกรรมบําบัด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2547
3. สถานการณ Food Safety ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายคุมครอง
ผูบริโภค
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แผนการปฏิบัติงาน เพื่อประกาศชัยชนะอาหารปลอดภัย 1 เมษายน 2548 จังหวัด
อุบลราชธานี
เดือน
เรงรัด
กิจกรรม
ธ.ค.2547 - สารปนเปอนในอาหารสด
- ตออายุปายทอง ป 47
- GMP ยั่งยืน
- ขอปายทองใหม
- ตลาดสดนาซื้อ
- ตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ จีเอ็มพี เกรด
C
ม.ค.2548 - อาหารปลอดภัยในโรงเรียน
- รณรงคอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
- อาหารนําเขา
- อาหารนําเขา (ดานชองเม็ก)
- อาหารกลุมเสี่ยง
- เก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะห น้ําดืม่ น้าํ แข็ง
- รานอาหาร/แผงลอย
ไอศกรีม ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
- ตรวจรานอาหาร / รณรงคสุขาภิบาลอาหาร
ก.พ.2548 - ฉลากอาหารถูกตอง
- สํารวจรานคา รานชํา
- รานอาหาร/แผงลอย (Clean Food - รณรงคตรวจสถานที่ผลิต จําหนายอาหาร
Good Taste)
- ตรวจรานยา, เภสัชเคมีภัณฑ
มี.ค.2548 - ประเมินอําเภอ/กิ่งอําเภอ ตาม
- จังหวัดออกประเมินอําเภอ/กิ่งอําเภอ (พหุภาคี)
โครงการ Food Safety
1 เม.ย.2548 - ประกาศชัยชนะอาหา ปลอดภัยสู - ประกาศชัยชนะอาหารปลอดภัยสูเมืองไทยแข็งแรง
เมืองไทยแข็งแรง
ดําเนินการแจงโครงการความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) ปงบประมาณ 2548 และ
แผนการปฏิบตั ิงาน ใหทุกอําเภอทราบแลว
4. การเรงรัดดําเนินงาน OTOP ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย
คุมครองผูบริโภค
5. งานบริหารเวชภัณฑ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มใิ ชยา จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2548 มี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตางดังนี้
5.1 คณะทํางานจัดทํากรอบรายการเวชภัณฑโรงพยาบาลชุมชน ประชุมวันที่ 28 ธันวาคม
2547
5.2 คณะทํางานจัดทํากรอบรายการเวชภัณฑสถานีอนามัยและศูนยสุขภาพชุมชน ประชุม
วันที่ 29 ธันวาคม 2547
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5.3 คณะทํางานจัดหาเวชภัณฑรวมกัน
5.4 คณะทํางานคัดเลือกคุณภาพยา
5.5 คณะทํางานคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑที่มิใชยา
5.6 คณะทํางานคัดเลือกคุณภาพวัสดุทนั ตกรรม
5.7 คณะทํางานคัดเลือกคุณภาพวัสดุที่ใชในหองปฏิบตั ิการชันสูตร
5.8 คณะทํางานพัฒนาระบบ HCIS .ในงานบริหารเวชภัณฑ
การจัดซื้อจัดจางเวชภัณฑยาในรูปแบบซือ้ ยารวมของปงบประมาณ 2548 นี้ยงั สามารถทําได
หรือไม ขอใหฝายบริหารประสานงานกับ รพศ.
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งพบวามีอัตราปวยสูงสุดที่อําเภอ
ตระการพืชผล คิดเปนอัตรา 135.88 ตอแสนประชากร ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนธันวาคม 2548 ยังไมมี
รายงานผูปว ยเฝาระวังไขหวัดนก นอกจากนี้ยงั ไดรับรายงานจากโรงพยาบาลศรีเมืองใหม เกีย่ วกับผู
สัมผัสวัวที่สงสัยโรคพิษสุนขั บา ที่บานสรางถอ ซึ่งไดสงชิ้นเนื้อสมองวัวตรวจสอบและทราบผลเปน
Positive ทางจังหวัดจึงไดแจงกลับไปยังพืน้ ที่ใหดําเนินการควบคุมการแพรกระจายเชื้อ รวมทั้งให
คําแนะนําแกประชาชนในพืน้ ที่ดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย
ควบคุมโรค
ป 2547 ทางกระทรวงไดตัดงบประมาณของจังหวัดเพื่อซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา และวัคซีนอืน่ ๆ
ซึ่งในการดําเนินงานนัน้ จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีการเบิกจายวัคซีนดังกลาวมาใชยงั ไมหมด ดังนัน้ ในป
2548 ขอใหมกี ารเบิกวัคซีนจากฝายควบคุมโรคใหหมดดวย
เรื่องการอบรมการปองกันไขเลือดออกใหกบั อสม. ขอใหติดตอสอบถามทาง กกต.ใหแนชัด
เพื่อใหถกู ตองและไมขัดกับกฎหมายเลือกตั้ง โดยขอใหทาํ เปนลายลักษณอักษร
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. วาระแหงชาติ “เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)”
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการดูแล
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สิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลไดประกาศใหนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ป 2548 เปน "วาระแหงชาติ ป 2548" โดย
เนนกลวิธีการมีสวนรวมโดยชุมชนในพื้นทีแ่ ละมีหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนดานวิชาการ
ตาง ๆ กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามกลุมอายุและตัวชีว้ ัดความสําเร็จ 7 ดาน คือ ออกกําลังกาย,
อาหารปลอดภัย, ลดโรคติดตอและไมติดตอ, อารมณและสุขภาพจิต, อนามัยสิ่งแวดลอม, ลดปญหา
สุขภาพที่เกิดจากอบายมุข, และหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีเปาหมาย 17 ตัวชี้วดั ดังนี้
คําประกาศนโยบาย และเปาหมาย
“เมืองไทยแข็งแรง”
รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะสงเสริมใหคนไทยอยูเย็นเปนสุขทัง้ กาย ใจ สังคมและปญญา
สามารถดํารงชีพบนพืน้ ฐานความพอดีพอประมาณอยางมีเหตุผล ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว มีครอบครัวที่อบอุน มั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี
ตอสุขภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกูล มีสัมมาชีพทั่วถึง มีรายได มีสุขภาพแข็งแรง
และอายุยนื ยาว เพื่อใหทุกภาคสวนมีเปาหมายรวมกันในการนําพาทุกชุมชนของประเทศไทยสูก ารเปน
เมืองไทยแข็งแรง ภายในปพุทธศักราช 2560 จึงขอประกาศวาระแหงชาติสูการเปน "เมืองไทยแข็งแรง"
17 เปาหมาย คือ
1)คนไทยมีความฉลาดทางสติปญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) เพิ่มมากขึ้น
ในระดับที่ตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสากล
2)คนไทยที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพื่อสุขภาพในทุกหมูบ าน ทุกตําบล
ทุกชุมชน ทุกหนวยงาน และสถานประกอบการ
3)คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนไมนอยกวา 12 ป และมีโอกาสเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เพื่อสรางความรูความเขาใจและเกิดทักษะทางสุขภาพ (Health Skill) และทักษะการ
ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม (Life Skill)
4)คนไทยมีครอบครัวที่อบอุน เด็กและผูสงู อายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
5)คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นพรอมสุขภาพที่แข็งแรง อัตราการปวย และตายดวยโรคที่
เปนสาเหตุการตายอันดับตน ๆ ของคนไทยลดนอยลงอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ โรคเอดส
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขเลือดออก โรคในชองปาก และโรคเบาหวาน
6)คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเขาถึงบริการสุขภาพทีไ่ ดมาตรฐาน
7)คนไทยไดบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย มีคณ
ุ คาทางโภชนาการ และเพียงพอตอความตองการ
ของรางกายจากแหลงผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปอน ตลาดสด รานอาหารและแผงลอยจําหนาย
อาหารทุกแหงไดมาตรฐานสุขอนามัย
สถานที่ผลิตอาหารทุกแหงผานหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี
(GMP)
8)คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และยาสูบ
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9)คนไทยมีอัตราการบาดเจ็บ และตายดวยอุบัติเหตุลดนอยลง
10)คนไทยมีอัตราการฆาตัวตาย ตลอดจนการปวยดวย โรคทางจิต ประสาท ลดนอยลง
11)คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความรุนแรงทีก่ อใหเกิดการประทุษรายตอ
ชีวิต รางกาย และจิตใจ การประทุษรายทางเพศ และการประทุษรายตอทรัพยสนิ
12)คนไทยมีสมั มาชีพ และมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุข
13)คนไทยมีทอี่ ยูอาศัยทีถ่ ูกสุขลักษณะ มีน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ และดํารงชีวิต
ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
14)คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติด
15)คนไทยมีความรู รัก สามัคคี มีความอาทรเกื้อกูลกัน
16)คนไทยมีสติ และปญญาแกไขปญหาความขัดแยงรุนแรงตาง ๆ ดวยเหตุผล และดวยสันติ
วิธี
17)คนไทยยึดมั่นในหลักศาสนธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) เปรียบเทียบตัวชี้วัดป 2547 และป 2548
ป 2547
ป 2548
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ออกกําลัง 1 ประชากรอายุ > 6 ป ออก
ออกกําลัง 1 ประชากรอายุ > 6 ป ออกกําลังกาย
กาย
กําลังกายตามวัย >50%
กาย
อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
รอยละ 60
2 อาหารปลอดภัยจากสาร
2 รอยละ 100 ของตลาดประเภทที่ 1 ผาน
อาหาร
ปนเปอน 6 ชนิด >90% สุม
เกณฑตลาดสดนาซื้อขั้นพื้นฐาน
ปลอดภัย
ตรวจสารเรงเนื้อแดงระดับ
อาหาร
จังหวัด)
3 ตลาดสดผานเกณฑขั้น
3 รอยละ 100 ของรานอาหารและแผงลอย
พื้นฐานตลาดสดนาซื้อ >
จําหนายอาหาร ไดมาตรฐานของทองถิน่
80%
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ป 2547
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

4
อารมณ

5

6
7
อโรคยา
8

เปาหมาย
อาหาร
ปลอดภัย

>50% วัยรุนเปนสมาชิก
ชมรม To Be Number One
อารมณ
และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง
และ
>50% ผูสูงอายุเปนสมาชิก
สุขภาพจิต
ชมรมผูสูงอายุและมีกิจกรรม
ทุกเดือน
ไขเลือดออก ไมเกิน 50 คน/
แสนประชากร
ประชากร อายุ >40 ป ตรวจ
ปสสาวะและวัดความดัน
โลหิต ทุกป > 80% (กลุม
เสี่ยงตรวจน้ําตาลในเลือดทุก
ลด
ป)
โรคติดตอ
และ
สตรีอายุ >35 ป มีความรู
โรคไม
เรื่องการตรวจเตานมดวย
ติดตอ
ตนเอง อยางถูกตอง >80%

5
6

7
8

9

รอยละ 95 ของอาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน 6 ชนิดในทุก หมูบ าน / ตําบล
ป 2548
ตัวชี้วัด
รอยละ 100 สถานที่ผลิตอาหาร 54
ประเภทผานเกณฑ GMP
ผูสูงอายุมากกวารอยละ 50 เปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ และมี กิจกรรมทุกเดือน

อัตราการปวยไขเลือดออก (ตอแสน
ประชากรไมเกิน 50)
รอยละ 60 ของประชากรอายุ 40 ปขึ้นไป
ไดรับบริการคัดกรองความดันโลหิต และ
เบาหวานตามมาตรฐาน

รอยละ 80 ของสตรีอายุมากกวา 35 ป มี
ความรูเพื่อการสราง พฤติกรรมเรื่องการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง
10 มีอัตราการบาดเจ็บและตายดวย
อุบัติเหตุลดลง(ไมเกิน 20 ตอแสน
ประชากร)
11 รอยละ 90 ของหญิงตั้งครรภไดรับการ
ตรวจครรภ กอนและหลังคลอด ตาม
เกณฑ

15
อนามัย
สิ่งแวดลอ
ม

9

> 80% ของเด็กอายุ < 6 ป
อนามัย 12 ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐานอยางนอย 1
มีการเจริญเติบโตและ
สิ่งแวดลอ
แหง/ตําบล รอยละ 100
พัฒนาการสมวัย ระดับ
ม
ตําบลมีศูนยเด็กเล็ก เขา
กระบวนการ ศูนยเด็กเล็กนา
อยูอยางนอย 1 แหง

ป 2547
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
อนามัย 10 โรงเรียนผานเกณฑขั้น
สิ่งแวดลอ
พื้นฐานโรงเรียนสงเสริม
ม
สุขภาพ > 50%

ป 2548
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
อนามัย 13 รอยละ 100 ของโรงเรียนทุกสังกัด ผาน
สิ่งแวดลอ
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ม
ลดปญหา 14 รอยละ 80 ของรานจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ จัดเปน
สุขภาพที่
เขตปลอดบุหรี่ถูกตองตามกฎหมาย
เกิดจาก
อบายมุข 15 จํานวนวัยรุนมากกวารอยละ 50 เปน
(ยาเสพ
สมาชิกชมรม To Be Number One
ติด/บุหรี/่ 16 สัดสวนผูต ิดยาเสพติดลดลง 4 ตอพัน
สุรา)
ประชากร
17 รอยละ 80 ของคนพิการทึ่ไดรับบริการ
หลักประกั
ดานสวัสดิการสังคม สําหรับคนพิการใน
นสุขภาพ
ดานตาง ๆ

2. การประชุมพัฒนาคุณภาพ 0110 รง. 5
จังหวัดอุบลราชธานี
ไดรับเลือกใหเปนจังหวัดนํารองในการพัฒนาคุณภาพขอมูลรายงาน
0110 รง.5 ซึ่งสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวมกับจังหวัด จะจัด
อบรมเพื่อพัฒนาความรูและติดตามการจัดทําขอมูลอยางตอเนื่อง และไดกําหนดการอบรมครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 12 มกราคม 2548 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุมเปาหมาย คือ ผูจ ัดทํา
รายงาน 0110 รง. 5 เครือขายละ 3 คน (60 คน) รายละเอียดจะมีหนังสือแจงเวียนใหทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ฝายยุทธศาสตร
1. การสงแผนฯ ของเครือขาย ซึ่งไดรับแจงมาจํานวน 2 เครือขายเทานั้น
2. การตรวจเยี่ยมการประชุม สสจ. สัญจร ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเดือน มกราคม 2548 ที่อําเภอ
ตระการพืชผล เดือนกุมภาพันธ 2548 ที่อาํ เภอเดชอุดม/ กิ่งอําเภอนาเยีย และเดือนมีนาคม 2548 ที่
อําเภอนาจะหลวย โดยกําหนดการตรวจเยี่ยมในชวงเชาจะมีการตรวจเยี่ยมตลาดในอําเภอและตรวจ
เยี่ยม PCU ในอําเภอ สวนในชวงบายจะเปนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทีห่ อง
ประชุมโรงพยาบาลอําเภอทีไ่ ปตรวจเยี่ยม
มติที่ประชุม รับทราบ
สําหรับศูนยวชิ าการอาจติดภาระกิจหรือไมสะดวกที่จะไปรวมการประชุม ตามแตจะพิจารณา
ในชวงเย็นหลังการประชุมอาจจัดใหมกี ารแขงขันกีฬาเพือ่ เชื่อมความสัมพันธ
และรวมรับประทาน
อาหารกัน

ปดประชุมเวลา 16.20 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ

