
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 5 / 2555 

วนัท่ี  30  พฤษภาคม 2555  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอบุลราชธานี 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สวุทิย  โรจนศักดิโ์สธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นางสาวไพรัช  บุญจรัส  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

3. นางน้ําเพชร  ตั้งยิง่ยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

4. นางปรญิญา ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายลาํพนู  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธาน ี 

6. นายสอาด  มุงสนิ     รองผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนฯี 

7. นางสะอาดศร ี ชารรัีตน    โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค 

8. นางสริพิร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

9. นายสทุธพิงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบรหิารทัว่ไป 

10. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบรโิภค 

11. นางพรนภัส  ประเสรฐิไทยเจรญิ   หัวหนากลุมงานสงเสรมิสขุภาพ 

12. นายประทปี  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคมุโรค 

13. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

14. นางนภาพร  จันทนบ     หัวหนากลุมงานการแพทย   

15. นายวโิรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

16. นางภัลลภา  โสตถสิวัสดิ์    หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

17. นพ.ธวัติ  บุญไทย    ผูอาํนวยการโรงพยาบาลมวงสามสบิ 

18. นพ.ดนัย  เจียรกลุ    ผูอาํนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 

19. นพ.สทุธนัินท  โคตะสนิ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

20. นางอุไร  สอนอาจ    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

21. นพ.อดุม   โบจรัส    ผูอาํนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

22. นพ.ภิรักษ  รุงพฒันาชัยกลุ   ผูอาํนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

23. นพ.ลติ  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

24. นพ.พัฒนา  ตันสกุล     ผูอาํนวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 

25. ทพ.เมธัส  หนูวัฒนา    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 

26. นพ.เจรญิ  เสรรัีตนาคร    ผูอาํนวยการโรงพยาบาลวารนิชําราบ 

 



 2 
27. นพ.ปญญา  อทิธธิรรมบูรณ   ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

 เดชอุดม 

28. นพ.พสิษิฐ  เวชกามา ผูอาํนวยการโรงพยาบาลบุณฑรกิ 

29. พญ.ณฐักิา  วรรณแกว แพทยชํานาญการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

30. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอเมอืงอุบลราชธานี 

31. นายวานิช  สายยนื    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 

32. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสขุอาํเภอเหลาเสอืโกก 

33. นายอุทัย  เลยีงหรัิญถาวร   สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 

34. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ   สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 

35. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

36. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

37. นายธานนิทร  ไชยานุกูล    สาธารณสขุอาํเภอวารินชําราบ 

38. นายประวทิย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 

39. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

40. นายวนิยั  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวรีะวงศ 

41. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสรินิธร 

42. นายบัณฑติ  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยยี 

43. นายสุทนิ  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

44. นายบัญญัต ิ พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 

45. นายธรีะวฒัน  วรีะพนัธ    ผูชวยสาธารณสขุอาํเภอมวงสามสบิ 

46. นายสันต ิ ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมอืงใหม 

47. นายบุญถอื  พุมจันทร    ผูชวยสาธารณสขุอาํเภอกุดขาวปุน 

48. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสขุอาํเภอเขมราฐ 

49. นายถนอม  ผิวหอม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 

50. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารนิชําราบ 

51. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพบิูลมังสาหาร 

52. นายเกรยีงไกร  พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

53. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพบิูลมังสาหาร 

54. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 

55. นายสากล สทีากลุ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 

56. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 

57. นายประจักษ  สพุรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

58. นายอุทัย  โมกขทพิย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑรกิ 

59. นางดารณ ี  เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

60. นายปรชีา  ทองมูล นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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61. นายปญญาวุธ  ไพเราะ นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

62. นางสุชารัตน  ดวงแกว นกัวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

63. นายชัยชาญ  บญุคณู    นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

64. นางอษุณยี    เกดิมี       นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

65. นางสาวจินตนา  พรมลาย นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

66. นายเรงิฤทธิ ์ เรงินรัินดร     เจาพนักงานสาธารณสขุชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

67. นางวภิาลักษณ  ชุตเิดชานุกูล  นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัตกิาร สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

68. ภญ.กมลรัตน  วงษา           เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

69. นางเพญ็ศรี  สมชัย นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

70. นางสุภาภรณ   เพยีะวงค  พยาบาลวชิาชีพ สนง.สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 

71. นางสาวฑฆิมัพร  พนัธุพนิิจ เภสชักรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

72. ภก.กาํแหง  สมสขุ  เภสชักรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

73. ภญ.กติตยิาพร  ทองไทย    เภสชักรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

74. นางพสิมัย  วรรณชาต ิ       นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

75. นส.ผองนภา  พันธพพิัฒน  นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

76. นางลําดวน  ศรขีาว นกัวชิาการเงินและบญัชีชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

77. นายอรุณ  บุญสราง เจาพนกังานสาธารณสขุชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

78. นายประสทิธิ ์ คุณคาํใส จพ.สาธารณสุขปฏบิัตกิาร  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นางธดิารัตน บุญทรง นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

80. นางพัชรา  หงสสวุรรณ พยาบาลวชิาชีพ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. นางสุภาภรณ  อุตมัง นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นางณภัทร  โอภาสวฒันา นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

84. ทพ.คมกรชิ  ละคร ทนัตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

85. นางพัชราภรณ  กิง่แกว นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

86. นางรสสคุนธ  มณฑา นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

87. นางสาวนฤิมล  กมุทชาติ นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

88. นางเยาวลักษณ โภคละทวพีงศ  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

89. นางชุตมัินต  อนิญาพงษ จพ.การเงินและบญัชีชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

90. นางมณวีรรณ  โคนถอน จพ.พสัดชุํานาญงาน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

91. นายววิัฒน  ถิ่นถาวร   เจาพนกังานสาธารณสขุชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

92. นางกลุชาธนนัต พลนิรัชตธนะเดช  พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

93. นางพิชญาภา  ฮงทอง นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

94. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา  นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

95. นายจักรพันธ  บุญสง นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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96. นายปยะมติร  สมบูรณ นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

97. นางพัฒนพร  อุนวงศ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.เขื่องใน 

98. นางสาวพรทพิย  สมวัน จพ.การเงินและบญัชี   รพ.เขื่องใน 

99. นายกติตธิเนศ  นธิวิรเศรษฐ นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ    สสอ.เขื่องใน 

100. นายสุระ  เสนาเทพ นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ        รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

101. นางคําปาน ชูรัตน นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ       สสอ.เหลาเสอืโกก 

102. นางทองพรรณ ภักดี นักจัดการงานทั่วไป   รพ.มวงสามสบิ 

103. นางเนตรนภิส พนัธวรรณ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ รพ.มวงสามสบิ 

104. นายภูริภัทร  บรรจง นกัวชิาการสาธารณสขุ   รพ.ตาลสุม 

105. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานทั่วไป   รพ.ตาลสุม 

106. นายไชยสทิธิ ์ อรัิชวา นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 

107. นายธนภัมร  วงษาหลา นกัวชิาการสาธารณสขุ   รพ.ดอนมดแดง 

108. นายวริะ  พวงจันทร นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สสอ.โพธิ์ไทร 

109. นางยมลภัทร  คลังแกว นกัวเิคราะหนโยบายและแผนฯ  รพ.โพธิ์ไทร 

110. นางอภัย  มุสกิา  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รพ.โพธิ์ไทร 

111. นายสุพล  การกลา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพชืผล 

112. นางบษุยา การกลา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพชืผล 

113. นายอาํพล  พมิพพรม นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ ตระการพืชผล 

114. นางสาวนภาพร  พรมภักด ี   นกัวิชาการสาธารณสขุ  รพ.กุดขาวปุน 

115. นางลําใย  บตุรศรี พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.กุดขาวปุน 

116. นางสาวอไุรวรรณ สุขเพง็ นักวชิาการสาธารณสขุ  รพ.กุดขาวปุน 

117. นายอานันท  สงิคบิุตร นักจัดการงานทั่วไป   รพ.เขมราฐ 

118. นางกฤษณา  สมสะอาด พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.เขมราฐ 

119. นางปอมเพชร  ศริิผลา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.เขมราฐ 

120. นางสาวจิรภัสษร  สรุะมุล นกัวชิาการสาธารณสขุ  รพ.เขมราฐ 

121. นางสาวรัชตพร  กาละปตร นกัวชิาการสาธารณสขุ  สสอ.เขมราฐ 

122. นายคมกรชิ  พมิพกนั นักจัดการงานทั่วไป   รพ.ศรเีมอืงใหม 

123. นางวาสนา  พมิพกนั พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.ศรเีมอืงใหม 

124. นางสาวมาลัยพร  พลสิมมา  จพ.เวชสถติิชํานาญงาน  รพ.ศรเีมอืงใหม 

125. นายสมภพ  จันทรเกษ นกัวชิาการสาธารณสขุ   รพ.นาตาล 

126. นายพจิิตร  แกวสิงห นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สสอ.วารนิชําราบ 

127. นายปรดีา  สบืสงิห นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รพ.วารนิชําราบ 

128. นางมณวีรรณ  เจรญิ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.วารนิชําราบ 

129. นส.ธดิารัตน รวมธรรม นกัวชิาการสาธารณสขุ   รพ.วารนิชําราบ 

130. นางดวงจิตร  กอมะณี นกัวชิาการสาธารณสขุ   สสอ.นาเยยี 
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131. นางอมรวรรณ  บวัขจร นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สสอ.สวางฯ 

132. นายณฐัพล  ศรสีงคราม นกัวชิาการสาธารณสขุ   สสอ.สาํโรง 

133. นายจิระศักดิ์  รักษมณี นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สสอ.สาํโรง 

134. นายจําลอง  ผองจิต นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ รพ.สาํโรง 

135. นายวรายธุ  เลศิแลว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 

136. นายตรองทรัพย  สายกนก นักวชิาการสาธารณสุข  รพ.โขงเจียม 

137. นายเอกพจน  อนิโสม จพ.สาธารณสขุชํานาญงาน  รพ.สรินิธร 

138. นายวษิณุ  จํารูญพงษ นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ รพ.พบิูลมังสาหาร 

139. นายกรีตโิชติ  เสรมิศรี จพ.สาธารณสขุชํานาญงาน  สสอ.พบิูลมังสาหาร 

140. นายมรกต  ลอยนวล นกัวชิาการสาธารณสขุ   สสอ.โขงเจียม 

141. นายทวศัีกดิ ์แพทยเพยีร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รพร.เดชอุดม 

142. นายยุทธนา โคตะละ นกัวชิาการสาธารณสขุ   รพร.เดชอุดม 

143. นายพรทว ี สุวรรณพรม นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 

144. นางจีระนันท  นาคาํ นักจัดการงานทั่วไป   รพ.ทุงศรอีดุม 

145. นายวสิันต จรลี  จพ.เวชสถติิ    รพ.ทุงศรอีดุม 

146. นายวรีะศักดิ์  อุดมดี นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ สสอ.ทุงศรอีดุม 

147. นางพิชญสดุากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รพ.น้าํยนื 

148. นายพทิักษ  บุญโท พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.น้าํยนื 

149. นายอาณัต ิ บัวขาว จพ.สาธารณสขุชํานาญงาน  สสอ.บณุฑรกิ 

150. นางไพรสรุยี  บญุหอ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รพ.บณุฑรกิ 

151. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร  สสอ.น้ําขุน 

152. นางสาวนองนุช  วัจนะ นกัวชิาการสาธารณสขุ   สสอ.น้ําขุน 

 

เริม่ประชุมเวลา 13.30 น.  

 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

 

 1.ขาราชการยายมาดาํรงตําแหนงใหม ไดแก  

1.1  นายฉาดฉาน นลิกาํแหง ตําแหนง เจาพนักงานที่ดิน 

1.2 นายธัญญา เนตธิรรมกูล  ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

1.3 นายมงคล จันทรสอง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

 2. จังหวัดอุบลราชธานจัีดระบบงานสารบัญอเิลคทรอนคิ เริ่มใช 1 มถิุนายน 2555 

 3. ผูวาราชการจังหวัดมสีทิธขิอหมายศาลเพือ่เชิญหัวหนาราชการ เขามาเปนผูถกูฟองรอง  

                               รวมกนั 
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         4. การสอบเรยีนตอระดับสูงขึ้นของนักเรยีน หากสอบไมไดกระทรวงศกึษาธิการมมีติ

ใหนักเรยีนเหลานัน้ไปเรยีนในโรงเรยีนคูพัฒนา สถานศึกษาเดมิไมสามารถใหเขาศึกษาตอได 

         5. การจัดงานพุทธชยันต ี2600 ป ผูวาราชการจังหวดัขอความรวมมอืสวมใสชุดขาว

ปฏบิตัธิรรม ระหวาง 25 พฤษภาคม - 4 มถิุนายน 2555 

ระเบยีบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่านมา 

  รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3  เรื่องตดิตามจากการประชุมคร้ังทีผ่านมา 

  

   ไมมวีาระประชุมตดิตาม 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4  เรือ่งแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสขุ/ศูนยวชิาการ 

 

1.วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  

  1.1 การรับนักศกึษาใหมเขาศึกษาจํานวน 150 คน แบงเปนหลักสูตรปกติ จํานวน 50 คน 

รพ.สต.100 คน ขณะนี้ยงัไมครบตามเปาหมาย ขาด 17 คน ซึง่ทางวทิยาลยัฯจะเรยีกรายงานตัวใหครบตาม

จํานวน 

  1.2 การรับสมัครบตุรขาราชการ ป 55 หากเปนบตุรขาราชการบาํนาญ, ลกูจางประจํา จะมี

สทิธไิดรับคะแนนในการสอบเพิ่ม 100 คะแนน 

  1.3 บุตร อสม.ที่สนใจศกึษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  สามารถตดิตอเรื่อง

การศกึษาเพิม่เตมิไดที ่ศนอ. (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย) เพื่อแกไขปญหาเรื่องการเพิ่มหนวย

กจิ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรือ่งจากกลุมงานตางๆ ในสาํนักงานสาธารณสขุจังหวดัอุบลราชธานี 

  

1.กลุมงานบริหาร 

1.1 ตดิตามการสงงบทดลองประจําเดอืน เมษายน 2555   

งานการเงิน  

           โซน 1    - แมขาย สงครบทกุแหง 

                       - ลูกขาย- สงไมครบ คือ เขือ่งใน , ตาลสุม , 50พรรษาฯ , และดอนมดแดง 

                       - สงครบ คอื มวงสามสบิ  

                       - สสอ.   ไมสง คอื เหลาเสอืโกก   และเมอืง                          

           โซน 2  - แมขาย สงครบทกุแหง 

                       - ลูกขาย -ทีส่งไมครบ คอื  ตระการพชืผล , กุดขาวปุน  และนาตาล  

                       - สงครบ คอื เขมราฐ , โพธิไ์ทร และศรเีมอืงใหม  
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                       - สสอ. ไมสง คอื ตระการพืชผล  

           

     โซน 3  - แมขาย สงครบทกุแหง 

                       - ลูกขาย -ทีส่งไมครบ คอื  สรินิธร , โขงเจียม, สาํโรง , วารนิชําราบ  และ 

พบิูลมังสาหาร  

                       - สสอ. ไมสงคอื  โขงเจียม , สาํโรง , พบิูลมังสาหาร และ สวาง วรีะวงศ       

                 โซน 4 - แมขาย สงครบทกุแหง 

                          - ลูกขาย -ทีส่งไมครบ คอื บญุฑรกิ ทุงศรอีดุม  

                              - ไมสงคอื เดชอดุม  นาจะหลวย  น้าํยนื 

                              - สสอ.  สงครบทกุแหง  

                 ขอใหสสอ., รพช. ตดิตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ได

ดําเนนิการสงงบใหทันตามกําหนดทุกเดอืนและใหมกีารตรวจสอบผลการสงดวยวาสงผานหรอืไม อยางไร 

โดยปฏบิัตอิยางสมํ่าเสมอ ทุกเดอืน  

1.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง  

           1.2.1 แจงผลการเฝาระวงัการเงินการคลงัของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 

ระดบั  ประจําเดอืน 

เมษายน  2555  มผีลการประเมนิดงันี้ 

                    1. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน  13   แหง คือ    มวงสามสบิ   50

พรรษา   ตาลสุม  ตระการพชืผล  เขมราฐ  กุดขาวปุน  โพธิ์ไทร  นาตาล  ศรเีมอืงใหม  โขงเจียม 

สาํโรง  พบิูลมังสาหาร และทุงศรอีดุม  

                    2. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 จํานวน 1 แหง คอื  สรินิธร 

                    3. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 จํานวน 2 แหง คอื ดอนมดแดง  และ วารินชําราบ  

                    4. โรงพยาบาลที่มีสถานการณการเงินระดับปกต ิจํานวน 1 แหง คือ เขือ่งใน    และในงวด

ประจําเดอืน เมษายน 2555 จังหวดัไดเฝาระวงัการเงินการคลงัโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI พบวา กลุมทีม่ี

ความเสี่ยงระดับ 7 มเีพิม่ขึ้นจากเดมิ 11  แหง  เปน 13 แหง  

            1.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดอืนเมษายน 2555  

              แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครอืขาย ณ 30 กันยายน 2554 

เปรยีบเทยีบกับ  

30  เมษายน 2555  เกีย่วกบั เงินบาํรุงคงเหลอื เจาหนี้การคา ทนุสํารองสทุธ ิคาใชจายจําเปน เพื่อเปน

ขอมูลใหเครอืขายมกีารประเมนิการเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ตดิตามการบรหิาร การเงินการคลัง 

จากขอมูลพบวา กลุมโรงพยาบาลที่มทีุนสํารอง เปนลบ จํานวน  16 แหง 

                  โซน 1  คอื  50พรรษา  ดอนมดแดง  ตาลสุม 

                  โซน 2  คอื  ตระการพชืผล  เขมราฐ  กุดขาวปุน  โพธิไ์ทร นาตาล ศรเีมอืงใหม  

                  โซน 3  คอื  สรินิธร  โขงเจียม   สาํโรง  วารนิชําราบ   พบิูลมังสาหาร 

                  โซน 4   คอื เดชอุดม  ทุงศรอีดุม 
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             โรงพยาบาลที่มทีุนสํารอง เปนลบ มากที่สุด คอื วารนิชําราบ  ตระการพืชผล  50พรรษาฯ 

และโรงพยาบาลทีม่เีจาหนี้การคา มากทีส่ดุ คอื เดชอุดม  50พรรษา วารินชําราบ  ตระการพืชผล            

  

 1.2.3 ตาราง CFO ประจําเดือน เมษายน 2555 จากขอมูล พบวา 

                    โซน 1 (โซน1) สงครบทกุแหง  

                    โซน 2 (โซน2) สงครบทกุแหง  

                    โซน 3 (โซน3) ขาด พบิูลมังสาหาร 

                    โซน 4 (โซน4) สงครบทกุแหง 

            1.2.4. การดําเนนิงานในการจัดทําตนทุนของหนวยบริการจังหวัดอุบลราชธานี  

             ตามที ่สป. มนีโยบายใหหนวยบรกิารจัดทาํตนทนุบรกิาร หรอื Unit Cost และไดพัฒนาการ

ใชโปรแกรมมาตรฐานสาํหรับการจัดทาํตนทนุ และจัดอบรม การใชโปรแกรม ใหกบัผูปฏบิตังิานทีส่วน กลาง 

(วทิยากรครู ก.) จํานวน 6 แหง  ซึ่งตอมาจังหวัดอุบลฯไดดําเนนิการอบรมหนวยบรกิารทุกแหง  ในวันที่ 20 

เมษายน  2555  ทีผ่านมา  จึงขอใหทุกหนวยบรกิารดําเนนิการและสงขอมูลตนทุน ผาน 

web http://cost.cfo.in.th  โดย 

            -สงขอมูลของปงบประมาณ 2554 ภายในเดอืนพฤษภาคม 2555  

             -ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – มนีาคม 2555) สงขอมูลภายในเดอืนมถิุนายน 

2555 ขอให รพช. ตดิตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานตนทุนบรกิาร (Unit Cost) ใหทันตาม

กําหนดเวลา 

            1.2.5 การตดิตามการเบกิจายเงินงบประมาณ                   

                    1.2.5.1  การตดิตามการเบิกจายเงินโครงการพฒันา รพ.สต. ป 2555 วาง

เบกิฏกีา ครบ 

ทุกอําเภอ  และอยูระหวางรอเงินประจํางวด 

                     1.2.5.2 ตดิตามการเบกิจายเงินโครงการเยยีวยา จ.ปทุมธาน ีป 2555 แยก 

อาํเภอ และโรงพยาบาล อําเภอและโรงพยาบาล วางเบกิฏกีาครบทุกอําเภอ  และอยูระหวางรอ เงินประจํา

งวด    

              1.2.5.3 การตดิตามงบลงทุน รพ.สต.หนาแนน / เขตเมือง และ งบ ศสม. ป 2555 

อยูระหวางขัน้ตอนคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ  

ขอสั่งการ:  

 1.เรื่องงบประมาณขอใหตดิตาม กํากับ ดูแลอยางเขมขน   

 2.แผนการเงินการคลังป 2555 ขอใหทบทวน  

 3.ในหวงเดอืนมถิุนายน-กรกฎาคม ใหทกุอําเภอดําเนนิการประชุมจัดทําแผนการเงินการคลงัป 

2556โดยเฉพาะ หมวด 6 และสงแผนปฏบิตักิารป 2556 ใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรภายในเดอืน 

กรกฎาคม 2555 

 4.ใหสถานบรกิารทุกระดับจัดทํา Gap Analysis ตามเครือขายบรกิารสขุภาพที ่10 โดยจะนําเสนอ

ในทีป่ระชุมคณะรัฐมนตร ีในหวงเดอืนสิงหาคม โดยเฉพาะสถานบรกิารระดบั F ที่จังหวัดตองดูแลขอให

http://cost.cfo.in.th/�
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หนวยบรกิารสงกลุมงานพัฒนายทุธศาสตร ภายใน 15 มถิุนายน 2555 ซึ่งกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรจะ 

Upload file ตัวอยาง Gap Analysisของจังหวัดอํานาจเจรญิ ใหดูวาจะพัฒนาอะไรบาง 

        พจิารณาคุณสมบัตขิองผูที่ขอรับและขอยกเลกิเงินเพิ่มพเิศษ  สาํหรับแพทย  ทันตแพทย  

และเภสัชกร ทีค่ณะกรรมการบรหิารหนวยบรกิารหรอืหนวยงานเสนอมา  

        -  มผูีขอยกเลกิเงินเพิม่พเิศษ ฯ แพทย  ทันตแพทยและเภสัชกร จํานวน 1 ราย ดงันี้ 

นางกมลรัตน  วงษา  ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ กลุมงานคุมครองผูบรโิภค  

งานการเจาหนาที่  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอยกเลกิเงินเพิม่พเิศษฯต้ังแตวนัที่  1 มถิุนายน 2555 เปนตน

ไป     

   

2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

2.1 การประกวด สสอ.,รพ.สต. ดเีดนระดับเขต ปงบประมาณ 2555 ระหวางวันที่ 19-22 มถิุนายน 2555 

ดงันี้.. 

          วันที่ 19 มถิุนายน 2555 จ.ยโสธร 

         วันที่ 20 มถิุนายน 2555 จ.ศรสีะเกษ 

           วันที่ 21 มถิุนายน 2555 จ. อุบลราชธานี 

          วันที่ 22 มถิุนายน 2555 จ. อาํนาจเจรญิ 

2.2 กําหนดการนเิทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 2/2555 หวงเดอืนกรกฎาคม 2555 

      ระหวางวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2555  

2.3 กาํหนดตรวจราชการและนเิทศงานกรณปีกต ิและตรวจราชการแบบบรูณาการฯ รอบที ่2/2555 จังหวดั 

      อุบลราชธาน ีระหวางวันที่ 8-10 สงิหาคม 2555 พื้นที่รับการตรวจเยี่ยมระดับอําเภอ /ตําบล  ดงันี้ 

           วันที่  9 สงิหาคม 2555 (เชา)  รพ.สต.ศรไีค อ.วารนิชําราบ                                             

                                                  (บาย)  คปสอ.วารนิชําราบ  

                         (กาํหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

  **ทัง้นี้ ใหทุกอําเภอสงขอมูลตามตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ และตัวช้ีวัดระดับจังหวัด โดยตัด 

      ยอด ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2555 สงใหจังหวัดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ** 

2.4 กาํหนดการประชุม R2R ระดับกระทรวง วันที่ 10- 12 กรกฎาคม 2555 ณ อมิแพคเมอืงทองธาน ี

กําหนด 

      สมัครเขารวมประชุมผานทางเวบ็ไซต (www.hsri.or.th/r2rforum) ภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2555    

      คาลงทะเบยีน 2,000 บาท/คน หรอืจนกวาจะเต็ม หากพนกําหนดนี้แลว คาลงทะเบยีนจะเพิ่มเปน 

2,500    

      บาท/คน โดยเบกิคาใชจายในการประชุมจากตนสังกัด  

2.5 หมูบาน/ตําบลจัดการสุขภาพ 

 2.5.1 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครอืขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล โดยสนับสนุน

กจิกรรม 
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                 - พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตําบลละ 10,000 บาท (อําเภอละ 1 ตําบล)  

                 - ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตําบลจัดการสุขภาพ อาํเภอละ 5,000 บาท  

                   ***ตามรายละเอยีดการเบกิจายงบประมาณทีแ่นบ 

 2.5.2 โครงการพฒันาตําบลจัดการสขุภาพ จังหวดัอบุลราชธาน ีปงบประมาณ 2555 กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร ได upload ขึ้นในระบบหนงัสอืเวยีนใหแลว 

     ***ขอใหทุกอําเภอเตรียมการเบกิจายงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของโดยวางฎีกา ภายในวันที่  30 ม.ิย.

55 

 2.5.3 การประเมนิหมูบานจัดการสขุภาพ จังหวดัอบุลราชธาน ีป 2555 ประจําเดอืน มถิุนายน 

2555 

จังหวัดจะออกประเมนิหมูบานจัดการสุขภาพ ประจําเดอืน มถิุนายน 2555 โดยกาํหนด ประเมนิพื้นที่

หมูบานเปาหมาย ป 2554 หรอืป 2555 อําเภอละ 1 หมูบาน ระหวางวันที่ 18-22 มถิุนายน 2555  

             ขอใหอําเภอที่พรอม และ ตองการประเมนิ

            - ใบรับรองการผานเกณฑหมูบานจัดการสุขภาพระดับอําเภอ 

หมูบานจัดการสุขภาพ ในหวงเดอืนมถิุนายน 2555 

แจงรายช่ือหมูบานเปาหมายและวันที่ขอรับการประเมินเพื่อขอรับรอง หมูบานจัดการ สขุภาพจาก

คณะกรรมการระดบัจังหวดั พรอมกบั แนบเอกสารมาที่ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ภายในวันที่ 10 

มถิุนายน 2555 ดงันี้ 

            - แบบประเมนิตนเองของหมูบานที่ขอรับรอง(แบบประเมนิป 55) 

 2.5.4 สรุปบทเรยีนจากการออกประเมนิหมูบานจัดการสขุภาพ 

2.5.5 การประเมนิตําบลจัดการสขุภาพ 

      จังหวัดและศูนยฝกอบรมสุขภาพภาคประชาชนไดเตรยีมการออกประเมนิตําบลจัดการ 

สุขภาพ ในหวงเดอืน กรกฎาคม 55 เพื่อประเมนิผลและรับรองเปน "ตําบลจัดการสุขภาพดี วถิชีีวติไทย" โดย

ใชเกณฑการประเมนิตําบลจัดการสุขภาพดวีถิไีทย ประกอบ ดวย 5 ระดบั   คอื ระดบัพื้นฐาน ระดบั

พัฒนา  ระดับด ีระดับดีมาก และ ระดับดเียี่ยม  

    

3. กลุมงานควบคุมโรค 

3.1 การดําเนนิงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื 

ตามนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนืของกรมควบคุมโรค      เพื่อพัฒนากลไกและ

แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยกําหนดใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

7 อุบลราชธานี เปนตัวแทนของกรมควบคุมโรค แตงตั้งคณะกรรมการออกตดิตามประเมนิ ประกวด เพื่อ

เชิดชูเกยีรต ิใหรางวัล การพัฒนาอําเภอ ควบคุมโรคเขมแข็งดีเดนระดับเขต  ในระหวาง วันที่ 5 – 18 

มถิุนายน 2555 ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จํานวน 6 อําเภอนัน้ 

              กลุมงานควบคุมโรคไดพจิารณาคัดเลอืกอําเภอที่เปนตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 

อําเภอ โดยมกีําหนดการออกประเมนิและประกวด เพื่อเปนตัวแทนระดับเขต ดังนี้  
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วันเดอืน ป 
อําเภอ 

ชวงเชา ชวงบาย 

5 มถิุนายน 55 
สมัภาษณผูบรหิาร  

  นพ.สสจ. / ผชชว. 

สนทนากลุม(วจัิยประเมิน) 

อ. พบิูลฯ สุม รพ.สต. 1 แหง 

11 มถิุนายน 55 
อําเภอเขื่องใน  

  สุม รพ.สต. 1 แหง 

   อําเภอดอนมดแดง  

   รพ.สต.เหลาแดง 

15 มถิุนายน 55 
อําเภอสริินธร  

  รพ.สต.ชองเม็ก 

อําเภอโพธิ์ไทร  

   รพ.สต.สองคอน 

18 มถิุนายน 55 
อําเภอศรเีมอืงใหม  

  รพ.สต.จันทัย 

 

 

 

3.2 ผลการดําเนนิงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื 

 ผลการประเมนิตนเองพบวา ทุกอําเภอมรีะดับคะแนนมากกวา รอยละ 80 และพบวายงัมปีญหา

เรือ่งการสงรายงาน(event based) ซึ่งจังหวัดจะออกติดตามดูในเชิงคุณภาพตอไป  

3.3 รายงานสถานการณโรคเฝาระวงัทางระบาดวทิยาเดอืนพฤษภาคม 2555 

 ตัง้แตเดอืนมกราคมเปนตนมา มีรายงานผูปวยอาหารเปนพษิเนื่องจากการรับประทานเห็ด จํานวน 

27 ราย พบมากที่สุดที่อําเภอบุณฑรกิ และ เสยีชีวิต 2 รายที่อําเภอโพธิ์ไทร 

 สถานการณไขเลอืดออก จังหวัดอุบลราชธานี ดูตามเปาหมายเดอืนพฤษภาคม พบวาต่ํากวาเกณฑ 

มพีื้นที่ตองเฝาระวังเนื่องจากมผูีปวยเปนกลุมกอน ไดแกอําเภอ เขมราฐ และ ตระการพชืผล  

 

ขอสั่งการ: 1.อาํเภอใหทมี SRRT ประเมนิ HI, CI ในหมูบานทีม่พีื้นทีเ่สีย่ง เสีย่งสงู เสีย่งซ้าํซาก ไมตองทาํทกุ

หมูบาน ซึง่พื้นทีเ่สีย่งมอียูประมาณ รอยละ 25 ของพื้นที ่หากพบผูปวยสงูอยูแสดงวาการบรหิารจัดการใน

การควบคุมโรคไมไดผล 

 

3.4 สรุปผลการดําเนนิงานวณัโรค ประจําเดอืนพฤษภาคม 2555 

 สถานการณวัณโรค จังหวัดอุบลราชธาน ีขึ้นทะเบยีน 112 ราย  M+ จํานวน 73 ราย Admit ทําได

เกนิรอยละ 80 การคดักรองอาจมปีญหาบางในเรือ่งการตรวจเสมหะและ X-ray แตอยูในเกณฑรอยละ 80 

ปญหาการเยี่ยมบานยังคงพบวามปีญหาตอเนื่องทําไดเพยีงรอยละ 50 Success rate  รอยละ 94  Success 

rate  สะสม รอยละ 91.9 

 

4.กลุมงานสงเสรมิสุขภาพ 

              4.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคค ีประจําป 2555 กําหนดพธิเีปดการแขงขันในวันที่ 7 มถินุ   

2555 และพธิปีดการแขงขันวันที่ 8 มถิุนายน 2555  

              4.2 กลุมงานสงเสรมิสุขภาพกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร “การดําเนนิงานคลนิกิ ไรพงุ” 
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(DPAC )กลุมเปาหมายรวมการประชุม ไดแก จนท.ผูรับผิดชอบงานจาก รพช., สสอ. และ รพ.สต. แหงละ ๑   

โดยแบงเปน ๒ รุน ดงันี้ 

              รุนที่ 1 จนท.จาก รพช.,สสอ.และรพ.สต. โซนที่ 1และโซนที่ 2 วันที่  21-22  มถิุนายน  2555  

              รุนที่ 2 จนท.จาก รพช.,สสอ.และรพ.สต. โซนที่ 3และโซนที่ 4 วันที่  4-5  กรกฎาคม 2555 

หนวยงานทีส่มัครเขารับการประเมนิองคกรไรพงุ ใหเตรยีมรับการประเมิน โดยคณะ กรรมการ จากศูนย 

อนามัยที่ 7 อุบลราชธาน ีในระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 และในการประเมนิครัง้นี้ศูนยฯจะสุม 

ประเมนิองคกรเดิม คอื รพ.บณุฑรกิ จึงขอใหเตรยีมการ รับการประเมนิดงักลาว สําหรับองคกรที่สง 

เอกสาร เพือ่รับการประเมนิในป 2555 ไดแก  

             1.โรงพยาบาลคายสรรพสทิธปิระสงค  

             2.โรงพยาบาลกุดขาวปุน  

             3.โรงพยาบาลสําโรง  

             4.โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  

             5.โรงพยาบาลดอนมดแดง  

             6.โรงพยาบาลศรีเมอืงใหม   

 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

              5.1 งานยาเสพติด     

                  1.1 รายงานผลการบาํบดัรักษาผูปวยยาเสพตดิ ประจําเดอืน พ.ค. 2555 

                  1.2 การตรวจตดิตามผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ จังหวัด 

อุบลราชธานี  

              5.2  คณะกรรมการประกวดโครงการ To Be Number One กําหนดลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน 

การประกวดกจิกรรมในโครงการ  To Be Number One  ระดับประเทศ ป ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัด 

อุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานไีดรับคัดเลอืกผานเขาสูการประกวดระดับประเทศ จํานวน ๒ ประเภท 

คอื  

                   - ประเภทจังหวัด To Be Number One(ประเภทตนแบบ) 

                   - และประเภทTo Be Number One ในสถานศกึษา ตัวแทน คอืโรงเรยีนปทมุพทิยาคม    

              ในวันที่ ๘ มถิุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น  ณ หองประชุมสนุยี ตรยิางกรูศรี โรง

เรยีนเบญ็จะมะมหาราช   โดยภายในงานมกีารนําเสนอผลการดําเนนิงาน  To Be Number one จังหวัด

อุบลราชธานี  การจัดบธู นิทรรศการ และการแสดง ของสมาชิกชมรม To be Number One 

              ขอเรยีนเชิญคณะกรรมการTo Be Number one จังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอําเภอ และ

ผูรับผิดชอบงาน To be Number One  ประจําอําเภอทุกแหง รวมตอนรับ คณะกรรมการ

ระดบัประเทศ  พรอมทัง้ตอบขอซักถามและใหขอมูล     

               ***การแตงกาย สวมเสื้อ To Be Number One หรอื แตงกายสุภาพ 
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6. กลุมงานคุมครองผูบรโิภค 

               การสัง่ซื้อยาควบคมุพเิศษ เชน ซโูดเอฟดนี ขอใหมคีวามรัดกุม และผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ตองลงนามเซนตจรงิ และใหตระหนักใน 9 มาตรการในการสัง่ซื้อ 

 

7. งานบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ  

               ไมมวีาระการประชุม 

 

8. กลุมงานประกันสุขภาพ 

                 8.1 ความครอบคลุมการมหีลักประกันสุขภาพเดอืน เมษายน  2555 ขอมูล สปสช. รอยละ 

99.927  ขอมูลจังหวัดอุบลราชธาน ีรอยละ 99.96 

                 8.2 สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  แจงตดิตามโรงพยาบาลทีย่งัไมบนัทกึ Hospital  Profile ได

แก..       

                       1.รพ.โขงเจียม  2.รพ.กุดขาวปุน  3.ตาลสุม  4. สรินิธร  5. ทุงศรอีดุม  6. ศูนย ม.อุบล  

7.นาเยยี 8. เหลาเสอืโกก  9. โคกสมบูรณ  10. น้ําขุน  ขอใหดําเนินการบันทกึขอมูลใหแลวเสร็จภายใน

วันที่  30  มถิุนายน2555 

 

9. กลุมงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

    9.1 งานพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมิ

       - ขอใหทุกอําเภอสงขอมูลเครอืขายการดูแลสุขภาพ “หมอครอบครัว  ประจําตัวทุกครัวเรอืน” 

 

       - ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการดําเนนิงานตามแนวทางการสรางโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.

สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)  คณุภาพแมแบบ 

ประธาน(นพ.สุวทิย) : บรรยายหมอครอบครัว ประจําตัวทกุครัวเรอืน 

 

ขอสั่งการ: ในการเขยีนโครงขาย ตองมสีวนรวมทกุฝาย อาจจะตองเชิญแพทยประชุมทําความเขาใจกอน 

ตอไปแพทยที่ปรกึษาในโรงพยาบาล ระดับ M1  M2 อาจตองม ีP4P(จายคาตอบแทนตามภาระงาน )ซึง่เปน

เรื่องที่ตองคุยในรายระเอยีดอกีคร้ัง ตามโครงขาย นักสุขภาพประจําครอบครัว(นสค.) โดย อสม.ตองมี

ทะเบยีนผูปวยในมอื เชนผูปวยทีต่องดแูลพเิศษ มเีทาไหร ดแูลอยางไร 

 

10. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      10.1  กําหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพ HA โดย QRT ระดบัจังหวดั 

ลําดับ วันที่ โรงพยาบาล 

1 8 มถิุนายน 2555 รพ.โพธิ์ไทร 

2 15 มถิุนายน 2555 รพ.บณุฑรกิ 

3 15 มถิุนายน 2555 รพ.ทุงศรอีดุม 
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10.2  ประชุมการนเิทศทางการพยาบาล วนัที่  21 – 23  มถิุนายน 2555  ณ หองประชุมปทมุราช

วงศา  

โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  กลุมเปาหมายหมาประกอบดวย หัวหนากลุมการพยาบาล และ

หัวหนางานพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทกุแหงๆ ละ 6 คน รวม 130 คน  

             10.3 สรุปความกาวหนาในการดําเนนิงาน PMQA,TQA ประจําเดอืน พฤษภาคม  2555  ระดบั

จังหวดั 

               10.4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานไีดสงผลงานใหบรกิารประชาชนเพื่อขอรับ

รางวลับรกิารภาครัฐแหงชาติ(Thailand Public Service Awards)จากสํานกังาน ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2555 

จํานวน 7 เรื่อง  

              10.5 โครงการพัฒนาศักยภาพทมี QRT  ในหนวยบรกิารปฐมภูมิ สปสช. เขต 10 

อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ จากสาํนกังาน หลักประกันสุขภาพแหงชาตเิขต 10 อบุลราชธานี  เพื่อดําเนนิการพัฒนาหนวย

บรกิารปฐมภูมใิห ผานเกณฑคณุภาพมาตรฐานPCA  (Primary  Care  Award) เครอืขายปฐมภูมิ ขัน้ที่ 5 

รอยละ 10 ของสถานบรกิารทัง้หมด นั้น 

              กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบรกิาร   ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพทมี 

QRT  ในหนวยบรกิารปฐมภูม ิสปสช.เขต 10 อบุลราชธานี ปงบประมาณ 2555 โดยพัฒนา QRT ใหมี

ความรู  ความสามารถ และเปนที่ปรกึษา ในการพัฒนาหนวยบรกิารปฐมภูม ิตามมาตรฐาน PCA ตลอดจน

พัฒนา โปรแกรมการประเมนิคุณภาพเครอืขาย ใหเปนเครื่องมอื ที่ใชในการดําเนินงาน กาํหนดการอบรม

จะแจงใหทราบภายหลัง  

 

11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 

 11.1 งานทันตสาธารณสุข  

                   11.1 สรุปผลการดําเนนิงานทันตกรรมเคลื่อนที่ เดอืนพฤษภาคม 2555  

                    1.1.1 หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ (คาราวานฯ)  

                       

11.2  แผนปฏบิัตงิานเดอืนมิถุนายน 

      * วันที่ 5 มถิุนายน 2555 ประชุมผูประสานงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หอง

ประชุม 2  

สสจ.อบ. กลุมเปาหมายเปนผูประสานงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. รพศ. รพท. รพช. และ สสอ.ทุก

แหง 

                            * วันที่ 26 มถิุนายน 2555 ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ณ 

หองประชุม1 สสจ.อบ. 

                     11.3  แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  

• วันที่ 7 มถิุนายน 2555 บานไทยบญุม ีหมูที ่14  ตําบลตบหู อําเภอเดชอุดม  
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• วันที่ 21 มถิุนายน 2555 บานกุดกลอย หมูที่ 5 ตําบลโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน  

       11.4  แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 

                    11.5 แผนออกใหบรกิารทนัตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

                                   *    วันที่ 20 มถิุนายน 2555   

              11.2  งานโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพ  

                    11.2.1 กําหนดการสงเอกสารขอรับการประเมนิรับรองเปนโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพระดับ

เพชร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 (รายละเอยีดตามหนงัสอืทีแ่จงแลว) 

                    11.2.2  การดําเนนิงานตามเกณฑตัวช้ีวัดน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยในโรงเรยีนในป  

2555  จังหวัดไมมชุีดอุปกรณตรวจคุณภาพน้ําสนับสนุน ขอใหตดิตอประสานกับศูนยหองปฏบิัตกิาร กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสขุ โดยตรงทีห่มายเลขโทรศัพท 0-2968-7600,0-2968-7603 ตอ 4800 

โทรสาร 0-2968-7604 

 

12. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   

12.1  ยกเลกิการกรอกขอมูลการตรวจสุขภาพประชาชน 15 ปขึ้นไปในโปรแกรม Health check ให

กรอกขอมูลใน โปรแกรม JHCIS แทน ซึ่งมเีวลาในการกรอกขอมูลใหมในโปรแกรม JHCIS ถงึ 30 มถิุนายน 

2555   

 

13.งานควบคุมโรคไมตดิตอ 

 13.1  การรณรงค ตรวจภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  “ดตูา เบิง่เทา เฝา

ไต” 

 13.2  การอบรมแพทยประจํา ภายใตโครงการตรวจอัลตราซาวดมะเร็งตับและทอน้ําดี 

              เครอืขายบรกิารสขุภาพ เขต 10 จัดทําโครงการตรวจคัดกรองรักษามะเร็งตับและทอ

น้ําดี   เฉลมิพระเกยีรต ิ 

164 พรรษา มหาราชา มหาราชินี  เครอืขายบรกิารสุขภาพที่ 10 ไดกําหนด ใหมกีารฝกอบรมทักษะการ

ตรวจ 

อัลตราซาวด ใหกับ แพทยประจําโรงพยาบาลทุกแหงๆละ 1 คน  กาํหนดสงฝกที ่โรงพยาบาลศรนีครนิทร 

มหาวทิยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 14-15 มถิุนายน 2555 โดยรุนที่ 1 ประกอบดวยแพทยจาก 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ,โรงพยาบาล ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ, โรงพยาบาลวารนิชํา

ราบ, พบิลูมังสาหาร, ตระการพชืผล, เขื่องใน, เขมราฐ ,น้าํยนื,  มวงสามสบิ      

 13.3  การประชุมวชิาการ มะเร็งสญัจร  21 มถิุนายน 2555  

              สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมมอืกับ ศูนยมะเร็งอบุลราชธาน ีไดจัดกจิกรรม

วชิาการดแูลรักษา มะเร็งเตานมและมะเร็งตับและทอน้ําดี โดยเนนการ ใหความรูแกบุคลากรสาธารณสุข

เกี่ยวกับการดูแล รักษา ผูปวยมะเร็งเตานม และ มะเร็ง ตับและทอน้ําด ี  

              ขอใหบุคลากรจากหนวยงานของทานเขารวมประชุมดังกลาวในวันที่ 21 มถิุนายน 2555 เวลา 

8.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 1 อาคาร๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลสรรพสทิธ ิ
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ประสงค    

              ทั้งนี้โปรดสงรายช่ือพรอมรายละเอยีดผูเขารับการฝกอบรม ไปยงั งานควบคุมโรคไมตดิตอ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ภายในวันที่ 13 มถิุนายน 2555             

 13.4  การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพประชาชน 

               ขอใหทุกอําเภอสงรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(เปาหมาย อาํเภอละ 2 หมูบาน) เพื่อตดิตาม

ผลการดําเนนิงาน หลังปรับเปลี่ยนรอบ 3  เดอืน อาํเภอทีส่งรายงานแลว ม ี7 อาํเภอ ไดแก  กุด

ขาวปุน  เขมราฐ  ศรเีมอืงใหม  สวางวรีะวงศ  สรินิธร  น้ําขุน  บณุฑรกิ  อําเภอที่เหลอื  ขอความรวมมอื

สงผลการประเมนิรอบที ่1 ภายใน  10 มถิุนายน 2555  หมูบานขยาย 40 % โดยใชงบ PP specific Group 

(PPE) ของแตละเครอืขายดําเนนิ การ  ขณะนี้มอีําเภอรายงานผลการดําเนินงานมา

ทั้งสิ้น  8  อําเภอ  ไดแก เมอืง,  ดอนมดแดง,  เหลาเสอืโกก, กุดขาวปุน,  เขมราฐ  

นาตาล,  นาเยยี,  บณุฑรกิ   สวนอําเภอที่เหลอืยังไมมีผลการดําเนนิงาน ขอใหดําเนนิการงานใหแลวเสร็จ

ภายใน เดอืน มถินุายน 2555 นี้ และ รายงานผลการดําเนนิงาน กอนปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ใหจังหวัด

ทราบ ภายในเดอืน กรกฎาคม 2555 

             13.5 การดําเนนิงานโครงการสุขภาพดวีถิชีีวิตไทย  

                ขอความรวมมือทาน ดําเนนิการประเมนิตนเองทัง้ระดับหมูบานรพ.สต.,รพช.,รพท.,รพศ., 

สสอ. ตามแบบฟอรมและรายละเอยีดทีส่วนกลางกาํหนด ทั้งนี้  สามารถ Dowload แบบฟอรม

ได  http://uploadfile.phoubon.in.th/ งาน2

             13.6 ผลการดําเนนิงานตรวจมะเร็งปากมดลกู 

                           ผลงานเฉพาะป 2555   เปาหมายไมต่าํกวา รอยละ 20     

ควบคุมโรคไมตดิตอ รับ-สง ขอมูล DM/HT หัวขอ กรอบการ

ประเมนิคดัเลอืกผลงานดเีดน ดเียีย่ม ภายใตโครงการบูรณาการสขุภาพ ดวีถิชีีวติไทย   

1. อําเภอที่มีผลการดําเนนิงานเฉพาะป สูงสุด คอื อ.ศรเีมืองใหม (รอยละ 15.87)  สรินิธร(รอยละ  

15.78)  ทุงศรอีดุม (รอยละ 14.36) ภาพรวมจังหวดั รอยละ  9.06  ผลงานสะสมป 2553-2555  

เปาหมาย ไมตํ่ากวา รอยละ 80  

                2. อําเภอที่มผีลงานสะสม 3 ป สูงสุดคอื อ.มวงสามสบิ(รอยละ 66.71) อ.โพธิ์ไทร(รอยละ

66.18) อ.นาจะหลวย (รอยละ 63.00) ภาพรวมจังหวดั  รอยละ 49.85  

                           ผลงานเปรยีบเทยีบระหวางเดอืน กมุภาพันธ  และ มนีาคม 55 เมื่อคดิความ

ครอบคลุมของ ผลงานที่เพิ่มขึ้นระหวางเดอืน พบวา อาํเภอทีม่ผีลงานระหวางเดอืน เพิม่มากทีส่ดุ คอื อ.

ทุงศรอีดุม รอยละ 7.59  ต่ําสุดคอื อ.น้าํยนื  รอยละ 0.29 (39 คน) 

              13.7 การตรวจคนหามะเร็งตับและทอน้ําดี  

                           จากการประชุมยุทธศาสตร กําจัดพยาธใิบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ําด ีวาระคนอสีาน 

และ ทีป่ระชุม คณะกรรมการบรหิารเขต 13  ไดมมีตใินการดาํเนินงานโครงการตรวจ คดักรอง รักษา 

มะเร็งตับ และทอน้าํด ีดวยวธิอีลัตราซาวด  โดยมกีารปรับเปลี่ยน เกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดําเนนิงาน

และ ลักษณะการปฏบิัติงาน โดยสรุปดังนี้  

 

 

http://uploadfile.phoubon.in.th/%20งาน�
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ยทุธศาสตรระดบัภาค “กําจัดพยาธใิบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ําดี วาระคนอสีาน” “นองโอวี พี่คอ

แลง” กลุมเปาหมาย     

                  

1.ประชาชนทัว่ไป  

1. เคยตรวจพบพยาธใิบไมตับ (OV+) และอายุ > 40 ป  

2. เปนบุคคลในครอบครัวมปีระวัตเิสยีชีวติดวยมะเร็งตับ หรอืทอน้ําดี โดยนับสายตรง 3 ช้ัน 

ไดแก   พอแม  พี่นอง  ลกู ของผูเสยีชีวิต  และมี   อาย ุ> 40 ป  และอาศัยอยูภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืไมต่ํากวา  20 ป   (ผูเสยีชีวติ ยอนหลัง 3 ป)  

3. เปน Case Hepatitis B  เปนมาไมต่ํากวา 10 ป และมีอายุ >30 ป   

4. บุคคลอายุ >30 ป ทีม่ารดามปีระวตัเิปน Hepatitis B  

5. เปนผูปวยกลุม Alocholic  หรอื  cirrhosis    โดยมอีาย ุ>40 ป  

6. เปนผูปวยกลุม Chronic Active Hepatitis B โดยมอีายุ >40 ป  

2. ขาราชการ มอีายุ > 40 ป และ อาศัยอยูภาคอสิาน >  20 ป     

วธิกีารดาํเนนิงาน  

                     สสอ. และ รพช. รวมกนัคนหากลุมเปาหมาย , ดําเนนิการตรวจอัลตราซาวดเบื้องตน โดย

แพทยประจําของแตละโรงพยาบาล  หากพบรายที่สงสัย หรอืไมแนใจ ใหสงตอไปยงั รพ.แมขาย (ตามวันที่

กําหนด) การนัดตรวจยนืยันที่ รพ.แมขาย ทาง สสจ. รวมกบั ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี จะนําทมีรังสีแพทย 

ออกตรวจยนืยันอกีครัง้ 

 

14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 

 14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบรจิาคโลหติเคลื่อนที่ จังหวดัอบุลราชธาน ีปงบประมาณ 2555 

 14.2  สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ขอสั่งการ: เรื่องนิ่ว จะเชิญหัวหนากลุมการพยาบาลเปน Manager ในระดบัโรงพยาบาล จะเชิญประชุม

รวมกับงานควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อจัดการปญหาเรื่องมะเร็งตับ และถุงน้ําด ีรวมไปถงึเบาหวาน ความดัน

โลหติสูง ซึ่งขณะนี้ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานพีบนิ่ว ประมาณ 400 ราย เมื่อพบแลวตองมกีารบําบัดอยาง

รวดเร็ว ถาตองผาตัดหรอืสลายนิ่ว หากพบผูปวยโซน 1,2 สงตอ รพศ.สรรพสทิธิฯ์และ รพ.๕๐ พรรษา 

โซน 3,4 สงตอ รพร.เดชอดุม และวารนิชําราบ  

 

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

              15.1 สรุปผลการใชยาสมุนไพรในหนวยบรกิาร 

              15.2 สรุปผลการใหบรกิารผูปวยนอกที่มารับบรกิารดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

ในหนวยบรกิาร 
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ขอสั่งการ: สถานการณรางจดืเปนอยางไร รวมไปถงึการใชยาสมุนไพรเพยีงพอหรือไม ควรมกีารวาง

แผนการใชยาในแตละป แตละชนดิ  เพื่อเปนขอมูลในการผลิต มอบฝายทีร่บัผิดชอบไปวเิคราะห 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6  เรือ่งจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสขุอาํเภอ 

 

                 6.1  สาธารณสุขอําเภอ 

                       * ปญหาเรื่อง Fix cost  ของ รพ.สต. 

                       * การศกึษาดงูานของกลุมผูบรหิาร 

                         ขอเชิญกลุมสาธารณสุขอําเภอประชุมหลังจากนี้ 

ขอสั่งการ: มอบ คณุ ปรีชา แจงรายละเอยีด Fix cost  ใหกลุมสาธารณสุขอําเภอทราบ ตามรายละเอยีดที่

ทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเห็นชอบ ซึ่งจังหวัดจะโอนตรงไปถงึ รพ.สต. 3 เดอืน ตอ ครัง้ 

 

             6.2 โรงพยาบาล 

                          รพ.โพธิ์ไทร: จากสถานการณการรับประทานเห็ดพษิแลวเสยีชีวติที่อําเภอโพธิ์ไทร 

จํานวน 2 ราย จากการสอบถามขอมูลพบวาคนไขมกีารรับประทานรางจดืแลว แตไมสามารถชวยไดซึง่

รางจดืที่รับประทานเปนสวนของใบ แตสรรพคุณทางยาของรางจดืจะมสีรรพคณุเฉพาะสวนราก 

                          รพ.เขื่องใน: สอบถามความกาวหนาในการเบกิจายคาตอบแทนฉบับ 4  ฉบับ 6 

                          หัวหนางานการเงิน: ยังไมมกีารโอน เนื่องจากอยูในระหวางการตรวจสอบ 

                          หัวหนากลุมงานบรหิาร: จะเรงดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวนัที ่5 มถิุนายน 2555 

และเดอืนนี้ทานที่ดํารงตําแหนงตํ่ากวาระดับ 8 ลงมา รวมถงึ ลกูจางประจํา สามารถรับเงินเดอืนใหมได 

สวนคําสั่งเงินเดอืน 15,000 บาท ของขาราชการ และ ลกูจางประจํา กาํลังจะดําเนนิการเบกิจายให สวน

ลูกจางช่ัวคราว กระทรวงฯขอใหชะลอไวกอนเพื่อขอพิจารณางบประมาณที่ตองใช 

                                                

ระเบยีบวาระท่ี 7  เรือ่งอืน่ๆ 

 

      ไมมี 

ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 

 

   ลงช่ือ.........................................ผูบนัทกึรายงานการประชุม  

                       (นางดารณ ี เผาผา) 

        กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

   

   ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม  

                                 (นางสริพิร  วงศตร)ี 
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               หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 

            (นายสวุทิย  โรจนศักดิ์โสธร) 

   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

                                                        ประธานการประชุม 

 

 

 
    

 

 


