
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 9/2553 

วนัที่  29  กนัยายน  2553  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

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

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 

1. นายสุรพร  ลอยหา                  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. นายสุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร      รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. นายนิพนธ์  มานะสถิตพงศ ์                  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

4. นางนํ้าเพชร  ตั้งยิง่ยง      รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

5. นางปริญญา  ผกานนท ์     รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

6. นายสุพจน์  บุญทา                ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

7. นายจรัญ  ทองทบั              แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

8. นางสุภทัรา  กอ้นคาํดี                   แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

9. นายสมัพนัธ์  มุณีรัตน์           แทนผูอ้าํนวยการศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท่ี์ 5 อุบลราชธานี 

10. นางอารี  จึงเจริญพระมุข                    แทนผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรฯ 

11. นางสาวละออ  จนัสุตะ      แทนผูอ้าํนวยการศนูยอ์นามยัท่ี 7 อุบลราชธานี 

12. นางกนกวรรณ  มุจรินทร์     ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7  อุบลราชธานี 

13. นางสิริพร  วงศต์รี      หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

14. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ           หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

15. นายประทีป  บุญธรรม   หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

16. นางสาวกาญจนา  มหาพล         หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค     สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

17. นางรําไพ  สุวนาม          หวัหนา้กลุ่มกลุ่มงานประกนัสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

18. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง        หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร           สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

19. นางนภาพร  จนัทนบ หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

20. นายวโิรจน์  เซมรัมย ์ หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

21. นายระว ี แววศรี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

22. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี          ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชาลงกรณ 

23. นายธวติั  บุญไทย         ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

24. นายดนยั  เจียรกุล                ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

25. นายสุทธินนัทร์ โคตะสิน             แทน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
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26. นายภิรักษ ์ รุ่งพฒันาชยักุล               ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

27. นายลิต  แสงแกว้               ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 

28. นายพฒันา  ตนัสกลุ                 ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 

29. นายณฐันนท ์ พีระภาณุรักษ ์            ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

30. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร        ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

31. นายสิทธาคม  ผูส้ันติ        ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

32. นายพิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง           ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

33. นายประวร์ี คาํศรีสุข                  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้ายนื 

34. นายปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์                  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดอุดม 

35. นายสมยั  พลูทอง             สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 

36. นายธานินทร์  ไชยานุกลู          สาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี 

37. นายธนายทุธ  ศรไชย                 สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 

38. นายธีระวฒัน์  วีระพนัธ์          ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ 

39. นายสัมพนัธ์  กุลพร                                                         สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

40. นายทองอินทร์  ชยัธานี             สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 

41. นายวรวทิย ์ สอดศรี      ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 

42. นายไพรัช  จนัทพนัธ์                        สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

43. นายชูวทิย ์ ธานี                           สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

44. นางศิวาภรณ์  เงินราง      สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่ 

45. นายยรุวฒั  ทองผา         สาธารณสุขอาํเภอกุดขา้วปุ้น 

46. นายณรงค ์ แผลงศร              สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

47. นายอดุลย ์ วรรณชาติ      สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

48. นายลาํพนู  ฉวรัีกษ ์              สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

49. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม               สาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 

50. นายทนงศกัด์ิ  หลกัเขต                        สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

51. นายวนิยั  แกว้พรหม       สาธารณสุขอาํเภอวา่งวีระวงศ ์

52. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู              สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

53. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ                สาธารณสุขอาํเภอนาเยีย 

54. นายประกอบ  ศรศิริ            สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 

55. นายมธัยม  สุพฒัน์            สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

56. นายสุทิน  กมลฤกษ ์      สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

57. นายวานิช  สายยนื         สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 
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58. นายชวน  จนัทร์เล่ือน                สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายืน 

59. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ                สาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น 

60. นางอุษณีย ์ เกิดมี          นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

61. นางฉฐัฉว ี ใจแกว้         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

62. นางจิรวฒัน์ สุสิงห์         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

63. นางเพญ็ศรี สมชยั         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

64. นายจกัพนัธ์  บุญส่ง  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

65. นางอลิษา สุพรรณ         นกันกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการสนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

66. นายชยัสิทธ์ิ เรืองโรจน์     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

67. นางสาวจิรภร      วลิยัรัตน์       นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

68. นายคมกริช ละคร            ทนัตแพทยช์าํนาญการ                         สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

69. นางพิชญาภา      ฮงทอง         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

70. นางพิสมยั          วรรณชาติ      นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

71. นายวรีะพนัธ์ ซ่ือสัตย ์         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

72. นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย    เภสัชกรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

73. นางลาํดวน ศรีขาว         นกัวชิาการเงินและบญัชีชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

74. นายวษิณุ สุภศร         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

75. นางสุชารัตน์ ดวงแกว้         นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

76. นางวภิาลกัษณ์ ชุติเดชานุกลู เจา้พนกังานสาธารสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

77. นางสาวฑิฆมัพร พนัธ์ุพินิจ     เภสัชกรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

78. นางธิดารัตน์ บุญทรง        นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

79. นางกมลรัตน์ วงษา         เภสัชกรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

80. นางวลีรัตน์ อภยับณัฑิตกลุ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

81. นายปรีชา ทองมูล         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

82. นางสาวจินตนา  พรมลาย         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

83. นางดารณี เผา่ผา         เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

84. นายปัญญาวธุ ไพเราะ         นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

85. นายชยัชาญ บุญคูณ         นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ         โรงพยาบาลตาลสุม 

86. นายธวชั ขนัตีสาย       ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอตาลสุม    สสอ.ตาลสุม 

87. นายสุระ เสนาเทพ       นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ         โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 

88. นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง       นกัวชิาการสาธารณสุข     สสอ.ตาลสุม 

89. นางสาวพฒัน์พร อุ่นวงศ ์        พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ      โรงพยาบาลเข่ืองใน 



 4 

90. นายอุทยั  เลียงหิรัญถาวร  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ                 สสอ.เข่ืองใน 

91. นายอุทยั  นิปัจการสุนทร  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ           สสอ.เมืองอุบลฯ 

92. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา       นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ        สสอ.ม่วงสามสิบ 

93. นางเยาวลกัษณ์ โภคละทววีงศ ์   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                            สสอ.เข่ืองใน 

94. นายชนะ หอมจนัทร์ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ               สสอ.โพธ์ิไทร 

95. นายประยงค ์ สุดสุข  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ             สสอ.กดุขา้วปุ้น 

96. นายสนัติ ศรัทธาพนัธ์ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ          สสอ.ศรีเมืองใหม่ 

97. นายวชิิต พุม่จนัทร์ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ        สสอ.เหล่าเสือโกก้ 

98. นายสุพล การกลา้  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                   รพ.ตระการพชืผล 

99. นายเชาวฤทธ์ิ  พจมานเมธี นกัจดัการงานทัว่ไป               รพ.กดุขา้วปุ้น 

100. นายจาํรัส พรมบุญ  นกัวชิาการสาธารณสุข                 สสอ.เขมราฐ 

101. นางสาวจิรภสัษร  สุระมลู นกัวชิาการสาธารณสุข         รพ.เขมราฐ 

102. นายชนะจิต ศรีภกัดี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                           รพ.โพธ์ิไทร 

103. นางสาวแพรพลาส  ผอ่งแผว้ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                       สสอ.กดุ ขา้วปุ้น 

104. นายวริะ พวงจนัทร์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                        สสอ.โพธ์ิไทร 

105. นางอรทยั มุสิตา  นกัจดัการงานทัว่ไป     รพ.โพธ์ิไทร 

106. นายสากล สีทากุล  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ                  สสอ.นาตาล 

107. นายพงศภ์ณต ์ ศรีสมบูรณ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                     สสอ.ศรีเมืองใหม่ 

108. นางสาวระดาพร  วงศจ์นัทร์ นกัวชิาการสาธารณสุข                 รพ..ศรีเมืองใหม่ 

109. นายสรพงศ ์    ขลุ่ยเงิน  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ                  สสอ.เขมราฐ 

110. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ์ นกัจดัการงานทัว่ไป         รพ.นาตาล 

111. นายธนศกัด์ิ ธงศรี  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                           สสอ.สาํโรง 

112. นายสิทธิชยั     วทิิตถิรานนัทร์ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ                               สสอ.สาํโรง 

113. นายพิทกัษ ์ ทองทวน นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ        รพ.พิบูลมงัสาหาร 

114. นายเอกรัฐ แกว้สง่า  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                      รพ.วารินชาํราบ 

115. นายชาํนาญ เหลากลม นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                 สสอ.สิรินธร 

116. นายณรงคช์ยั   อนัช่ืน  นกัจดัการงานทัว่ไป         รพ.สาํโรง 

117. นายวษิณุ จาํรูญพงษ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                  รพ.พิบูลมงัสาหาร 

118. นายสุทศัน์ สีทน  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                  สสอ.สวา่งวรีะวงศ ์

119. นายมรกต ลอยนวล นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ                         สสอ.โขงเจียม 

120. นายไชยา พรหมเกษ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ      สสอ.พิบูลมงัสาหาร 

121. นายสุวทิยช์ยั  ทองกลู  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ             สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
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122. นายประจกัษ ์ สุพรหม  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ                  สสอ.นาจะหลวย 

123. นายอุทยั โมขทิพย ์ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ                       สสอ.บุณฑริก 

124. นางสุภาภรณ์    เพียะวงศ ์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ     รพ.บุณฑริก 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

• นโยบาย นพ.สสจ.อบ.ปีงบประมาณ 2554 

• แผนปฏิบติัการปีงบประมาณ 2554  ใชก้ลยทุธ์หลกัหมู่บา้นจดัการสุขภาพเนน้  

กระบวนการ(process) คือ การประชาคม  การจดัทาํแผนพฒันาชุมชน และ สุขศึกษาประชาสัมพนัธ์  ในการ

ขบัเคล่ือนการพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงในปีน้ีจะใชก้ารสุ่มสาํรวจใหค้ะแนนแต่

ละพื้นท่ี ขอใหทุ้กอาํเภอไดเ้ร่ิมจดัทาํแผนระดบัหมู่บา้น ตาํบลไดแ้ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยทุธศาสตร์สุขภาพดี

วถีิไทยใหเ้ขียนภายใตห้มู่บา้นจดัการสุขภาพ 

• ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี คนใหม่ ท่านสุรพล  สายพนัธ์  

• สถานการณ์ไขห้วดั 2009 เดือนกนัยายน เสียชีวติ 3 ราย ใหส้สอ.ช่วยบริหารจดัการยา 

ตา้นไวรัส โดยจดัสรรไวท่ี้ รพ.สต. 

• กฐินสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี กาํหนดวนัท่ี 30  ตุลาคม 2553 ทอด 

ถวาย ณ วดัมงคลโกวทิาราม ต.ปทุม  อ.เมือง จ.อุบลฯ 

• กฐินกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข กาํหนดวนัท่ี 24 ตุลาคม 2553 ทอดถวาย ณ วดั 

ป่าบุญลอ้ม อ.สวา่งวีระวงศ ์จ.อุบลฯ 

• พระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระและสามเณรทัว่ประเทศ 

โดยใชจ้งัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดันาํร่อง ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีกิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้

และตรวจสุขภาพพระสงฒ ์

ข้อส่ังการ: มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพมิพ์คําส่ัง ประกอบด้วยกรรมการทุกภาคส่วนของจังหวดั โดยให้

ผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นผู้ลงนาม 

• งบประมาณปี 2554 รอพิจารณา โดยเฉพาะงบลงทุนท่ีขอมาตอ้งพิจารณาเร่งด่วน 

เช่น ซ่อมแซมบา้นพกั การสร้างสถานีอนามยัทดแทน กาํลงัพิจารณาในรายละเอียด 

 

ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระที ่3  ติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
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• PP Itemize 

ไม่ตอ้งนาํเสนอในท่ีประชุมในเดือนน้ี 

• Ontop Payment 

ใหทุ้กอาํเภอส่งรายช่ือคณะทาํงานใหก้ลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพเพื่อจดัทาํ

คาํสั่งระดบัจงัหวดั 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วชิาการ 

   

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่7   สรุปสถานการณ์โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 

ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ Single Window โปรแกรมแจง้ระบบเตือนภยัดา้นยา อาหาร เคร่ืองสาํอาง 

ศูนย์อนามยัที ่7 อุบลราชธานี นาํเสนอโครงการเนน้หนกัในปีงบประมาณ 2554 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ดาํเนินการเชิงรุกเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ข้อส่ังการ:  

1.มอบหวัหนา้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานเขา้ร่วมประชุมการจดัสรรงบค่าบริการทางแพทยส์าํหรับหน่วยบริการใน

ระบบหลกัประกนัสุขภพถว้นหนา้ ปีงบประมาณ 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร 

2 กิจกรรมท่ีรพ.พระศรีมหาโพธ์ิดาํเนินการ มอบใหก้ลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณานาํเขา้สู่แผนปฏิบติัการใน

ปีงบประมาณ 2554 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี   

  

กลุ่มงานบริหาร 

 สรุปสถานการณ์ทางการเงิน 

 

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

 1.ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนสิงหาคม 2553 ร้อยละ 99

 2.

.82 

 3.

ร่างการจดัสรรงบเหมาจ่ายรายหวั ปีงบประมาณ 2554 

ประชุมสรุปผลการดาํเนินงานพฒันาระบบบริการและเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อบาํบดัทดแทนไต

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพ จงัหวดัอุบลราชธานี ในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ หอ้งประชุม 1 
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ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์เป้าหมายประกอบ ดว้ย แพทย ์

พยาบาล เจา้หนา้ท่ี PCU ท่ีมีผูป่้วยไตวายเร้ือรัง ชมรมผูป่้วยไตวายเร้ือรัง 

 4.ขอ้มลู อบต./อปท.แสดงความจาํนงร่วมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี ปี0

 5.

 

2554 

การตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ลาวและกมัพชูา ประจาํปี 2554 

ขอใหห้น่วยบริการดาํเนินการดงัน้ี0 

  - กลุ่มแรงงานต่างดา้ว ท่ีใบอนุญาตทาํงานจะส้ินสุดในวนัท่ี 20 มกราคม 2553 รับการตรวจสุขภาพ/ทาํ

ประกนัสุขภาพ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553-20 มกราคม 2554 

  - กลุ่มแรงงานต่างดา้วท่ีใบอนุญาตทาํงานจะส้ินสุดในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 รับการตรวจสุขภาพ/ทาํ

ประกนัสุขภาพ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553-28 กุมภาพนัธ์ 2554 มีอตัราค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท และค่าทาํ

ประกนัสุขภาพ 1,300 บา0

 

ท 

กลุ่มงานควบคุมโรค 

 สรุปสถานการณ์ เอดส์ ไขห้วดัใหญ่ 2009 ไขเ้ลือดออก 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

1. โครงการหน่วยแพทยพ์ระราชทานเคล่ือนท่ี  สาํหรับพระภิกษุ  สามเณร ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม  2554 เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน  2553 – 20 

พฤศจิกายน  2554  โดยเร่ิมท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นจงัหวดัแรก  มีกิจกรรมสาํคญัดงัน้ี 

• วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 สมเด็จพระบรมโอรสารธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

พร้อมดว้ยดว้ยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ  จะเสด็จทรงเปิดโครงการฝึกอบรม   การ

สร้างเสริมสุขภาพองคร์วมสําหรับอาสาสมคัรหน่วยแพทยพ์ระราชทานเคล่ือนท่ี  พระภิกษุ  สามเณร ในพระ

ราชูปถมัภ ์และโครงการหน่วยแพทยพ์ระราชทานเคล่ือนท่ีสาํหรับพระภิกษุสามเณรในพระราชูปถมัภ ์

ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  

2.โครงการตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการและประชาชน โดย มลูนิธิสมเด็จพระวชิรญาณมุนี วดัจกัรวรรดิราชา

วาส  และมูลนิธิอุทยั  ไพจิตร  สาํเริง จดักิจกรรมตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการจากศูนยก์ารคณะสงฆภ์าค 

10  และตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ไป ในวนัท่ี  11  ตุลาคม  2553  ณ  อาํเภอม่วงสามสิบ 

3.การประเมินดา้นสุขาภิบาลโรงครัว/โรงอาหาร,ระบบกาํจดัขยะติดเช้ือ/บาํบดันํ้าเสียโรงพยาบาล  

0กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ระหวา่งวนัท่ี 4 ตค.-10 พย.53 
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4.แจง้แผนการออกปฎิบติังาน ประชุมชมรมผูสู้งอายสุัญจร จงัหวดัอุบลราชธานีประจาํเดือน ตุลาคม 53   

กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

1.รายละเอียดการอบรมพฒันาศกัยภาพลูกจา้งวฒิุ ม.3  จดัอบรมโดย  สบช. ท่ี วสส. อุบลราชธานี 

ใชง้บประมาณ  โครงการไทยเขม้แขง็แจง้เล่ือนการอบรมไม่มีกาํหนด 

2.โครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป  เดิมจะมีการจดัอบรม 9 กนัยายน – 3  ธนัวาคม 2553  มีการเล่ือน

การอบรม แจง้การอบรมใหม่เป็น 14  ตุลาคม 2553   –   4   กุมภาพนัธ์   2554 

0

3.การอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในรพ.สต.เดือนตุลาคม  2553  

รุ่นท่ี 26  วนัท่ี   6  -  9     ตุลาคม  2553  

รุ่นท่ี 27  วนัท่ี  10 -  13   ตุลาคม  2553  

รุ่นท่ี 28  วนัท่ี  13 -  16   ตุลาคม  2553  

สถานท่ีอบรม  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค ์อุบลฯ ขอใหก้ลุ่มเป้าหมายเดิมท่ีถูก

คดัเลือกเขา้รายงานตวัรับการอบรมตามวนัเวลาน้ีดว้ย 

4.โครงการพฒันาศกัยภาพลูกจา้งนกัวชิาการสาธารณสุขใน รพ.สต.  

- การปฐมนิเทศลูกจา้งนกัวชิาการสาธารณสุข  วนัท่ี  4  ตุลาคม  2553 เวลา 08.30- 16.30 น.  

- งานเล้ียงรับลูกจา้งนกัวชิาการสาธารณสุข  วนัท่ี  4  ตุลาคม  2553 เวลา 18.30 - 22.00 น.  

ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

 สรุปผลการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติด ประจาํเดือนกนัยายน 2554 

กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 

1.ผลการดาํเนินงานตาม  PP Itemize       

ผลงานประจาํเดือน ม.ค – ก.ย 53 ทั้งจงัหวดั มีดงัน้ี ตรวจฟัน 85.5 % ( ส.ค 78.7% )    เคลือบร่องฟัน 158.04 

% ( ส.ค 152.70) 

2.ผลการรณรงคแ์ละคดักรองรากฟันเทียมวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553 เป้าหมายการคดักรองจาํนวน 100 

ราย  ผลงาน 87 ราย จะดาํเนินการฝังรากเทียมในระหวา่งวนัท่ี 17 ต.ค. -15 ธ.ค. 53 ตามโรงพยาบาลแม่โซน 
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3.ผลงานหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีเดือนกนัยายน 2553 มีผลการดาํเนินการ รับบริการเฉล่ีย 51.91 ราย/คร้ัง  

4.วนัท่ี 11 ตุลาคม 2553 รถทนัตกรรมเคล่ือนท่ีร่วมกบัคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี ออกปฏิบติังานตรวจ

และบริการดา้นสุขภาพพระสงฆแ์ละประชาชน ณ ศูนยค์ณะสงฆภ์าค 10 ตาํบลสร้างม่ิง อาํเภอม่วงสามสิบ 

5.แผนออกหน่วย พอ.สว. ประจาํเดือนตุลาคม 2553  วนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 บา้นร่องคนัแยงใหญ่ ม.6 ต.โรง 

อ.โพธ์ิไทร 

6.แผนปฏิบติังานรถทนัตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนตุลาคม 2553  

1. วนัท่ี 4-8  อาํเภอทุ่งศรีอุดม  

2. วนัท่ี13-15 ออกร่วมกบัคาราวาน  

3. วนัท่ี 18-22 อาํเภอนํ้ายนื  

4. วนัท่ี 25-29 อาํเภอเดชอุดม  

ข้อส่ังการ:  

1.ปรับแผนหน่วยคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ีเพื่อบูรณาการร่วมกบัโครงการจงัหวดัยิม้ 

2.ตาํแหน่งดา้นล่างหนงัสือราชการ ใหมี้คาํวา่ “อุบลฮกัแพง”  ดา้นบนเพิ่มวฒันธรรมองคก์ร 

3.กาํหนดพื้นท่ีตรวจราชการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2554  เป็น อ.ศรีเมืองใหม่ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

1.

2.

วนัท่ี  1- 3 ตุลาคม 2553  กาํหนดสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 

ประเภท เวชกรรมไทย  ผดุงครรภไ์ทย   เภสัชกรรมไทย และนวดไทย ณ หอ้งประชุมศรีวนาไล อาคาร 8  ชั้น 

3   วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       

ในวนัท่ี 17 กนัยายน  2553 ณ  หอ้งประชุมศูนยแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี  ( ศนูย ์ OTOP )ไดมี้การทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ืองความร่วมมือ

ในการจดัหาสินคา้เกษตรและอาหารท่ีปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลและผูบ้ริโภค ระหวา่ง  

      - สาํนกังานเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี   -สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุบลราชธานี  

      -สาํนกังานประมงจงัหวดัอุบลราชธานี   - สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  
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3.

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การสาํรองยาตา้นไวรัส (ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ A ( H1N1 ) ) ในสสอ. / รพ.สต. และศูนยสุ์ขภาพชุมชน 

และคลินิกเวชกรรมและเวชกรรมเฉพาะทาง  

 

1. การดาํเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข " โรงพยาบาล0

0

 3 S  

  จึงขอให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล(รพสต.)ทุกแห่งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี0 

0

               -จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานพฒันา โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตาํบล(รพสต.)  เพื่อส่งประกอบตามเกณฑก์ารประเมินโรงพยาบาลสาธารณสุขยคุใหมเ่พื่อคนไทยสุขภาพดีมี

รอยยิม้(3ดี/3S)   

 

               -เร่งรัดการดาํเนินงานตามเกณฑก์ารประเมินตนเอง 3S.E1  

2.ขอใหทุ้กอาํเภอส่งรายช่ือคณะกรรมการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่ีประกอบไปดว้ย

คณะกรรมการ 4  ภาคส่วน  คือ  ผูท้รงคุณวฒิุในพื้นท่ี  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูรั้บบริการ  และผู ้

ใหบ้ริการ  เพื่อประกอบการขอรับงบจดัสรรเพื่อพฒันาหน่วยบริการปฐมภูมิ (On top) ปี 54  ไดท่ี้ช่องทาง0 

http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 1

 

  

3.

0

การดาํเนินงานเก่ียวกบั อสม. 

- ขอใหส่้งผลการคดัเลือก อสม. ดีเด่นระดบัโซน ปี 54  (ตามท่ีแจง้ให้ดาํเนินการภายในเดือนกนัยายน 53) 

เพือ่วางแผนในการประกวดอสม.ดีเด่นระดบัจงัหวดัต่อไป0 

- ขอใหทุ้กอาํเภอส่งหลกัฐานการอบรมฟ้ืนฟูศกัยภาพ  อสม. ในการใชแ้ผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร์ และให้

รายงานแผนสุขภาพชุมชนโดยด่วนท่ี0www.thaiphc.net   

4.

-.โครงการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ  อสม. 

กลุ่มงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

งานสุขศึกษาจะไดจ้ดัพิธีมอบใบประกาศเกียรติบตัรให้กบัสถานบริการสาธารณสุขท่ีผา่นการประเมิน

มาตรฐานงานสุขศึกษาระดบัจงัหวดั ปี  2552    สาํหรับสถานบริการสาธารณสุขท่ีผา่นการรับรองมาตรฐาน

งานสุขศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขจะไดรั้บเงินรางวลัดว้ย 

1.ผลการดาํเนินงานโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคล่ื0

2.

อนท่ี พบวา่ ผลงานลดลงเร่ือยๆ 

สรุปผลการส่งขอ้มูล 4 แฟ้มรายวนั0จงัหวดัอุบลทาํไดไ้ม่ถึงเกณฑ ์(ร้อยละ 80) 

http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ�
http://www.thaiphc.net/�
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3.สรุปผลการส่งขอ้มูลคดักรองความเส่ียง ณ พฤษภาคม 2553 รวม 594,548 ราย ผลงานภาพรวมการตรวจ

สุขภาพของจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2553 รวม 1,013,639 ราย กาํลงัดาํเนินการตรวจสอบ/แกไ้ขขอ้มลูท่ี error 

จบัแยกขอ้มูลเป็นรายสถานบริการ คาดวา่น่าจะส่งให ้ สป.สช.ในระบบ Off Line ไดใ้นสปัดาห์หนา้0

4.

ไม่ตอ้ง

กรอกขอ้มลูข้ึน Website แลว้ 

คุณภาพขอ้มูล OP Individual เดือนต.ค.52 - มิ.ย.53  

5.การใชง้านระบบ Tele Conference ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี มี 2 ระบบ ดงัน้ี 

ขอ้มูลจากโรงพยาบาล error มาก สอ. eror   ร้อยละ 5 

ระบบท่ี 1 ระบบการใหค้าํปรึกษา การถาม ตอบในลกัษณะ 1 : 1 ใหใ้ชโ้ปรแกรม ooVoo หรือ Skype  

ระบบท่ี 2

6.สสจ.อบ.จะปรับเปล่ียนระบบการบนัทึกขอ้มูลใน Family Folder เป็นรูปแบบ Electronic ซ่ึงสามารถ

ประมวลผลรายงานไดจ้ากโปรแกรม JHCIS ทีมพฒันาระบบสารสนเทศ จึงไดจ้ดัทาํคู่มือการดูรายงาน 

Family Folder ดว้ยโปรแกรม JHCIS ในรูปแบบ e-Book ดูไดใ้น Folder วาระประชุม Sub Folder คู่มือ

FamilyFolder_jhcis 

 การประชุมมากกวา่ 2 คน ใหใ้ชบ้ริการ Web Conference ผา่นเครือข่ายท่ีกระทรวงสาธารณสุข โดย

หน่วยงานท่ีตอ้งการใชง้าน ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบวา่ห้องประชุมวา่งหรือไม่ และควรแจง้ศูนยI์T สนง.

สสจ.อุบลราชธานี ล่วงหนา้ 1 วนั เพื่อขอรับ User Name และ Password จากศูนย ์ICT กระทรวงสาธารณสุข 

ผลจากการทดสอบระบบ ส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองเสียง จึงขอใหห้น่วยงานจดัเตรียม 

1) กลอ้ง Web Cam ชนิดไม่มี Microphone ในตวั 

2) ไมโครโฟนชนิดขาตั้ง พร้อม Jack Mono 

และควรทาํการทดสอบระบบก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 30 นาที  

7.ปีงบประมาณ 2554 สนง.สสจ.อบ.จะใหทุ้กหน่วยบริการ Print Sticker ติดซองยาทุกแห่ง ซ่ึง สนง.สสจ.อบ.

จะสนบัสนุน Printer ชนิด Termal เพื่อการพิมพฉ์ลากยา ใหก้บัสถานบริการท่ีรายงานขอ้มูลครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ 

ข้อส่ังการ: ใหแ้ต่ละอาํเภอจดัซ้ือเคร่ืองเอง 

8.ท่ีประชุมครม.เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดาํเนินการติดตั้งฟอนตส์ารบรรณและฟอนตอ่ื์นๆ 

ทั้งหมด จาํนวน 13 ฟอนต ์ของสาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และ

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มเขา้ไปในระบบปฏิบติัการ Thai OS (Thai Operating Systemโดยใหติ้ดตั้งและใช้

งานใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัท่ี 5 ธนัวาคม0

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชุน/สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 

 2553 
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รพช.เข่ืองใน: จงัหวดัมีหนงัสือสั่งการเร่ืองค่าตอบแทนนกัเรียนทุน 2 ปี 

ขอ้สั่งการ: ใหด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนทุกวชิาชีพนอกเหนือจากทนัตบุคลากร 

รพช.เขมราฐ: เห็นดว้ยกบัการปรับตาํแหน่ง อาจกระทบกบัตาํแหน่งอ่ืน 

ขอ้สั่งการ: มอบคณะทาํงานในระดบัสสอ.พิจารณาให้รอบคอบ 

สสอ.วารินชาํราบ : แจง้รายช่ือประธานชมรมสาธารณสุขระดบัเขตและประธานชมรมสาธารณสุขระดบัภาค 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 

 กลุ่มงานยุทธศาสตร์: สรุปถอดบทเรียนการประเมินความพร้อมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อ

การถ่ายโอนภารกิจดา้นสาธารณสุข  

 

 ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

   ลงช่ือ.........................................ผูบ้นัทึกการประชุม  

                    (นางดารณี  เผา่ผา) 

    กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

   

   ลงช่ือ.........................................ผูรั้บรองรายงานการประชุม  

                   (นางสิริพร  วงศต์รี) 

    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

 

 

 

 

 


