
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี29มกราคม2559เวลา 13.30น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพรลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. นางศิริวิทยหลิ่มโตประเสริฐ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
3. นายลําพูน  ฉวีรักษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
4. นายประวิทย  พันธจูม  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ 
6. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ  
7. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
8. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  
9. นายอรรณพ สนธิไชย    ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

       จ.อุบลราชธานี  
10. นายคมชาย  สุขยิ่ง    แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 
11. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  
12. นางสิริพร  วงศตรี     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
13. นางนภาพร  จันทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  
14. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติการ 
15. นางสาวกาญจนา  มหาพล    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
16. นางหรรษา ชื่นชูผล    หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
17. นางรําไพ สุวนาม     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  
18. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
19. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติกร  
20. นางสุภาภรณอุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
21. นายปรีชา  ทองมูล    หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ  
22. นายวิชิต  พุมจันทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  
23. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน    หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ  
24. นางลําดวน  ศรีขาว    หัวหนางานการเงิน กลุมงานบริหารท่ัวไป  
25. นายบดินทร บุญขันธ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
26. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ  
27. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  
28. นพ.ชานนทพันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
29. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
30. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
31. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
32. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง  
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33. นพ.ทนง  คําศรี     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
34. นพ.สยาม  ประสานพิมพ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 
35. นพ.พิสิษฐ  เวชกามา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
36. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
37. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
38. นพ.วรุตม  เกตุสิริ     ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
39. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน  
40. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
41. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน  
42. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ  
43. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  
44. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  
45. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล  
46. นายไพรชั  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
47. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร  
48. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
49. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  
50. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล  
51. นายธานินทร  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
52. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอ สิรินธร 
53. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ  
54. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
55. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม  
56. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  
57. นายชวนจันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน  
58. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  
59. นายไชยา  พรหมเกษ    ผช.สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
60. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน  
61. นายเสถียร  ปวงสุข    ผช.สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
62. นายเกรียงไกร  พ้ืนทอง    ผช.สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
63. นายวรวิทย  สอดศรี    ผช.สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
64. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
65. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม  
66. นายสันติ  ฝกทอง     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  
67. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
68. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
69. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
70. นายพลกฤตวรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
71. นายรัชพล  ตังคะวานิช    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
72. นายสากล  สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
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73. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
74. นายประจักษ  สพุรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
75. นางดารณี  เผาผา  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
76. นายปญญาวุธ  ไพเราะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
77. นายประวิทยศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
78. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
79. นางศิริวรรณอินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
80. นายชัยชาญ  บุญคูณ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
81. นางอุษณีย    เกิดมี          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
82. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางพรสิริ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
84. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
85. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
87. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
88. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
89. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
90. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
91. นางพัชราภรณศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
92. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
93. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
94. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
95. นางจิรวัฒน  สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
96. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
97. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
98. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
99. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
100. นางสิริพร  แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
101. นางกุลชาธนันทพลินรัชตธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
102. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป    โรงพยาบาลตาลสุม 
103. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ  
104. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โรงพยาบาลมวงสามสิบ  
105. นายกิตติพงษเสนาะพิ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.มวงสามสิบ 
106. นายภูริภัทร  บรรจง           นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลตาลสุม  
107. นายธีระยุทธเผากัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสสอ.เหลาเสือโกก  
108. นางสาวพัชรี  ชวงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.ตาลสุม  
109. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสสอ.เข่ืองใน  
110. นางอรทัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
111. นางจินตนา  พงษพิละ นักจัดการงานท่ัวไป  โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
112. นางศิริกัลย  มะลัยทอง จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  โรงพยาบาล กุดขาวปุน 



4 
 

113. นางศิวะพรรณ  ญาณะพันธนักจัดการงานท่ัวไป     โรงพยาบาลนาตาล  
114. นายจําลอง  ผองจิต นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลสําโรง 
115. นางชุติมันตอินญาพงษจพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน โรงพยาบาลสวางวีระวงศ 
116. นายวรายุธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไป      โรงพยาบาลสิรินธร 
117. นายเอกพจน  อินโสม จพ.สาธารณสุข อาวุโส    โรงพยาบาลโขงเจียม  
118. นายปรีดา  จําปาเทศ นักจัดการงานท่ัวไป    โรงพยาบาลนาจะหลวย 
119. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลน้ํายืน 
120. นางสุพัตราอุทธานักวิชาการการเงินและบัญชี   โ รงพยาบาลน้ําขุน 
121. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
122. นายสุรศักดิ์  สุขสาย จพ.สาธารณสุข อาวุโส   สสอ.เข่ืองใน  
123. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม  
124. นางสาวรัชนี  สวางเนตร  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม  
125. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธิ์ไทร 
126. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
127. นายนิติชัยทุมนันท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล  
128. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพืชผล  
129. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุลนักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ  
130. นางพัชรี  อมรสิน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.นาตาล  
131. นางสาวยุพา  กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล  
132. นางสาวรัตชพร  กาละปตรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.นาเยีย  
133. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม  
134. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม  
135. นางสาวแพรพิลาส  ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ รพ.กุดขาวปุน  
136. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน  
137. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.กุดขาวปุน  
138. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  รพ.โพธิ์ไทร  
139. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ  
140. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ  
141. นายกีรติ  เสริมศรีจพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.พิบูลมังสาหาร 
142. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย  
143. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง  
144. นายจิรศักดิ์  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง  
145. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร  
146. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม  
147. นายตรองทรัพย  สายกนก นักวิชาการพัสดุ   รพ.โขงเจียม  
148. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน  
149. นายพิทักษ  บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน  
150. นางสาวอรพรรณ  สานุสันตนักวิชาการสาธารณสุข                    สสอ.น้ําขุน  
151. นางพีรดาพัฒนพงษสร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
 

1. ขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมแสดงความยินดีกับรางวัลศิษยเกาดีเดนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลป 2559 
2. แนะนําขาราชการใหม ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานีนายอรรณพ สนธิไชย 
3. เชิญชวนสรางพุทธอุทยาน หลวงปูม่ัน ภูริทัตโต ณ ศูนยพุทธธรรมหลวงปูม่ัน ภูริทัตโต 
4. เรื่องแจงจากกระทรวง 

4.1 มะเร็งตับและทอน้ําดี กําหนดกิจกรรมรณรงคตรวจหามะเร็งตับและทอน้ําดี โดยวิธีอัลตราซาวด เพ่ือ  
คนหากลุมเสี่ยง ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 ณ รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
  4.2 การสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) มุงเนนใหระบบสุขภาพอําเภอ
(DSH) และทีมหมอครอบครัว( Family Care Team) ขับเคลื่อนอยางจริงจังและเปนรูปธรรม ในการสงเสริม
สุขภาพ 5 กลุมวัย (เปดตัวโครงการท่ี จ.ขอนแกน) 
  4.3 CKD Clinic ชะลอไตเสื่อม จากการศึกษาดูงาน คลองขลุง โมเดล จ.กําแพงเพชร โดยผูบริหารกระทรวง
สาธารณสุข พบวา ปจจัยท่ีชวยลด ชะลอไตเสื่อม ไดแก 

• โภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม 

• การออกกําลังกาย 

• ยา ตองกินสมํ่าเสมอ 
 

ขอส่ังการ: 1. จังหวัดอุบลฯตองดําเนินการใหเกิดผลลัพธท่ีชัดเจน 
5. เรื่องจากศาลากลาง  

นโยบายทานผูวาราชการจังหวัด ใหชมรม To Be Number One นํารองในการแกไขปญหา 
ยาเสพติด และใหแถลงผลงานทุกเดือน 
 

ขอส่ังการ: นําเสนอผลความกาวหนาในการดําเนินงานในท่ีประชุม กวป.ทุกเดือน 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
4.1สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 10 
 

4.1.1 รับทดสอบสารเคมี  
4.1.2 สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 10 ไดดําเนินการสุมประเมินมาตรฐานเครื่องพนสารเคมี ใน 6 อําเภอท่ี 
มีความเสี่ยง(คิดจากอําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยตายและอัตราปวยสูง) ไดแก เมือง วารินชําราบ ศรีเมืองใหม  
ตระการพืชผล บุณฑริก เดชอุดม ในพ้ืนท่ีตําบลท่ีมีจํานวนผูปวยตายและอัตราปวยสูง โดยทดสอบการใชงานใน 3 
ดาน คือ 

• อัตราการไหลของน้ํายา 

• อุณหภูมิ 

• มาตรฐานของสารเคมี   
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จากผลการสุมประเมินเครื่องพนสารเคมี พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พบวา มีเครื่องพนสารเคมีท่ีมี 
สภาพใชงานได จํานวน 30 เครื่อง จาก ท้ังหมด 40 เครื่อง 
4.1.3 สถานการณ MERS ป 2559 พบผูปวยเปนคนไทย จํานวน 5 ราย(จ.ศรีสะเกษ จํานวน 1 ราย) ดําเนินการ 
เก็บตัวอยางสงตรวจท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10 ขณะนี้ผลยังไมทราบแนชัด ขอใหเตรียมความพรอมในการ
รับมือควบคุมโรค โดยเฉพาะการทบทวนมาตรการเพ่ือรองรับเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
 

4.2.1 ติดตามเงินทุนการศึกษาจากตนสังกัด 
 

ขอส่ังการ: นํารายชื่อ รพ.และสสอ. ท่ีคางจายสงให นพ.ดนัย  เจียรกูล 
 

4.3 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 
 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 10ไดจัดทําโครงการสงเสริมปองกันสุขภาพจิตในโรงงานและสถาน
ประกอบการ พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 10 จํานวน 5 จังหวัด ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานประกอบการเขารวม
โครงการจํานวน 10 แหง โดยไดรับความรวมมือจากกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และเครือขายในพ้ืนท่ีเปนอยางดี ซ่ึงศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 จะดําเนินการนิเทศติดตามในลําดับตอไป 
 

ขอส่ังการ: ใหรายงานผลการนิเทศติดตาม และประสานงานตอกับกลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต โดยระบุดวย
วา ผลการคัดกรองดานสุขภาพจิตพนักงานเปนอยางไร ดําเนินการชวยเหลืออยางไร เปนจํานวนเทาไหร ตอไปดวย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
5.1กลุมงานบริหาร 
งานการเงิน 
1.การสงงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน ธันวาคม  2558  หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ 
รายละเอียดตามไฟล: Report_finance.xlsx 
           โซน 1       - แมขาย  สงครบ   
                          -ลูกขาย (รพ.สต.)  สงครบ   
                          -สสอ.    สงครบ 
    โซน 2 -แมขาย สงครบ   
-ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ   
                          -สสอ.   สงครบ  
           โซน 3       -แมขาย สงครบ งบไมสัมพันธ พิบูลมังสาหาร 
-ลูกขาย (รพ.สต)สงครบ 
-สสอ.  สงครบ 
            โซน 4 -แมขาย สงครบ  
-ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ เดชอุดม   
-สสอ. สงครบ 
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1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) รายละเอียดตามไฟล:Score_finance.xlsx 
 -รพช.  แมขายท่ีไดคะแนนไมเต็ม 100 คะแนน มีจํานวน 2 แหง คือ เขมราฐ และบุณฑริก 
 -รพ.สต. ลูกขายท่ีคะแนนไมเต็ม 50 คะแนน มีจํานวน 9 แหง  คือ เข่ืองใน   เมือง  กุดขาวปุน  สําโรง  
พิบูลมังสาหาร  สวางวีระวงศ  นาเยีย  เดชอุดม  และนาจะหลวย 
ขอเสนอแนะ  
  1. ขอใหรพช.โขงเจียม และ รพช.พิบูลมังสาหาร กําชับผูเก่ียวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไป
ตามคุณภาพ / ผังรายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน  และควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เก่ียวกับ ระบบ
ขอมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะดานรายได ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบ
คุณภาพขอมูล ท้ังกอนและหลังการบันทึกบัญชี 
 2. ขอให รพ.สต. เครือขายเดชอุดม ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ได
ดําเนินการสงงบใหทันตามกําหนด 
3. ให รพช.สสอ. จัดใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ท้ังแมขาย
และลูกขาย ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันท่ี 20 ของเดือนท่ีสงนั้น  
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 
2.1.แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน ธันวาคม 2558 มี
ผลการประเมินดังนี้ รายละเอียดตามไฟล: FAI58.xlsx 
                    เดือนธันวาคม 2558 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 4 แหง คือ ศรีเมืองใหม   โขง
เจียม สําโรง และพิบูลมังสาหาร  
 เดิมเดือนพฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน จํานวน 6  แหง คือ เข่ืองใน  50
พรรษาฯ  ศรีเมืองใหม   สิรินธร  วารินชําราบและนาเยีย เพ่ิมเติมโขงเจียม 
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนธันวาคม 2558รายละเอียดตามไฟล:CFO.xlsx 
          แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2558 
เก่ียวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 
2,2.1จากขอมูลเดือนธันวาคม 2558 พบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 
                           โซน 3    วารินชําราบ              -49.61  ลานบาท 
        โซน 1    50พรรษาฯ               -43.28   ลานบาท  
        โซน 4     เดชอุดม                  -36.62  ลานบาท  
                           โซน 2    ตระการพืชผล            -34.17  ลานบาท 
2.2.2 โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ  น้ํายืน  มวงสามสิบ  
2.2.3 โรงพยาบาลท่ีมีเจาหนี้การคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  
                          โซน  4   เดชอุดม                     94.56  ลานบาท 
โซน 3   วารินชําราบ                78.99  ลานบาท 
                           โซน 2   ตระการพืชผล              68.23  ลานบาท 
 โซน 1   50พรรษาฯ                  65.73  ลานบาท 
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ท้ังดานรายไดและคาใชจาย เพ่ือ
หาสาเหตุวารายการใดท่ีไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหจํานวนเงินท่ีไดรับจริง
สอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายใหเปนไปตาม
แผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด 
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           2. ขอใหโรงพยาบาล กํากับ ควบคุม การสอบทานคุณภาพบัญชี ใหเปนไปตามผังบัญชีท่ีกําหนด กํากับ 
ติดตามขอมูล การตรวจสอบโดยเฉพาะขอมูลดานรายได ขอมูลดานลูกหนี้ เปนการสมํ่าเสมอ 
3. เรื่องอ่ืนๆ   
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ Non Ucสวนท่ีจัดสรรเปนFix cost ใหกับ สสอ. แหงละ 350,000บาท เพียงวันท่ี 
27 มกตาคม 2558  รายละเอียดตามไฟล :Non Uc_28012559 
 

ขอส่ังการ : 1. การประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล(กกบ.) มอบหมายใหจนท.การเงินนําเสนอสถานการณ
การเงินการคลัง ในท่ีประชุมทุกเดือน  
 2. ระบบฐานขอมูล ใหนําเขาเปนวาระการประชุมของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล 
รวมถึงการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพอําเภอ(DHS) ใหมีการบรรจุในวาระประชุมทุกเดือน 

 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

5.2.1 กําหนดวัน นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด 36รายละเอียดตามไฟล: List_roposortor_301158 
รอบท่ี 1... วันท่ี  9 – 18 กุมภาพันธ 2559 
เปาหมาย16รพ.สต.ท่ีทุกอําเภอสงรายชื่อรับการตรวจเยี่ยมโดย 
รายละเอียดเพ่ิมเติมจะแจง ใหทราบภายหลัง 
รอบท่ี 2... วันท่ี 14 – 23 มิถุนายน 2559 
5.2.2 กําหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2559 
รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 2 - 4 มีนาคม 2559  
               พ้ืนท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 1 โขงเจียม   รพ.สต.นาโพธิ์ใต 
               พ้ืนท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 2 กุดขาวปุน รพ.สต.แกงเค็ง 
รอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 12-14 กรกฎาคม 2559  
               พ้ืนท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 1 อ.เดชอุดม   รพ.สต.ทุงเทิง 
               พ้ืนท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 2 อ.เข่ืองใน     รพ.สต.หัวดอน 
ขอส่ังการ :ในการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบท่ี 1/2559 ใหติดตามประเด็นตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข (PA) และ นโยบายสําคัญท่ีเปนปญหา 
 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 
 

1. สถานการณโรคไขเลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile :file No.2_Situation DHF.pptx) 
2. อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ (รายละเอียดตามเอกสาร file :file No.3_Ampour.xlsx) 
3. สถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา(รายละเอียดตามเอกสารfile :file No.4_CD.pdf) 
4. สรุปผลการฉีดวัคซีนโปลิโอ : IPV (ของขวัญปใหม)(รายละเอียดตามเอกสารfile :IPV_Ampour 

(HDC).xlsx) 
 

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ 
 

5.4.1ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ธันวาคม 2558 
10ขอมูล สปสช. รอยละ 99.952 10รายละเอียดตามเอกสารfile coverageUC5812.ppt ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี 
รอยละ 99.984 10รายละเอียดตามเอกสารfile coverageUC5812.xls 
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5.4.2 คณะทํางานตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน จ.อุบลราชธานี (Medical record audit,MRA) 
โดยทําการตรวจประเมิน (external audit) เวชระเบียนผูปวยนอก/ใน หนวยบริการจํานวน 10 แหงๆละ ๘๐ 
ฉบับ ดังนี้  
1.)รพ.เข่ืองใน 
2.)รพ.มวงสามสิบ 
3.)รพ.วารินชําราบ 
4)รพ.น้ํายืน 
5.)รพ.ตาลสุม 
6.)รพ.ดอนมดแดง 
7.)รพร.เดชอุดม 
8.)รพ.ทุงศรีอุดม 
9.)รพ.สิรินธร 
10โดยใชเกณฑการตรวจประเมินและผลการใหคะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก (ฉบับดําเนินการป  
59) ซ่ึงจะเชิญผูรับผิดชอบงานจากหนวยบริการทุกแหงรวมตรวจประเมินในเดือนมีนาคม 59รายละเอียดตามไฟล
10:OPD_card.xlsxและ IPD_new CARD.xlsx 
 
5.5กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  ไมมีวาระการประชุม  
 
5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 

5.6.1เปาหมายและการจัดสรรงบบริการผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปงบประมาณ 2559 
5.6.2 ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานีป 
2559 จํานวนท้ังหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังนี้ 
 1) ระบบสมัครใจ เปาหมาย 2,000 ราย  
ผลงาน 401 ราย คิดเปนรอยละ 20.05 รายละเอียดดังนี้  
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาลหลักสูตร 4 เดือน จํานวน 112 ราย  
- คายบําบัด “ศูนยขวัญแผนดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.) จํานวน 289 ราย  
- คายบําบัดในอําเภอ (งบทองถ่ิน) จํานวน - ราย 
 2) ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย 
ผลงาน 1,458 ราย รอยละ 36.45  
 3) ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย  
ผลงาน 293 ราย รอยละ 97.67  
รวมทุกระบบ จํานวน 2,152 ราย 
5.6.3 การควบคุมตัวยาและสารเคมี 12รายละเอียดตามไฟล :Report_Drugs.pdf 
 

5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ไมมีวาระการประชุม 
 

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 

1. งานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย 
1.1 กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอกรองมาลี  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด อย. ควอลิตี้อวอรด ดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ป 2559 ระดับเขตจากสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
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1.2 วันท่ี 5 ก.พ. 59 รวมจัดแสดงนิทรรศการ ตรวจสอบฉลาก และเก็บตัวอยางอาหาร/ผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือ
ตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอน ในงานเกษตรอีสานใต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.3 วันท่ี 14 ก.พ. 59 รวมจัดแสดงนิทรรศการ ตรวจสอบฉลาก และเก็บตัวอยางอาหาร/ผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือ
ตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอน ในงาน “กินสบายใจ หางไกลโรค ป 4” ณ บริเวณลานชั้น G หางสรรพสินคาซิตี้
มอลล 
1.4 วันท่ี 25 ก.พ. 59 ใหทุกโรงพยาบาล เก็บตัวอยางผักท่ีใชปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล  สงหนวย
เคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร เขตบริการสุขภาพท่ี 10 เพ่ือตรวจวิเคราะหหาสารเคมี กําจัดศัตรูพืช
ตกคาง  โดยกําหนดจุดรับตัวอยางท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ กําหนดเวลารับ ตัวอยาง ตั้งแต    
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
1.5 วันท่ี 26 ก.พ. 59 กําหนดจัดประชุมทีม Primary GMP ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ณ โรงแรมรีเจน อําเภอ
เมือง โดยมีกลุมเปาหมาย 120 คน ประกอบดวย ผูประกอบการ เจาหนาท่ีจากหนวยงานเกษตรอําเภอ พัฒนาการ
อําเภอ และเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับอําเภอ ทุกอําเภอ เพ่ือวางแผนและพัฒนาสถานท่ีผลิต อาหารท่ีเขาขาย 
Primary GMP ใหผานเกณฑท่ีกําหนด (ตัวชี้วัดการตรวจราชการแบบบูรณาการ) 
2. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 
2.1 สรุปรายงานการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยารายไตรมาส 1/2559รายละเอียดตามไฟล  :Newวิเคราะห
ขอมูลยา และวมย.ไตรมาส1.pdf 
 

ขอส่ังการ :ทบทวนตัวเลขในการจัดซ้ือยารวม ตองทําอยางไรเพ่ือบรรลุตามตัวชี้วัด 

5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 7   ไมมีวาระการประชุม 

5.10กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

1.งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ป 2559 
กําหนดกิจกรรมตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ และสนับสนุนวิชาการ ใหกับงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาล ท่ัวไป 
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
กําหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานเทคนิคการแพทย จังหวัดอุบลราชธานี ป 2559  
 

ลําดับ วัน / เดือน / ป โรงพยาบาล 
1 10 กุมภาพันธ 2559 วารินชําราบ 
2 10 กุมภาพันธ 2559 ดอนมดแดง 

3 12 กุมภาพันธ 2559 เขมราฐ 
4 24 กุมภาพันธ 2559 น้ําขุน 

5 24 กุมภาพันธ 2559 เดชอุดม 

6 26 กุมภาพันธ 2559 ตาลสุม 

       
5.11 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 

5.11.1 งานทันตสาธารณสุข  
ตัวชี้วัด อัตราการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก (คนใหม) รอยละ 30(ท้ังป) เปาหมายการดําเนินงาน 4 เดือน(ต.ค-
มค.) ตองไมนอยกวารอยละ 10 พบวา... 
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ผลงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 10.99  
ผลงานภาพรวมระดับจังหวัด รอยละ 18.64 เปนอันดับ 1 ของเขต 
ขอมูลโปรแกรม HDC จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันท่ี 25 มกราคม 2559) Click รายละเอียดตามไฟล  : file 
No.1.dental Health.xlsxและ Mapping_dent.pdf 
5.11.2 ผลการดําเนินงานตาม QOF ป 59 งวดท่ี 1  
ตัวชี้วัด...หญิงมีครรภไดรับการตรวจชองปากไมนอยกวารอยละ 90 (ประเมินผลจากหญิงคลอด ไตรมาสท่ี 3-4 ป 
58 จากฐานขอมูล 43 แฟม) พบวา...  
ผลงานภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 82.52  
ผลงานจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 88.86 เปนอันดับ 1 ของเขต  
(ขอมูล รายงาน cockpit เขตสุขภาพท่ี 10 และรายงาน cockpit จังหวัดอุบลราชธษนี ป 2559 ณ วันท่ี 25 
มกราคม 2559) รายละเอียดตามไฟล :file No.3.Screen preg_dent.pdf 
5.11.3 ผลการดําเนินงานฟนเทียมพระราชทาน ป 2559 (ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559) รอยละ 26.57 ขอให
ทุกอําเภอตรวจสอบความถูกตองในเวปไซต ฟนเทียมพระราชทาน รายละเอียดตามไฟล  :file No.4.complete 
denture_Goal.pdf 
5.11.4 งาน พอ.สว. 
แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บานผาชัน หมูท่ี 7 ต.สําโรง อ.โพธิ์ไทร 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหนองผือ หมูท่ี 4 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม 
 

ขอส่ังการ :วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 มีหนวยเคลื่อนท่ีของอําเภอออกรวมดวย ซ่ึงเปนขอสั่งการจากทานผูวา
ราชการจังหวัด ใหบูรณาการแผนรวมกับหนวยแพทย พอ.สว. (ทานผูวาราชการจังหวัดออกรวมดวย) 
 

5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
 

5.12.1 วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ 2559  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯรวมกับสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 10 และ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 
คอนเสิรตการกุศลวันมะเร็งโลก เพ่ือหารายไดจัดซ้ือเครื่องอัลตราซาวดในการตรวจคัดกรอง มะเร็งทอน้ําดีและ
ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีท่ียากไรภายในเขตบริการสุขภาพท่ี 10 โดยกิจกรรมจัดข้ึนในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2559 เวลา 
16.00 น.เปนตนไป ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 
5.12.2 วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 
จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับมูลนิธิมะเร็งทอน้ําดี จัดกิจกรรมรณรงคตรวจคัดกรอง กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค มะเร็ง
ทอน้ําดี ณ รพ.๕๐ พรรษาฯ เปาหมาย จํานวน 700 คน และ รพ.โขงเจียม จํานวน 200 คน 
5.12.3 ผลการดําเนินงาน คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ มะเร็ง เดือนมกราคม 2559 รายละเอียดตาม
ไฟล :Update DM HT CA มค59.pptx 
 

5.13 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย  ไมมีวาระการประชุม 
 

5.14 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร  
 

1.รายงานประเด็นปญหาเชิงคุณภาพของขอมูล รายละเอียดตามไฟล :file_ IT.pdf 
2. ขอความรวมมือในการวาดแผนท่ีระดับหมูบาน ใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 รายละเอียดตาม
ไฟล :MAP_IT.pdf 
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5.15 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
 

แจงผลการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด/เขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2559 รายละเอียดตามไฟล  
:Sosomor.pdf 

 

5,16กลุมงานบริการสุขภาพ     ไมมีวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน    
 โรงพยาบาลสิรินธรรวมกับสภากาชาดไทยจัดทําโครงการคัดกรองผปวยหูน้ําหนวก  

6.2 สาธารณสุขอําเภอ     

• สถานการณการจัดประชุมของกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

• โครงสราง รพ.สต.ใหม 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
 

เลื่อนการจัดการแขงขันกีฬากระทรวงสาธารณสุข โดยไมมีกําหนด 
 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผาผา)  
       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
   (นางสิริพร  วงศตรี) 
            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม  
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ประธานการประชุม 
 


