
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 2/2554 

วันที่  23  กุมภาพันธ  2554  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นายสุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นายสุวิทย  โรจนศักด์ิโสธร                      รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

3. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

4. นางนํ้าเพชร  ต้ังยิ่งยง          รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

6. นางสาวไพรัช  บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  

                                                                                         อุบลราชธานี  

7. นายสุพจน  บุญทา                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  

                                                                                         อุบลราชธานี 

8. นายทรงเกียรติ  เล็กตระกูล  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ 

                                                                                        ประสงค 

9. นางมานิดา  สิงหัษฐิต    รองผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ  

10. นางอารี  จึงเจริญนรมุข                     แ ทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

11. นายสัมพันธ  มุณีรัตน    ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี 

12. นางสิริพร  วงศตรี                 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

13. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ     หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

14. นางสาวกาญจนา  มหาพล   หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค  

15. นายประทีป  บุญธรรม            หัวหนากลุมงานควบคุมโรค   

16. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง           หัวหนากลุมงานบริหาร            

17. นางนภาพร  จันทนบ                                          หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต   

18. นางหรรษา  ชื่นชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

19. นายพรประเสริฐ  อุนคํา                                          หัวหนางานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ     

20. นางสาวอลิษา สุพรรณ                                          หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ  

21. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ                 หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  

22. นายระวี  แววศรี     หัวหนางานนิติการ   

23. นางภัลลภา  โสตถิสวัสด์ิ    หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  



24. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี         ผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐พรรษา  

                                                                                         มหาวชิราลงกรณ         

25. นางทองพรรณ  ภักดี    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

26. นายดนัย  เจียรกุล                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 

27. นายสุทธินันท  โคตะสิน              ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  

28. นายอุดม  โบจรัส    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  

29. นายปญญวัตร  ชมาฤกษ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน  

30. นายพัฒนา ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  

31. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ  

32. นายณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

33. นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ                อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม 

34. นายพิทักษพงษ  จันทรแดง                อํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

35. นายนนทพงษ  ยศวิจิตร    อํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

36. นายประวีร  คําศรีสุข    อํานวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน 

37. นายพิสิษฐ  เวชกามา    อํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 

38. นายธานินทร  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  

39. นายธนายุทธ  ศรไชย    สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  

40. นายสัมพันธ  กุลพร                             สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ  

41. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง  

42. นายทองอินทร  ชัยธานี   สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  

43. นายยุรวัฒ  ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  

44. นายอดุลย  วรรณชาติ    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ  

45. นายลําพูน  ฉวีรักษ    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร  

46. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง  

47. นายทนงศักด์ิ  หลักเขต                 สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม  

48. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอวางวีระวงศ  

49. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

50. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย  

51. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก  

52. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม  

53. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  

54. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  

55. นายชวน  จันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอนํ้ายืน  

56. นายบัญญัติ  พลสวัสด์ิ    สาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน  



57. นายวิชิต  พุมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาสือโกก 

58. นายธีระวัฒน  วีระพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 

59. นายสากล   สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ กุดขาวปุน 

60. นายธนศักด์ิ  ธงศรี    ผู ชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 

61. นายเกรียงไกร พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

62. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

63. นายธวัช  ขันตีสาย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 

64. นายพลกฤต  วรสันต        ผช.สาธารณสุขอําเภอ              สสอ.นาเยยี  

65. นายปรีชา  ทองมูล        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

66. นางดารณี  เผาผา         จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

67. นางอุษณีย  เกิดมี         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

68. นางสาวจินตนา  พรมลาย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

69. นายปญญาวุธ ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

70. นางสชุารัตน ดวงแกว        นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

71. นางจิรวัฒน สุสิงห        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

72. นายจักรพันธ      บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

73. นางพัชราภรณ   กิ่งแกว        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

74. นางกมลรัตน      วงษา        เภสัชกรชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

75. นางสาวฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

76. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

77. นางทิพวรรณ     โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

78. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นายอรุณ  บุญสราง      จพ.สาธารณสุขชุมชน               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

80. นางสาวผองนภา พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นางลาํดวน  ศรีขาว นว.การเงินและบัญชีชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. นางนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

84. นางวิภาลักษณ  ชุติเดชานุกูล  นักทรัพยากรบุคคลฯ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

85. นางเนติภรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

86. นางนิภากร  ธานี จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

87. นายอนุสรณ  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

88. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

89. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

90. นางพิสมัย  วรรณชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 



91. นายวิษณุ  สุภศร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

92. นางรสสุคนธ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

93. นางณภัทร  โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

94. นางมณีวรรณ  โคนถอน จพ.พัสดุฯ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

95. นายสิทธิศักด์ิ  เผาพันธุ นักวิชาการสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

96. วาที่รอยตรี พีรวัส  สุขเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

97. นางสาวจิรภร  วิลัยรัตน นักวิชาการการเงินและบัญชี                 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

98. นางสาวอุทัย  สมบูรณ             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

99. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

100. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

101. นายประยงค  สุดสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

102. นางสาวอําไพ  มาติวงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

103. นายวิวัฒน  ถิ่นถาวร จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

104. นางปวันรัตน  โสตแกว แพทยแผนไทยประยุกต  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

105. นางศิริลักษณ  นิยกิจ นายแพทยชํานาญการพิเศษ โ รงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 

106. นายสุระ     เสนาเทพ           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 

107. นางชนาธิป  ศรีสุรา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 

108. นายไทยดิษฐ ชาตกิตติคุณวงศ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รพศ.สรรพสิทธิประสงค  

109. นางลัดดาวัลย  คุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 

110. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลเขือ่งใน 

111. นางอนินพร  สาธุภาค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลเขือ่งใน 

112. นายชนะพงษ นาคใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  โรงพยาบาลเขือ่งใน 

113. นายจิรศักด์ิ  รักษมณี            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลสําโรง 

114. นายชัยชาญ  บุญคูณ             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลตาลสุม  

115. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม  

116. นางสาวจุฑามาศ  ลวดทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ตาลสุม  

117. นายกิตติพงษ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.มวงสามสิบ  

118. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมวงสามสิบ  

119. นางสาวเตือนจิต  สมเสนาะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลดอนมดแดง  

120. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สสอ.โขงเจียม 

121. นางสุดาพรรณ   ประคองพันธ นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาลนาตาล 

122. นายชนะจิต   ศรีภักดี               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

123. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

124. นางสาวแพรพิลาส   ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 



125. นายวิษณุพร  รุงเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพชืผล  

126. นางสาวจิรภัสษร  สุระมูล นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลเขมราฐ 

127. นายคมกริช  พิมพกัน  นักจัดการงานทั่วไป           โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

128. นายวรายุธ  เลิศแลว  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ โรงพยาบาลโขงเจียม  

129. นายพิทักษ  ทองทวน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  

130. นายณัฐพล  ศรีสงคราม  นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.สาํโรง  

131. นางสาวพยุง  ศรีลวน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลวารินชําราบ  

132. นายพิจิตร  แกวสิงห  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 

133. นางสาวพัชราภรณ  เคียงพิมาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 

134. นายอานันท  สิงคิบุตร  นักจัดการงานทั่วไป           โรงพยาบาลิรินธร 

135. นายจําลอง  ผองจิต  นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลสาํโรง 

136. นายจิตร  มั่งมี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.นํ้ายืน 

137. นายวีรศักด์ิ  อุดมดี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 

138. นางสาวอรพรรณ  สานสันต นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

139. นางนํ้าฝน  จันทรแดง  จพ.ทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลทุงศรีอุดม  

140. นายปรีดา  จําปาเทศ  นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาลนาจะหลวย  

141. นายพรทวี  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 

142. นายบุญถือ  พุมจันทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.นาจะหลวย 

143. นายพิทักษ   บุตรโท  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.นํ้ายืน 

144. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.นํ้ายืน  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหทราบ 

1. ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเดนระดับภาคและขอบคุณทีมงานที่มีสวนใหการสนับสนุนใหเกิด

ความสําเร็จ 

2. ระบบWIFI มีปญหาการเขาถึงระบบ อาจเนื่องจากความแออัดจากชองสัญญาณ หากมีการประชุม

คร้ังตอไป  ควรติดตอบริษัทภายนอกติดต้ังเสาสัญญาณเพิ่มเติม(ชั่วคราว)ระหวางการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 

ระเบียบวาระที่ 3  ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แลว 

  

  ANC 12 สปัดาห ผลงานภาพรวมจังหวัด 23%  ANC รายใหม 10,267 ราย ฝากครรภตํ่ากวา 12 

สปัดาห 2,412 ราย หลายอําเภอยังตํ่า  ผลงานตํ่าสุด คือ อ.ดอนมดแดง 

Itemize  



  PNC (เยี่ยมหลังคลอด) ผลงานภาพรวม 64.7% ผลงานดีขึ้นแตผลงานนาจะทําไดสูงกวาน้ี

เน่ืองจากมีขอมูลชัดเจนในพื้นที่วามีใครบางที่คลอดบุตร 

  กรตรวจคัดกรอง ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ผลงาน 14.89% พบ Red Blood Cell ในUrine 

6.6% (น่ิว) 

  EPI(ภูมิคุมกันโรค) เปาหมาย 3 แสนคร้ัง ผลงานที่ Key ขอมูล 18-19% ซึ่งถือวาผลงานยังตํ่า 

  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปาหมาย 1,900 ราย ตอนน้ีอําเภอไมตองKey ขอมูลผาน โปรแกรม 

สปสช.แลว 

  Pap smear ผลงานสูงสุด อําเภอนาจะหลวย สําโรง ดอนดแดง ยอดสูงสุดสะสม อําเภอมวง

สามสิบ ตํ่าสุดอําเภอ นํ้ายืน ทุงศรีอุดม 

  คัดกรองผูปวยซึมเศรา Key  ขอมูล 1,107 ราย ขอมูลยังไมสมบูรณ 

  สรุป Itemize ที่ยังมีปญหาเรงดวนที่ตองเรงแกไข คือผลงาน ANC และ PNC  

ขอสั่งการ: 1.จัดประชุมสรุปผลงาน 6 เดือน โดยเฉพาะ การเงินการคลัง จะเนนรายรับทุก Itemize และทุกเร่ืองที่

เกี่ยวของ เชน หมูบานจัดการสุขภาพ งานที่ยังตกเกณฑ กอนประชุมวันจริง อาจจะประชุมผูรับผิดชอบงานกอน 

มอบใหกลุมงานยุทธศาสตรไปดําเนินการตอ 

     2. การพิจารณาความดีความชอบ ใหคิด 2.9% มอบให สสจ.โซน เปนประธานโดยใชคณะกรรมการ 

คปสอ.พิจารณาเพื่อใหได solution(แนวทางการแกปญหา) ออกมา มอบ สสจ.โซนดูแลเร่ืองขวัญกําลังใจเปน

หลกั ใชหองประชุม โรงแรมสุนีย เลือก 1 วันโดยเชา แยกเปนรายโซน บายเปนสรุปภาพรวม 

    3. มอบนพ.ทรงเกยีรติ(รพศ.สรรพสิทธิ)์ในการประชุมคร้ังตอไป ใหนําตัวเลข Refer มานําเสนอทุก

เดือน โดยดูขอมูลOPD(ผูปวยนอก)มาจากที่ใดบาง มาดวยโรคอะไร 

    4. ผูปวยที่ Admit มากที่สุด คือ นิวมอเนีย อุจจาระรวง มอบงานระบาดวิทยา(กลุมงานควบคุมโรค 

สสจ.อบ.) วิเคราะหและนําเสนอในคราวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

• รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี นําเสนอ โครงการเพิ่มการเขาถึงผูปวยจิตเวช 

ป 2554 

• ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี 

1.วันที่ 2-4  มีนาคม 2554  กองวิศวกรรมการแพทย จัดอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัย ของโรงพยาบาล

โดยใชสถานที่โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท โดยมีกลุมเปาหมายสถานบริการ 48 แหง 7 จังหวัดดําเนินการ

ตามหลักประกันคุณภาพ 

 2. ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี จะดําเนินการสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 3 รายการ คือเคร่ือง 

X-ray , X-ray ฟน, เคร่ืองชวยหายใจ ที่รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

    

1.กลุมงานบริหาร 

 งานการเจาหนาที่  

            ดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

ไดจัดทําโครงการความรวมมือการผลิตพยาบาลสูระดับตําบล ปงบประมาณ 2554 -  2559 เพื่อแกปญหาความ

ขาดแคลนพยาบาล  ซึ่งในปการศึกษา 2554  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคที่จะรับ

สมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปดํารงตําแหนงอาจารยพยาบาล  โดยไปชวยปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค จํานวน ๑๒ ราย ซึ่ง กลุมงานบริหารทั่วไป ไดประกาศรับสมัครฯ ตาม

หนังสือที่ อบ 0022/ว 1783 ลงวันที่27 ม.ค.54  โดยไดรับสมัครถึงวันที่ 14 ก.พ.54  ปรากฏวามีผูสมัครเพียง 

จํานวน 2 ราย  ยงัขาดอีกจํานวน 10 ราย จึงไดขยายเวลารับสมัครถึงวันที่  4 มี.ค.54  ดังน้ัน  จึงขอใหทุก

หนวยงาน ไดประชาสัมพันธบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติและสนใจ  สมัครรับการคัดเลือก  โดยสามารถยื่น

ใบสมัครไดที่ 

1.รับสมัครอาจารยพยาบาล ปการศึกษา 2554          

งานการเจาหนาที่  กลุมงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. ไดถงึวั4 มีนาคม 2554

2. การยายภายในจังหวัด รอบที่  1  ประจําป 2554  

                  ดวย  สสจ.อบ. ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาการยายของขาราชการ/

ลูกจางประจําภายในจังหวัด รอบที่ 1 ประจําป 2554 ประมาณกลางเดือนมี.ค.54  ดังน้ัน  กลุมงานบริหาร

ทั่วไป  จึงขอใหทานแจง/ประชาสัมพันธ ใหขาราชการ/ลูกจางประจํา ในหนวยงานของทานที่มีความประสงค

ขอยายไปปฏิบัติราชการยังสวนราชการแหงใหม ภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ไดสงใบขอยายพรอมเหตุผล

ประกอบ โดยรวบรวมเปนภาพหนวยงาน  สงให งานการเจาหนาที่  กลุมงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. 

  

ไดต้ังแต

บดัน้ี  ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2554

๓. การดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ  

                  ตามที่  กลุมงานบริหารทั่วไป  สสจ.อบ.  ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงาน

ราชการทั่วไป จํานวน 20 อัตรา โดยไดรับสมัครต้ังแตวันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งไดดําเนินการรับสมัคร

เสร็จสิ้นแลว และไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554   ซึ่ง

คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกสรร ไดกําหนดใหมีการสอบคัดเลือก ในวันที่  12  มีนาคม 2554   ณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางเวลา 09.00 น. เปนตนไป  โดยเวลา 09.00 -12.00 น. สอบ

ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(โดยวิธีสอบขอเขียน)  ทุก

ตําแหนง   สวนภาคบาย ต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป   สอบสัมภาษณ (ทกุตําแหนง)  ดังน้ันจึงขอใหทาน

ประชาสัมพันธผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

 เพื่อกลุมงานบริหารจะไดรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯ  พิจารณาตามเหตุผล

ความจําเปนตอไป 



๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 (รอบ

ที่ 1 ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค.53 – 31 มี.ค.54) 

               เพื่อใหการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ   ณ วันที่ 1 

เมษายน 2554 (รอบที่ 1)  เปนไปดวยความเรียบรอย  กลุมงานบริหารทั่วไป  จึงขอให สสอ./รพช. และกลุมงาน

ทุกกลุมงาน ดําเนินการดังน้ี  

                1.ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด ตามแบบสรุปการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ , แบบฟอรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการประเมินสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ของ 

สป.  

                2. ใหสวนราชการนําผลการประเมินมาจัดกลุมคะแนน โดยอยางนอยใหแบงกลุมคะแนนผลการ

ประเมินเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง  

                3. กรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ  ไมเกินรอยละ 2.95 ของเงินเดือนที่จายวันที่ 1 ม.ีค.

2554  

                4.ใหสวนราชการแจงผลการพิจารณาและความเห็นในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในสังกัด  

พรอมแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ  โดยใหเสนอเรียงลําดับความสําคัญตาม

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการจากมากไปหานอย โดยใชแบบฟอรมที่กําหนด (ตามสิ่งที่สงมาดวย 

๒) พรอม file ขอมูล สง กลุมงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 15 มีนาคม 54 

                5. ให ผอ.รพ, หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   สง

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระบุตัวชี้วัดผลงาน (เอกสารหมายเลข 1) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการหรือสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 2) และแบบสรุปประเมินการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 3) 

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 54 โดยทานสามารถดาวนโหลดหนังสือพรอมสิ่งที่สงมาดวย

ที่ http://ubo.phoubon.in.th weblink/ssj01/html/salary.htm  

งานการเงนิ 

 

- สถานการณการเงนิการคลัง เดอืนมกราคม 2554 

2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 2.1 สสจ.อบ.ขอแจงเปลี่ยนแปลงแผนการนิเทศงาน ไปเปนวันที่ 8 – 16 มีนาคม 2554  

ตามแนวทางการนิเทศงานฯ ดังน้ี 

1.ขั้นตอนการนิเทศ  

ภาคเชา ระดับตําบล (รพ.สต.)  

- รพ.สต. ที่เปนตัวแทนอําเภอนําเสนอผลงาน เปน Power Point 10-15 นาที พรอมเอกสารประกอบการ

นิเทศ จํานวน 10-15 เลม - ทีมนิเทศจังหวัด : นิเทศงานใน รพ.สต. ที่เปนตัวแทนรับการนิเทศ  ตามเนื้อหาการ

นิเทศ  

- ทีมนิเทศจังหวัด : ลงสุมหมูบานในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. ที่เปนตัวแทนรับการนิเทศ  

***{ หามอําเภอเตรียมชุมชน หรือใหชาวบานมาตอนรับ}*** 

http://ubo.phoubon.in.th/�


ภาคบาย ระดับอําเภอ (คปสอ.) 

- ทีมนิเทศจังหวัด : นิเทศงานใน สสอ. และรพช.  

- คปสอ. นําเสนอผลงานในภาพรวม เปน Power Point ไมเกิน 20 นาที พรอมเอกสารประกอบการนิเทศ จํานวน 

10-15 เลม เฉพาะผลงานตาม KPI ใหอาํเภอนําเสนอในเอกสารเปนราย รพ.สต. 

- ผูนิเทศ สรุปผลการนิเทศในสวนที่รับผิดชอบ พรอมใหคะแนนตาม Ranking 

- ประธานการนิเทศ : สรุปผลการนิเทศในภาพรวม  

- ผูเขารวมรับฟงการนิเทศงาน ประกอบดวย คณะกรรมาการ คปสอ., ผอ.รพ.สต. ทกุแหง และผูเกี่ยวของ ณ 

สถานที่ที่อําเภอจัดให  

2.การนําเสนอขอมล 

- ขอมูลทั่วไป  

- ขอมูลสถานะสุขภาพและปญหาสาธารณสุขที่สําคัญและแนวทางแกไข  

- ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข  

- การดําเนินงานตามยุทธศาสตร  

- กระบวนการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ  

- แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร SRM. 

- ขอมูลทางการเงินของสถานบริการและเครือขาย (รายรับ, รายจายยอนหลัง 3 ป) 

- สถานการณการเงินการคลังของเครือขาย, โรงพยาบาลชุมชน  

- สถานการณเงินบํารุงของ รพ.สต. 

- การดําเนินงานตาม PP-Itemized  

- ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแกไข  

- ขอเสนอแนะตอทมีนิเทศจังหวัด 

 2.2 งานหมูบานจัดการสุขภาพ  

ขอใหอําเภอที่ยังไมสงรายชื่อหมูบานเปาหมาย รพ.สต.ละ 1 หมูบาน(เปนเปาหมายเดียวกันกับหมูบานภัยเงียบ/

หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ขอใหสงดวนภายใน 25 กุมภาพันธ 2554 ที่กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ฯ ขณะน้ี

มีเพียง 7 อําเภอที่สงมาแลว คือ เมือง เหลาเสือโกก โพธิ์ไทร เขมราฐ พิบูลฯ โขงเจียม  สิรินธร 

 2.3 การดําเนินงานตามนโยบาย 4 นคร  

      ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายในการพัฒนาจังหวัดโดยกําหนดนโยบาย 4 นคร คือ นครแหง

ธรรม นครแหงเทยีน นครแหงการพฒั?นา และนครแหงความฮักแพง เพื่อเปนการขับเคลื่อนนโยบาย 4 นคร  

เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบาย 4 นคร จึงใหสวนราชการดําเนินการ ดังน้ี  

1)ใหความสําคัญในการดําเนินการตามนโยบาย โดยในการดําเนินงานในภารกจิของสวนราชการใหตอบสนอง

นโยบาย 4 นคร  

2)ใหบันทึกขอความ “นครแหงธรรม นครแหงเทยีน นครแหงการพฒันา   นครแหงความฮักแพง ” ไวทาย

หนังสือราชการของสวนราชการ 

3)ในการประชาสัมพันธโครงการ ( การทําปายไวนิล ) ที่สวนราชการเปนหนวยดําเนินการทุกโครงการทั้งงบ



ปกติ และงบที่เปนงบพัฒนาจังหวัด (งบจังหวัด ) ใหมีขอความ คําวา  “นครแหงธรรม นครแหงเทยีน นครแหง

การพฒันา  นครแหงความฮักแพง ” ดวย 

 2.4 การดําเนินงาน รพ.สต. ป 54  

1.อําเภอที่ยังไมเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ จาก นพ.สสจ.  ในกิจกรรมที่เปนการ อบรม ประชุมหรือ

สัมมนา 

    โซนที่ 1 อําเภอตาลสมุ  อําเภอดอนมดแดง  

    โซนที่ 2 อําเภอศรีเมอืงใหม  อําเภอนาตาล  

    โซนที่ 3 อําเภอสาํโรง  

    โซนที่ 4 อําเภอ บุณฑริก อําเภอนาจะหลวย  

2. ปญหาที่พบจากการเสนอโครงการเพื่อเสนออนุมัติ    

    1.ต้ังงบประมาณเปนคาตอบแทน ผูเขาประชุม และคาอาหาร ตองต้ังเบิก อยางใดอยางหน่ึง 

    2.ต้ังคาอาหารกลางวันสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยไมมีกิจกรรมการประชุม ตองเปนเบี้ย

เลี้ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่  

3. อัตราคาใชจายงบประมาณในการอบรมไมถูกตองตามระเบียบที่กําหนด เชน อบรม  จนท.รพ.สต. อัตราคนละ 

2,100 บาท  

4.ระบุรายการใชจายที่ไมสอดคลองกับโครงการ เชน คาเสื้อ ผูเขารับการอบรม  คาของขวัญ ชุดจนท.

ประชาสัมพันธ ใหระบุเปนคาวัสดุในการฝกอบรม  

5.จางเหมา อสม.ในการเยี่ยมบาน และกลุมเสี่ยง  ควร ระบุกิจกรรมเปนการประชุมปฏิบัติการ เพิ่มทักษะ อสม.

ในการเยี่ยมบานแลวเบิกจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน คาอาหาร คาวัสดุในการฝกอบรมเปนตน  

6.จัดทํากิจกรรมในโครงการไมสอดคลองกับแผนที่อนุมัติ เชน  โครงการพัฒนาศักยภาพ  

         เจาหนาที่ รพ.สต. แตกิจกรรมภายในโครงการเปนการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งไมสอดคลองกับภารกิจ 

รพ.สต.  

7. เบิกคาตอบแทนเยี่ยมบานสําหรับเจาหนาที่ อัตรา 120 บาท ซึ่งเปนคาเวชปฏิบัติ ไมสามารถเบิก จากเงิน

งบประมาณได  

8.ชื่อโครงการไมตรงกับแผนที่อนุมัติ  วงเงินไมตรงกับแผนที่อนุมัติ   

9.จัดหนากระดาษไมเหมาะสม ไมมีกําหนดการ  กําหนดการไมสอดคลองกับกิจกรรม  

 

3. กลุมงานควบคุมโรค 

 3.1 สถานการณโรคไขหวัดใหญ 2009  

 3.2 สถานการณโรคไขเลอืดออก 

 3.3 ผลการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน 

 3.4  ผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรค 

 

 



4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานีในวันจันทรที่ 7 

มีนาคม 2554  ณ  ตําบลกอเอ   อําเภอเขือ่งใน   จังหวัดอุบลราชธานี   

1.1 มีการประชุมเตรียมความพรอมรวมกับสวนลวงหนาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 09.00 น. ณ วัดบาน

ยางนอย อ.เขือ่งใน   

1.2 ประชุมเตรียมความพรอมการรับเสด็จในวันที่ 25 กุมภาพันธ  2554  เวลา 13.30 น.  

ณ หองประชุม 1  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   

 4.2 5

 4.3 โครงการร้ัวตําลงึ  พึ่งพาไดจังหวัดอุบลราชธานี (วาระจังหวัดอุบลราชธานี ) สนับสนุนตนกลา

ตําลึงใหทุกอําเภอนําไปปลูกในพื้นที่เปาหมายคือ  

ศูนยอนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี จะออกประเมินรับรองซ้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ระหวางวันที่ 

15 – 23 มีนาคม 2554  ในโรงพยาบาลเปาหมาย 3 แหง คือ รพ..สิรินธร/.โขงเจียม/ทุงศรีอุดม  

1. รพ.สต. ทกุแหง  

2. หมูบานจัดการสุขภาพ ( บานประชาชน แกนนํา  กลุมสตรี  อสม )  

3. วัด  

4. โรงเรียน  และศูนยเด็กเล็ก  

4.4 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังที่32   

กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬา

เพื่อสุขภาพ ระหวางวันที ่28 กุมภาพันธ ถึง 4 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี เปนเจาภาพในการจัดเตรียมนักกีฬาในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขเขต 13 จํานวน 327 คน เขารวม

การแขงขันดังกลาว ในการน้ี ขอความรวมมือผูบริหารทุกแหง  อนุญาตใหนกักฬีาเขารวมการแขงขนัในหวง

เวลาดังกลาว และใหการสนับสนุนรถยนตตูตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีขอรับการ

สนับสนุน 

 

5.กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

 5.1 โครงการกรมการแพทยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุแบบเบ็ดเสร็จป   2554

ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  รวมกับกรมการแพทย  ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแหงชาติ  สถาบันทันตกรรม  สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษและ

โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ  จัดกิจกรรมหนวยบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุ

แบบเบ็ดเสร็จ  ในวันที่  17  -  18  มีนาคม  2554  ณ  อาคารอเนกประสงค  โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษามหาวชิรา

ลงกรณ  อําเภอเมอืง  จังหวัดอุบลราชธานี  

โดยมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ  ดังน้ี  

  

1. บริการตรวจคัดกรองระบบจอประสารทและจดทะเบียนคนพิการ   /  ตอสมุดคนพิการ  

2. บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  อาทิ  ทํากายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด  



3. บริการผลิตและซอม  แขน ขาเทียม  อุปกรณเสริมและรองเทาคนพิการ  

4. ใหบริการเคร่ืองชวยความพิการ  ไดแก  รถน่ังคนพิการ  เคร่ืองชวยเดิน  ไมค้ํายัน  ไมเทาตาง ๆ  

5. การตรวจคัดกรอง รักษาโรคขอเขาเสื่อม   

6. บริการดานจักษุ  วัดความชัดของสายตา  คัดกรองเบาหวานเขาจอประสาทตา  ตรวจวัดสายตา  และ

มอบแวนตา  

7. บริการทนัตกรรม  ขดูหินปนู  ถอนฟน  ใสฟนเทียมฐานพลาสติกแบบถอดได  การผังรากฟนเทียม  

8. การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่สาธารณสุข  คนพิการ  ผูสูงอายุ  ญาติและผูดูแลคนพิการ  

ขอเชิญผูพิการและผูสูงอายุเขารับบริการดังกลาว  ไดในวันที่  17 –  18 มีนาคม  2554  ณ อาคาร

เอนกประสงค  โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ  อําเภอเมอืง  จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ีขอใหแจง

ความจํานงไดที่สถานบริการสาธารณสุขใกลบานภายในเดือนกุมภาพันธ 2554  

 5.2 โครงการรณรงคตรวจคัดกรองและรักษาตอกระจกในผูสูงอายุ   ถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเขาอยูหัวเนื่องในวโรกาสที่จะทรงพระเจริญพระชนพรรษา  ๘๔ พรรษา 

5  ธนัวาคม  2554     จังหวัดอุบลราชธานี    

              สถานที่ดําเนินการ โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ       

• 15  มกราคม   2554    เปาหมาย  ผูสูงอายุจากอําเภอเมือง  และอําเภอเขื่องใน เปาหมายจํานวน 175 คน 

• 5  กุมภาพันธ  2554  เปาหมายผูสูงอายุ  จากอําเภอ  วารินชําราบ ,  นาเยีย ,  สวางวีระวงศ ,ดอนมดแดง, 

เหลาเสอืโกก ,  อําเภอเขือ่งใน  เปาหมายจํานวน ๕๐๐ คน 

ผลการดําเนินงาน

1. ดําเนินการตรวจคัดกรองตอกระจกในประชากรผูสูงอายุอําเภอเมือง   และอําเภอเขื่องในโดยทีมจักษุ 

                                               

แพทยโรงพยาบาล  ๕๐  พรรษาฯ   ในวันเสารที่  15  มกราคม  2554  และวันเสาร  5  กุมภาพันธ  2554  จํานวน

ทั้งสิ้น  567  คน  คิดเปนรอยละ  84 ของเปาหมายทั้งหมด 

2. นัดผูปวยที่ผานการคัดกรอง รับการผาตัดตอกระจกที่โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษาฯจํานวนทัง้สิน้ 125 คน  

(ระหวางวันที่ 18 - 20  กุมภาพันธ  2554) คิดเปนรอยละ 22.05  ของผูที่ผานการคัดกรองทั้งหมด  

 5.3 ส15

 

รุปขอมูลการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ  ป  2554  ณ วันที่  25  มกราคม  2554  

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

 6.1 กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลฯสัญจร  คร้ังที่ 1  “เกษตรกรปลอด

โรค  ผูบริโภคปลอดภัย  สมุนไพร    ลางพิษ  กายจิตผองใส ในวันที่  25  กุมภาพันธ 2554 เวลา 08.00-16.00 

น. ณ  หองประชุมชั้น 2  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวเรือ  ตําบลหัวเรือ  อําเภอเมอืง  จังหวัด

อุบลราชธานี    กิจกรรมประกอบดวย   

1.ตรวจหายาฆาแมลงตัวอยางพริก / ผัก  ดวยชุดทดสอบอยางงายโดยหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความ

ปลอดภัยดานอาหาร เขต 13  

  

 

 



7. กลุมงานประกันสุขภาพ 

 7.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ 

 7.2 สปสช. จะดําเนินการประกวดศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการดีเดน ประจําป 2553

ในวันที ่4 มีนาคม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง รพร.เดชอุดมเปน 1ใน 5 ที่ถูกเสนอชื่อเขารับการประกวด  

 

8. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 8.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  

ขอใหสถานีอนามัยทุกแหงที่ยกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในป  2554   

1. เรงรัดการดําเนินงานตามนโยบาย ดังตอไปนี้   

   1.1 มีการปรับภาพลักษณ (ปาย/โลโก/ภูมิทัศนภาพรวม/หองนํ้า)      

   1.2 มีบุคลากรพรอม (เด่ียว 4 คน / เครือขาย 7 คน) 

   1.3 มีระบบบริการเชื่อมตอแมขาย (การสงตอ,ใหคําปรึกษา,ระบบขอมูล,ยาเละเวชภัณฑ) 

   1.4 มีคณะกรรมการพัฒนา  รพ.สต. แบบมสีวนรวม  3 ภาคสวน (อสม./อปท./ปชช/เอกน/ผูทรงคุณวุฒิ,ผูนํา

ทางศาสนา) และมีการประชุมตอเนื่องทุก 2 เดือนและบันทึกลายลักษณอักษรชัดเจน  

   1.5 มีการอบรมถายทอดองคความรูหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบริการของ  รพ.สต. ใหกับเจาหนาที่บุคลากร  

รพ.สต. ใหมีความพรอมดานวิชาการในการใหบริการประชาชน  

   1.6 มีแผนสุขภาพตําบล  โดยใชเคร่ืองมือในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล  SRM หรืออ่ืนๆ  และแผนน้ันตอง

เปนแผน  ที่ อสม./แกนนําเปนผูริเร่ิมการเขียนแผนสุขภาพ/โครงการ/กจิกรรม   น้ัน 

2. พัฒนาเพื่อใหเปน  รพ.สต. ที่สมบูรณแบบ  ดังตอไปน้ี 

   2.1 สมรรถนะ  

         - จนท.              1:1,250 คน 

         - พยาบาล           1:5,000 คน 

   2.2 ประสิทธิภาพ (การทํางานเชิงรุก) 

         - มีระบบสงตอ (มีระบบการสงตอผูปวยและรับกลับ : มีการวางแผน  ทําทะเบียนเยี่ยมผูปวย) 

         - มีระบบเยี่ยมบาน (มีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการเยี่ยมบานตามกลุมเปาหมายและกลุม

เสี่ยง  เชน  ผูสูงอายุ  พิการ  เบาหวาน  จิตเวช  วัยรุน  เด็ก ฯลฯ)  

   2.3 ภาคี เครือขายมีสวนรวม  

         - นวัตกรรมการมสีวนรวม ( เชน โรงเรียน อสม. ศูนยการเรียนรู   องคกรตาง ๆ รวมดูแลสุขภาพ)  

         - องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมจัดการสุขภาพ (จางลูกจาง  ผลิตบุคลากรสาธารณสุข)  

   2.4 ชุมชนเขมแข็ง  

         - จัดการปญหาสุขภาพในชุมชน ( มีมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพอยางมีสวนรวม)  

         - จัดการปญหาสุขภาวะในชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชน ( ตามบริบทของพื้นที่  ชุมชน เชน การแกปญหา

หน้ี  การจัดการปญหาสังคม  ยาเสพติด  เด็กติดเกมส               ต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยรุน) ใหแลวเสร็จ

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2554 



 

• ขอใหทุกอําเภอสงแผนการอบรมหลักสูตรการเสริมศักยภาพบุคลากรใน รพ.สต.   ดวย 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู(KM)   2554 ที่ hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สง

ขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่  7 มีนาคม  2554   

 8.2  งานสุขภาพภาคประชาชน  

 

1.รับการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับชาติ สาขาจิตวิทยาชุมชน วันที่ 21  กพ.2554 

2.ประชุมสัมมนาเครือขายสุขภาพภาคประชาชนระดับอําเภอ เขตสาธารณสุข 13 วันที่ 24-25 กพ. 2554  ณ  

ศอข.โขงเจียม จัดโดยศูนย สมัชชาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.ขอนแกน 

3.เชญิ อสม.รวมงานวัน อสม.แหงชาติ ณ อิมแพคเมืองทอง ระหวาง 18-20 มีนาคม 2554 

4.เชญิ อสม.รวมงานวัน อสม.แหงชาติ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

5.เชิญครู กศน. อสม.อําเภอละ 2 คน ประชุม ระหวาง 23-25 กพ. 2554  ณ ศอข.โขงเจียม    

9. กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

 9.1 ความกาวหนา PMQA  เดือนกุมภาพันธ  2554 

  

10. กลุมงานทันตสาธารณสุข 

 10.1 ผลการรณรงคคัดกรองรากฟนเทียม  มียอดสะสม ณ เดือนกุมภาพันธ 2554  มีผูไดรับคัดกรอง

จํานวน 602 ราย ผานการคัดกรองจํานวน 211 ราย ไดรับการฝงรากฟนเทียมแลวจํานวน 101 ราย (เปาหมาย 100 

ราย)  

10.2 ผลการดําเนินงานและแผนการจัดบริการทันตกรรมใสฟนเทียมในโครงการกรมการแพทยพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุแบบเบ็ดเสร็จป 2554  

o วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2554 ณ คลินิกทันตกรรม สสจ.อบ. ใหบริการพิมพปากและทดลอง 

bite block จํานวน 29 ราย  

o วันที่ 15-16 มีนาคม 2554 นัดทดลองใสฟนเทียม ณ คลินิกทันตกรรม สสจ.อบ. ( ตามที่แจงวัน

นัดใหผูรับบริการและทันตบุคลากรในพื้นที่ )  

o วันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่เปาหมายผูรับบริการ 200 ราย และทํา

พิธีมอบฟนเทียม ณ รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

10.3 แผนออกหนวย พอ.สว. เดือนมีนาคม 2554  

 วันที่ 18 ม.ีค. 2554 บานคําพะลาน ม.4 ต.นาตาล อ.นาตาล  

 วันที่ 25 ม.ีค. 2554  บานแดงแถบ ม.6 ต.หวยยาง อ.โขงเจียม  
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11.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 11.1 แจงผลการสอบวัดความรูการใหรหัสโรค ตามมาตรฐาน ICD-10TM เมื่อวันที่14-15 กันยายน 

2553  

จํานวนผูเขารับการทดสอบ                     948     คน 

ผานเกณฑ                                                136     คน   (14.35%) 

11.2  โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบานดวยอุปกรณ Tablet (SUMSUNG GALAXY TAB) อําเภอนํา

รอง 5 อําเภอ 99 รพสต. ประกอบดวย 

     เมอืง                         จํานวน   18    รพ.สต.  

     ตระการพชืผล        จํานวน   28     รพ.สต. 

     พิบูลมังสาหาร        จํานวน   19     รพ.สต. 

     เดชอุดม                  จํานวน   25    รพ.สต. 

     นาจะหลวย             จํานวน     9    รพ.สต. 

11.3 ขอใหทุกโรงพยาบาล สงขอมูล 18 แฟม ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพือ่ใชในการออก 

รายงานระดับจังหวัด 

 

12.งานควบคุมโรคไมติดตอ 

 12. 1 เชิญบุคลากรเขาอบรมการตรวจจอประสาทตา   

               โรงพยาบาลราชวิถีดําเนินการจัดอบรมการตรวจจอประสาทตาระหวางในวันที่  17-18 มีนาคม 2554 ณ 

หองประชุมปทุมราชวงศา อาคารเอนกประสงค โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ ขอเชิญเจาหนาที่เขา

รวมการประชุมตามจํานวนที่กําหนด  สนง.สาธารณสุขอําเภอ 2 คน โรงพยาบาลชุมชน 2 คน ทมีตรวจจอ

ประสาทตาเคลื่อนที่ ทุกคน  และโปรดสงรายชื่อผูเขารวมประชุมภายใน 25 กุมภาพันธ 2554    

 12.2 การออกติดตามการบันทึกแบบรายงานโรคมะเร็ง  

               ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี รวมกับงานควบคุมโรคไมติดตอจะดําเนินการติดตามเก็บสถิติรายงาน

โรคมะเร็งในโรงพยาบาล โดยกําหนดออกติดตามการบันทึกแบบรายงานโรงมะเร็งในระหวางวันที่ 21 มีนาคม 

2554 – 1 เมษายน 2554   ขอความรวมมือแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการบันทึกแบบรายงานโรคมะเร็ง  ใหขอมูล

ดังกลาว   

 

 

 

 

 



 

 

แผนการติดตามการบันทึกขอมูล  

 

 วัน/เดือน/ป  
                          โรงพยาบาล  

    21 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค  

    22 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลเขื่องใน/โรงพยาบาลมวงสามสิบ  

    23 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลตระการพืชผล/โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  

    24 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลศรีเมืองใหม/โรงพยาบาลดอนมดแดง  

    25 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลกุดขาวปุน/โรงพยาบาลเขมราฐ  

    28 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลโขงเจียม/โรงพยาบาลสิรินธร  

    29 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลวารินชําราบ/โรงพยาบาลสําโรง  

    30 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลตาลสุม/โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  

    31 มีนาคม 2554         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม/ 

       โรงพยาบาลทุงศรีอุดม  

     1 เมษายน 2554         โรงพยาบาลน้ํายืน/โรงพยาบาลนาจะหลวย/ 

       โรงพยาบาลบุณฑริก  

  
13. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 

 13.1 ส5

 13.2 

รุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี   ปงบประมาณ 2554 

(ระหวางวันที ่1 ตุลาคม 2553 - 17 กุมภาพันธ 2554) 

สรุปผลการตรวจสุขภาพและคัดกรองนิ่วประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดอุบลราชธานี 

14. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก  

   

 ไมมีวาระ 

 

15. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 15. 1 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มถินุายน 2553 กาหนดใหป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษ

แหงความปลอดภัยทางถนน และประกาศใหปญหาอุบัติเหตุทางถนนเปนวาระแหงชาติ โดยต้ังเปาหมายที่จะลด

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลดลงคร่ึงหน่ึงหรือในอัตราตาย 10 คนตอประชากรแสนคน 

และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหป พ.ศ.2554 เปนปแหงการรณรงคสงเสริมการ

สวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ) กาํหนดใหพืน้ที่

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนกลางที่ต้ังอยูในสวน



ภูมิภาค มีมาตรการสงเสริมใหพื้นที่หนวยงานที่รับผิดชอบเปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัย

ของบุคลากรและเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย รายละเอียดดังเอกสารที่นาเรียนมา

พรอมน้ี 

ขอสั่งการ:  

 1. หลังจากการประชุมแลวขอเชิญประชุมเร่ืองงบประมาณที่ผูตรวจสนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร  

2.ในการประชุมคร้ังตอไปใหสรุปผลการใชงบประมาณ SP2 ป 2553-2554 (ในสวนของ

งบดําเนินการ)- 

3.ติดตามเร่ืองการสรางโรงพยาบาลแพทยแผนไทยใหดวยเนื่องจากเปนแนวคิดของทานอธิบดี ซึ่ง

กําหนดพื้นที่เปนอําเภอสิรินธร 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชน 

6.1 งบลงทุน รพช.ป 2552-2553 จะปดบัญชีเงินยืมระหวางกัน เพื่อที่จะจัดสรรเงินคืนโรงพยาบาลที่

เปนเจาหน้ีลูกหน้ี 

6.2 การโยกยายแพทย  ตองการแพทยขั้นตํ่า 40-50 คน ยังไมรวม Intern ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาในป 

2554  จํานวน 44  คน  และมีผูอํานวยการ 3 โรงพยาบาลที่ขอยาย คือ รพ.สําโรง  กุดขาวปุน ศรีเมืองใหม ซึ่ง

วันน้ีจะมีการประชุมกันตอ 

 

ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 

   ลงชื่อ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  

                    (นางดารณี  เผาผา) 

    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

   

   ลงชื่อ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม  

                   (นางสิริพร  วงศตรี) 

    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

 

 

 


