
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 12 / 2554 
วันที่  29  ธันวาคม  2554  เวลา 13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางสาวไพรัช  บุญจรัส   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
7. นพ.ทรงเกยีรติ    เล็กตระกลู    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. นพ.ธนุตม  กวยเจริญพาณิชย   แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
9. นางโชติกา  องอาจณรงค    รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 
10. นางกนกวรรณ  มุจรินทร    ผูชวยผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 
11. นางพันธทิพย  โกศัลวัฒน    หัวหนากลุมงานจิตเวชชุมชน รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ 
12. นายนวพล  แกนบุปผา    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
13. ทพ.ไทยดิษฐ  ชาตกิตติคุณวงศ   แทนหวัหนากลุมงานเวชกรรมสังคม  

                                                                                   รพศ.สรรพสิทธิประสงค  
14. นางจิรังกูร  ณฐัรังษี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         ศูนยสุขภาพจติท่ี 7อุบลราชธานี 
15. นส.สุวิชา  ลาสา   จนท.บริหารงานโครงการ  ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
16. นางสิริพร วงศตรี     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
17. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
18. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบคุคล 
19. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
20. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
21. นายประทีป  บุญธรรม     หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
22. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
23. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
24. นางนภาพร  จนัทนบ     หัวหนากลุมงานการแพทย   
25. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
26. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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27. นายพรประเสริฐ  อุนคํา    หัวหนางานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
28. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญสรี    ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
     มหาวชิราลงกรณ 
29. นพ.ดนยั  เจยีรกุล      ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
30. นพ.สุทธินันท  โคตะสิน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
31. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
32. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
33. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
34. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
35. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
36. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันท    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
37. นพ.พัฒนา   ตนัสกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
38. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
39. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ    ผูอํานวยการ รพร. เดชอุดม 
40. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
41. พญ.ปทมา   สงวนตระกูล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
42. นางไพรสุรีย  บุญหอ    นักจัดการงานท่ัวไป แทน ผูอํานวยการ รพ.บุณฑริก 
43. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
44. นายสมัย  พูลทอง      สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
45. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
46. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
47. นายสัมพันธ  กุลพร    สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
48. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
49. นายประสพ  สารสมัคร     สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
50. นายยุรวัฒ  ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
51. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
52. นายณรงค แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
53. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
54. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
55. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
56. นายมัธยม  สุพัฒน     สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
57. นายวนิัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
58. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
59. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
60. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
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61. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
62. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
63. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
64. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
65. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
66. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
67. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
68. นายสมบัติ  มูลศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
69. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
70. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
71. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
72. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
73. นางดารณี   เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นายชัยชาญ  บุญคูณ           นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางสาวจินตนา  พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นายยุทธพล  พิมพา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นายอนุสรณ  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุลนกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางฉัฏฉวี  ใจแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางสิริพร  แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นายกิตติพศ  ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. ภญ.กมลรัตน  วงษา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางวราภรณ  วิตตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางพิสมัย  วรรณชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางสุภาภรณ  อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางสาวโสมนสัสา  โสคําภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายสุรทิน  หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางภัทรา  บุญเหลือ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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96. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางจิรวัฒน  สุสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางจิรภร  วิลัยรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นายจกัรพันธ  บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นายสมบัติ  ขัดโพธ์ิ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นายระวี  แววศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นายปยะมิตร  สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นายฐปนวัฒน  บุญประครอง นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นางสาวศรัญญา  อุมาลี แพทยแผนไทย    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นางพิชญาภา  ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางปภัสพร  พันธจูม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นางอุไร  สอยดาว นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตาลสุม 
111. นางทองพรรณ ภกัด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
112. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.มวงสามสิบ 
113. นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
114. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
115. นส.เตือนจิต  สมเสนาะ    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
116. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเสฐย  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.เข่ืองใน 
117. นางสาวนภาพร  พรมภักดี    นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.กุดขาวปุน 
118. นายคมกริช  พิมพกัน นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ศรีเมืองใหม  
119. นส.แพรพิลาส  ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
120. น.สมาลัยพร  พลสิมมา จพ.เวชสถิติชํานาญงาน   รพ.ศรีเมืองใหม 
121. นายวิษณุพร  รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพืชผล 
122. นางอภัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
123. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
124. นายเอกรัฐ  แกวสงา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
125. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
126. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สสอ.นาเยีย 
127. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
128. นายณรงคชัย  วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สิรินธร 
129. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
130. นางมณวีรรณ   เจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
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131. นายประกาศิต  อําพันธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.นาเยีย 
132. นายชํานาญ  เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
133. นายวรายุธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 
134. นายบุญถือ  พุมจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.นาจะหลวย 
135. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
136. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ําขุน 
137. นายจิตร  ม่ังมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.น้ํายืน 
138. นายทวีศักดิ์  แพทยเพยีร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพร.เดชอุดม 
139. นางน้ําฝน  จันทรแดง เจาพนกังานทันตสาธารณสุข  รพ.ทุงศรีอุดม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

1.1 แจงหัวหนาสวนยายมาใหม คือ  

• ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พลตํารวจตรีสุรพล แกวขาว 

• คลังจังหวัด นายพงษพิตร  ฤทธิแสง 

• โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายนิวัตร ชูสมุทร 
1.2 ความคืบหนา TOT 3G  ในเดือนมกราคม 2555 ชวงแรกฟรี ขอใหติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 
1.3 ผวจ.อุบลราชธานีกําชับเร่ือง ขอความรวมมือสวนราชการในการ รับ-สงเสด็จ  
1.4 การทําบุญ-สวดมนตขามป อุบลราชธานีศรีวนาลัย เวลา 19.09 น.วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 -  
       1 มกราคม 2555  ณ วัดปาใหญ, วัดสุปฏน, วัดปากน้ํา, วัดทุงศรีเมือง 
1.5 ผวจ.อุบลราชธานี กําชับเร่ืองนโยบายการตรวจจับแอลกอฮอลในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
1.6 ผูตรวจราชการสาธารณสุขเขต 13 คนใหม นพ.วชิระ เพ็งจันทร  ซ่ึงวันท่ี 5 มกราคม 2555 

กําหนดประชุม คปสข. คร้ังท่ี 1/2555  ณ หองประชุม 1 งานเล้ียงอาหารเย็นหลังบาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  

   ไมมีวาระประชุมติดตาม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 

• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 อุบลราชธาน ี
ระบบแจงเตือนภัยฐานขอมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑดานยา เคร่ืองสําอาง และอาหาร 

(Single Window) เปดใหบุคคลท่ัวไปคนควาหาความรูไดโดยใช 
 User : Ps00752 
 Password : 123456 
 

• โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
1.ประชาสัมพันธการอบรม PG จะพิจารณาวาโรงพยาบาลใดยังไมมีการอบรมดานนี้ เปนเกณฑ 

การพิจารณาเร่ิมแรก รุนแรกจะรับจํานวน 60 คน ปลายเดือนมกราคม 2555 จะแจงใหทุกหนวยงานทราบวามีใคร
บางท่ีจะไดรับการอบรม 

2.กรมสุขภาพจิตออกสํารวจอุณหภูมิใจของคนไทยในชวง ระยะเวลาตางๆ 1-8 มกราคม 2555  
โดยจังหวัดอุบลราชธานีรวมมือกับ บริษัท TOT  ใชตัวอยางจํานวน 210 ราย จะนําเรียนผลการสํารวจในการ
ประชุมคร้ังตอไป 
 

• ศูนยมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี 
 ทําการบานตอเนื่อง โดยไป Retrospective ในผูปวย CA ทอทางเดินน้ําดี  โดยได Review CA  

ในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง จํานวน 164 ราย สวนมากประวัติมีนอยมาก หาสาเหตุแทจริงไมได ขณะนี้กําลัง
ประสาน อ.สุวิทย ในการกําหนด Criteria  เพื่อหา Eary detect  
 

ขอส่ังการ: ใหดําเนินการทําวิจัยเพื่อหาปจจัยการเกิดโรคควบคูไปดวย เชน ปจจัยของขนาดทอน้าํดมีีผลตอการ 
Survival หรือไมอยางไร  

 

• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
   ขอมูลคนไข IPD (คน) และ OPD (คร้ัง) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2554 
นพ.สุวิทย: การปองกันภาวะไตวายเร้ือรัง งาน NCD จัดสรรงบประมาณในการทํา Secondary Prevention โดย
จัดสรรตามสัดสวนการใหบริการตรวจคัดกรอง Hemoglobin A1c โดยใหทุกอําเภอทํา MOU มา และสวนหนึ่งเพือ่
พัฒนา CKD คลินิก ใหบูรณาการกับ คลินิกโรคเร้ือรัง เพื่อคัดกรองคนไขภาวะไตเส่ือมระยะเร่ิมแรก โดยใหทํา
คลินิก DPAC เพื่อชะลอการเกิดภาวะไตวายเร้ือรัง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
   

 1.กลุมงานบริหาร 
งานการเจาหนาท่ี  
1. การรับสมัครตําแหนงตาง ๆ   
          1.1 การรับสมัครลูกจางประจําเพื่อคัดเลือกในการเปล่ียนตําแหนงใหม 
          1.2 การรับสมัครลูกจางประจําเพื่อคัดเลือกในการเปล่ียนตําแหนงใหม (เพิ่มเติม) จํานวน 2 ตําแหนง 
ไดแก ตําแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา  ตําแหนงชางศิลป 
          1.3 การรับสมัครคัดเลือก/รับยายบุคคลเพื่อไปดํารงตําแหนงนักจดัการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ  ฝาย
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร  1 ตําแหนง และ ฝายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
2.การเบิกจายเงินเดือนแพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร ผูทําสัญญา ประจําป 2554  
3.การยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ป 2555  
4.การกําหนดคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการนอกเวลาราชการในชวงเทศกาลปใหม  
งานการเงิน   
1.การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย  
2.การเฝาระวังดานการเงินการคลังและสถานการณการเงนิไตรมาส  4  
เพิ่มเติม :   หารือประเด็นคาตอบแทนนอกเวลาราชการชวง 31 ธค.-1-2-3 มค.55  
ผอ.รพ.เขื่องใน: ใหจังหวัดกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจน 
ผอ.รพ.เขมราฐ: การเพิ่มคาตอบแทน 2 เทา อาจจะกระทบถึงสถานะเงินบํารุง 
ขอส่ังการ:   1. เพิ่มคาตอบแทน 2 เทา(ตองมีคําสั่งเปนเร่ืองๆ) หากเงนิไมพอใหขอเขามาจังหวัด 
       2. มอบบริหาร ทําคําส่ังเสนอผูวาราชการจังหวัด โดยคําส่ังไมตองสงให รพศ.สรรพสิทธ์ิ 
       3. ใหทุก รพช. สงขอมูลคาตอบแทนนอกเวลาพรุงนีก้อนเที่ยง 
 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข  

 

 2.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมและตัวช้ีวัดในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 26 
ตัวช้ีวดั ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2554  

2.2  การดําเนนิงานหมูบานจัดการสุขภาพ  
      ภาระกจิสําคัญในเดือนมกราคม คือ กระบวนการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน โดยสอดคลองกับปญหาท่ีได
จากการประชาคม และกระบวนการกองทุนสุขภาพตําบล ใหแลวเสร็จ พรอมท้ังรายงานใหจังหวัดทราบ ทาง 
Yut_ssjubon@hotmail.co.th หรือ Facebook กลุมหมูบาน จัดการสุขภาพ อําเภอ ท่ียงัประชาคม ไมครบทุกหมูบาน 
ใหเรงดําเนินการในเดือน มกราคม ใหเรียบรอย  
 2.3 แผนพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหมูบานจัดการสุขภาพ งบ Non UC  
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   จังหวดัอุบลราชธานีไดรับจดัสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา รพ.สต. 18,720,000 บาท เพื่อใหพืน้ท่ี
ดําเนินการ ขับเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัด นโยบายรัฐบาลพัฒนาบริการเชิงรุก ตาม เกณฑคุณภาพ 
 2.4 ผลการประเมินกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับตําบล  
           ปงบประมาณ 2555 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัครเขารวมกองทุนสุขภาพรวมท้ังหมด 237 แหง รอย
ละ  99.58 (รอตัดสินใจ 1 กองทุน) และทีมประเมิน กองทุนระดับจังหวัด ไดออก ประเมิน 24 อําเภอ(อําเภอเมือง
วันท่ี 6 ม.ค.55) ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับ A มีเพียง สวนนอย ท่ีตองชวยกัน สรางความเขาใจในการ 
ดําเนินงานกองทุน 
  

3. กลุมงานควบคุมโรค 
 

 3.1 จังหวดัอุบลราชธานีพิจารณาเลือกตัวช้ีวัดอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนในการจัดทําคํารับ 
รองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวดัประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕  ของ สํานักงาน ก.พ.ร.และ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนตามคําส่ังจังหวดัอุบลราชธานี ท่ี 4934/ 
2554 โดยมีแผนดําเนนิงานตามเอกสารหมายเลข 1 
 3.2 สรุปอัตราปวยโรคท่ีสําคัญ ป 2554 (เอกสารหมายเลข 2.1) และรายงานสถานการณโรคเฝาระวัง ทาง
ระบาดวิทยา (เอกสารหมายเลข 2.2) 
 3.3 สรุปปญหาและขอเสนอแนะการดําเนนิงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  
(เอกสารหมายเลข 3)  
 3.4 สรุปผลการดําเนินงานวณัโรคเดือนธันวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 4.1 และ 4.2) 
              3.5 สถานการณโรคเอดส (เอกสารหมายเลข 5) 
 

ขอส่ังการ: 1.การคนหาผูปวยรายใหม(TB)ทําไดนอยมาก ควรหาผูสัมผสัรวมบาน และ Active surveillance 
หมูบานปวยซํ้าซาก 
     2. ควรประเมินผูปวยวามีความเสี่ยงหรอืไม เชน ผูสูงอายุ, การรับยาสเตียรอยด, ตบัวาย,ไตวาย ถาเส่ียง
สูงควร Admit 5-7 วัน ถาทําไมได ใหทํา Home word คนหา Case contact ควบคูไปดวย 
     3. จัดทําคูมือไปใหพื้นท่ี  
     4. ใหผูบริหารทุกทาน(CUP)ทบทวนแนวทางการใชวคัซีน พิษสุนัขบา และ stock ระบบ cold-chain 
ตลอดจนกระบวนการรักษาพยาบาล 
     5. การRefer ถาสงสัยวาตดิเชื้อพิษสุนขับา ใหเขียนรายละเอียดลงในใบ Refer ดวย 

 

4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
  

 ไมมีวาระประชุม 
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5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

 5.1 ขอแจงเล่ือนการประกวด To Be Number One Idol ประจําป 2555   
      กําหนดเดิมวันอาทิตยท่ี 19 กุมภาพันธ 2555 ณ ศูนยการคาเดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา นั้น  เนื่องจาก
เยาวชน To Be Number One  ติดสอบ จึงขอเล่ือนการประกวด เปนวันอาทิตยท่ี 12 กุมภาพันธ 2555 สถานท่ีคง
เดิม  ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีจะดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด  ในวันท่ี 4 มกราคม 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 สสจ.อุบลราชธานี 
 5.2 การประกวดจังหวดัและชมรม  To Be Number One ประจําป 2555  
      ดวย โครงการ To Be Number One ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี
กําหนดจัดประกวดจังหวดัและชมรม  To Be Number One ประจําป  2555   ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ    
ในวนัท่ี 19-20 มกราคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน   ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีได  สงการประกวด
ดังนี ้
       5.2.1  ประเภทจังหวดั To Be Number One  
       5.2.2  ประเภท To Be Number One    ในสถานศึกษา  ตัวแทนคือ   โรงเรียนปทุมพิทยาคม  
(ประเภทตนแบบ) และ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา (ประเภทดีเดน) 
       5.2.3  ประเภท To Be Number One ในสถานประกอบการ ตัวแทนคือ บริษัทกิจตรง ยามาฮา 
อุบลราชธานี 
       5.2.4  ประเภท To Be Number One ในชุมชนตัวแทนคือชุมชนบานหนองขอน  ตําบลหนองขอน 
อําเภอเมือง 
 5.3 การบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี มีเปาหมายการบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติด  
ท้ัง 3 ระบบ  จาํนวน  11,470 คน จําแนกดังนี้  
       5.3.1 บําบัดรักษาระบบสมัครใจ  และคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม  จํานวน  9,463 คน  
       5.3.2 บําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด  จํานวน 1,434  คน  
      5.3.3 บําบัดรักษาระบบตองโทษ        จํานวน     574 คน 

5.4 การติดตามผูเสพท่ีผานการบําบัดรักษา เปาหมายไมใหกลับมาเสพซํ้าอีก  รอยละ 80 ใน 1 ป จํานวน 
9,176  คน  

5.5 โครงการผาตัดแกไขความพิการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดอุบลราชธานี    
      ปงบประมาณ 2555 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหวัภูมิ

พลอดุลยเดช  อาสาสมัคร American Medical Team จากโรงเรียนแพทย  ช้ัน นํา Emory University Hospital 
USA  รวมกับศัลยแพทย  โรงพยาบาล สรรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี ไดกําหนดการผาตัดปากแหวงเพดาน
โหวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแกไขความพิการแก ผูปวยคนไทย และประเทศเพื่อนบาน ในระหวางวันท่ี 22-27 
มกราคม 2555   โดยมีกําหนดการ ตรวจคัดกรอง ดังนี ้  
                    คร้ังท่ี 1  วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2554 
                    คร้ังท่ี 2  วันท่ี 22-23 ธันวาคม 2554 
                    คร้ังท่ี 3  วันจนัทรท่ี 26 ธันวาคม 2554 
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       ขอความรวมมือ รพช./สสอ.ทุกแหง นําผูปวยปากแหวงเพดานโหว เขารับบริการตรวจ คัดกรอง 
พรอมใน Refer ไปท่ีแผนกศัลยกรรมตกแตง  อาคาร ๕๐ พรรษา ช้ัน 2 โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี ในวันเวลาและสถานท่ีดังกลาว ท้ังนี้ขอใหสงรายช่ือลวงหนา ท่ีกลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค  ไมมีวาระการประชุม 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน ไมมีวาระการประชุม 

8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
 8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤศจิกายน  2554  ขอมูลจังหวัด รอยละ 99.92 (ไมนํา
คาวางงวดท่ี 4 มาคิดความครอบคลุม)  ขอมูล สปสช. รอยละ 99.90  
        ขอสังเกตจากขอมูล เดือนพฤศจิกายน 2554 ท่ีผานมา....  
      1.จังหวดัจายคาวาง 2 คร้ัง P1, P2 (สวน P3 สปสช.จายมาชาเนื่องจากมีขอขัดของโดยสงมาให 
จังหวดัในวนัท่ี 23 พย. ซ่ึงเลยรอบการรับขอมูลของสปสช.) 
      2.สปสช.กวาดขอมูลใหไมหมด ขาราชการ/ประกันสังคม เด็กแรกเกดิ ฯลฯ กวาดให 2770+1418 
= 4118ราย ไมกวาดใหในรอบวันท่ี 28 พย 54 จํานวน 1208 ราย คิดเปนรอยละ 22.68 ดูไดใน File coverage UC 
5411.xls 
 8.2 สรุปการสงขอมูลผูปวยในทันเวลาของหนวยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี  ปงบประมาณ  2554 
และ สรุปจํานวนขอมูลผูปวยในผานการตรวจสอบ (ผาน A) และคา CMI ของหนวยบริการ    ปงบประมาณ 2554 
 

9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

1.สรุปขอมูลการขอรับงบเพ่ิมเติมพิเศษ (Ontop Payment) ป 2555    

2.ขอใหทุกอําเภอเตรียมการขอรับงบเพ่ิมเติมพิเศษตามเกณฑศักยภาพ (Ontop payment) ป 2555 มี 
มติใหใชเกณฑหลัก 4 เกณฑเชนเดิม และในป 2556  เกณฑผลงานจะใชตวัช้ีวดัปฐมภูมิระดับเขต  สปสช. เขต 10 
อุบลราชธานี จึงขอแจงตัวช้ีวัดคุณภาพปฐมภูมิระดับเขต  สปสช.เขต 10   อุบลราชธานี   ดังตอไปนี ้
        1..ความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง DM&HT    มากกวา      90% 
       2..ความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก     มากกวา      20%  
        3.รอยละทารกแรกเกดิน้ําหนกันอย(LBW)             นอยกวา      7  %  
        4.ความครอบคลุมการให  EPI Vaccine                   มากกวา      90%  
        5.ANC คร้ังแรกอายุครรภ กอน 12 สัปดาห             มากกวา     60 %  
        6.อัตราผูปวยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C นอยกวา 7 มากกวา   35 % 
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9.2 งานสุขภาพภาคประชาชน  

1.ขอเรียนเชิญ  อสม.ดีเดนระดับโซน เขารวมคัดเลือก อสม.ดีเดนระดบัจังหวดัในวนัท่ี 16 มกราคม 
2555 ณ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
 

10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1 สถาบันพระบรมราชชนก เปนสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีใน การผลิต
และพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ เพื่อตอบสนองความขาดแคลน กําลังคนดานสุขภาพ ใน สถานบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยในสังกัดจํานวน 37 แหง ท่ัวประเทศ ซ่ึงมีหลักการในการรับบุคคล
เขาศึกษาตอท่ีสําคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการ ศึกษา ใหกับคน  ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาและกลับไปปฏิบัติ 
งานในภูมิลําเนาของตนเองอยางยั่งยืน โดยสมัครผานทางอินเตอรเน็ตท่ี เว็บไซด http://admission.pi.in.th แบงเปน
การสมัคร 2 ระบบ ไดแก ระบบรับตรง รับสมัครระหวางวันท่ี 1-10 กุมภาพันธ 2555 และระบบรับกลาง 
(admission.) รับสมัครระหวางวันท่ี 1-20 เมษายน 2555 โดยมีหลักสูตรท่ีรับเขาศึกษา ท้ังส้ิน จํานวน 11 หลักสูตร  
 10.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ไดจัดทําแบบสอบถามขอมูลความพึงพอใจ /ความ 
ไมพึงพอใจ ตอการใหบริการ ของกลุมงานตาง ๆ  ในสํานักงานสาธารณสุข จังหวดัอุบลราชธานี (แยกรายกลุม
งาน/งาน) เพื่อใชในการประเมินความพึงพอใจ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน เสีย ตอการใหบริการของ กลุม
งาน/งาน ในสํานักงานสาธารณสุข จังหวดัอุบลราชธานีตาม เกณฑคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวด 3 เร่ืองการใหความสําคัญ กับผูรับ บริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประเดน็ CS 6 สวนราชการมีการวัดความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม ท่ีกําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การให บริการ และการดําเนนิงานของสวนราชการ โดยผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย 
         - ผูรับบริการ (ลูกคาของหนวยงาน) หมายถึง ผูมารับบริการ จากหนวยงานในสํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง หรือผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ ไดแก ผูบริหาร และ ผูปฏิบัติงานใน 
สนง.สสจ.อุบลราชธานี, รพศ.,รพช.,สสอ., รพ.สต. และประชาชน 
         - ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรง และ 
ทางออม จากการดําเนนิงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ไดแก หนวยงาน ในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข เชน วพบ.สปส., วสส., ศูนยวชิาการตาง ๆ , สปสช. หนวยงาน ในสังกดักระทรวงอ่ืน ๆ , 
สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล, เอกชน, สมัชชาสุขภาพ, สภาเดก็และเยาวชน, สมาคมผูสูงอายุ, สมาคม
ส่ือสารมวลชน, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, อสม., อย.นอย, ผูสงมอบงาน เชน หางราน/บริษัท , สถาน
ประกอบการตาง ๆ โดย จะดาํเนินการ สงแบบสอบถาม ใหหนวยงาน/ผูเกี่ยวของตอบแบบสอบถามและรวบรวม
สงกลับ ใหกลุมงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณภาพบริการภายในวันท่ี  20 มกราคม 2555  
  

11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 

 11.1 ผลการประกวดการดําเนินงานดานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. ดีเดนระดับจังหวัด  
ประจําป  2554 ดังนี ้ 

• รางวัลชนะเลิศ ไดแก รพ.สต.โพนเมือง อ.เหลาเสือโกก ตัวแทนโซนท่ี 1 

• รองชนะเลิศ ไดแก รพ.สต.กดุชมพู อ.พิบูลมังสาหาร ตัวแทนโซนท่ี 3 
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• รางวัลชมเชย ไดแก  

     1. รพ.สต.หวยขา อ.บุณฑริก ตัวแทนโซนท่ี 4  
     2. รพ.สต.ดอนใหญ  อ.ศรีเมืองใหม ตวัแทนโซนท่ี 2 

   11.2 รายการส่ือท่ีสงเขารวมการประกวดส่ือทันตสุขภาพ ป  2554 
11.3 สรุปผลการดําเนินงานทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนธันวาคม  2554  

• หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี(คาราวานฯ)  

• รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี                 
    แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจาํ ตามนโยบายผูวา 

ราชการจังหวดัอุบลราชธานี วันท่ี 20 ธันวาคม 2554 
11.4 แผนปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2555 
              1.แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. 
     * วันท่ี 22 มกราคม 2555 บานหวาง หมูท่ี 6  ตําบลชีทวน อําเภอเข่ืองใน 
     * วันท่ี 26 มกราคม 2555 บานหนองเทา หมูท่ี 5 ตําบลโซง อําเภอน้ํายนื 
               2. แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  
               3.แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัด 

อุบลราชธานี วันท่ี 20 มกราคม 2555 
11.5 แจงรายช่ือ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสมัคร พอ.สว.ท่ียังไมรับของพระราชทานท่ี 

ระลึกใหตดิ ตอรับภายในส้ินเดือน มกราคม  2555 
 

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

ไมมีวาระการประชุม  

13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 

  13.1 งานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
        รายงานผลการติดตามการดาํเนินงานงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ (สุขภาพดีวถีิ
พุทธ)  ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  อนุมัติงบประมาณในการดาํเนินงานสุขภาพดีวิถี  
พุทธ จํานวน  500,000  บาท  เพื่อใหดําเนนิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางนั้น    งานควบคุมโรค
ไมติดตอ  ไดปรับแนวทางการดําเนนิงานปรับเปล่ียนพฤติกรรม “จากวิถีคาย สูวิถีชุมชน”  ผสมผสานระหวาง
สุขภาพดีวิถีไทย และ สุขภาพดีวิถีพุทธ  โดยจดัสรรงบประมาณใหพืน้ท่ีดําเนินการในหมูบานนํารอง อําเภอละ 2 
หมูบานๆละ 10,000  บาท  ซ่ึงกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม  2554  และเดอืน
มกราคม  2555  จะจดัสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางการดําเนนิงานปรับเปล่ียนพฤติกรรม ป 2555 
นั้น จากการตดิตามการดําเนินงาน 50 หมูบาน พบวา ดําเนินการแลว  39  หมูบาน  ยังไมดําเนินการ  11
หมูบาน   สวนรูปแบบการดําเนินงาน  ระยะเวลาท่ีใช สวนใหญ ดําเนินการ 2 วัน โดย วันแรกเปนการ
ประชาคม  และ จัดกิจกรรม 5  ฐานเรียนรู(3 อ 2 ส) ในวนัท่ี 2    
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  13.2 โรคเบาหวานความดันโลหิต 

         ในปงบประมาณ 2554  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไดจดัสรรเงินเพ่ือดําเนินการ
พัฒนาระบบใหดูแลผูปวยตามมาตรฐาน  (ตรวจ HbA1C Micro Alb)  จงึขอสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือทราบ และ
ในป2555ไดพจิารณาจดัสรร งบพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อการคัดกรองผูปวยไตวายเร้ือรัง และชะลอการเกิดไตวาย
เร้ือรัง   ท้ังนี้โรงพยาบาลท่ีมีเงินเหลือจายจากปท่ีผานมา  จังหวดัจะขอปรับยอดเงิน เพื่อความเหมาะสมกอนการ
แจงจดัสรรตอไป 
  13.3 พรบ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
  - จังหวัดอุบลราชธานีกําหนดใหป พ.ศ.2555 เปนปแหงการเรงรัด พัฒนา เพื่อการลดละเลิก การ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และสูบบุหร่ี ภายใตนโยบาย “ป 2555 อุบลราชธานี เลิกบุหร่ี เลิกเหลา”  
  - การสํารวจการขายสุราในชวงเทศกาลปใหม 2555 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ขอความรวมมือในการดําเนินงานดังนี ้
             1) ตรวจเตือนและประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงาน /ประชาชน โดยเฉพาะรานคาท่ีจาํหนาย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ปมน้ํามัน และสวนสาธารณะ ทราบถึงเร่ือง สถานท่ี เวลา หามดื่ม หามจําหนาย          
             2) สํารวจการขายสุราในสถานท่ีหามขาย โดยเฉพาะ ปมน้ํามัน และสวนสาธารณะ และเวลาท่ี
หามขายในรานคาท่ีมีการขายสุรา ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และรายงาน ให งานควบคุมโรคไมติดตอ ภายในวนัท่ี 
1 มกราคม 2555 กอนเวลา 08.00 น. เพื่อรวบรวมรายงานให กรมควบคุมโรค ตอไป 
  13.4 เดือนมกราคม 2555 งานควบคุมโรคไมติดตอขอเชิญบุคลากรเขารวมประชุมดังนี้ 
              1) ประชุมผูรับผิดชอบงาน ประเด็น ช้ีแจงแนวทางการดาํเนินงาน และ การประเมินผลตาม
ตัวช้ีวดั  และการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงานเบาหวานความดันโลหิตสูง ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2555 
              2) ประชุมวิชาการการดูแลผูปวยเบาหวาน และ ไตวายเร้ือรัง  ประเด็น ทบทวนวิชาการ แนว
ทางการดูแล การพัฒนาระบบการดําเนนิงาน ในวันท่ี 16 มกราคม 2555 
             3) ประชุมสรุปการดําเนนิงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  “วิถีคายสูวิถีชุมชน” เพื่อ สรุปผล
การดําเนนิงาน ปรับปรุงรูปแบบการดําเนนิงาน และ วางแผนการดําเนินงานตอเนื่อง ในวนัท่ี 23 มกราคม 2555 
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

  14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 
  14.2  โครงการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ 
  14.3  การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหิตและ
เบาหวาน  
            ปงบประมาณ 2555 จังหวดัมีนโยบายตรวจสุขภาพประชาชนอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปทุก สิทธิ(UC / 
OFC / SSS) ใน 4 กิจกรรม คือ ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วดัรอบเอว และวัดความดัน โลหิต เม่ือพบผิดปกติใหคัด
กรองความเส่ียงตามมาตรฐานการคัดกรอง 5 โรค ตามแนวทางของ จังหวัด ขอใหทุกอําเภอดําเนินการ ดังนี ้
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           1 จัดทําแผนงาน/โครงการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปทุกสิทธิ (UC/OFC/SSS) รวม
ผูนําศาสนา(พระ เณร ชี ผูนําศาสนาและครอบครัว) และทําแผนปฏิบัติการ สงงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ   
           2 บันทึกขอมูลในโปรแกรม Health Check เหมือนเดิม  
 

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  

ไมมีวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

  สสอ.นาจะหลวย: ตามท่ีทานนพ.สสจ.มอบหมายใหทีม สสอ.เปนผูแทนทาน นพ.สสจ..เยีย่ม
คารวะปใหม ทานสาธารณสุขแขวงจําปาศักดิ์ และผูอํานวยการโรงหมอ แขวงจําปาศักดิ์ สปป.ลาว ซ่ึงทานท้ังสอง
ฝากเรียนขอบคุณ และจะมาแสดงความเคารพทานในโอกาสตอไป 
 

โรงพยาบาล 
 

  ผอ.รพร.เดชอุดม : นโยบายเรื่องการสงตอผูปวยมารักษาพยาบาลที่ รพร.เดชอุดม โดยใชใบ 
Refer  
  นพ.สุวิทย : จากการประชุมโซนตกลงวาให รพร.เดชอุดมเปนผูพิจารณาเองวาจะใชวิธีการ
อยางไร โดยทางทานผอ.รพ.ตกลงวาจะเกบ็เงินเหมือน รพศ.สรรพสิทธ์ิประสงค จังหวัดจะไมทําหนังสือส่ังการ  
ซ่ึงวันนั้น ไดเนนย้ําแลววาหากจะเก็บเงิน เกรงวาจะมีความเส่ียงในการถูกรองเรียน 
 

ขอส่ังการ: นําเขาท่ีประชุมพจิารณาทบทวนในระดับโซน 4 เพื่อหาขอสรุป 
 

  นพ.สุวิทย : 1.การจัดสรรงบ UC ป 55 ใชตามเกณฑ สปสช. 
             2. ปงบประมาณ 2555  หัก fixcost  รพ.สต. ไวท่ีจังหวัด 
ขอส่ังการ: 6 เดือน ใหทบทวนสถานะการเงินใหม 
 

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