
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 4 / 2555 
วันที่  3  พฤษภาคม 2555  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายลําพูน  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
5. นพ.ปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
6. นางพันธทิพย  โกศัลวัฒน    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
7. นางอัจฉรา  ชาญนภ    แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
8. นางจิรังกูร  ณฐัรังษี            แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7อุบลราชธานี 
9. นายวสันต  วงษอนันต    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
10. นางรุงอรุณ  กระมุทกาญจน   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ 
11. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
12. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
13. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบคุคล 
14. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
15. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
16. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
17. นางนภาพร  จนัทนบ     หัวหนากลุมงานการแพทย   
18. นพ.ธวัติ  บุญไทย      ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
19. นพ.สุทธินันท  โคตะสิน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
20. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
21. นางอภัย  มุสิกา     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
22. นางเพ็ญพักตร  พิมพจันทร   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
23. นายพิทักษ  ทองทวน     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
24. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
25. ทพ.เมธัส  หนวูัฒนา    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
26. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
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27. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 เดชอุดม 
28. นางไพรสุรีย  บุญหอ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
29. พญ.ปทมา  สงวนตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
30. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
31. นายสมัย  พูลทอง      สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
32. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
33. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
34. นายสัมพันธ  กุลพร     สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
35. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
36. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
37. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
38. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
39. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
40. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
41. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
42. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
43. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
44. นายมัธยม  สุพัฒน     สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
45. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
46. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
47. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
48. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
49. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
50. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
51. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
52. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
53. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางฯ 
54. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
55. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
56. นายสมบัติ  มูลศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
57. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
58. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
59. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
60. นายณัทกร  วทิิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
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61. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
62. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
63. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
64. นายเจริญศักดิ์  ศรีธัญรัตน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
65. นางดารณี   เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
66. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
67. นายปญญาวุธ  ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
68. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
69. นายชัยชาญ  บุญคูณ           นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
70. นางอุษณยี    เกิดมี             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นางจิติสุข  กอนจันทร จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. นางวลีรัตน  อภัยบัณฑิตกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
73. นส.ภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางนิภากร ธานี  จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางเยาวลักษณ โภคละทวพีงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางพิสมัย  รากวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุลนกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางฉัฏฉวี  ใจแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางวราภรณ  วิตตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นส.กิตติยาพร  ทองไทย เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางพัชราภรณ  กิ่งแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นายระวี  แววศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางจิรวัฒน  สุสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นายจกัรพันธ  บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายสุรทิน  หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นส.อําไพ  มาติวงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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96. นายปยะมิตร  สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางสุกัญญา  หะซะน ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางรสสุคนธ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นายอุดม  พงษพิละ จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นส.จุฑารัตน  ฉิมพลี นักการแพทยแผนไทย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นส.ศริญญา  อุมาลี นักการแพทยแผนไทย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางอัจฉรา  แชมชอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  รพ.เข่ืองใน 
103. นางพัฒนพร  อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เข่ืองใน 
104. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตาลสุม 
105. นายวิระ  พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โพธ์ิไทร 
106. นางทองพรรณ ภกัด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
107. นส.สุภาภรณ  พุฒผา นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตระการพชืผล 
108. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.มวงสามสิบ 
109. นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
110. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
111. นางสาวนภาพร  พรมภักดี    นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.กุดขาวปุน 
112. นายคมกริช  พิมพกัน นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ศรีเมืองใหม  
113. นางวาสนา พมิพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ศรีเมืองใหม 
114. นส.รัตติกาล  ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม 
115. นส.ปอมเพชร  ศิริผลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เขมราฐ 
116. นายชนะจิต  สุวรรณสุข นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
117. นายพงศภณย  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม  
118. นส.แพรพิลาส  ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
119. นายรังสรรค  ศรีลวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
120. นายสันต  ปกทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.นาตาล 
121. นายจิระศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
122. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
123. นายวิษณุพร  รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพืชผล 
124. นางพรพรรณ ภักด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
125. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
126. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางฯ 
127. นางดวงจิตร  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
128. นายเจริญชัย  คําแฝง นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
129. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
130. นายไชยสิทธ์ิ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม 
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131. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
132. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สสอ.นาเยีย 
133. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
134. นายณรงคชัย  วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สิรินธร 
135. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
136. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเศรษฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอเข่ืองใน 
137. นางเนตรนภิส พันธวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.มวงสามสิบ 
138. นางภณิญญากาญจน  เผาภูรี จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.ทุงศรีอุดม 
139. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.น้ํายืน 
140. นายอนุสิฐ  เกาะประทุม จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.ทุงศรีอุดม 
141. นายพรทวี  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
142. นายสุพล การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพชืผล 
143. นายอาณตัิ  บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.บุณฑริก 
144. นส.สุธามาศ  นินพัฒน จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.กุดขาวปุน 
145. นายชํานาญ  เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
146. นายวรายุธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 
147. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
148. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ําขุน 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

 
 1.ในระยะนี้กระทรวงกําลังดําเนินการสรุปผลการดําเนนิงานรอบ 6 เดือน โดยเนนหนักเร่ือง
ตัวช้ีวดั 29 ขอ ซ่ึงมีผลกระทบตอการเล่ือนข้ันเงินเดือนของนพ.สสจ. ขอใหทานรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั
ทุกทานติดตามผลงานใหดวย ตามกลุม/ฝายที่ตนเองดูแล  ตลอดจนเนนย้ําเร่ืองการใชจายงบประมาณ เรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ, การใช Skype ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและเวชศาสตรครอบครัว 
 2.เชิญรวมเฉลิมฉลองพุทธชยัญตรี  วันท่ี  29 พฤษภาคม- 4  มิถุนายน 2555 
 3.นายอําเภอไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนงระดับเช่ียวชาญ 
 4.การเตรียมความพรอมรับ EEC ใน 3 ดานคือ เศรษฐกิจ  สังคม ความปลอดภัย 
 5.การบําบัดสารเสพติดโดยสมัครใจ ผลงานรอยละ 37 
 6.การติดตามเบิกจายงบประมาณ 
 7.วันฉัตรมงคล มีกิจกรรมวางพานพุมเงิน พุมทอง ท่ีหอประชุมไพรพะยอม 
 8.วันรณรงคออกกําลังกายประกวดทุกอําเภอ ทุกตําบล 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  

   ไมมีวาระประชุมติดตาม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 

• กระทรวงมีขอส่ังการเรื่องการเบิกจายคาตอบแทนตามภาระงาน(P4P) แทนฉบับ 7 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2555 สามารถอนุโลมใช ฉบบั 7 ไดถึง 1 ตลุาคม 2555 (โดย นพ.สุวิทย) 

• สปสช.ประกาศใช DRG V.5 แทน V.4 (โดย นพ.สุวิทย) 

• โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
17 พฤษภาคม 2555 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการเพื่อยกระดบัการพัฒนาดาน
ระบบยาทางจติเวช ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ กลุมเปาหมายเภสัชจากโรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลชุมชน และผูรับผิดชอบงานดานจิตเวช ท้ัง 5 จังหวดัในเขตบริการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
   

 1.กลุมงานบริหาร 
งานการเจาหนาท่ี  
1. พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีขอรับและขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษ  สําหรับแพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร  ท่ี
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา  มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย ทันตแพทย  
และเภสัชกร จาํนวน 9 ราย ดงันี้ 
     1. นายปรเมศร  ชิณกธรรม ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ    
        จังหวดัอุบลราชธานีขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เปนตนไป 
     2. นางสาวจาริณ ี วามนตรี ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ รพ.มวงสามสิบ ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ   
         ตั้งแตวนัท่ี 1 เมษายน  2555 เปนตนไป 
     3. นางสาวอิสราภรณ  โหราห ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 
        ตั้งแตวนัท่ี 1พฤษภาคม  2555 เปนตนไป                                
     4. นายคงทัช  สิงขรานันท ตําแหนงนายแพทยปฏิบัตกิาร รพ.สรรพสิทธิประสงค ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ  
        ตั้งแตวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555   เปนตนไป 
     5. นายทรงพล  โลดทนงค ตําแหนงนายแพทยปฏิบัตกิาร  รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ   
        ตั้งแตวนัท่ี 3 เมษายน 2555   เปนตนไป 
     6. นายกฤตธี ภูมาศวิน ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ ขอรับเงินเพิ่มพเิศษ ฯ  
        ตั้งแตวนัท่ี 3 เมษายน 2555   เปนตนไป 



 7

2.   การกําหนดคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการนอกเวลาราชการใน ชวงเทศกาลสงกรานต 
2555   ระหวางวันท่ี 11- 17 เมษายน 2555  

      สามารถปรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนไมเกนิ 2 เทาของอัตราท่ีกําหนด ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการ
จายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552  ท้ังนี้ แลวแตสถานะทางการเงิน 
และ ภาระงานของแตละหนวยงาน โดยใหอยูในดุลยพินจิของผูบริหารและขอกําหนดของระเบียบดังกลาว      
งานการเงิน  
1. ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน มีนาคม  2555 

           โซน 1    - แมขาย สงครบทุกแหง 
                         - ลูกขาย สงไมครบ คือ เข่ืองใน, มวงสามสิบ,50พรรษาฯ,ดอนมดแดง 
                              สงครบ คือ ตาลสุม  
                         - สสอ.   ไมสง คือ เข่ืองใน , ตาลสุม, เหลาเสือโกก, เมือง                          
           โซน 2    - แมขาย สงครบทุกแหง 
                         - ลูกขาย สงไมครบ คือ  ศรีเมืองใหม  
                           ไมสง ตระการพืชผล , กุดขาวปุน  
                         - สสอ.   ไมสง คือ กุดขาวปุน  

                         โซน 3   - แมขาย  สงครบทุกแหง 
                                       - ลูกขาย สงไมครบ คือ  สําโรง  พิบูลมังสาหาร  
                                           ไมสง คือโขงเจียม  วารินชําราบ 
                                        - สสอ.  ไมสงคือสําโรง,วารินชําราบ,พบูิลมังสาหาร  
                        โซน 4    - แมขาย สงครบทุกแหง 
                                       - ลูกขาย  สงไมครบ คือ บุณฑริก ทุงศรีอุดม  
                                        ไมสงคือ เดชอุดม  นาจะหลวย  น้ํายืน 
                                       - สสอ.    บุณฑริก  
      ขอให สสอ.รพช.ติดตาม กํากับใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลองไดดําเนินการสงงบใหทันตาม
กําหนดทุกเดือนและใหตรวจสอบผลการสงดวย วาสงผานหรือไม อยางไร โดยปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ทุกเดือน 
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2 การเฝาระวังการเงินการคลัง  
2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI  7  ระดับ ไตรมาศท่ี 2/2555 มีผลการ
ประเมินดังนี ้
           2.1.1โรงพยาบาลที่มีความเส่ียงระดบั 7  จํานวน  11  แหง คือ มวงสามสิบ, ๕๐ พรรษา, เขมราฐ, โพธ์ิไทร,  
                    นาตาล, ศรีเมืองใหม, สิรินธร, พิบูลมังสาหาร, ทุงศรีอุดม,ตาลสุม  และ โขงเจียม 
           2.2.2 โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 6 จํานวน 1 แหง คือ  ตระการพืชผล 
           2.2.3 โรงพยาบาลท่ีมีสถานการณการเงินระดับปกติ จํานวน 1 แหง คือ เข่ืองใน และในงวดประจําเดือน  
                    มีนาคม 2555 จงัหวัดไดเฝาระวังการเงินการคลังโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI พบวา กลุมท่ีมี 
                    ความเส่ียงระดบั 7 มีเทาเดิม ขอให โรงพยาบาล ท่ีมีความเส่ียง ระดับ 7  เตรียมขอมูลสถานการณ
การเงินการคลังไตรมาสท่ี  2 (ตค.54 - มีค.55) โดยใหสงขอมูลท่ีนําเสนอ และรายช่ือผูเขารวมประชุม  
                    แหงละ 5 คน ใหCFO จังหวัด ภายใน วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 และเตรียมนําเสนอขอมูล  
        * วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555  คือ  50พรรษา , พิบูลมังสาหาร,  มวงสามสิบ , โพธ์ิไทร,  สิรินธร 
        * วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 คือ   เขมราฐ , ศรีเมืองใหม , นาตาล , ทุงศรีอุดม , ตาลสุม ,โขงเจียม 
2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน มีนาคม 2555 
           แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับ 31 มีนาคม  2555 
เกี่ยวกับเงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารอง สุทธิคาใชจาย จําเปน เพื่อเปนขอมูลให เครือขายมีการ ประเมิน 
การเงิน การคลังตนเองในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง  
           จากขอมูลพบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ จํานวน  14 แหง 
                  * โซน 1  คือ  50พรรษา  ดอนมดแดง  ตาลสุม 
                  * โซน 2  คือ  ตระการฯ   กุดขาวปุน  โพธ์ิไทร นาตาล ศรีเมืองใหม 
                  * โซน 3  คือ  สิรินธร  โขงเจียม   สําโรง  วารินฯ   พิบูลฯ 
                  * โซน 4  ไมมี  
3. ตาราง CFO ประจําเดือนมนีาคม  2555    จากขอมูลพบวา  
              * โซน 1 สงครบทุกแหง  
              * โซน 2 สงครบทุกแหง  
              * โซน 3 สงครบทุกแหง  
              * โซน 4 สงครบทุกแหง  
4. การดําเนินงานในการจัดทําตนทุนของหนวยบริการจังหวัดอุบลราชธานี  
                ตามท่ี สป. มีนโยบายใหหนวยบริการจัดทําตนทุนบริการ หรือ Unit Cost  และได พัฒนาการใช
โปรแกรมมาตรฐานสําหรับการจัดทําตนทุน และจัดอบรม การใชโปรแกรม ใหกับผูปฏิบัติงานท่ีสวนกลาง 
(วทิยากรครู ก.) จํานวน 6 แหง และดําเนนิการอบรม หนวยบริการครบทุกแหง ณ วนัท่ี 20 เมษายน  2555  ท่ีผาน
มา   ขอใหทุกหนวยบริการดําเนินการและสงขอมูลตนทุน ผาน web http://cost.cfo.in.th ดังนี ้ 
                -สงขอมูลของปงบประมาณ 2554 ภายในเดือนพฤษภาคม 2555  
                -ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) สงขอมูลภายใน เดือน มิถุนายน 2555  
    ***ขอให รพช. ติดตาม กาํกับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานตนทุนบริการ (Unit Cost)ใหทันตามกําหนด*** 
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5. การติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ  
 5.1  การติดตามการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ป 2555 วางเบิกฏีกาครบทุกอําเภอ และอยูระหวาง
รอเงินประจํางวด 
 5.2  ติดตามการเบิกจายเงินโครงการเยียวยา จ.ปทุมธานี ป 2555 แยกอําเภอ และ โรงพยาบาล อําเภอและ
โรงพยาบาล วางเบิกฏีกาครบทุกอําเภอ  และอยูระหวางรอเงินประจํางวด 
 5.3 การติดตามงบดําเนินงานโครงการพัฒนา รพ.สต.ป 2555 อําเภอท่ียังไมมีการวางฏีกาเบิกเงินคือ  
                   * โซน 3  คือ สสอ.นาเยีย   
                   * โซน 4  คือ  สสอ.น้ําขุน 
 5.4  การติดตามงบลงทุน รพ.สต.หนาแนน / เขตเมือง และ งบศสม. ป 2555 อยูระหวางข้ันตอนการ
กําหนดคุณลักษณะโดยคณะกรรมการ 
  
2.กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข  
2.1 หมูบาน/ตาํบลจัดการสุขภาพ  
     2.1.1 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล โดยสนับสนุนกิจกรรม 
          - พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตําบลละ 10,000 บาท (อําเภอละ 1 ตําบล)  
          - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ อําเภอละ 5,000 บาท  
     ***ตามรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณท่ีแนบ 
     2.1.2 โครงการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ จังหวดัอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  
         ได upload ข้ึนในระบบหนังสือเวยีนใหแลว 
     ***ขอใหทุกอําเภอเตรียมการเบิกจายงบประมาณในสวนท่ีเกี่ยวของโดยวางฎีกา ภายในวันท่ี  30 มิ.ย.55 
     2.1.3 เตรียมการประเมินหมูบานจดัการสุขภาพ / ตําบลจัดการสุขภาพ จังหวดัอุบลราชธานี ป 2555  
       - จังหวัดจะออกประเมินหมูบานจดัการสุขภาพ ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 15-25 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงมีอําเภอท่ีสง
รายช่ือหมูบานขอรับการประเมินแลว 5 อําเภอ ( เหลาเสือโกก ,ตระการพืชผล,กุดขาวปุน,วารินชําราบ,สําโรง (ณ 
วันท่ี 2 พ.ค.55 ))   
       - อําเภอท่ีกําลังประเมินหมูบานและพรอมรับการประเมิน ใหแจงรายช่ือหมูบานภายในวันท่ี 10  
          พฤษภาคม 2555 ดังนี ้
        * แบบประเมินตนเองของหมูบานทีข่อรับรอง(แบบประเมินป 55)clickดูรายละเอียด  
        * ใบรับรองการผานเกณฑหมูบานจดัการสุขภาพระดับอําเภอ 
     2.1.4 การประเมินตําบลจดัการสุขภาพ 
           จังหวดัไดเตรียมการออกประเมินตําบลจัดการสุขภาพ ตอเนื่องจากการประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ 
ในชวงเดือน กรกฎาคม 55 เพื่อประเมินผลและรับรองเปน "ตําบลจัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย" click ดูรายละเอียด 
โดยใชเกณฑการประเมินตําบลจัดการสุขภาพดวีิถีไทย ซ่ึงประกอบดวย 5 ระดับ คือ  
ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา  ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยีย่ม 
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2.2  กองทุนตําบล 
             กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกขอมูลกองทุนฯแกเจาหนาท่ีเพื่อการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ทองถ่ิน ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.
อุบลราชธานี กลุมเปาหมายประกอบดวย 
            - ผูรับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ อําเภอละ 1 
คน 
            - ตัวแทน จนท.สาธารณสุข ใน รพ.สต. ท่ีทําหนาท่ีบันทึกขอมูลของกองทุนฯ อําเภอละ 1 คน 
            - ขอใหเตรียมขอมูล แผนงาน/โครงการของกองทุนฯ ป 55 และสมุดบัญชีกองทุน อําเภอละ 1 กองทุน เพื่อ
เปนขอมูล ประกอบการฝกอบรม   
2.3 สรุปผลการดําเนินงานสาธารณสุข (Ranking) รอบท่ี 1/2555 
2.4 เวทีวิชาการและงานวจิัย 
              การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2555 ระหวางวนัท่ี 12 - 14 กันยายน 2555 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
  
3. กลุมงานควบคุมโรค 
3.1 ผลการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื 
 ขอความรวมมือผูบริหารกํากบัการดําเนนิงานของทีม SRRT ระดับตําบล 2 ประเด็น คือ 
  3.1.1 ฟนฟูทีม SRRT ระดับตําบล เนื่องจากมีผลการดําเนินการไมชัดเจน ช่ืนชมการดําเนินงาน
ของทีม SRRT อําเภอดอนมดแดง และอําเภอนาตาล มีผลงานเต็ม รอยละ 100 
  3.1.2 เตรียมความพรอมของทีม SRRT ระดับอําเภอ 
3.2 รายงานสถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 ไขเลือดออก  จังหวดัอุบลฯปวยไดไมเกิน 35/แสน ประชากร ขณะนี้มีผูปวยจํานวน 42 รายพ้ืนท่ีเส่ียงมาก
คือ อําเภอเมือง ตําบลปะอาว มีผูปวยเกิน 2 generation ซ่ึงทีม สคร.และสสจ. ไดรวมกันลงพื้นท่ีสอบสวนโรคแลว 
3.3 สรุปผลการดําเนินงานวณัโรคประจําเดือน มีนาคม 2555 
 ในเดือนมีนาคม มีผูปวย M+ รายใหมจํานวน 78 รายในภาพรวม Admit รอยละ  90 ส่ิงท่ีเปนปญหาคือ การ
คัดกรองผูสัมผัสรวมบานผลงานยังไมไดตามเปาหมาย ตลอดจนการเยี่ยมบานผูปวยในระยะเขมขนและระยะ
ตอเนื่อง ผลงานจังหวัดทําไดรอยละ 60  Success Rate ผลงานรอยละ  89.2  Success Rate สะสม รอยละ 92.07 
 

4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
4.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี  
       กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังท่ี 33 ประจําป 2555 ใน 
ระหวางวันท่ี 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดอุบลราชธานี มีนักกฬีารวมการ
แขงขัน จํานวน 110 คน โดยกลุมงานสงเสริม สุขภาพ จะทําหนังสือขออนุญาตตนสังกัด ตอไป 
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4.2 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัยดานสุขาภิบาลอาหาร   
       วัตถุประสงค  เพื่อเปนการสงเสริม อปท. นํามาตรฐานระบบงานดาน สุขาภิบาล อาหาร ควบคุมดแูล 
สถานประกอบการถูกสุขลักษณะและถูกกฎหมาย เพื่อสงเสริม การพัฒนา ศักยภาพ ผูสัมผัสอาหาร และเพื่อเปน
การรณรงคประชาสัมพันธ   งานดาน สุขาภิบาลอาหาร ในวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุม 1 สสจ.
เปาหมาย จนท.ผูรับผิดชอบงาน เทศบาล/สสอ./รพช./ ชมรมผูประกอบการ แกนนําการพัฒนาตลาด 
4.3ขอความรวมมือทุกอําเภอ การเรงรัดดําเนินงานพัฒนาตลาดประเภทที่ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน “ตลาดนัด นาซ้ือ”  
และคัดเลือกเปนตนแบบ “ตลาดนัด นาซ้ือ” 1 แหง 1 อําเภอ รายงานกลุมงานสงเสริมฯ เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทน 
ในระดบัจังหวดั รับโลเกียรตคุิณ กรมอนามัย กระทรวงฯ ในเดือน กรกฎาคม 2555 

4.4 นโยบายการบริหารงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
     จากการประชุมสัมมนาเร่ืองการดูแลกลุมผูสูงอายุ และกลุมผูพิการใหไดรับบริการ ท่ีมี คุณภาพ อยาง
ตอเนื่องจากสถานบริการสาธารณสุข เพื่อลดปจจัย เส่ียง ตอการเจ็บ ปวย ทางกาย และทางจิตใจ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด ในวันท่ี 29 กุมภาพนัธ 2555 นั้น เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนในนโยบายรัฐมนตรี  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัอุบลราชธานี ขอความรวมมือเรงรัดการ พัฒนาสวมสาธารณะในสถานบริการสาธารณสุข ทุกแหง ใหได 
ตามเกณฑมาตรฐาน รวมถึงสวมสําหรับคนพิการ ผูสูงอาย ุ โดยจัดทํา ทางลาด พรอมส่ิงอํานวย ความสะดวก ตาม 
กฎกระทรวง กําหนด ส่ิงอํานวยความสะดวก ใน อาคาร สําหรับผูพิการ หรือ ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  
      ***อําเภอท่ีพรอมรับการประเมินรับรองตามเกณฑสวมดีทุกสถานีอนามัย ขอใหรายงานมาท่ีกลุมงานสงเสริม
สุขภาพ เพื่อออกสุมประเมินรับรองมาตรฐาน ตอไป 
4.5 กลุมงานสงเสริมขอแจงหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดสวมสาธารณะ ระดับเขต ป 2555 (รายละเอียดตามวาระ
การประชุม) 
 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 5.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูชุมชน เร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  
     สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย  กําหนดจัดอบรมเร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
ท่ีจังหวดัอุบลราชธานี รุนท่ี 1 โดยกลุมผูเขารับการอบรม  คือ บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.จํานวน 100 คน ใน
วันท่ี  25 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุม 1/6  อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพศ.สรรพสิทธิประสงคฯ 
โดยใช งบประมาณจากสถาบัน ประสาทวทิยา  กรมการแพทย 
 *** ขอใหทุกอําเภอ แจงรายช่ือผูเขารับการอบรม อําเภอละ 4  คน มาท่ีกลุมงานการ แพทย  และ
สุขภาพจิต ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555  
 5.2  โครงการมองโลกสดใสใสใจสุขภาพตาผูสูงอายุ  และผูพิการทางสายตา  จังหวัด
อุบลราชธานี  ป  2555   สรุปยอดผูปวยตอกระจก  ท่ีไดรับการผาตัดตอกระจก  ประจําป งบประมาณ 2554-
2555 (ตุลาคม-เมษายน) จํานวนท้ังส้ิน  1,406  ราย   
 5.3 โครงการ To Be  Number One  Idol  
         ขอเชิญชวนรวมโหวตและเปนกําลังใจใหตวัแทนผูเขาประกวด To Be  Number One  Idol 2012 จังหวัด
อุบลราชธานี นางสาวมุกระวี รัตนวิบูลย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี ๕ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (TI28) โดย
การรวมชมการ ถายสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน แหงประเทศไทย (ชอง11) ทุกคืนวนัเสารตั้งแต  
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เวลา 21.30-23.00 น. และรวมโหวต ใหคะแนน  
        ***โดยการกดโทรออกหมายเลข 1900-1900-94 รอสักครูกด 28 (โหวต คร้ังท่ี 3 ตั้งแต 15 เมษายน -21 
เมษายน 2555 ปดโหวด 19.00 น.) 
 5.4  การอบรมการวินจิฉัยและรักษาโรคซึมเศรา  
      โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ขอความรวมมือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและ โรงพยาบาลชุมชนทุก
แหงสง รายช่ือแพทย  เวชปฏิบัติท่ัวไปที่จบใหม ป 2 และ 3 เขารับ การอบรม การจัดการโรคซึมเศรา Clinical 
Practice Guideline of Major Depressive Disorder for General Practitioner ; CPG- MDD-GP  
ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล จ.อุบลราชธานี  โดยสงรายช่ือ แพทยผูเขารวมอบรมได ท่ี
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2555  
  

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค   
6.1 กลุมงานคุมครองฯ จะจดัสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนฯ สาขาการแพทยแผนไทย 

ภาคทฤษฎี ประจําป 2555 เขต 7 จังหวดัอุบลราชธานี ระหวางวันท่ี 5-7 พฤษภาคม 2555 
     วันเสารท่ี 5 พฤษภาคม 2555 (ประเภทเวชกรรมไทย) 
            เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาเวชกรรมไทย 1 และกฎหมาย 
            เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาเวชกรรมไทย 2 
      วันอาทิตยท่ี 6 พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ประเภทเภสัชกรรมไทยและการนวดไทย) 
            เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาเภสัชกรรมไทยและกฎหมาย 
            เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาการนวดไทยและกฎหมาย 
      วันจนัทรท่ี 7 พฤษภาคม 2555 (ประเภทการผดุงครรภไทย) 
            เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาการผดุงครรภไทยและกฎหมาย  
     ***สถานท่ีสอบ ณ หองศรีวนาไล ช้ัน 3 อาคาร 8  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี*** 
 6.2 ขอใหโรงพยาบาลทุกแหง ดําเนนิการตาม หนังสือกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ 1003.3 /ว. 208 ลงวันท่ี 
11 เมษายน 2555 เร่ือง แจงยกเลิกการระงับใช/ซ้ือยาสูตรผสมท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน เปนสวนประกอบ ดงันี ้ 
       6.2.1 ตรวจสอบขอมูลปริมาณคงเหลือของยาซูโดอีเฟดรีน ทุกสูตรตํารับใหถูกตองเปน ปจจุบัน 
และใชเปนยอดต้ังตนในการจัดทําบัญชี รับ – จาย วตัถุออกฤทธ์ิ ( บจ.๘ ) เก็บไว ท่ีสถานพยาบาล และใชเปนยอด
รับในรายงานประจําเดือน ( บจ.๙ )เสนอสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา     
     6.2.2 จายยาใหผูปวยในสถานพยาบาล ในปริมาณท่ีเหมาะสมตามความจําเปนท่ีใชใน การรักษา 
ท้ังนี้ขอใหสถานพยาบาลของรัฐทุกแหง ถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติสําหรับ โรงพยาบาลรัฐอยางเครงครัด 
 6.3ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงสงขอมูลรายงานท่ีมีปริมาณการใชสูงสุด, มูลคาการใชสูงสุด, มูลคาตอหนวย
สูงสุด 20 อันดับ ภายในวันท่ี 27 เมษายน 2555 สามารถ Download ขอมูลเพิ่มเติมไดที
http://uploadfile.phoubon.in.th กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ รับสงขอมูล...คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด  
 6.4 ขอใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน คบส. เรงดําเนินการตรวจสถานพยาบาล และสงแบบตรวจพรอม CD 
ภาพถายสถานพยาบาล จํานวน 14 แหง  ดังนี้ 
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อําเภอ รายช่ือสถานพยาบาลที่ยื่นคําขอเปดสถานพยาบาลรายใหม 

เมือง 
 

 1.คลินิกเวชกรรมบานหมออิน  
 2.คลินิกเวชกรรมแพทยอาภาภรณ 
 3.หมอรพีพัฒน - นลินทิพยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง  
 4.คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชนายแพทยวิศิษฐ  วรนิทัศน  
 5. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรมคลินิกเด็กแพทยหญิงอัจฉรัตน  
 6.คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแตงหมอศุภชัย สาขาชยางกรู  
 7.คลินิกแพทยหญิงผาณิตคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต  
 8.คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกหมอคชินท  
 9.คลินิกหมออัศวินคลินกิเวชกรรมเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร  
10.คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตแพทยสุกัลยา  

ตาลสุม        รักษนวดไทยคลินิกการแพทยแผนไทย  

เข่ืองใน สุมาลีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ 

วารินชําราบ คลินิกเวชกรรมวารินไตเทียม 
                        
7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  

7.1 การติดต้ังระบบ GPS รถกูชีพ + Ambulance  จํานวน  100  เคร่ือง 
 7.2 สรุปขอมูล 7 วันอันตราย  “สงกรานตปลอดภัย ตายเปนศูนย” ชวงเทศกาลสงกรานต ระหวาง 
                   วันท่ี  11 – 17  เมษายน  2555 
 7.3 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาพาหนะสงตอผูปวย  

 

8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มีนาคม  2555  

ขอมูลสปสช. รอยละ 99.924  ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.95   ประชุมงานลงทะเบียนฯ ประจําป 2555 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานลงทะเบียนฯ สสอ. 1 คน รพ. 2 คน  
และโครงการออกใบรับรองการเกิด ของ Unicef  กลุมเปาหมาย รพ.ในสังกัดสป. ไดแก เจาหนาท่ีหองคลอด  
และเจาหนาท่ี IT รวม 2 คน ประชุมในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 ณ หอง ประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดั อุบลราชธานี  

8.2 นโยบายการสรางความเปนเอกภาพลดความเหล่ือมลํ้าของ 3 กองทุน  
              สืบเนื่องจากเปนนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี เร่ืองการสรางความเปนเอกภาพ ภาพ ลด ความ เหล่ือม
ลํ้าของ 3 กองทุน  เพื่อใหประชาชนทุกสิทธิ สามารถเขาถึงบริการ สาธารณสุข ไดโดยไมมีความ เหล่ือมลํ้าระหวาง 
สิทธิหรือกองทุน  โดยเร่ิมตนการใหบริการ เจบ็ปวยฉุกเฉินในสถาน พยาบาลท่ัวประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ซ่ึงจะมีผลในทางปฏิบัติ ตั้งแตวนัท่ี 1 เมษายน  2555 เปนตนไป  ขอความรวมมือดําเนินการดงันี ้
        1. ใหบริการผูปวยฉุกเฉินในทันที  
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8.3 จัดสรร/โอนเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  ป 2555 
         8.3.1 สปสช.โอนงบเหมาจายรายหัว หนวยบริการในสังกัดสป. งวดที่ 3/2555 รอยละ 22.50  
เม่ือวันท่ี  23 มีค. 55 
         8.3.2 สปสช.โอนงบคาบริการฟนฟูและกายอุปกรณ ป 2555 เม่ือวันท่ี 12 เมย. 55  
         8.3.3 สปสช.โอนงบสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขใหสสอ. แหงละ 
50,000  บาท  เม่ือวันท่ี 16 มีค. 55 
         8.3.4 สสจ.โอนงบ Fixed  Cost PCU งวดที่ 3/2555  โอนให รอยละ 25 เม่ือวันท่ี 18 เมย. 55 
         8.3.5 สสจ.โอนงบ Fixed  Cost สสอ. แหงละ 200,000 บาท เม่ือวันท่ี  20 เมย. 55  

8.4 งานคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(medical record audit)  
        ขอเชิญผูรับผิดชอบเขารวมประชุมรับฟงการช้ีแจงหลักเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียน ผูปวยนอก และผูปวยใน  ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น.เปนตนไป ณ หองประชุม 3 ช้ัน 6 
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค 

8.5 ขอเชิญแพทย เขารวมประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยใน(coding audit) ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2555 เวลา 13.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุม 3 ช้ัน 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค 

8.6 ขอเชิญแพทย และพยาบาล เขารวมประชุม เพื่อตรวจประเมินคุณภาพ การบันทึก เวชระเบียน
(external audit MRA) ในระหวางวันท่ี 16-17 พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ หองประชุม 3  ช้ัน 6  อาคาร 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ  รพ.สรรพสิทธิประสงค  

8.7 สรุปการสงขอมูลผูปวยในทันเวลา  ผานการตรวจสอบ  และ CMI เดือน ตุลาคม 54 – กุมภาพนัธ 55 
  

9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
 9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

นโยบายการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ เรงรัดในป ๒๕๕๕  “รวมคิด  รวมสราง  รพ.สต.+ศสม คุณภาพ” 
โดยมีแนวทาง การดําเนนิงานสราง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 
คุณภาพแมแบบ  ในการนี ้ขอใหทุกอําเภอดําเนินการ 
      9.1.1 รายงานการพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ ๖ ตัวช้ีวัดภายในวันท่ี 5 ของเดือน ถัดไป  
      9.1.2 เรงรัดการเยี่ยมบานโดยใชแนวทางของจังหวดัอุตรดิตถ  ,แผนเยีย่มบาน  
      9.1.3 ขอมูลเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแตละระดบั  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื ภายใน
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2555  
 

10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1   ความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เดือน เมษายน 2555  
10.2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข)ตามโครงการความรวมมือผลิตเจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ประจําปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 2-20 เมษายน 2555 และ
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1. ทุนอําเภอเข่ืองใน ตําบลคอทอง มีผูผานสัมภาษณ  จํานวน 15 คน  

2. ทุนอําเภอสําโรง ตําบลขามปอม มีผูผานสัมภาษณ  จํานวน 7 คน  

3. ทุนอําเภอตระการพืชผล ตําบลถาแข มีผูผานสัมภาษณ จํานวน 9 คน  

4. ทุนอําเภอเขมราฐ ตําบลหนองสิม มีผูผานสัมภาษณ จํานวน 7 คน  

5. ทุนอําเภอศรีเมืองใหม ตําบลวาริน มีผูผานสัมภาษณ จาํนวน 12 คน 
 

11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 11.1 สรุปผลการดําเนินงานทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนเมษายน 2555  
          1.1 หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี (คาราวานฯ)   
         1.2 รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  

11.2 แผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม  
1. แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  

• วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บานโดมประดษิฐ หมูท่ี 1  ตําบลโนนกลาง อําเภอน้ํายืน  

• วันท่ี 24 พฤษภาคม 2555 บานหวยยาง หมูท่ี 2  ตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจียม  

2. แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  
3. แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวดัอุบลราชธานี วันท่ี 21 

พฤษภาคม 2555  
11.3  งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

       ขอเชิญประชุมการดําเนนิงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 ณ 
หองประชุม 1 ช้ัน 3 สนง.สสจ. ผูเขารวมประชุมประกอบดวย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโรงเรียนเปาหมาย ผูบริหาร
โรงเรียน/ครูอนามัย 

 

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
12.1  ติดตามการ Update โปรแกรม JHCIS  
12.2   ติดตามการจัดเก็บพิกดัหลังคาเรือน 
12.3  การอบรมระบบการจดทะเบียนเด็กแรกเกิด Online วันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุม 1 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี โรงพยาบาลท่ียังไมสงช่ือและหลักฐานผูรับผิดชอบงาน 3 แหง คือ รพร.
เดชอุดม รพ.นาจะหลวย รพ.โพธ์ิไทร  
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13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 13.1 รายงานความกาวหนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผลงานในป 2555  ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก  เปาหมายไมต่ํากวารอยละ 2   
      อําเภอท่ีมีผลการดําเนนิงานสูงสุดในป 2555 คือ อ.ศรีเมืองใหม (รอยละ 14.27)  รองลงมาคือ อ.ตาลสุม 
(รอยละ 13.21) และ อ.โขงเจยีม (รอยละ 13.19)  
      - ภาพรวมจังหวัด รอยละ 7.17  ผลงานสะสม 3 ป (ป 2553-2555) ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เปาหมาย ไมต่าํกวา รอยละ 80   
      อําเภอท่ีมีผลการดําเนินงานสะสมสูงสุดคือ อ.มวงสามสิบ (รอยละ 66.61) รองลงมา คือ อ.โพธ์ิไทร(รอย
ละ 65.50) และ อ.นาจะหลวย (รอยละ 62.75)  สวนอําเภอท่ีมีผลงานสะสม 3 ป ต่ําสุดคือ อ.วารินชําราบ (รอยละ 
30.48) 
     - ภาพรวมจังหวัด รอยละ 47.96 
 13.2 วันท่ี  31  พฤษภาคม  เปนวันงดสูบบุหร่ีโลก   
      คําขวัญวันงดสูบบุหร่ีโลก ประจําป 2555  "จับตาเฝาระวัง  ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ"  กิจกรรมการ
ดําเนินงานในพื้นท่ี  ขอความรวมมือในการจัดสถานท่ีราชการ / สถานท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ จดัสภาพแวดลอม 
ใหเปนเขตปลอดบุหร่ีถูกตอง ตามกฎหมาย สามารถ ดาวนโหลดโลโกรณรงควันงดสูบบุหร่ีโลก ประจําป 2555 ได
ท่ี http://www.thaiantitobacco.com 
      ขอใหหนวยงานของทานมีการรณรงควันงดสูบบุหร่ีโลก  รายงานผลการ ดําเนนิงานในการบันทึกติดตาม 
และรายงานผลการรณรงควนังดสูบบุหร่ีโลก ภายใน 10 มิถุนายน 2555  รายละเอียดเพ่ิมเติม จะทําหนังสือ ราชการ
แจงไปอีกคร้ัง  
 13.3 การประเมินความเส่ียงในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
      ผลการดําเนนิงานประเมินความเส่ียงในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ป 2554 มีโรงพยาบาล ท่ี
เขารวม โครงการท้ังส้ิน  22 แหง ผลการประเมินแบงเปน 5 ระดับ โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการผานเกณฑการ
ประเมิน 
              ระดับท่ี 1  ระดับพอใช  ไมมี   
             ระดับท่ี 2  เร่ิมมีการแกไขปรับปรุง  มี 2 แหง คิดเปนรอยละ 9.09 
              ระดับท่ี 3  มีแนวโนมท่ีดใีนกิจกรรมท่ีสําคัญ มี 4  แหง คิดเปนรอยละ 18.18    
              ระดับท่ี 4  มีผลลัพธท่ีดีในทุกกิจกรรมท่ีสําคัญ มี 10 แหงคิดเปนรอยละ 45.45  
              ระดับท่ี 5  มีการดําเนินงานผลลัพธดีมาก  มี 6 แหง คิดเปนรอยละ 27.27  รายละเอียด click 
      สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค ไดมอบใบรับรอง เพื่อประกาศเกยีรติ
คุณ แกโรงพยาบาล ท่ีมีการพัฒนาการ ดําเนินงานประเมินความเส่ียง จากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
เปนระดับ 4 จาํนวน 6 แหง ไดแก  รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  รพ.ดอนมดแดง  รพ.เขมราฐ รพ.โพธ์ิไทร 
รพร.เดชอุดม และรพ.น้ํายืน 
      ป 2555 สนง.สสจ.อุบลฯ รวมกับทีมเครือขายอาชีวอนามัย  จะดําเนนิการตรวจเยี่ยม การดําเนนิงาน
โครงการนี้ ในชวง มิถุนายน  2555   
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 13.4 โครงการตรวจคัดกรองและรักษามะเร็งตับและทอน้ําดี เฉลิมพระเกียรติ 164 พรรษา มหาราชา มหา
ราชินี เครือขายบริการสุขภาพท่ี 10  
      ตามนโยบาย ผูตรวจราชการกระทรวงเขต 13 ไดจัดโครงการ ตรวจคัดกรอง และรักษา มะเร็งตับและทอ
น้ําดี เฉลิมพระเกียรติ 164 พรรษา มหาราชา มหาราชิน ีเครือขายบริการสุขภาพท่ี 10 เปนยทุธศาสตรของเครือขาย
บริการสุขภาพท่ี 10 ซ่ึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับ ศูนยมะเร็ง และ สปสช.เขต 10 ได
บูรณาการการดําเนินงานรวมกัน โดย กําหนดกิจกรรมหลักในการดําเนินงานดังนี ้
      1. การคนหากลุมเส่ียง จากพืน้ท่ีท่ีมีการเสียชีวิตดวยมะเร็งตับและทอน้าํดี ยอนหลัง 3 ป ขณะน้ี จังหวัด
อุบลราชธานี มีอําเภอท่ีคนหากลุมเปาหมายแลว อําเภอ ยังไมสงขอมูล อีก 8 อําเภอ ในเบ้ืองตน เปาหมาย
ดําเนินการตรวจอัลตราซาวด (ไมรวม 8 อําเภอ) รวม 7,562 ราย  
      2. การตรวจคัดกรองดวยวิธีอัลตราซาวด จะมีการอบรมเพิ่มทักษะแกแพทยประจําทุก รพช. ๆละ 1 คน 
เพื่อทําหนาท่ีในการตรวจอัลตราซาวดตับและทอน้ําดี โดย สงฝกอบรมท่ี รพ.ศรีนครินทร ม.ขอนแกน ภายในเดือน 
พฤษภาคม 2555 ซ่ึงจะมีหนงัสือประสาน รายละเอียดอีกคร้ัง และทําหนาท่ีตรวจอัลตราซาวด  ตับและทอน้ําดี
ใหแกประชากรกลุม เส่ียงของแตละอําเภอ  
      3. สรุปข้ันตอนการดําเนินงาน 
                 - จนท.สธ. คนหากลุมเส่ียง แจกแจงรายช่ือ ประสาน รพช. และ สรุปขอมูล สง สสจ.อบ  
                  - รพช.ทําหนาท่ีในการตรวจอัลตราซาวดเบ้ืองตน หากสงสัย ใหสงตอไปยัง รพ.แมขาย เพื่อรับ
การตรวจยืนยนั 
                 - รพ.แมขาย กําหนดเปนสถานท่ีในการตรวจยนืยัน โดยจะมีทีมแพทย เฉพาะทาง จาก ศูนย
มะเร็งอุบลราชธานี หรือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ออกไป ดําเนินการตรวจยนืยัน  หากพบปวยเปนมะเร็ง 
ใหมีการสงตอเพื่อ การรักษาตามระบบ  
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
  14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 
  14.2  โครงการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ 
  14.3  การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหิตและ
เบาหวาน 
 

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  

ไมมีวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

1. เงินเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรี ท่ีตองจาย ในอัตรา 15,000 บาท 
ตอราย อาจสงผลกระทบตอเงินบํารุงของโรงพยาบาล อาจไมพอจาย จังหวัดคงตองกนั
เงินไวชวยโรงพยาบาลเหลานี้ดวย โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีเปดใหม เชนโรงพยาบาล 
นาตาล 

2. งบ IP สําหรับโรงพยาบาลนาตาลซ่ึงเปนโรงพยาบาลเปดใหม ยังไมมีงบประมาณไป
สนับสนุน ขอความอนุเคราะหจังหวดัดําเนินการชวยเหลือตอไป 
ขอส่ังการ: นําเร่ืองนี้เขาสูวาระติดตามในการประชุมคร้ังตอไป 

3. จากภาวะวกิฤติในเร่ืองสถานการณการเงนิของโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงอยูในภาวะวิกฤติ
จํานวน 7 แหง ขอใหทางจังหวัดเรงรัดการโอนเงินลงไปสูระดับอําเภอเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาวดวย 
ขอส่ังการ: มอบกลุมงานประกันสุขภาพ และนพ.สุวิทย กํากับ ติดตาม  

4. กลุมสาธารณสุขอําเภอขอเชิญประชุมพรอมกันหลังจากการประชุม กวป. 
5. นพ.ปรีดา(รพศ.) เนื่องจากขณะนี้ตึกวิชิตของรพศ.มีความทรุดโทรม มีปญหาในการใช

หองผาตัด สอบถามเร่ืองการเปดใชงานตึกใหมของรพ.๕๐พรรษาฯ 
ขอส่ังการ: เสนอใหใชหองผาตัด รพ.วารินชําราบ ซ่ึงเปดใหมเชนกนักอน  หากหอง
ผาตัดไมพอใหใช หองผาตัดเพิ่มท่ี รพ.๕๐พรรษาฯ 

6. นพ.ปญญา สอบถามรายละเอียดการจายคาตอบแทน ฉบับ 4 และฉบับ 6  
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 
 

  ไมมี 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                 (นางสิริพร  วงศตรี) 
               หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
    (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
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