
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี 10/2553 
วันท่ี  28  ตุลาคม  2553  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชมุ 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นายสุรพร  ลอยหา                  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร      รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ                  รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี 
4. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง      รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท      รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายสุพจน  บุญทา                ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
7. นายจรัญ  ทองทับ              แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. นางสาวสุภาภรณ  อุปลาบัติ                  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
9. นายภคิน  ไชยชวย                    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ 
10. นางศุภวรรณ  เกตุอินทร       รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7  อุบลราชธานี 
11. นางสิริพร  วงศตรี      หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
12. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ      หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
13. นายประทีป  บุญธรรม   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
14. นางรําไพ  สุวนาม          หัวหนากลุมกลุมงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
15. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง        หัวหนากลุมงานบริหาร           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
16. นางนภาพร  จนัทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
17. นายวิโรจน  เซมรัมย หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
18. นายระวี  แววศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
19. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี          ผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชาลงกรณ 
20. นายธวัติ  บุญไทย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
21. นางเพชรี  รมเย็น        แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
22. นางสาวสุภาภรณ  พุฒผา          แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
23. นายปญญวัตร  ชมาฤกษ            ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
24. นายพัฒนา  ตนัสกุล                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
25. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร        ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 



26. นายณัฐพล          เรียบเลิศหรัิญ                ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
27. นางน้ําฝน จันทรแดง               แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
28. นายประวีร คําศรีสุข                                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายนื 
29. นายนนฤสรณ   กลางบุรัมย           แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม 
30. นายพิสิษฐ  เวชกามา                                                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
31. นายสมัย  พูลทอง             สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
32. นายธานินทร  ไชยานกุูล          สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
33. นายธนายุทธ  ศรไชย                 สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
34. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ          ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
35. นายสัมพันธ  กุลพร                                                         สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
36. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร      สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
37. นายทองอินทร  ชัยธานี             สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
38. นายประสพ  สารสมัคร              สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
39. นายวรวิทย  สอดศรี      ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
40. นายชูวิทย  ธานี                           สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
41. นางศิวาภรณ  เงินราง      สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
42. นายยุรวัฒ  ทองผา         สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
43. นายณรงค  แผลงศร              สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
44. นายอดุลย  วรรณชาติ      สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
45. นายลําพูน  ฉวรัีกษ               สาธารณสุขอําเภอพบูิลมังสาหาร 
46. นายประวิทย  พันธจูม               สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
47. นายทนงศักดิ์  หลักเขต                        สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
48. นายวินัย  แกวพรหม       สาธารณสุขอําเภอวางวีระวงศ 
49. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ              สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
50. นายบัณฑิต  สรอยคํา                สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
51. นายประกอบ  ศรศิริ            สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
52. นายมัธยม  สุพัฒน            สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
53. นายสุทิน  กมลฤกษ       สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
54. นายวานิช  สายยืน         สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
55. นายชวน  จนัทรเล่ือน                สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
56. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์                สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
57. นางอุษณยี  เกดิมี          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 



58. นางฉัฐฉวี  ใจแกว         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
59. นางจิรวัฒน สุสิงห         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
60. นายจกัรพันธ      บุญสง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
61. นางอลิษา สุพรรณ         นักนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
62. นายปญญาวุธ ไพเราะ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
63. นางสาวจิรภร      วิลัยรัตน       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
64. นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย    จพ.การเงินและบัญชี  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
65. นางลําดวน ศรีขาว         นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
66. นางสุชารัตน ดวงแกว         นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
67. นางวภิาลักษณ ชุติเดชานุกูล เจาพนักงานสาธารสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
68. นางธิดารัตน บุญทรง        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
69. นายกิตติพศ        ดําบรรพ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
70. นายกําแหง         สมสุข           เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นางกมลรัตน      วงษา        เภสัชกรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. นายอนุสรณ บุญทรง        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางเพ็ญพิไล ซ่ือสัตย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นายปรีชา ทองมูล        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางสาวจินตนา  พรมลาย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางดารณ ี เผาผา        เจาพนกังานทันตสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางสุภาภรณ      อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางทิพวรรณ     โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางสาววนิดา   ชัยเวชสกุล     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางจุฬาพร       คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายเริงฤทธ์ิ      เริงนิรันดร จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นายสมบัติ        ขัดโพธ์ิ           จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายพันธศักดิ์   ทุมมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางณภัทร        โอภาสวัฒนา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นายสมัย           ยุตวนั นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สสอ.ดอนมดแดง 
88. นายชนะพงษ    นาคใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สสอ.ดอนมดแดง 
89. นายชัยชาญ      บุญคูณ        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         โรงพยาบาลตาลสุม 



90. นางเยาวลักษณ โภคละทววีงศ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                            สสอ.เข่ืองใน 
91. นายธวัช           ขันตีสาย         ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม    สสอ.ตาลสุม 
92. นายสุระ           เสนาเทพ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
93. นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง      นกัวิชาการสาธารณสุข     สสอ.ตาลสุม 
94. นายไชยสิทธ์ิ    ชรีชวา       นักวิชาการสาธารณสุข     สสอ.ตาลสุม 
95. นางอุไร            สอนอาจ       นักจัดการงานท่ัวไป                                  รพ.ตาลสุม 
96. นางสาวกุลธิดา  เช้ืออาจ       นักวิชาการสาธารณสุข             รพ.มวงสามสิบ 
97. นายอุทัย  นิปจการสุนทร        ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ           สสอ.เมืองอุบลฯ 
98. นายชนะ หอมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ               สสอ.โพธ์ิไทร 
99. นายฐปนวัฒน     บุญประครอง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ           รพ.๕๐ พรรษาฯ 
100. นางสาวพรรณ ี   ศาลธิราช นักเทคนิคการแพทย             รพ.ศรีเมืองใหม 
101. นางพัชรี             อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                               รพ.นาตาล 
102. นายประยงค สุดสุข  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ             สสอ.กุดขาวปุน 
103. นางอรทัย มุสิตา  นักจัดการงานท่ัวไป     รพ.โพธ์ิไทร 
104. นางสาวระดาพร  วงศจันทร นักวิชาการสาธารณสุข                 รพ..ศรีเมืองใหม 
105. นายพงศภณต ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     สสอ.ศรีเมืองใหม 
106. นายสันติ ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ          สสอ.ศรีเมืองใหม 
107. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                        สสอ.กุดขาวปุน 
108. นายสรพงศ     ขลุยเงิน  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ                 สสอ.เขมราฐ 
109. นายวรายุธ      เลิศแลว  นักจัดการงานท่ัวไป      รพ.โขงเจียม 
110. นายวิษณ ุ จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  รพ.พิบูลมังสาหาร 
111. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                         สสอ.โขงเจียม 
112. นายปยะศักดิ์   กอนศิลา จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน                    สสอ.สวางวีระวงศ 
113. นายเชาวฤทธ์ิ  พจมานเมธี นักจัดการงานท่ัวไป                รพ.กุดขาวปุน 
114. นายจิรศักดิ์     รักษมณ ี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                               รพ.สําโรง 
115. นายณรงคชัย   อันช่ืน  นักจัดการงานท่ัวไป         รพ.สําโรง 
116. นายชนะจิต ศรีภักด ี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                            รพ.โพธ์ิไทร 
117. นายสากล สีทากุล  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ                   สสอ.นาตาล 
118. นางสาวจิรภัสษร  สุระมูล นักวิชาการสาธารณสุข          รพ.เขมราฐ 
119. นายจํารัส พรมบุญ  นักวิชาการสาธารณสุข                  สสอ.เขมราฐ 
120. นายกมลศิลป   พันธด ี  นักวิชาการสาธารณสุข                รพ.กุดขาวปุน 
121. นายรัชพล  ตังคะวานิช  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ          สสอ.วารินชําราบ 



122. นางมณวีรรณ  เจริญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                                    รพ.วารินชําราบ 
123. นางสาวพัชราภรณ  เคียงพิมาย   นักวิชาการสาธารณสุข                                         รพ.วารินชําราบ 
124. นายอานนัต    สิงคิบุตร  นักจัดการงานท่ัวไป                     รพ.สิรินธร 
125. นายบุญลือ พุมจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                    สสอ.นาจะหลวย 
126. นายสุวิทยชัย  ทองกูล  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ             สสอ.ทุงศรีอุดม 
127. นายพรทวี       สุวรรณพรม        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                         สสอ.เดชอุดม 
128. นายจิตร          ม่ังมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             สสอ.น้ํายืน 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

• 8 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมสถานการณน้ําทวม 
ในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบ ขอใหเตรียมการ เชนจัดทําแผนอพยพ ยาและเวชภณัฑ  

• 30 ตุลาคม 2553  งานกฐินสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัฯ  ทอดถวาย ณ วดัมงคลโกวิธา 
ราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

• แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2554 อําเภอ สามารถดําเนินการไดเลยโดยมีหลักการตาม 
นโยบายท่ีใหไว เชนแผนหมูบานจัดการสุขภาพ จังหวดัจะติดตามในเร่ืองขบวนการมากกวาติดตามในเร่ือง
ของตัวเลข 

• 21 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จตรวจเยีย่มติดตามงานในโครงการสวน 
พระองค เร่ืองไอโอดีน ในพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ขอส่ังการ:  1. มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

1. นําขอมูลท่ีใชเตรียมรับเสด็จฯในวันท่ี 21 ธันวาคม 2553 ให นพ.สสจ.อบ.ดูกอน  
2. จัดทําแผนแกไขเร่ืองการทองกอนวยัอันควรโดยใหวิเคราะหสถานการณ ปญหาท่ีพบ 

      2.ใหทุกอําเภอแจงผานกลุมงานยุทธศาสตร หากมีการประชุมเจาหนาท่ีอําเภอโดยผานระบบ E- 
Radio โดยจะมีผูบริหารรวมนั่งฟง เพื่อรับทราบปญหา 

• ขณะนีก้ําลังพจิารณาเร่ืองงบประมาณ ซ่ึงโอนจากสวนกลางแลว 25% ผูท่ีขออนุมัติซ้ือ 
คอมพิวเตอรใหใชงบ OP ในการซ้ือ ไดเลย โดยไปจัดซ้ือเอง แลวจังหวัดจะดําเนินการโอนเงินตามรวมถึง 
มอรเตอรไซต(วงเงิน 40,000 บาท)   เคร่ืองมือดานการรักษาพยาบาล ยกเวน เคร่ืองวดัความดนั 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 



• การรับมือสถานการณน้ําทวม 

• เตรียมการรับเสด็จฯพระบรมโอรสาธิราช 8 พ.ย 2553  
       วันท่ี 28  ตุลาคม 2553 คณะกรรมการมีการประชุมติดตามงานท่ี รพ.๕๐ พรรษาฯ 

เรียบรอยแลว 

• งานกฐินสามัคคี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ มอบ ผช.ไพรัช, คุณฉัฏฉวี, สสอ. 
เขมราฐ, สสอ.เมือง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  สอบถามความกาวหนาในการแกไขปญหาความแออัดของโรงพยาบาล 
นพ.สสจ.อบ.  จังหวดัดําเนินการแกไขปญหาระดับโซน โดยใหแตละโรงพยาบาล คัดกรองผูปวยในการ 
refer โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค   
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7   การเตรียมการรับสถานการณน้ําทวม ขอใหรายงานสถานการณประจําวนั 
ภายใน 15.00 น. 
ขอส่ังการ: มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพจัดซ้ือคลอรีน(เม็ด) 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย การตรวจวิเคราะห คุณภาพ น้ํา อาหาร ยา ศูนยฯจะสนับสนุนคาใชจายใน
การตรวจและจะสนับสนุนชุดตรวจLeptospylosis  เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 จะเปดรับตัวอยางตรวจใน
วันหยุดราชการ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ดําเนินการเตรียมพรอมรับสถานการณน้ําทวม  เยีย่มผูไดรับผลกระทบโดย
ทีมสหวิชาชีพ และประชาสัมพันธ สัปดาหสุขภาพจิต วนัท่ี 1-7 พ.ย 53  ณ โรงแรมลายทอง 
ขอส่ังการ:  

1. การดําเนนิงานหมูบานจัดการสุขภาพ ใหดําเนินการครอบคลุมในเร่ืองโรคมะเร็ง ดวย เชน มะเร็งตับ  
โดยณรงคการกินปลาราสุก ตลอดจนโรคตับอักเสบบี โดยใหหนวยตรวจสุขภาพชวยรณรงค 

2. ขอความรวมมือศูนยวิชาการทุกศูนย ในหวงระยะเวลา 6 เดือนแรก งดเชิญเจาหนาท่ีประชุม 
3. มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ทําแผนแกไขปญหาเด็กน้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม โดยรณรงคหญิง

ตั้งครรภบริโภคไข 
4. นโยบายทานรํฐมนตรีวาการสาธารณสุขและทานผูวาราชการจังหวัด เนน เร่ืองการสํารวจ/ตรวจ IQ 

EQ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากลุมวัยเรียน 
5. มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพ หาขอมูลการตรวจภาวะพรองไอโอดีน ตรวจอยางไร ใชงบประมาณ

เทาไหร/ราย พรอมส่ังซ้ือไอโอดีนชนิดหยด ใหทันวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ในการปลอยคาราวาน
เกลือไอดีน และจัดแถลงขาว 



6. มอบหัวหนากลุมงานบริหารติดตามความกาวหนารถ Mobile คลายเครียด 
7. การจัดทําไวนิล ไมตองมีรูปประกอบในแผนไวนิล และ การจัดงานระดับจังหวัดทุกงานใหเขียนเลข

ไทยท้ังหมด หามใชเลขอารบิค 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิธีรับตรงป
การศึกษา 2554 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  
  
กลุมงานบริหาร 

1. ขอใหทางสสอ. และรพช  จดัสงรายงานตรวจสอบพัสดปุระจําป 2553 
2.การเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง  อัตราสวนทางการเงิน  ขอมูลสถานการณเงิน 

ประจําเดือน กนัยายน 2553 
3.การจัดทําขอมูลสถานการณ รายรับ-รายจาย เงินบํารุงโรงพยาบาล ป2554 

           4.การยืนยันขอมูลการเปนสมาชิก ฌกส. 
              5.แจงการเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข(พ.ต.ส.)   ปงบประมาณ 2554   ให 
โรงพยาบาลกรอกขอมูลผาน web: กระทรวงฯ หวัขอ “คาตอบแทน พ.ต.ส.” ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป  
ทุกเดือน และเม่ือจังหวดัไดรับเงินจัดสรร จะแจงใหวางฎกีาตอไป 

6.แจงการเบิกคาตอบแทนฯเบี้ยเล้ียงเหมาจาย ฉบับท่ี 4 และ 6  ปงบประมาณ 2554 อยูระหวาง
คณะกรรมการระดับกระทรวงฯพิจารณาออกประกาศ  ดังนั้นใหชะลอการเบิก/ การยืม ไปกอน  จนกวาจะมี
หนังสือส่ังการจากกระทรวงฯเพ่ือดําเนินการตอไป 
 7. จังหวดัอุบลราชธานี ขอความรวมมือในการแตงกายในการปฏิบัติหนาท่ี     โดยไดกําหนดการแตง
กาย  เพื่อใหเกดิความเปนระเบียบเรียบรอย  และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ใหคงอยูถาวร
สืบไป  ดังนี ้
 วันจนัทร เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) 
 วันอังคาร ชุดผาลายกาบบัว 
 วันพุธ  ชุดสุภาพ 
 วันพฤหัสบด ี ชุดสุภาพ 
 วันศุกร  ชุดผาไทย  หรือผาพื้นเมือง 
 8.สถานการณการเงินการคลัง ใหใชแบบฟอรมใหมแทนการใชแบบฟอรมเกณฑคงคาง 
 

  
 



กลุมงานยุทธศาสตร 
 - แผนการออกประชุมช้ีแจงการดําเนนิงานโครงการพัฒนาคุณภาพขอมูลการตาย/การดําเนนิงาน
หมูบานจดัการสุขภาพ 
 
กลุมงานประกันสุขภาพ 
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกนัสุขภาพเดือนกันยายน 2553 (ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2553) National 
coverage รอยละ 99.84 
2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดสรรเงินเหมาจายรายหัว หนวยบริการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554จัดลวงหนางวดท่ี 1 (คร้ังท่ี 1) จดัสรรรอยละ 25 ของ
วงเงิน ป 2554 กอนการปรับเกล่ีย (จัดใหไปพลางกอน) จํานวน 463,516,175.11 บาท โอนใหหนวยบริการ
แลววนัท่ี 26 ตุลาคม 2553 
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําปายประชาสัมพันธ “รักษาพยาบาลฟรีทุกคนใชบัตร
ประชาชนใบเดียว” และ “ท่ีนี่ ใชบตัรประชาชนแทนบตัรทองได” สนับสนุนใหหนวยบริการทุกแหง ขอให
ไปรับไดท่ีกลุมงานประกันสุขภาพ 
ขอส่ังการ: เพิม่เงินเดือน รอยละ0.5 ใหอําเภอ ศรีเมืองใหม และอําเภอโขงเจียม เนื่องจากผลงานสิทธิวาง
ต่ําสุด 
 
กลุมงานควบคุมโรค 
 1. การเฝาระวังสถานการณน้ําทวม ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงเตรียมความพรอม 

1) ปองกันพื้นที่สําคัญในโรงพยาบาล เชน โรงครัว โรงซักฟอก โรงเก็บอุปกรณ หองควบคุม

ไฟฟา หองฉุกเฉิน  

    2) สํารองเวชภัณฑ และอุปกรณที่จําเปน เพื่อใหมีใชอยางเพียงพอ 

  3) เตรียมแผนสงตอผูปวยในกรณีที่โรงพยาบาลใหการรักษาตอไปไมได 

     4) ปรับแผนการใหบริการทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน กรณีน้ําทวมโรงพยาบาล 

2. สถานการณโรคไขหวัดใหญ 2009  

3. สถานการณโรคไขเลือดออก  

4. กรมควบคุมโรค จัดโครงการรณรงคส่ือประชาสัมพันธระดับชาติในภาพกวางท่ีตอเน่ืองใน
สถานศึกษา 10 จังหวดั  (กิจกรรมเปดปาก Campus tour ตอน พูดเพศผานเพลง) ซ่ึงจัดในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2553 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
ขอส่ังการ:1. เพิ่มเงินเดือนรอยละ  0.5 อําเภอนาเยีย เนื่องจากไมมีคนไขรายใหม(ไขเลือดออก) 



     2.ในเดือนหนาใหนําเสนอไขเลือดออกเฉพาะเดือน ตลุาคม  เนื่องจากเปนผลงานในรอบปท่ีผาน
มา ใหเร่ิมนับใหมในเดือนตุลาคม  
     3. ปงบประมาณ 2554 กําหนดใหอําเภอตระการพืชผล เปนจุดศูนยกลางเร่ืองแพทยแผนไทย 
 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
สีประจําโซน ป 2553  รายละเอียดตอไปนี ้
    โซน 1สีมวง ประกอบดวย  โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ศูนยสุขภาพชุมชน

ในพื้นท่ีอําเภอ เมือง  มวงสามสิบ  เข่ืองใน  ดอนมดแดง    เหลาเสือโกก  และ  ตาลสุม   
    โซน 2  สีฟา ประกอบดวยโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ศูนยสุขภาพชุมชนใน

พื้นที่อําเภอตระการพืชผล กดุขาวปุน โพธ์ิไทร นาตาล เขมราฐ และศรีเมืองใหม 
โซน3  สีเขียว.ประกอบดวยโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ศูนยสุขภาพชุมชน
ในพื้นท่ีอําเภอพิบูลมังสาหาร  วารินชําราบ  สิรินธร  โขงเจียม     สําโรง  นาเยยี  และสวางวี
ระวงศ 

      โซน 4 สีสม  ประกอบดวยโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ศูนยสุขภาพ ชุมชนใน
พื้นที่อําเภอเดชอุดม  น้ํายนื  บุณฑริก  นาจะหลวย  ทุงศรีอุดม   และนํ้าขุน 

     โซน 5สีชมพู  ประกอบดวย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิและ ศูนยสุขภาพจิตท่ี 7   
      โซน 6สีขาว ประกอบดวย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค   

 โซน 7 สีน้ําเงนิ ประกอบดวย สนง.สสจ.อุบลฯ,   สนง.ปองกันควบคุมโรคท่ี 7อุบลราชธานี                      
ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี  ,ศูนยวิศวกรรมการแพทย ท่ี 5,  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขฯ    ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุบลราชธานี,     ศูนย
มะเร็งฯ และ วิทยาลัยพยาบาลฯ 

กรอบเวลาในการแขงขันกีฬาโซน ,ระหวางโซนและวันชิงชนะเลิศ 
1. การแขงขันภายในโซน ตามท่ีโซนกําหนดใหเสร็จส้ินภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 
โซน 1 วันชิงชนะเลิศ  14 พฤศจิกายน 2553 
โซน 2 วันชิงชนะเลิศ  27 พฤศจิกายน 2553 
โซน 3 วนัชิงชนะเลิศ  20 พฤศจิกายน 2553 
โซน 4 วันชิงชนะเลิศ   27 พฤศจิกายน 2553 
โซน 5 วันชิงชนะเลิศ   27 พฤศจิกายน 2553 
โซน 6 วันชิงชนะเลิศ   27 พฤศจิกายน 2553 
โซน 7   วันชิงชนะเลิศ  20 พฤศจิกายน 2553 
2. การแขงขันระหวางโซนรอบคัดเลือก ระหวางวนัท่ี     4  ธันวาคม 2553-24 ธันวาคม 2553 
3. การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ วันท่ี  25 ธันวาคม  2553 ณ โรงเรียนกฬีาจังหวดัอุบลราชธานี 



และโซน 2 เปนภาพเจาภาพในการจดังาน sport night   หนวยงานท่ีเปนเจาภาพในการจัดแขงขันกีฬาโซน 
โซน 1 เจาภาพ   คปสอ.ดอนมดแดง  ผูประสานงาน  นายชัยนเรศ เจริญราษฎร 085-7759449 
โซน 2 เจาภาพ   คปสอ.ศรีเมืองใหม                        ผูประสานงาน   นายปริญญา เกดิมงคล 081-6602936 
โซน 3เจาภาพ    คปสอ.วารินชําราบ              ผูประสานงาน   นายธีรยุทธ เผากัณหา 089-6261799                             
โซน 4เจาภาพ   คปสอ.นาจะหลวย               ผูประสานงาน   นางสาวประภาพร ศุภสุข 081-8789800 
โซน 5 เจาภาพ  รพ.พระศรีมหาโพธ              ผูประสานงาน   นายชาตรี มณีเติม 087-2489229 
โซน 6 เจาภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค       ผูประสานงาน     นายสุริยุ สมนึก  084-8336311 
โซน 7 เจาภาพ ศูนยอนามัยท่ี 7 +วสส.อุบล ผูประสานงาน     นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน 081-6454760 
    
 ประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขนั ป 2553  ฟุตบอลชาย      ฟุตซอลชาย  ตะกรอ(ชาย/หญิง)   บาสเกตบอล (ชาย/

หญิง)   วอลเลยบอล (ชาย/หญิง)   เปตอง(ชาย/หญิง)   เทเบิลเทนนิส(ชาย/หญิง)  แบตมินตัน  
(ชาย/หญิง)   ปาเปา(ชาย/หญิง)    หมากรุกชาย    หมากฮอส (ชาย/หญิง)    กอลฟ   
วอลเลยบอลชายหาด (ชาย/หญิง)  และกรีฑา   

การจัดแบงสายการแขงขัน 
       รูปแบบแขงขันกีฬาประเภทแบบพบกันหมด  ประกอบดวยแบงเปน 2 สาย  นําท่ี1และ2 มาไขวกันเพื่อ
หาคูชิงชนะเลิศ 
                           สายA  ประกอบดวย โซน  1  ,  โซน  2   .โซน 3   และโซน 6  
                       สายB  ประกอบดวย โซน  4,     โซน 5    และโซน 7  
ประเภทกีฬาท่ีจะแขงขันแบบพบกันหมด นําท่ี1และ2ของแตละสาย มาไขวกันเพือ่หาคูชิงชนะเลิศ   
ประกอบดวย  ฟุตบอลชาย         ตะกรอ(ชาย/หญิง)   บาสเกตบอล (ชาย/หญิง)   วอลเลยบอล (ชาย/หญิง) 
วอลเลยบอลชายหาด (ชาย/หญิง     
 ประเภทกีฬาท่ีแขงขันแบบแพคัดออกหรือมีกติกาพิเศษ  
 ประกอบดวย ฟุตซอล    เปตอง(ชาย/หญิง)   เทเบิลเทนนสิ(ชาย/หญิง)    แบตมินตัน  (ชาย/หญิง)   ปาเปา
(ชาย/หญิง)    หมากรุกชาย    หมากฮอส (ชาย/หญิง)  กอลฟ        
กรีฑา แขงขันในวนัท่ี  25 ธันวาคม 2553 
  
ทีมท่ีชนะการแขงขนักีฬาสาธารณสุขสัมพันธ จะไดสิทธ์ิในการทําทีมเพื่อเขารวมการแขงขนักีฬา
สาธารณสุขเขตและกีฬาสาธารณสุขสามัคคีคร้ังท่ี 32  ตอไป (ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ)  
 
 
 
 



กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัขอความรวมมือใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการดังนี ้
1. แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกและรับสมัครนักศึกษาตามโครงการ  2 โครงการฯ  โดยมีนายอําเภอ

เปนประธานและสถาบันการศึกษาเปนคณะกรรมการ 
2. ประชาสัมพันธสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ  เร่ืองการรับสมัครตามโครงการฯ 
3. ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติและเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนดจํานวนไมนอยกวา  3 เทา

ของโควตาท่ีไดรับจัดสรรในแตละอําเภอ  โดยสถานท่ีรับสมัครคือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง  
ยกเวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองฯ  ใชสถานท่ีรับสมัคร  ณ  หองประชุม 5 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี 

4. แจงรายช่ือ  เลขบัตรประชาชนของนักเรียนในโครงการฯ  สงสํานักงานสาธารณสุขภายในวันท่ี 9  
พฤศจิกายน  2553  

 
1. สรุปผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   

สาธารณสุขเขต 13  ประจําปงบประมาณ 2553 
 สรุปจํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเขาอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน 28  รุน ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 53 ท้ังส้ิน 
1024 คน เปาหมาย 1045 คน ขาดอบรม 21 คน 

2. โครงการอบรมหลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุขป 2553 
 เดิม  กําหนดอบรมวันท่ี 6  - 24 กันยายน 2553 ท่ี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใชงบประมาณโครงการไทยเขมแข็งและมีการเล่ือนการอบรมออกไปไมมีกําหนด 

  ปจจุบัน  ไดรับแจงจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วามีกําหนด
จัดการอบรมใหมในวันท่ี 15 พฤศจิกายน  2553 – 16  มีนาคม  2554 
  เปาหมาย  ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุขใน รพ.สต.จํานวน 12 คนขณะน้ีจังหวัดกําลังจะ
พิจารณาผูมีคุณสมบัติตามโควตาและจะสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดผูไดรับการคัดเลือกจะแจงอําเภอตอไป        
( หนังสือจาก สสจ. เลขท่ี อบ 0027.06/ว.6452 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2553 )  

 

 

 



กําหนดการการดําเนินการเรื่องศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2554 ( รอบท่ี 2  )  

วัน เดือน ป กําหนดการ 
20 ตุลาคม 2553 - แจงประกาศรับสมัครใหแพทยสมัครรับตนสังกัดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( รอบท่ี 2 ทางอินเตอรเนตท่ี www.moph.go.th ) 
20 – 30 ตุลาคม 2553 - แพทยสมัครรับตนสังกัดทางอินเตอรเนตท่ี www.moph.go.th สมัครแพทย

ประจําบาน ปการศึกษา 2554 ( หมดเวลารับสมัคร 15 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 
น.) 

21 – 31 ตุลาคม 2553 - สถาบันพระบรมราชชนกแจงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร ( ผาน/ไม
ผาน )ทางอินเตอรเนต 

ภายในวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2553 

- จังหวัดตรวจสอบรายช่ือผูรับสมัครตนสังกัดของจังหวัดทางอินเตอรเนต 
 - จังหวัดคัดเลือกผูสมัครรับตนสังกัดในรูปแบบคณะกรรมการ 
- จังหวัดแจงผลการคัดเลือกทางอินเตอรเนต และโทรสาร 0-2590-1811(หมด
เวลารับผลการคัดเลือกจากจังหวัด 10  พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 น.)พรอม
สง EMS ฉบับจริงถึง สถาบันพระบรมราชชนก 

15  พฤศจิกายน – 
15 ธันวาคม 2553 

- แพทยสภาเปดรับสมัครทางอินเตอรเนต รอบท่ี 1 www.TMC.or.th ( รับ
สมัครแพทยประจําบาน ) 

15 มกราคม 2554 - แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี 1  
20 – 31 มกราคม 2554 - แพทยสภาเปดรับสมัคร รอบท่ี 2  

ภายในวันท่ี 
15 กุมภาพนัธ 2554 

- แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี 2 

กลุมงานทันตสาธารณสุข 

1. โครงการรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจัดแผนเรงรัดท่ี 1 คือ แผน
รณรงค “ 46 วันฟนยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ ” ตั้งแตวันท่ี 21 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2553 เพื่อกระตุนให
ทุกจังหวัดเรงรัดการดําเนินการคัดกรอง คัดสรรผูท่ีมีคุณสมบัติ ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีไดรณรงคคัด
กรองรากฟนเทียม 2 รอบในวันท่ี 25 สิงหาคม และวันท่ี 20 ตุลาคม 2553 มีผูผานการคัดกรอง
จํานวน 150 ราย และดําเนินการฝงรากแลว 23 ราย ท้ังนี้ใครขอใหโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อําเภอทุกแหงไดดําเนินการเรงรัดการคัดกรองจนบรรลุเปาหมายตอไปดวย 

2. ผลงาน PP Itemize  ประจําปงบประมาณ 53 มีดังนี้ ตรวจฟน 89.7 %  เคลือบรองฟน 158.04 %   
3. ผลงานหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีเดือนตุลาคม 2553 มีผูรับบริการเฉล่ีย 75.35 ราย/คร้ัง  
4. ผลงานรถทันตกรรมเคล่ือนท่ีเดือนตุลาคม 2553 มีผูรับบริการ 359 ราย  

http://www.moph.go.th/
http://www.moph.go.th/
http://www.tmc.or.th/


5. สรุปผลการตรวจสุขภาพชองปากพระสงฆ ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2553 ณ ศูนยคณะสงฆภาค 10  
อําเภอมวงสามสิบ พระสงฆไดรับการตรวจชองปาก 101 รูป มีผลดังนี้ มีฟนผุ 46 รูป คิดเปน 45.54% 
(เฉล่ีย  3.35 ซ่ี/รูป) มีฟนตองถอน 49 รูป คิดเปน 48.51% (เฉล่ีย  2.37 ซ่ี/รูป) มีหินปนู 93 รูป คิดเปน 
92.07% 

6. สรุปผลการรณรงคโครงการคนไทยฟนดี สดุดีสมเด็จยา ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2553 มีผูรับบริการทันต 
กรรมท้ังหมด 2,129 ราย 

7. แผนออกหนวย พอ.สว. ประจําเดือนพฤศจกิายน 2553 
- วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 บานหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ อ.น้ํายนื 
- วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 บานหินสูง ม.5 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร 

8. แผนปฏิบัติงานรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนพฤศจิกายน 2553 
       9.   งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

9.1 ผลการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต   
ชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนปทมุวิทยากร  อําเภอเมือง เปนตัวแทนเขาประกวดในระดับประเทศ   
9.2 ผลการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวดัอุบลราชธานี ณ งานมหกรรม

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วันท่ี 27-28  กันยายน  2553 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 

ชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษา/ประถมศึกษาขยายโอกาสขนาดใหญ ไดแก รร.บานหนองยาว อ.เดช
อุดม   

ชนะเลิศประเภทประถมศึกษาขยายโอกาสขนาดกลาง  ไดแก รร.บานปลาดุก อ.เมือง 
ชนะเลิศประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแก รร.บานดมุใหญดงยาง  อ.มวงสามสิบ  

กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

1 ปฏิทินงาน 
- วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 ประชุมหัวหนาฝาย คบส.ระดับอําเภอ หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัอุบลราชธานี  
- วันท่ี 3 – 4  พฤศจิกายน 2553 ตรวจโรงพยาบาลเอกชน ประจําป 2553 โดย คณะทํางานตรวจสถานพยาบาล
ประจําป ภาคเอกชน ภายใตคณะอนกุรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
- วันท่ี 11  พฤศจิกายน 2553 ตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ ณ ตึกสุนยี โดย คณะกรรมการ
ตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจงัหวัดอุบลราชธานี 
- ขอใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน คบส. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ  และเภสัชกรโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแหง ดําเนินการโดยเรงดวนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ดังนี ้



 1.ดําเนินการตรวจสถานพยาบาลภายในเขตพ้ืนท่ีอําเภอท่ีรับผิดชอบ ประกอบการตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาล ในเดือนธันวาคม 2553 
2.ตรวจ GMP สถานประกอบการเพ่ือขอเกียรติบัตร GMP จากอย.และประกอบการตออายุใบอนญุาตใน
เดือนธันวาคม 2553 
 2 งานประชาสัมพันธฝายคุมครองผูบริโภคฯ 

- ประกาศสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  รายช่ือ ผูมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนสาขาแพทยแผน
ไทยประยุกต          

 3 เตือนภัยเรงดวน 
- ขอใหทุกอําเภอท่ีอาจประสบภัยน้ําทวมเตรียมสํารองเวชภัณฑ สําหรับชวยเหลือผูประสบภัย ให

พอเพียงสําหรับการแจกจายโดยเรงดวนดวย 
 4 ขาว อสม. 
  ขอความรวมมือ อสม.ตรวจสอบโฆษณาตามแบบฟอรมและสงให สสจ.เดือนละอยางนอย 1 คร้ัง     
           
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

งานประชาสัมพันธ 
โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม (3S/3ดี) 

 1.โดยขอใหดําเนินการประเมินตนเอง ตามแบบฟอรม “แบบรายงานการประเมินตนเอง 3S.E1” 
(ตามเอกสารหมายเลข 2) และดาวนโหลดเอกสารแนวทางการดําเนนิงานและสวนท่ีเกี่ยวของไดท่ี 
http://uploadfile.phoubon.in.th  / รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   และขอใหดําเนนิการสง
เปนไฟลอิเล็คทรอนิกส (E-mail) ไดท่ี hss_ubon@hotmail.com  ทุกวนัท่ี 10 ของเดอืน 
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม ไดรับคัดเลือกเขาแขงขันระดับประเทศ 

งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
 1. ขอใหสถานีอนามัยทุกแหงท่ียกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในป  2554  ปรับ
ภาพลักษณในสวนปายสัญลักษณของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     รายละเอียดสามารถดาวนโหลด  
ไดท่ีชองทางhttp://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ไฟลการ
ยกระดับ รพ.สต.ป 54(แนบไฟล การยกระดับ รพ.สต.ป54) 
 2.เรงรัดการขอรับงบจัดสรรเพื่อพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ (On top) ป 54  โดยมีเอกสารดังนี้ :- 

2.1 PCU profile (แบบประเมินตนเองของหนวยบริการ) ท่ีลงนามเรียบรอยแลว 
2.2 ตารางแบบสรุปขอมูลหนวยบริการตามเกณฑศักยภาพบริการ  

  2.3 ตารางการจัดสรรงบเหมาจายเพิ่มเติมใหแกหนวยบรกิารปฐมภูมิท่ีผานเกณฑศักยภาพ
บริการ (On top payment) ปงบประมาณ 2554  
  2.4 คําส่ัง/รายช่ือเพ่ือจัดทําคําส่ัง 

http://uploadfile.phoubon.in.th/
mailto:hss_ubon@hotmail.com%20%20%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95.%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95.%E0%B8%9B%E0%B8%B5


  2.5 กรณีเกณฑ Minor ไมผานใหแนบแผนการเนินงานรวมกับ อปท.มาดวยสงภายในวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน  2553   (แนบไฟลสรุป Ontop”54) 

อําเภอท่ีสงเอกสารไมครบ   
1. รายช่ือคณะกรรมการ ไดแก อําเภอน้ําขุน 
2. Profile  อําเภอเขมราฐ  โพธไทร  ศรีเมืองใหม  โขงเจยีม  สิรินธร  สวางฯ  บุณฑริก   

ทุงศรีอุดม 
3. แบบสรุป Ontop  โพธไทร  โขงเจียม  วารินชําราบ  สิรินธร  บุณฑริก  นาจะหลวย   ทุงศรีอุดม 

ติดตอเพิ่มเติมท่ี  นิฤมล  กมุทชาติ  กลุมงานสนับสนนุบริการสุขภาพ E-mail: NIRUMON7@gmail.com  
หรือ โทร. 089-8443746 หรือ โทรศัพท/โทรสาร  045-261864 
  งานสขุภาพภาคประชาชน 
 1.โครงการ อสม.ศึกษาตอ กศน. ( เรียนฟรี )  มีหลักสูตร  3 หลักสูตรคือ  เรียบจบช้ัน  ป.6  ม.3 และ 
ม.6 
 - ประชาสัมพนัธให  อสม. ท่ีสนใจจะศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาวขางตน   ติดตอสอบถามและ
สมัครเรียนตอไดท่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทุกอําเภอ   
 - ขอความรวมมือสงแบบสํารวจความตองการศึกษา  กศน. ของ อสม.  ใหกลุมงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 

2.การคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554 
 -แจง กําหนดการจัดงานประกวด  อสม.ดีเดนระดับจังหวัดในวนัศุกร ท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ หอง
ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

- ขอความรวมมือใหทุกอําเภอสงผลการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับอําเภอ และระดับโซน ใหกลุม
งานสนับสนุนบริการสุขภาพ  สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 

กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.ผลการดําเนนิงานโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ีเดือนหนาจะสงงานใหกลุมงานใหมรับผิดชอบ
ตอไป 

2.สรุปผลการสงขอมูล 4 แฟมรายวนั(มีคาจัดสงขอมูลเกณฑคือตองสงขอมูลไมนอยกวารอยละ 80) ยืดเวลา
การสงถึงธันวาคม 2553 

3.สรุปผลการสงขอมูลคัดกรองความเส่ียง ณ ตุลาคม2552 - กันยายน 2553 ปญหาท่ีพบคือ การวินจิฉัย
ผิดพลาด ไมมีเลขบัตรประชาชน 

mailto:NIRUMON7@gmail.com%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:NIRUMON7@gmail.com%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:NIRUMON7@gmail.com%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


4.การพัฒนาโปรแกรมสําหรับโรงพยาบาลชุมชน เดือนธันวาคม มีแผนติดต้ัง 3 โรงพยาบาล  คือวารินชําราบ 
สิรินธร ตาลสุม  

5. การติดต้ังระบบ E-radio 

กลุมงานบริการทางการแพทยฉุกฉิน 

1.ผลการดําเนนิงานบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ระหวาง 24 กันยายน 2552- 26 ตุลาคม 2553 

2.ขอขอบคุณทีมหนวยตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีของอําเภอท่ีใหความอนุเคราะหนําทีมมาประจําท่ี
สนามแขงขันกีฬาของจังหวดั ระหวางวนัท่ี 21-30 ตุลาคม 

3.ในระหวางสถานการณน้ําทวมหากพื้นท่ีใดท่ีตองการเคล่ือนยายผูปวยขอใหโทรศัพทมาท่ี 
1669 ไดตลอดเวลา  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชุน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

1. สืบเนื่องจากมีการประชุมสาธารณสุขอําเภอวันท่ี 26 ตุลาคม 2553 ท่ีผานมา มติใหมีคําส่ัง 

ติดตามงานเพ่ิมเติมเปน 3 คณะเพ่ือติดตามงานนโยบายจากทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

คณะท่ี 1 ติดตามงานบริหารบุคคลงาน 

คณะท่ี 2 ติดตามงานการพัสดุ 

คณะท่ี 3 ติดตามงานนโยบาย 

2. ประธานชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยระดับเขต 13 คือทานอดุลย  วรรณชาต ิ
3. ประธานชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยจังหวัดอุบลฯ คือ ทานสุทิน กมลฤกษ 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอืน่ๆ 

 กลุมงานยุทธศาสตร: สรุปถอดบทเรียนการประเมินความพรอมองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ

การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข  

 
 ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกการประชุม  
                    (นางดารณี  เผาผา) 
    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองการประชุม  
                   (นางสิริพร  วงศตรี) 
    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

 
 

 

 


