
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 

คร้ังที ่ 9/2555 

วนัที ่ 28  กนัยายน  2555 เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 

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

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 

1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. นพ.สุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. นางสาวไพรัช  บุญจรัส  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

4. นางปริญญา  ผกานนท ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

5. นายประสพ  สารสมคัร  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

6. นายลาํพนู  ฉวรัีกษ ์ ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

7. นางจตุพร  สลกัคาํ  แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

8. นางพสันี  สิทธิคุณ  แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

9. นางสาวกฤติกา สุภรัมย ์   แทนผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี 

10. นางสิริพร  วงศต์รี    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

11. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

12. นางศิริวทิยห์ล่ิม  โตประเสริฐ   หวัหนา้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ 

13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

14. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หวัหนา้งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

15. นางนภาพร  จนัทนบ    หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต 

16. นางรําไพ  สุวนาม    หวัหนา้กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

17. นายวโิรจน์  เซมรัมย ์   หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

18. นางหรรษา  ช่ืนชูผล    หวัหนา้งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

19. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หวัหนา้งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

20. นายประเสริฐ  อุ่นคาํ    หวัหนา้งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 

21. นายระว ี แววศรี     หวัหนา้กลุ่มงานนิติกร 

22. นายสมบูรณ์  เพญ็พิมพ ์   หวัหนา้กลุ่มงานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

23. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 

24. นพ.ธวติั  บุญไทย     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

25. นพ.ดนยั  เจียรกุล     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

26. พญ.ณฐิักา  วรรณแกว้    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

27. นพ.ชานนท ์ พนัธ์นิกลุ     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
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28. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

29. นพ.ไพศาล แกว้นพรัตน์    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

30. นพ.พฒันา  ตนัสกุล    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 

31. นพ.ณฐันนท ์ พีระภานุรักษ ์  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

32. นพ.สุรศกัด์ิ  เกษมศิริ    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสาํโรง 

33. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

34. นพ.ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์               ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 

 เดชอุดม 

35. พญ.ปัทมา  สงวนตระกลู ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

36. นพ.นนทพงษ ์ ยศวจิิตร ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

37. นพ.พทิกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้ายนื 

38. นพ.พิสิษฐ ์ เวชกามา ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 

39. นพ.ศิษฏิคม เบญ็จขนัธ์ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ รพร.เดชอุดม 

40. นพ.อคัรภูชิต  ผลานนัท ์ นายแพทยป์ฏิบติัการ รพ.นาตาล 

41. นายอดุลย ์ วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี 

42. นายสมยั  พลูทอง สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 

43. นายยรุวฒั  ทองผา สาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ 

44. นายวานิช  สายยนื สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

45. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 

46. นายธนายทุธ  ศรไชย สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 

47. นายณรงค ์ แผลงศร    สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

48. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่ 

49. นายสัมพนัธ์  กุลพร    สาธารณสุขอาํเภอกุดขา้วปุ้น 

50. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู    สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

51. นายไพรัช  จนัทพนัธ์      สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

52. นายธานินทร์  ไชยานุกลู    สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

53. นายทองอินทร์  ชยัธานี    สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

54. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม    สาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 

55. นายทนงศกัด์ิ  หลกัเขต    สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

56. นายมธัยม  สุพฒัน์    สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

57. นายวนิยั  แกว้พรหม    สาธารณสุขอาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

58. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ    สาธารณสุขอาํเภอนาเยยี 

59. นายชูวทิย ์ธานี     สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

60. นายอุทยั  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 

61. นายสุทิน  กมลฤกษ ์   สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
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62. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

63. นายชวน  จนัทร์เล่ือน    สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายนื 

64. นายอุทยั  นิปัจการสุนทร    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี 

65. นายธีระวฒัน์   วีระพนัธ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ 

66. จ่าเอกถนอม  คะตะวงศ ์   ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

67. นายวชิิต  พุม่จนัทร์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 

68. นายพิทกัษ ์ ทองทวน    นกัจดัการงานทัว่ไป รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

69. นางพรทิพย ์สมวนั    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลเข่ืองใน 

70. นางทองพรรณ  ภกัดี    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

71. นางพชัรา  เดชาวตัร    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง 

72. นางอุไร  สอนอาจ    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลตาลสุม 

73. นายสรพงษ ์ ขลุ่ยเงิน    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

74. นายสันติ  ศรัทธาพนัธ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่ 

75. นายบุญถือ  พุม่จนัทร์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอกดุขา้วปุ้น 

76. นายถนอม  ผวิหอม    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

77. นายจาํรัส  พรมบุญ    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

78. นายอานนัท ์ สิงคิบุตร    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 

79. นายคมกริช  พิมพกนั    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

80. นางสาวสุธามาศ  ทิณพฒัน์   นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น 

81. นายสันติ  ฝักทอง     นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลนาตาล 

82. นางอรทยั  มุสิกา     นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 

83. นายรัชพล  ตงัคะวานิช    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

84. นายณทักร  วทิิตถิรานนัท ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

85. นายรัชพล  ตงัคะวานิช    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

86. นายพลกฤต  วรสนัต ์   ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

87. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

88. นายสุทศัน์  สีทน     ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

89. นายธนศกัด์ิ  ธงศรี    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 

90. นายสากล สีทากลุ     ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาเยยี 

91. นายสมบติั  มูลศรี     ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

92. นายณทักร   วทิิตฑิรานนัท ์  ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

93. นายปรีดา  สืบสิงห์    นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.วารินชาํราบ 

94. นายวรายธุ  เลิศแลว้    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 

95. นายจาํลอง  ผอ่งจิต    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลสาํโรง 

96. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน รพ.สิรินธร 
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97. นางสุดาพรรณ ประคองพนัธ์   นกัจดัการงานทัว่ไป   รพร.เดชอุดม 

98. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

99. นายอุทยั  โมกขทิ์พย ์   ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 

100. นายสุวทิยช์ยั  ทองกลู    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

101. นายจิตร  มัง่มี     ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนํ้ายืน 

102. นายเจริญศกัด์ิ  ศรีธญัรัตน์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น 

103. นายประจกัษ ์ สุพรหม    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

104. นางไพรสุรีย ์ บุญห่อ    นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.บุณฑริก 

105. นางจีระนนัท ์ นาคาํ    นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.ทุ่งศรีอุดม 

106. นายปรีชา  ทองมูล นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

107. นางดารณี  เผา่ผา  เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขชาํนาญงาน สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

108. นายปัญญาวธุ ไพเราะ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

109. นางสุชารัตน์  ดวงแกว้ นกัวเิคราะห์นโยบายฯชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

110. นายชยัชาญ  บุญคูณ          นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

111. นายเริงฤทธ์ิ  เริงนิรันดร์    เจา้พนกังานสาธารณสุขชาํนาญงาน สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

112. นางสาวจินตนา  พรมลาย  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

113. นางอุษณีย ์   เกิดมี             นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

114. นางฉฐัฉว ี ใจแกว้ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

115. นางวภิาลกัษณ์ ชุติเดชานุกลู นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติังาน   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

116. นายอนุสรณ์  บุญทรง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

117. นางเนติภรณ์  สิมาพนัธ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

118. นางเพญ็ศรี  สมชยั นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

119. นางสุภาภรณ์  เพียะวงศ ์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

120. นางนนัทิพร  ตั้งยิง่ยง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

121. พญ.ภนัทิรา  ทววีกิยการ    นายแพทยป์ฏิบติัการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

122. นางวลีรัตน์  อภยับณัฑิตกุล นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

123. นางธิดารัตน์  บุญทรง       นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

124. นางวราภรณ์  วิตตะ   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

125. นางสุภาภรณ์  อุตมงั   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

126. นางสาวพิมลทิพา  มาลาหอม  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

127. นางณภทัร  โอภาสวฒันา    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

128. นางพชัราภรณ์  ศิริคุณ    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

129. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร์  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

130. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ  นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

131. นางชุติมนัต ์ อินญาพงษ ์    จพ.การเงินและบญัชีชาํนาญงาน   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
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132. นางจิรวฒัน์  สุสิงห์            นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

133. นายวรีพนัธ์  ซ่ือสัตย ์  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

134. นายประสิทธ์ิ  คุณคาํใส  จพ.ทนัตสาธารณสุขปฏิบติัการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

135. นางสาวอุทยั  สมบูรณ์  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

136. นายจกัรพนัธ์  บุญส่ง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

137. นายชยัสิทธ์ิ  เรืองโรจน์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

138. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

139. นายสมบติั  ขดัโพธ์ิ เจา้พนกังานสาธารณสุขชาํนาญงาน  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

140. นางสาวชุติมา  บุญกลาง  นกัวชิาการสาธารณสุข                                 สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

141. นายวรัิตน์  พวงจนัทร์ เภสัชกรปฏิบติัการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

142. นางจุฬาพร  คาํรัตน์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

143. นางพิสมยั  รากวงศ ์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

144. นางสาวอาํไพ  มาติวงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

145. ภญ.ดวงเดือน จนัทสุรียวชิ เภสัชกรชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

146. นางคาํปาน ชูรัตน์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.เหล่าเสือโกก้ 

147. นายกิตติพงษ ์ เสนาะพิณ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ   สสอ.ม่วงสามสิบ 

148. นายภูริภทัร  บรรจง นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 

149. นางอุไร  สอนอาจ นกัจดัการงานทัว่ไป    รพ.ตาลสุม 

150. นางเนตรนภิส  พนัธ์วรรณ  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   รพ.ม่วงสามสิบ 

151. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.ตาลสุม 

152. นายธนภทัร  วงษาหลา้ นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.ดอนมดแดง 

153. นางสาวพฒันพร  อุ่นวงศ ์พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   รพ.เข่ืองใน 

154. นางสาว 

155. นายวริะ  พวงจนัทร์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 

156. นายสมภพ  จนัทร์เกษ นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 

157. นายสุพล  การกลา้ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   รพ.ตระการพชืผล 

158. นางบุษยา การกลา้ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   รพ.ตระการพชืผล 

159. นางสาวแพรพลิาส  ผอ่งแผว้   นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.กดุขา้วปุ้น 

160. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพง็ นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.กดุขา้วปุ้น 

161. นางลาํใย  บุตรศรี พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   รพ.กดุขา้วปุ้น 

162. นางยมลภทัร  คลงัแกว้ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 

163. นางอภยั  มุสิกา  นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ   รพ.โพธ์ิไทร 

164. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.วารินชาํราบ 

165. นายพจิิตร  แกว้สิงห์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.วารินชาํราบ 

166. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.วารินชาํราบ 
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167. นายกีรติ  เสริมศรี             จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน    สสอ.พิบูลมงัสาหาร 

168. นางดวงจิตร  กอมะณี นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยยี 

169. นางอมรวรรณ  บวัขจร นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.สวา่งฯ 

170. นายณฐัพล  ศรีสงคราม นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.สาํโรง 

171. นายจิระศกัด์ิ  รักษม์ณี นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.สาํโรง 

172. นายชาํนาญ  เหลากลม นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.สิรินธร 

173. นายมรกต  ลอยนวล นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 

174. นายตรองทรัพย ์ สายกนก นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 

175. นายวษิณุ  จาํรูญพงษ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ รพ.พิบูลมงัสาหาร 

176. นางสาวประภาพร  วะรงค ์นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.ทุ่งศรีอุดม 

177. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุล นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สสอ.นํ้ายนื 

178. นายบุญส่ง  เอ้ือวบิูลยก์ุล  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ รพ.นาจะหลวย 

179. นายพรทว ี สุวรรณพรม นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.เดชอุดม 

180. นายวรีะศกัด์ิ  อุดมดี นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.ทุ่งศรีอุดม 

181. นายพิทกัษ ์ บุญโท พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.นํ้ายนื 

182. นางสาวอรพรรณ์  สานุสันต ์ นกัวชิาการสาธารณสุข                         สสอ.นํ้าขุ่น 

183. นายอาณติั  บวัขาว จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน  สสอ.บุณฑริก 

184. นายนนฤสรณ์  กลางบุรัมย ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ รพร.เดชอุดม 

185. นางสาวจิรภสัษร  สุระมุล   นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 

186. นางสาวยพุา  กุลบุตร    นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.นาตาล 

187. นางพชัรี  อมรสิน    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.นาตาล 

188. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร  นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สสอ.เขมราฐ 

189. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม่ 

190. นายพงศภ์ณ  ศรีสมบูรณ์     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม่ 

191. นายวษิณุ  รุ่งเรือง     นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สสอ.ตระการพชืผล 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

 

          1.ปลดักระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค ์ สหเมธาพฒัน์  เนน้ย ํ้าการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2556  4 ประเด็น

คือ 

 1.1 การบริการสุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพ โดยใช ้Service Plan  

 1.2 การเงินการคลงั 

 1.3 ปรับระบบงบประมาณเพื่อการส่งเสริมป้องกนั โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น Provider 
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 1.4 การสาธารณสุขระหวา่งประเทศ บทบาทงานสาธารณสุขแต่ละระดบัจะดาํเนินการรองรับ

อยา่งไรซ่ึงในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 จะเขา้สู่สมาคมอาเซียน 

           

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

  รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา  

  3.1 การข้ึนทะเบียนสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ 

   จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 1.2 หม่ืน โดยประมาณ ใชสิ้ทธิ UC ต่างจงัหวดั จาํนวน 3,000 

คน คิดเป็นร้อยละ 24 ซ่ึงทางมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จะตรวจสอบสิทธิใหอี้กคร้ัง หากนกัศึกษาจาํนวน 3,000 คน

ลงทะเบียนใชสิ้ทธิครบ 100% จะทาํใหเ้งินในระบบเพิ่มข้ึน 2 ลา้นบาทโดยประมาณ 

  3.2 พื้นท่ีทบัซอ้นในการใหบ้ริการ EMS  

   สาํหรับพื้นท่ีอาํเภอนาจะหลวย ท่ีมีพื้นท่ีทบัซอ้นชดัเจน ไดมี้การปรึกษาหารือร่วมกนั

ระหวา่งสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หลกัการคือแบ่งเขตรับผิดชอบชดัเจนในส่วน

หน่วยท่ีเปิดใหม่ใหเ้ป็นหน่วยสนบัสนุนหน่วยหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้ ส่วนอาํเภออ่ืนๆถือเป็นการใหบ้ริการประชาชน ถา้

การบริการนั้นเป็นเหตุฉุกเฉิน ใชห้ลกัการ Second call คือใหห้น่วยท่ีอยูใ่กล ้เป็นหลกัในการใหบ้ริการ 

ข้อส่ังการ: ดําเนินการติดตามโดยต่อเน่ือง  

   

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วชิาการ 

 

1.ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี7 อุบลราชธานี 

  นาํเสนอความกา้วหนา้งานวิจยัเร่ืองการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาเสพติดมาใชใ้นพื้นท่ี 

จงัหวดัอุบลราชธานี เขตอาํเภอนาเยยี 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 
  

 1.กลุ่มงานบริหาร 

1.1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจาํเดือน สิงหาคม 2555 หน่วยงานท่ียงัไม่ส่ง / ส่งงบทดลอง ไม่ครบ 

1.1 งานการเงิน 

           โซน 1  -  ลูกข่าย (รพ.สต.) เข่ืองใน  สสอ.เมือง   

           โซน 2  -  ลูกข่าย (รพ.สต) ตระการพชืผล, กดุขา้วปุ้น, ศรีเมืองใหม่ 

           โซน 3  -  ลูกข่าย (รพ.สต) โขงเจียม , สาํโรง , วารินชาํราบ, สสอ.โขงเจียม   

            โซน 4 -  ลูกข่าย(รพ.สต) บุญฑริก , เดชอุดม, นาจะหลวย ,นํ้ายนื , สสอ.บุณฑริก , เดชอุดม  
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ขอ้เสนอแนะ..  

1.ขอใหส้สอ.รพช.ติดตาม กาํกบั ใหผู้รั้บผดิชอบ ส่งรายงานงบทดลอง ใหท้นัตามกาํหนดทุกประจาํเดือน 

   และใหมี้การตรวจสอบผลการ ส่งดว้ยวา่ส่งผา่นหรือไม่ อยา่งไร โดยปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ทุกเดือน 

2.ขอใหโ้รงพยาบาล/สสอ กาํชบัผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้การสอบทานขอ้มูลบญัชี ใหเ้ป็นไปตาม คุณภาพ /ผงัรายการ

บญัชี    ก่อนส่งงบประจาํเดือน เพราะ ถา้หากมีขอ้ผดิพลาดของขอ้มูล ส่งผลใหก้ารแปลผลผดิไปดว้ย 
 

1.1.2 การเฝ้าระวงัการเงินการคลงั (FAI.xls) 

• แจง้ผลการเฝ้าระวงัการเงินการคลงัของโรงพยาบาล ตามเกณฑ ์FAI 7 ระดบั ประจาํเดือน สิงหาคม 2555 

มีผลการประเมินดงัน้ี 

        โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 7  จาํนวน 16  แห่ง คือ     

                - โซน 1 ม่วงสามสิบ   50พรรษา   ตาลสุม   

                - โซน 2 ตระการพืชผล  เขมราฐ  กดุขา้วปุ้น  โพธ์ิไทร  นาตาล  ศรีเมืองใหม่   

                - โซน 3 สิรินธร โขงเจียม สาํโรง  วารินชาํราบ  พิบูลมงัสาหาร  

                - โซน 4 เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม  

• โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 6 จาํนวน 2 แห่ง คือ ดอนมดแดง และ นํ้ายนื 

• โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 4  คือ   บุณฑริก 

โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 3  คือ  นาจะหลวย  

ขอ้เสนอแนะ  

        ขอใหโ้รงพยาบาลมีการเฝ้าระวงัระวงัการเงินการคลงั มีการวเิคราะห์ขอ้มูล ทั้งดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เพื่อหาสาเหตุวา่ยงัมีรายการใดท่ีไม่เป็นไปตามแผนบา้ง โดยเฉพาะดา้นรายได ้ตอ้งวเิคราะห์ วา่จาํนวนเงิน ที่ไดรั้บ

จริงสอดคลอ้งกบัผลงาน การให ้บริการหรือไม่ ส่วนดา้นรายจ่าย ใหมี้การควบคุมกาํกบัการใชจ่้าย  อยา่งเขม้งวด    

1.1.3 รายงานสถานะการเงิน ประจาํเดือน สิงหาคม 2555  

  แจง้สถานการณ์ การเงินการคลงั ของเครือข่าย ณ 30 กนัยายน 2554 เปรียบเทียบกบั 31 สิงหาคม 2555 

เก่ียวกบั เงินบาํรุงคงเหลือ เจา้หน้ีการคา้ ทุนสาํรองสุทธิ ค่าใชจ่้ายจาํเป็นเพื่อเป็นขอ้มูลใหเ้ครือข่ายมีการประเมิน

การเงิน การคลงัตนเอง ในการกาํกบั ติดตาม การบริหารการเงินการคลงั จากขอ้มูลพบวา่.. 

      กลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีทุนสาํรอง เป็นลบ

             โซน 3  รพ.วารินชาํราบ      -54.09    ลา้นบาท  

              โซน 2  รพ.ตระการพชืผล   -48.69   ลา้นบาท  

              โซน 1  รพ.๕๐พรรษาฯ      -38.11    ลา้นบาท  

              โซน 4  รพร.เดชอุดม          -35.44    ลา้นบาท    

 มากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั คือ 
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      โรงพยาบาลท่ีมี เจา้หน้ีการคา้มากท่ีสุด

ขอ้เสนอแนะ... 

   1.ขอใหโ้รงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหน้ีสินอยา่งเหมาะสม แยกหน้ีเก่า หน้ีใหม่ มีระบบสอบทานหน้ี 

ใหเ้ป็นปัจจุบนั  

   2.จากขอ้มูลจะเห็นวา่โรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (ค่าเส่ือมฯ) คงเหลือจาํนวนมาก โดยเฉพาะ โรงพยาบาล 

ขนาดใหญ่ เช่น รพ.50พรรษา รพ.ตระการฯรพ.วารินฯรพ.พิบูลฯ รพร.เดชอุดม ขอใหท้่านเร่งดาํเนินการตาม 

ระเบียบพสัดุและใชจ่้ายเงินตามแผนรายการทีไ่ดรั้บอนุมติั ตามหว้งเวลา ต่อไป 

 เรียงตามลาํดบั คือ 

             โซน 4  รพร.เดชอุดม              80.47  ลา้นบาท    

            โซน 2  รพ.ตระการพชืผล      61.94  ลา้นบาท    

              โซน 1  รพ. ๕๐พรรษาฯ        55.51  ลา้นบาท  

              โซน 3  รพ.วารินชาํราบ         53.37   ลา้นบาท  

1.1.4  ตาราง CFO ประจาํเดือน สิงหาคม 2555  จากขอ้มูลพบวา่ 

           โซน 1 ส่งครบทุกแห่ง 

           โซน 2 ส่งครบทุกแห่ง  

           โซน 3 ส่งครบทุกแห่ง        

           โซน 4 ส่งครบทุกแห่ง  

ขอ้เสนอแนะ...  

    ขอใหโ้รงพยาบาล กาํกบั การบริหารการเงินการคลงั ใหเ้ป็นไปตามแผน การวางแผน การเงินการคลงั ใหมี้

กระบวนการมีส่วนร่วมทุกส่วนตลอดจนวางแผนแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

1.1.5 การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   

           การติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันา รพ.สต. ปี 2555 (งบพฒันา 18.72 ลา้น) หรือ ตรวจสอบไดท่ี้ 

http://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak-bstEgQLzQdGxXSURrZnpVVHo1VS1HMk1mREVXTme  

     1.2.1  การจดัสรรงบค่าจา้งชัว่คราว อตัรา 700 บาทต่อคน 

1.2 งานการเจา้หนา้ท่ี 

    ตามท่ีจงัหวดัไดข้อสนบัสนุนงบประมาณค่าจา้งชัว่คราว อตัรา 700 บาทต่อคน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 

กนัยายน 2555 จาํนวน 28,499,100บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2555 และไดรั้บการจดัสรรงบชดเชยค่าจา้ง 

ค่าจา้งชัว่คราวดงักล่าว เป็นหมวดรายจ่าย งบดาํเนินงาน จาํนวน 25,034,100บาท นั้น    จงัหวดัไดพ้ิจารณาจดัสรร

ใหก้บัหน่วยงาน รพช.สสอ./รพ.สต. ตามวงเงินท่ีแต่ละหน่วยงานขอรับ สาํหรับส่วนขาด จงัหวดัไดจ้ดัสรรเป็นงบ 

Uc เพิ่มเติม โดยใหร้พช.เป็นหน่วยงานท่ีวางฎีกา เบิกจ่าย เป็นค่า วสัดุยา/เวชภณัฑ/์วสัดุอ่ืนๆ  สาํหรับวงเงินรวมของ 

รพช.สสอ. และให ้รพช.จ่ายเงินบาํรุง โรงพยาบาลชดเชยให ้รพ.สต.ตามจาํนวนท่ีขอรับค่าจา้งชัว่คราวของแต่ละ

หน่วยงานต่อไป 
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         1.2.2 พิจารณาคุณสมบติัของผูท่ี้ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ  สาํหรับแพทย ์ ทนัตแพทย ์และ 

เภสัชกร ท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา  

          1.2.2.1 มีผูข้อรับเงินเพิ่มพเิศษฯ แพทย ์  ทนัตแพทยแ์ละเภสชักร จาํนวน ๓๔๘ ราย ดงัรายช่ือท่ีแนบ 

         1.2.2.2 สรุปการขอรับเงินเพิ่มพิเศษ งบประมาณ 2556  
 

2. กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 2.1 การทบทวนขอ้มูลแผนการเงินการคลงั ปีงบประมาณ 2556  

 2.2 การเตรียมขอ้มูลประกอบรายละเอียดงบลงทุน ปี 57-59 

   2.3 ติดตามแผนค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2556  
 

3.กลุ่มงานควบคุมโรค 

3.1 รายงานสถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา ประจาํเดือนสิงหาคม 

- ตั้งแต่ตน้ปี จงัหวดัอุบลราชธานี มีรายงานไขเ้ลือดออกทั้งส้ินจาํนวน 455 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอตัรา

ป่วย 25.1ต่อแสนประชากร ซ่ึงไม่เกินค่าเป้าหมายของจงัหวดั และเป็นอตัราป่วยท่ีตาํสุดในเขต 13 ณ ส้ินเดือน

กนัยายน 2555 มีอาํเภอท่ีมีอตัราป่วยสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 7 อาํเภอ  ใน 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมาพบผูป่้วยรายใหม่กระจาย

อยูใ่น 8 อาํเภอ รวม 18 ราย  พื้นท่ีท่ีมีปัจจยัเส่ียงใน 1 เดือนท่ีผา่นมามีผูป่้วยเป็นกลุ่มกอ้น ตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป จาํนวน 

3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง เดชอุดม บุณฑริก  

ไขเ้ลือดออก 

- จงัหวดัอุบลราชธานี มีรายงานจาํนวน 31 ราย เสียชีวติ 1 ราย(ณ เดือนกนัยายน)  จากการสอบสวนโรค 

พบวา่ ผูเ้สียชีวติมีพฤติกรรมเส่ียงในการติดเช้ือ คือการแช่นํ้านาน การออกล่าหนู ตลอดจนพฤติกรรมการใชร้องเทา้

บูท้ท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงกลุ่มงานควบคุมโรคจะเร่งดาํเนินการประชาสัมพนัธ์  พฒันาศกัยภาพทีม SRRT  และจดัประชุม 

Dead case Conference แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

เลปโตสไปโรซีส 

3.2  สรุปผลการดาํเนินงานวณัโรค เดือน สิงหาคม 2555   

- ผูป่้วยข้ึนทะเบียนรายใหม่ 74 ราย  จากจาํนวนผูป่้วยวณัโรคทั้งหมด จาํนวน 108 ราย มีการ Admit ท่ีได ้

มาตรฐานครบ 100%  การใหค้าํปรึกษาเพือ่ตรวจเอดส์โดยสมคัรใจ (VCT)  พบวา่อาํเภอตาลสุม ยงัไม่มีรายงาน การ

ดูแลผูป่้วย TB with HIV ซ่ึงในเดือนน้ีไม่มีผูป่้วยรายใหม่ การคดักรองโดยการสัมภาษณ์ การตรวจเสมหะ ส่วน

ใหญ่ทาํไดดี้ รวมถึงการ X-ray สาํหรับผูส้ัมผสัใกลชิ้ดท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 1 ปีท่ีไดรั้บยาป้องกนัวณัโรค อาํเภอเขมราฐยงั

ไม่รายงาน ซ่ึงการกลุ่มงานจะเร่งติดตามต่อไป 

  ผลงานการเยีย่มบา้นในเดือนน้ีลดลง เน่ืองจากไม่มีรายงานจาก 7 อาํเภอ  Conversion rate   จาํนวน 17 ราย

คิดเป็นร้อยละ 24 Success Rate (ผูป่้วยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาครบ 6 เดือน)ร้อยละ 94.8  Success Rate สะสมปี 2554  

ร้อยละ 91.26  ปี  2555 ร้อยละ 93.8(ขยายยา ร้อยละ 28)   

3.3 ผลงานการใหบ้ริการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ปี 2555  

 อาํเภอท่ีมีผลงานการบนัทึกขอ้มูล ครบ 100% แลว้คือ อาํเภอนาตาล เข่ืองใน และสวา่งวรีะวงศ ์ส่วนอาํเภอ

ทุ่งศรีอุดม นํ้ายนื และ เหล่าเสือโกก้ ตอ้งเร่งดาํเนินการให้บริการและบนัทึกขอ้มูลใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 ตุลาคม 

2555  
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ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม: โดย...หวัหนา้งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 

 งานตรวจสุขภาพในเรือนจาํกลางจงัหวดัอุบลราชธานี โดยเฉพาะการตรวจ TB ซ่ึงขอ้มูลการตรวจไม่

ตรงกนั โดยพบวา่..ผูต้อ้งขงัป่วยทีอ่ยูร่ะหวา่งรักษาจาํนวน 16 ราย X-ray จาํนวน 1,389 ราย สงสัยเป็นวณัโรค 286 

ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4 เก็บเสมหะตรวจพบ TB 1 ราย (เป็นคนไขล้าว) ขณะน้ีคณะทาํงานวางแผน X-ray  ครอบคลุม

ทั้งหมด เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบัการทาํ Closed contact โดย AFB มีความยุง่ยากเพราะผูต้อ้งขงัมีลกัษณะความ

เป็นอยูท่ี่แออดั และขณะน้ีทางเรือนจาํกลางจงัหวดัอุบลราชธานีแจง้วา่ ไดย้กเลิกขอ้หา้มการสูบบุหรีซ่ึงสามารถสูบ

ไดโ้ดยเสรี 
 

4.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

                4.1 การแข่งขนักีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์ ประจาํปี 2555  

                         สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี กาํหนดจดัการแข่งขนักีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์ ประจาํปี 

2555 ในวนัเสาร์ท่ี 22 ธนัวาคม 2555 ณ โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอุบลราชธานี 
 

5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
 

                5.1 ผลการดาํเนินงานผา่ตดัตอ้กระจก จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554-2555 

 

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

               ไม่มีวาระการประชุม 

 

  

  

7. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
 

                ไม่มีวาระการประชุม 

 

 8. กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

               8.1 ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนสิงหาคม  2555  

                              ขอ้มลู สปสช. ร้อยละ 99.945 ขอ้มูลจงัหวดัอุบลราชธานี ร้อยละ 99.98  

               8.2 การขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย ์ปีงบประมาณ 2555 สาํหรับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

ซ่ึงเงินดงักล่าวเป็นเงินงบประมาณ ขอใหห้น่วยบริการดาํเนินการตามกาํหนดเวลา ดงัน้ี 

                               8.2.1 การใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 2555  การขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการ แพทย ์

ขอใหส่้งขอ้มูลผา่นระบบ E-Claim ทางเวบ็ไซดก์ลุ่มงานประกนัสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข http://state.cfo.in.th 

ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 และจะปิดรับ case ท่ีส่งเลยกาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

                                8.2.2 กรณีท่ีหน่วยบริการไดมี้การขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย ์ในปีงบประมาณ 2555 

(เฉพาะในรายท่ีใหบ้ริการในปีงบประมาณ 2555 และไดมี้การส่งเบิกทางระบบ E-claim) โดยถูกปฏิเสธการจ่าย 

ชดเชยกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด   ขอใหห้น่วยบริการอุทธรณ์มาท่ีกลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
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กระทรวงสาธารณสุข ทางระบบ E-Claim ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อนาํเขา้ท่ีประชุม ขอมติคณะ 

กรรมการฯ  เพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทยใ์ห้กบัหน่วยบริการต่อไป 

                                8.2.3 เม่ือดาํเนินการตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 เรียบร้อย กระทรวงฯ จะดาํเนินการจดัสรรส่วนท่ีเหลือ 

(กรณีมีเงินคงเหลือ) ใหห้น่วยบริการต่อไป 

                8.3  แจง้แนวทางปฏิบติัในการส่งต่อผูป่้วย(ตามมติท่ีประชุมการพฒันาระบบส่งต่อ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 

2555) 

                                8.3.1 ให ้รพช.ทุกแห่งจดัใหมี้ยาช่วยชีวติประจาํรถส่งต่อ Mobile ICU โดยใชก้รอบ รายการยา 

จาํนวน 19 รายการ และจดัใหมี้ระบบบริการจดัการยาท่ีมี ประสิทธิภาพ โดยหน่วยบริการสามารถใชรู้ปแบบของ รพ.

ตระการพืชผล เป็น model ตวัอยา่งในการปฏิบติัได ้ 

                                8.3.2 ใหห้น่วยบริการ(รพช)รับผิดชอบในการจดัซ้ือ/บาํรุงรักษาและซ่อมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของ

ระบบreal time telemedicineโดยใชง้บของหน่วยบริการเอง หรือบรรจุในแผนขอจดัซ้ือ(เน่ืองจากบริษทัไดส้ิ้นสุด 

สญัญารับประกนัแลว้) กรณีส่งซ่อม หรือตอ้งการประสานกบับริษทั ใหป้ระสานกบั ICU HUB รพ.สรรพสิทธิ

ประสงค ์เพื่อใหป้ระสาน กบับริษทัให ้ส่วนการUpgrade ระบบ/อุปกรณ์ของระบบจงัหวดัจะประสานบริษทัให้

ดาํเนินการต่อไป 
 

9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

งานสุขภาพภาคประชาชน  

1.แจง้กระทรวงสาธารณสุข ไดส้นบัสนุนชุดอุปกรณ์เคร่ืองวดัความดนัโลหิตแบบดิจิตอล ใหแ้ก่ อสม.หมู่บา้นละ 2 

ชุด และชุมชนละ 1 ชุด รวมทั้งหมด 5,717 ชุด เพื่อสนบัสนุน การปฏิบติังานเชิงรุกในหมู่บา้น/ชุมชน (สาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี กาํลงัดาํเนินการส่งมอบใหทุ้กอาํเภอ ตามยอดการจดัสรร) 

งานพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ

10. กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

  

ประชาสัมพนัธ์ มูลนิธิ อสม. กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รวมพลงั สายธารนํ้าใจ อสม.และ

เครือข่ายสุขภาพ “เพื่อน ช่วย เพื่อน” ผูมี้จิตศรัทธา สนใจ บริจาค ไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธกส. ทุกสาขา 

ทัว่ประเทศ  

      10.1 สรุปความกา้วหนา้การพฒันาคุณภาพ PMQA เดือนกนัยายน 2555   

                     ประชุมวชิาการ เร่ือง การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO แก่หวัหนา้ส่วนราชการ 33 ส่วน

ราชการ และคณะทาํงาน PMQA จงัหวดัอุบลราชธานี, หวัหนา้กลุ่มงาน /งาน/ ศูนยแ์ละคณะกรรมการ PMQA 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี, สาธารณสุข อาํเภอและผูรั้บผดิชอบงาน  โดย ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธานี  รอง

อธิการบดี มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นวทิยากร และจะติดตามความกา้วหนา้ PMQA สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

ในการออก PMQA สญัจร 
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              10.2  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข จะเปิดรับสมคัรแพทยป์ระจาํบา้น รอบท่ี 2 ใหแ้ก่แพทยผ์ูส้นใจ 

ในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2555  โดยใหส้มคัรทางระบบInternet ท่ี   www.mop.go.th    

              10.3  เครือข่ายบริการท่ี 10 ร่วมกบัโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จะจดัอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช

ปฏิบติัฉุกเฉิน  ระหวา่งวนัท่ี  15 ตุลาคม 2555 – 1 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 สนบัสนุน

งบประมาณ จดัอบรม จงัหวดัอุบลราชธานีไดรั้บโควตา จาํนวน 12 โควตา  โดยคดัเลือกจาก โรงพยาบาลชุมชน และ

โควตาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคจ์าํนวน 2 โควตา  รวมเป็น 14 โควตา 

               

11. กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 

 11.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการประกวดผลงานวชิาการ และผูส่้งผลงาน เขา้ร่วมนาํเสนอในการ ประชุม

วชิาการทนัตสาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2555 ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2555 ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร  

50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพศ.สรรพสิทธิประสงค ์โดยมีผลงานวชิาการทนัตสาธารณสุขทั้งส้ินจาํนวน 33 เร่ือง 

              11.2  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

              วนัท่ี 21 – 22  ตุลาคม 2555  ประชุมวชิาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  

มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ สาํหรับโรงเรียนท่ีชนะเลิศ การประกวดและมอบใบประกาศฯ รับรองการผา่นเกณฑ์ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบัเพชร กรมอนามยั จงัหวดัอุบลราชธานีมีโรงเรียนท่ีผา่นเกณฑรั์บรอง เป็นโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพ ระดบัเพชร ระดบักรมอนามยั จาํนวน 6 โรงเรียน ดงัน้ี.. 

                              1. โรงเรียนบา้นปลาดุก  ต.ไร่นอ้ย  อ.เมือง  

                              2. โรงเรียนบา้นอ่ีเติ่ง  ต.หวันา อ.เขมราฐ  

                              3. โรงเรียนชุมชนบา้นระเว ต.ระเว อ.พิบูลฯ 

                              4. โรงเรียนเทพพิทกัษพ์ิทยา ต.บุ่งไหม อ.วารินฯ 

                              5. โรงเรียนบา้นโนนจิก ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม 

                              6.โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย  

               11.3  การประเมินเพือ่รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร ระดบัจงัหวดั ระหวา่งวนัท่ี 20 

สิงหาคม ถึง วนัท่ี 17 กนัยายน 2555 มี จาํนวน ทั้งส้ิน 25 โรงเรียน 19 อาํเภอ(ขาดอาํเภอเหล่าเสือโกก้ ตาลสุม ม่วง

สามสิบ บุณฑริก นํ้าขุ่นและทุ่งศรีอุดม ) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการพฒันาแกไ้ขตามเกณฑแ์ละส่งเอกสารเพิ่มเติมตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ซ่ึงจะไดแ้จง้ผลการพิจารณาใหท้ราบอีกคร้ัง 

               11.4  แผนปฏิบติังานเดือนตุลาคม  

                              11.4.1  แผนออกหน่วยแพทย ์พอ.สว.  

                                    * 25 ตุลาคม 2555 หมู่ที ่8 บา้นไทรงาม ต.กองโพน อ.นาตาล 

                              11.4.2  แผนรถทนัตกรรมเคล่ือนท่ี 

                              11.4.3  แผนออกใหบ้ริการทนัตกรรมในเรือนจาํ ตามนโยบายผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  

                                     * วนัท่ี 19 ตุลาคม 2555  

               11.5  สรุปผลการดาํเนินงาน เดือนกนัยายน 2555  
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12. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   

               12.1การอบรมการใชโ้ปรแกรมเยีย่มบา้น (Family Folder Collector : FFC) 

กาํหนดการอบรมการใชโ้ปรแกรมเยีย่มบา้นดว้ย Tablet ณ หอ้งประชุม 1 สาํนกังาน สาธารณสุข จงัหวดั

อุบลราชธานี  

    รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2555 กลุ่มเป้าหมาย อาํเภอเมือง เดชอุดม นาจะหลวย โพธ์ิไทร นาเยยี 

    รุ่นท่ี 2

               12.2 การอบรมการจดัการระบบสารสนเทศสาธารณสุขระดบัอาํเภอ เพื่อการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

(PROVIS)  กาํหนดการอบรม PROVIS ระหวา่งวนัท่ี 15 – 19 ตุลาคม 2555 ณ หอ้งประชุม 1 สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย คือผูรั้บผดิชอบ 21 แฟ้มของ สนง.สสอ.ทุกแห่ง และทีมพฒันาระบบ สารสนเทศ

ของอาํเภอ 

 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2555 กลุ่มเป้าหมาย อาํเภอพิบูลมงัสาหาร ตระการพืชผล สิรินธร  โขงเจียม  สวา่งวรีวงศ ์

               ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง นาํเคร่ือง Sumsung 7.0 มา Update Android ท่ีศูนย ์IT ก่อนวนัอบรม และในวนัอบรม 

ใหน้าํ Notebook ท่ีมีโปรแกรม JHCIS และฐานขอ้มลู ทั้งหมดมาดว้ย 

  

13.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

 13.1  จดัประชุมวชิาการเร่ืองอลัตร้าซาวดใ์หก้บัแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือข่าย บริการสุขภาพ

ท่ี 10 ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 13.2 เน่ืองจากมีบางโรงพยาบาลยงัไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกทกัษะการตรวจอลัตร้าซาวดเ์พื่อ คดักรอง คน้หา 

มะเร็งตบัและท่อนํ้าดี ท่ีประชุมเห็นชอบ ใหด้าํเนินการจดัอบรม การฝึก ทกัษะ การตรวจอลัตร้าซาวด ์ใหก้บับุคคลท่ี

ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม ในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2555 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซ่ึงมีทั้งหมด 12 แห่ง(จ.อุบลฯ 

รพร.เดชอุดม) 

              13.3 การดาํเนินงานตรวจคน้หามะเร็งตบัและท่อนํ้าดี 

                       13.3.1 การฝึกอบรมแพทยต์รวจอลัตร้าซาวดต์บัและท่อนํ้าดี  

                      งาน NCD ร่วมกบัรพ.มะเร็งฯจดัอบรม แพทยใ์นการตรวจอลัตร้าซาวดใ์นพื้นท่ีเครือข่าย บริการสุขภาพ 

เรียบร้อยแลว้ และจากการประเมินผลการอบรม พบวา่... มีความตอ้งการใหจ้ดัการฝึกอบรม ใหก้บัโรงพยาบาล ท่ี

ไม่ไดส่้งแพทยเ์ขา้อบรม คณะทาํงานระดบัเขต จึงไดจ้ดัใหมี้การอบรม เพิ่มเติม ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ท่ี

โรงพยาบาลมะเร็ง โดย   

                     * กรณีท่ียงัไม่มีแพทยเ์ขา้รับการอบรม ไดแ้ก่ รพร.เดชอุดม(เน่ืองจากเป็นรังสี วนิิจฉยัอยูแ่ลว้) ขอความ

ร่วมมือเขา้ร่วมในการอบรมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบติั ร่วมกนั  

                     * กรณีท่ีมีแพทยเ์ขา้รับการอบรมแลว้ ขอให้ส่งแพทยค์นท่ีสอง เขา้รับการอบรม เพื่อสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานในภายอาํเภอ  

                       13.2.2 เพื่อปรับเป้าหมายการดาํเนินงานตรวจคน้หาผูป่้วยมะเร็งตบัและท่อนํ้าดี ในปี 2556  จึงขอความ

ร่วมมือในการดาํเนินงานสาํรวจกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งตบัและท่อนํ้าดี ตามแบบ CCA-OO สรุปผลการสาํรวจส่ง

ใหภ้ายใน 25 ตุลาคม 2555 เพื่อรวบรวมวางเป้าหมายในระดบัเขต 
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                         13.2.3 การดาํเนินงานตรวจคดักรองมะเร็งตบัและท่อนํ้าดี ขอใหทุ้กอาํเภอดาํเนินการ ตรวจ คดักรอง 

ดว้ยวธีิอลัตร้าซาวด ์โดยประสานแผน การดาํเนินงานร่วมกบัแพทย ์ท่ีเขา้ รับการ ฝึกอบรม การตรวจอลัตร้าซาวด ์ตบั 

และท่อนํ้าดี พร้อมให้รายงานผลใหง้าน NCD ทุกเดือนเพื่อรวบรวม ขอ้มูลรายงาน ผูบ้ริหารต่อไป 

             13.4 กฎหมายเก่ียวกบั พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

                         13.4.1 ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ืองหา้มขายหา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ในพื้นท่ีประกอบ

กิจการโรงงาน พ.ศ.2555       

                       : หา้มผูใ้ด ขายหรือบริโภค เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล ์ในพื้นท่ีประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย วา่

ดว้ยโรงงาน มีผลบงัคบัใช ้ 24 ตุลาคม 2555  

                        13.4.2  ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ือง กาํหนดสถานท่ีหรือบริเวณหา้ม ขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล ์ในรัฐวสิาหกิจ และหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ พ.ศ.2555  

                       : หา้มผูใ้ดขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีหรือบริเวณรัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ ยกเวน้บริเวณท่ีจดัไวเ้ป็นร้านคา้ หรือสโมสร  หา้มผูใ้ดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีหรือบริเวณ

รัฐวสิาหกิจและหน่วยงาน ของรัฐ ยกเวน้ บริเวณท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีพกัส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจดัเล้ียง ตาม

ประเพณี  มีผลบงัคบัใช ้23 สิงหาคม 2555  

              13.5 ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี  

                          เร่ืองกาํหนดสถานท่ีหรือบริเวณหา้มบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นทาง พ.ศ.2555  : หา้มผูใ้ด

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทางในขณะขบัข่ีหรือในขณะโดยสาร อยูใ่นรถ หรือ บนรถ  คาํวา่ “ทาง” และ “รถ” 

หมายความวา่ “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการจราจรทางบก มีผลบงัคบัใช ้ 8 สิงหาคม 2555  

ขอ้ 3.1 ม 3.2 ม 3.3 ขอ้หาความผดิตามมาตรา 31 บริโภคในสถานท่ีหา้มด่ืม ระวางโทษ มาตรา 42 จาํคุกไม่เกิน 6 

เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

              13.6 ประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง หลกัเกณฑก์ารแบ่งเงินรางวลัหรือวธีิปฏิบติัในการ จ่ายเงินและแบบการ

ขอรับ เงินสินบนรางวลั ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 พ.ศ.2555  

              13.7 การตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 2555 

              ผลงานเฉพาะปี 2555   เป้าหมายไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20  

   
                            * เปรียบเทียบฐานทะเบียนราษฎร์ ผา่นเกณฑ ์1 อาํเภอ  คือ นาเยยี (ร้อยละ 22.03) 

                            * เปรียบเทียบฐาน JHCIS        ผา่นเกณฑ ์3 อาํเภอ  คือ เมือง  นาเยยี  ทุ่งศรีอุดม  

                            * เปรียบเทียบทั้ง 2 ฐาน           ผา่นเกณฑ ์1 อาํเภอ  คือ นาเยยี  
 
             ผลงานสะสมปี 2553-2555 เป้าหมาย ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 60 

                             * เปรียบเทียบฐานทะเบียนราษฎร์   

              ผา่นเกณฑ์  6  อาํเภอ  คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่  โพธ์ิไทร  สาํโรง นาจะหลวย  

                             * ผลงานสะสม สูงท่ีสุด (ฐานทะเบียนราษฎร์)    

              คือ อ.โพธ์ิไทร ร้อยละ 67.78 อ.ม่วงสามสิบ (67.38%) อ.นาจะหลวย (63.93%)  

                             * เปรียบเทียบฐาน JHCIS  
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              ผา่นเกณฑ ์ 9 อาํเภอ  คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม ดอนมดแดง ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่  โพธ์ิไทร สาํโรง นํ้ า

ยนื นาจะหลวย  

                              * เปรียบเทียบทั้ง 2 ฐาน    

              ผา่นเกณฑ ์5 อาํเภอ คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม โพธ์ิไทร สาํโรง นาจะหลวย  
 

 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 

 ไม่มีวาระการประชุม 

15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 

              ไม่มีวาระการประชุม 

                

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 
 

                             6.1  สาธารณสุขอาํเภอ 
 

               ปีงบประมาณ 2555 ประธานชมรมสาธารณสุขอาํเภอจงัหวดัอุบลราชธานีหมดวาระลง ปีงบประมาณ 2556-

2557 ประธานสาธารณสุขอาํเภอจงัหวดัอุบลราชธานีคนใหม่ คือนายทนงศกัด์ิ  หลกัเขต สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

                 

             6.2 โรงพยาบาล                 ไม่มี                      
                                                

ระเบียบวาระที ่7  เร่ืองอืน่ๆ 
 

      ไม่มี 

ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

                       (นางดารณี  เผา่ผา) 

        กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

   

   ลงช่ือ.........................................ผูต้รวจรายงานการประชุม  

                                 (นางสิริพร  วงศต์รี) 

               หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

 

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

                   (นายสุรพร  ลอยหา) 

     นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
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                                                        ประธานการประชุม 
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