
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังที่  12/2555 
วันที่  28  ธันวาคม 2556  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นางศิริวิทย   หลิ่มโตประเสริฐ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายลําพูน  ฉวรีกัษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. เภสัชกรดนุภพ  ศรศิลป  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
7. นายสัมพันธ มณีรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานี 
8. นายสอาด  มุงสิน  แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธ์ิประสงค 

9. นางสาวสุภาณี  กันถะกัสสานนท  แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธรอุบลราชธานี 

10. นางสิริพร  วงศตรี     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
11. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
12. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
13. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
14. นางรําไพ  สุวนาม     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
15. นางนภาพร  จันทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
16. นางหรรษา  ชื่นชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
17. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
18. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
19. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติการ 
20. นายวิชิต  พุมจันทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 

21. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
22. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 5๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

23. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
24. พญ.ณัฐกิา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
25. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
26. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
27. นพ.ลติ  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
28. นพ.ศุภฤกษ  ศรคีาํ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
29. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
30. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
31. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
32. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
33. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
34. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
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35. นพ.พิทักษพงษ  จนัทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
36. นพ.นนทพงษ  ยศวิจิตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
37. นายวุฒิชัย  ลิมปทีปราการ แทนสาธารณสุขอําเภอเมือง 
38. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
39. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
40. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
41. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
42. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
43. นายศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
44. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
45. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
46. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
47. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
48. นายธานินทร  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
49. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
50. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
51. นายทนงศักดิ์  หลกัเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
52. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
53. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
54. นายสทุนิ  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
55. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
56. นายชวน  จันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
57. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
58. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
59. นางพรทิพย สมวนั    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเข่ืองใน 
60. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง 
61. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
62. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
63. นายอานันท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
64. นายสันติ  ฝกทอง     นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลนาตาล 
65. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน 
66. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโพธิไ์ทร 
67. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
68. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
69. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
70. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
71. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
72. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
73. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 
74. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
75. นายสุวิทยชัย  ทองกูล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
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76. นายจิตร  ม่ังมี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
77. นายทวีศักดิ์  แพทยเพียร    นักจัดการงานท่ัวไป   รพร.เดชอุดม 
78. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางดารณี  เผาผา    เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นายปญญาวุธ ไพเราะ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางสุชารัตน  ดวงแกว   นักวิเคราะหนโยบายฯชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นายชัยชาญ  บุญคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางอุษณีย    เกิดมี               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. วาท่ี ร.ตณัฏฐากร  พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางเนติภรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นายกิตติพศ  ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นางชุติมันต  อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางจิรวัฒน  สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางสาวเสง่ียมจิตร  สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นางสิริพร  แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นางกุลชาธนันท  พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นายสนธยา  การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. นางสาวรุงรัตน  พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
112. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
113. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
114. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
115. นางวิลาวัลย หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
116. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   สสอ.เข่ืองใน   
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117. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
118. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
119. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธิไ์ทร 
120. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
121. นายสุพล  การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
122. นางบุษยา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
123. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นกัวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
124. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
125. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 
126. นางสาวรัตชพร  กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ 
127. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรเีมืองใหม 
128. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรเีมืองใหม 
129. นางสาวแพรพิลาส  ผองแผว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
130. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดขาวปุน 
131. นางลําใย  บุตรศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 
132. นางยมลภทัร  คลงัแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธิไ์ทร 
133. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 
134. นส.ธิดารัตน รวมธรรม   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
135. นายกีรติ  เสริมศรี               จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
136. นางดวงจิตร  กอมะณี   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 
137. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
138. นายจิรศักดิ์  รักษมณี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
139. นายชํานาญ  เหลากลม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
140. นายมรกต  ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
141. นายตรองทรัพย  สายกนก    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
142. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
143. นางบรรจง  สรอยคํา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ศรไีค อ.วารินชําราบ 
144. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข     ผอ.รพ.สต.    รพ.สต.เพียเภา อ.วารินชําราบ 
145. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน 
146. นายพรทวี  สุวรรณพรม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
147. นายวีระศักดิ์  อุดมดี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
148. นายพิทักษ  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน 
149. นางสาวอรพรรณ  สานุสันตนักวิชาการสาธารณสุข                            สสอ.น้ําขุน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
1.1 แสดงความยินดีกับ 

- สาธารณสุขอําเภอน้ําขุนคนใหม นายสมบัติ  มูลศรี 

- หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  สนง. สสจ.  นายวิชิต  พุมจันทร 
1.2 แสดงความยินดีกับ อสม.ท่ีเปนตัวแทนระดับจังหวัดในแตละสาขาเนนย้ําใหแตละฝายท่ีเก่ียวของ 

กํากับดูแล  ตลอดจนผูไดรับรางวัลประกวดงานทันตสาธารณสุข ดวยเชนกัน 
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1.3 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556  
- นโยบายรัฐมนตรี : เนนเรื่องประสิทธิภาพ เชนการใชเวชภัณฑลดลงอยางนอย 10% 

- นโยบายรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง : เนนการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ 
                                                       คําขวัญ : สุขภาพดี  มีตังค  ยั่งยืน 

- นโยบายปลัดกระทรวง : การสงเสริมสุขภาพสุขภาพตามกลุมวัย(Age Group) 

- รองปลัดกระทรวง (นพ.สพุรรณ) : ตําแหนงบรรจุขาราชการ 
1.4 Data Center ของกลุมฝายท่ีเก่ียวของ เชนขอมูลหญิงตั้งครรภ กลุมงานท่ีรับผิดชอบคือ กลุมงาน

สงเสริมสุขภาพ เพราะฉะนั้น กลุมงานสงเสริมสุขภาพตองรับผิดชอบฐานขอมูลตนเองไมใช
ยุทธศาสตร หรือ ศูนยขอมูลสารสนเทศ (ICT)  

1.5 การพิจารณาตําแหนงหัวหนากลุมการพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ขอใหผูแทนแตละกลุมติดตามความเคลื่อนไหวในการกําหนดตําแหนง ซ่ึงนาจะมีการพิจารณารอบ
เดียวกัน อาจไดไมครบทุกคน 
 

ขอส่ังการ : มอบ คุณกิตติพศ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจากตัวแทนทุกวิชาชีพเพ่ือหาขอมูล ภาระงาน จะเรียก 
                   ประชุม เดือน มกราคม 2556 
      

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมา  

   3.1   สถานการณการบริหารจัดการการเงินการคลัง 2 เดือน (รายละเอียดตามไฟลCFO_ three 
Month) 
ขอส่ังการ: 1. การพัฒนาเครือขายสุขภาพอําเภอ (DHS =District Health System) ปงบประมาณ 2556 จะคุย  
                  รายละเอียดในการประชุมครั้งตอไป 
     2. จากการนําเสนอสถานการณการบริหารจัดการการเงินการคลัง ในการประชุมครั้งตอไปใหทําเปนกราฟ  
                  รายโรงพยาบาล โดยเฉพาะรพ.โขงเจียมสถานการณนาเปนหวง 
     3. มอบ สสจ.โซน ไปศึกษา Program Express 
     4. สรางแรงจูงใจใหสถานบริการท่ีสามารถประหยัดวงเงินในการสั่งซ้ือเวชภัณฑยาจะไดรับโบนัสรอยละ 10   
                  จากวงเงินท่ีลดลง 
     5. สถานบริการท่ีหารายไดเพ่ิมข้ึนจากรอบปท่ีผานมา จะไดรับโบนัส รอยละ 10 จากวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
     6. นพ.สสจ.จะไมลงนามจัดซ้ือจัดจางถารายการนั้นๆไมอยูในแผน 

ขอคิดเห็น นพ.สสจ.อบ : จากการนําเสนอสถานการณการบริหารจัดการการเงินการคลัง  
                               1.เกิดจากความไมใสใจของผูเก่ียวของ 
   2.เนนย้ําการบันทึกขอมูล รง.407 ชมเชย ทานยุรวัฒน(สสอ.มวงสามสบิ)ท่ีสงสมํ่าเสมอ 
                               3.ใหมีระบบสื่อสารในกลุมสาธารณสุขอําเภอ เชน การใช App. Line  
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม นพ.สุวิทย :  

1.สถานบริการท้ังในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ไมบูรณาการแผนการจัดซ้ือ 
รวมกัน ขอใหสาธารณสุขอําเภอ รวบรวมไว ระหวางวันท่ี 14-15 ของเดือนใหรวมกันวิเคราะห 
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   2.การวิเคราะหรายรับ สวนของ Non Uc , Uc, IP, แพทยแผนไทย ไมมีการติดตามและ
เชื่อมโยงขอมูลของผูรับผิดชอบ ซ่ึงในวันท่ี 8 มกราคม 2556 ชวงบาย นัดผูรับผิดชอบมาประชุมกันในเรื่องขอมูล 4 กลุม
ดังกลาว และจะติดตามเชนนี้ทุกเดือน 
   3.ขณะนี้ปรับรายรับ Uc  เพ่ิมข้ึนแลวในทุกโรงพยาบาล 
    4.ไมมีแผนการจัดซ้ือจัดจางท่ีชัดเจน(ฝายเภสัชสาธารณสุข) 
   5.การกอสัญญาเงินยืม เปนปญหาทุกโรงพยาบาล ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุข
อําเภอ ตองควบคุม กํากับ ติดตาม อยางเขมขน การจายเงิน ฉ.4 และ ฉ.6 ใหรอเงินงบประมาณ 
   6.มกราคม 2556 จะเนนรายรับกอน สวนรายจายจะติดตามรายโรงพยาบาลท่ีมีจํานวนสูง 
   7.หาม Stock เวชภันฑยาและมิใชยา นานเกิน 2 เดือน 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 
  การรบันกัศึกษาใหมปการศึกษา 2556  จํานวนท้ังสิ้น 135 คน มากเปนอันดับ 2 ของประเทศ โดยใน
การรับรอบที่ 1(รับตรง) จํานวน 75 คน รอบท่ี 2 จํานวน 60 คน สวนใหญเรียนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีท้ังหมด แตในสวน
โควตาบุตร อสม. จะสงไปเรียนท่ีจังหวัดขอนแกน 
  รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆในการรับนักศึกษาใหม อยูท่ีกลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลแลว แตขอเนนย้ํา
ในสวนการรับตรงมีการลดเง่ือนไขในเรื่องเกรด จากเดิม 2.50  ปรับลดลง 2.00  บุตรขาราชการ ขาราชการบํานาญ 
ลูกจางประจํา จะเพ่ิมคะแนนให 100 คะแนน และขอความอนเุคราะหคณะกรรมการสอบสมัภาษณนักศึกษาใหมจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 12 มกราคม 2556 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  

1.กลุมงานบริหาร 
 

1.1 งานการเงิน 
1.การสงงบทดลอง 

             ๑.๑.๑ ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ (ใหสงภายในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) 
หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ  
          โซน ๑   - ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ เข่ืองใน, เมือง / ไมสง มวงสามสบิ  
                     - สสอ.เข่ืองใน , มวงสามสบิ , ดอนมดแดง                

           โซน ๒  - ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ ตระการพืชผล, เขมราฐ / ไมสง ศรเีมืองใหม  
                     - สสอ.ศรเีมืองใหม                
           โซน ๓  - ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ  สําโรง ,วารินชําราบ , พิบูลมังสาหาร / ไมสง โขงเจียม  
                     - สสอ.โขงเจยีม , วารินชําราบ , พิบูลมังสาหาร  
           โซน ๔  - ลูกขาย(รพ.สต) สงไมครบ  บุญฑริก, ทุงศรีอุดม / ไมสง นาจะหลวย/              

ขอเสนอแนะ... 
          1.ขอใหสสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการ 
สงงบใหทันตาม กําหนดทุกประจําเดือนและใหมีการตรวจสอบผลการสงดวยวาสงผานหรือไม อยางไร โดยปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ ทุกเดือน  

                     - สสอ.บุณฑริก 



 7 

          2.ขอใหโรงพยาบาล/สสอ กําชับผูเก่ียวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตาม 
คุณภาพ/ผังรายการ บัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการ 
แปลผลผิดไปดวย 
                 3.ขอใหควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เก่ียวกับ ระบบขอมูลในการบันทึกบัญชีโดย 
เฉพาะดานรายได ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการกํากับ ติดขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ท้ังกอน และหลงัการบนัทึก
บัญชีใหปฏิบัติ อยางสมํ่าเสมอ  
 

1.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 
๑.๒.๑ แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เปรียบเทียบ 

กับตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เก่ียวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน 
เพ่ือเปนขอมูลให เครือขาย มีการประเมินการเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหาร 
การเงินการคลัง  
 
ขอมูลเดือนตุลาคม...กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ    
             โซน ๑  50 พรรษาฯ          -๓๓.๐๙  ลานบาท  
             โซน ๓  วารินชําราบ          -๒๒.๗๒  ลานบาท 
             โซน ๓   สิรินธร              -๑๔.๒๘  ลานบาท 
 
ขอมูลเดือนพฤศจิกายน...โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  
             โซน ๓  วารินชําราบ          -๔๓.๘๑  ลานบาท  
             โซน ๑  50พรรษาฯ           -๓๘.๒๒  ลานบาท  
             โซน ๓   สิรินธร              -๑๗.๙๙  ลานบาท  
             โซน ๒  ตระการพืชผล         -๑๗.๔๑  ลานบาท 
 
โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บณุฑรกิ , เข่ืองใน,  น้ํายืน และเดชอุดม  
โรงพยาบาลท่ีมีเจาหนี้การคา มากท่ีสุด เรียงตามลําดับ  
**เดือนตุลาคม  
             โซน ๔  เดชอุดม              ๖๘.๕๔   ลานบาท  
             โซน ๑  ๕๐พรรษาฯ          ๖๑.๒๒   ลานบาท  
             โซน ๓  วารินชําราบ          ๕๘.๔๖   ลานบาท  
             โซน ๒  ตระการพืชผล       ๕๔.๕๘   ลานบาท  
**เดือนพฤศจิกายน  
             โซน ๔  เดชอุดม              ๗๐.๐๙   ลานบาท  
             โซน ๓  วารินชําราบ         ๖๐.๒๗    ลานบาท  
             โซน ๑  ๕๐พรรษาฯ         ๕๖.๐๒    ลานบาท  
             โซน ๒  ตระการพืชผล       ๕๕.๕๗    ลานบาท  
 
ขอเสนอแนะ... 
          1.ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม  
มีระบบสอบทานหนี้ใหเปนปจจุบัน มีการสอบทานความมีอยูจริงของหนี้สินระหวางเอกสารหนี้  
กับทะเบียนคุมเจาหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจาหนี้ แตละประเภท 
          2.จากขอมูลจะเห็นวาโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) คงเหลือจํานวนมากและยังไมดําเนินการ โดยเฉพาะ
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โรงพยาบาลขนาดใหญ เชน รพ.ตระการฯ รพ.เดชอุดม รพ.เขมราฐ รพ.วารินฯ   รพ.พิบูลฯ ขอใหมีการตรวจสอบยอด
คงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภท 
และบัญชีเงินฝากธนาคารงบลงทุน และขอใหทานเรงดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตาม 
แผนรายการท่ีไดรับอนุมัติ ตามหวงเวลา ตอไป 
          3.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมีกระบวนการ
การมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกัน 
 

 ๑.๓ การตรวจสอบขอมูล บัญชี การเงิน และ CFO กลุม รพ.วิกฤติ ระดับ 7 
 

       แจงการตรวจสอบขอมูลดาน บัญชี การเงิน และ CFO ของคณะทํางานฯระดับเขต ในกลุม รพช.ท่ีวิกฤติ ระดับ 7 
ตอเนื่อง (อุบลฯ5 แหง ศรสีะเกษ 1 แหง) พบวา... 
          ๑.๓.๑ ดานหนี้สิน ระบบขอมูลหนี้สิน ระหวางจุดจัดซ้ือ (โดยเฉพาะ เภสัช) กับขอมูลบัญชี ไมตรงกัน สอบยัน
ความเปนหนี้จริง ระหวาง รายตัว กับทะเบียนคุมหนี้ บางแหง ยังมีปญหา ขาดการตรวจสอบขอมูลระหวางกัน 
๑.๓.๒  ดานพัสดุ เก่ียวกับระบบคลังพัสดุ พบวาไมมีระบบสอบทานวัสดุคงคลัง ระหวางหนวยคลังกับบัญชี เพ่ือพิสูจน
ความมีอยูจริงแตละรายการวาคงคลังคงเหลือถูกตองหรือไม  โดยเฉพาะคลังยา และเวชภัณฑ         

๑.๓.๒  ดานพัสดุ เก่ียวกับระบบคลังพัสดุ พบวาไมมีระบบสอบทานวัสดุคงคลัง ระหวางหนวยคลังกับบัญชี เพ่ือ
พิสูจนความมีอยูจริงแตละรายการวาคงคลังคงเหลือถูกตองหรือไม  โดยเฉพาะคลังยา และเวชภัณฑ         

๑.๓.๓  ดานการรับรูลูกหนี้และรายไดคารักษาพยาบาล ไมครบทุกสิทธิ์ ระบบขอมูลในโปรแกรม HOSXP ไม
ครบถวน ไมนาเชื่อถือ ขอมูลขาดคุณภาพ ไมมีการตรวจสอบขอมูลระหวางผูรับผิดชอบสิทธิ์ตางๆ กับนักบัญชี มีปญหาเรื่อง
การสงขอมูลระหวางกัน ขาดการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ วาขอมูลเปนอยางไร ผูเก่ียวของไมคํานึงวา หากไมไดขอมูล ไม
บันทึกรายการ จะเปนอยางไร สงผลอะไรบาง  

๑.๓.๔ ดานการรับรูคารักษาพยาบาลตามจายสิทธ UC ในจงัหวดั กรณีจังหวัดตามจาย ใหทุกรพ.บันทึกการรับรู 
หนี้ระหวางกัน ผิด กลาวคือ บันทึกบัญชี ตามมูลคาท่ี รพศ.ใหการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนขอมูลคาใชจายท่ีสูง กวาท่ีกองทุน
จังหวัดตามจายให ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน ทําใหขอมูลทางบัญชี มีคาใชจายตามจายและเจาหนี้ตามจาย สูงมาก ทุก
โรงพยาบาลตองแกไขวิธีการบันทึกบัญชี คือใหบันทึกตามท่ีกลุมประกันสุขภาพ สสจ.ไดตามจายใหใน แต]ละเดือน 

๑.๓.๕ บางแหง ระบบขอมูลท่ีใชบันทึกบัญชี ขาดการประสานงาน จากจุดตางๆ สงผลใหขอมูลท่ีได ไมครบถวน 
สมบูรณ  

 

๑.๓.๖ มีปญหาดานบุคคลกรดานบัญชี เปน ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ ยังขาดประสบการณ ไมมี 
Authority ในการประสานขอมูลเก่ียวของ เทาท่ีควร 

๑.๓.๗ คณะทํางานฯเสนอใหความชวยเหลือ 2 แหง คือ รพ.ศรเีมืองใหม 3 และ รพ.โขงเจียม3

รพ.เขมราฐ และ รพ.50พรรษาฯ ยังมีโอกาสพัฒนารายได และปรับปรุงขอมูลบัญชี ตามขอเสนอ ก็จะทําใหระดับ
วิกฤติ จะลดลง จึงไมเสนอใหความชวยเหลือ 

 สวน รพ.พิบูลฯ  

๑.๓.๘ กลุมรพ.ท่ีวิกฤติ ระดับ 7 ท่ียังไมไดรับการตรวจสอบ ใหจัดทําขอมูลตามแบบฟอรม และเตรียมทีม 
เก่ียวของ เพ่ือรับการตรวจสอบ การตอบขอซักถาม การใหขอมูลประกอบ ในรูปแบบการมีสวนรวมท้ังโรงพยาบาล 
กําหนดการจะแจงใหทราบตอไป 
 
2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

 2.1 ตัวชี้วัด การพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๖  
    2.1.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร (๖ ยุทธศาสตร) ๑๙ ตัวชีว้ัด 
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2.2.๒ ตัวชี้วัดตามกลุมวัย ๕๓ ตัวชี้วัด 
  2.2 แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของเครือขายบริการ  

      สืบเนื่องจากการจัดทําแผนการเงินการคลัง เครือขายตองจัดทําแผนปฏิบัติการในภาพรวมของเครือขาย 
ซ่ึงขณะนี้บางเครือขายจัดทําเรียบรอยแลว ขอใหผูบริหาร(สสอ./รพช.)ไดกํากับ ตรวจสอบแผนปฏิบัติการใหสอด คลองกับ
แผนการเงินการคลัง สงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ภายใน ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖  

อําเภอท่ีสงแลวมีดังนี้.. 
 โซน ๑ อ.เข่ืองใน, อ.ตาลสุม, อ.เหลาเสือโกก 
 โซน ๒ อ.กุดขาวปุน, อ.ศรีเมืองใหม, อ.นาตาล 
 โซน ๓ อ.วารินชําราบ, อ.พิบูลฯ, อ.สิรินธร, อ.โขงเจียม, อ.สําโรง  
 โซน ๔ อ.เดชอุดม, อ.ทุงศรีอุดม, อ.นาจะหลวย         
 2.3 พ้ืนท่ีเปาหมายดานความม่ันคง ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

3.กลุมงานควบคุมโรค 
3.1 แนวทางการดําเนนิงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ป ๒๕๕๕ รายละเอียดตามไฟล Ampour 

Kemkang_ป 2556 
 3.2 รายงานสถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕  

      รายละเอียดตามไฟล Situation2_DEC2555 
3.3 สรุปผลการดําเนินงานวณัโรคเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕    
          - นําเสนอผลการดําเนินงานวัณโรคเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามไฟล TB3.1_Dec2555 
          - ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานวัณโรคเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕  รายละเอียดตามไฟล TB3.2_Dec2555 
 
 
  

 
 
 
 

4.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
                4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดอุบลฯ ใหจัดประกวด
สมตําลีลา ในวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณเวทีกลางงานปใหมและงานกาชาดป ๒๕๕๖ โดยมี
ประเด็นหลักในการประกวด คือ “ปลาราตม สมตําแซบ ปรุงรสแบบเสริมไอโอดีน ” ประกอบลีลา เพ่ือสงเสริมให
รานอาหารและแผงลอยท่ีจําหนายสมตํามีความรูและปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร และเปนการรณรงค
ประชาสัมพันธปรุงสมตําดวยปลาราตมสุก และใหมีการเสริมไอโอดีน 
               4.2 ผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ป ๒๕๕๕ 
 

ผลการแข่งขนั กีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์ ประจาํปี 2555  

วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2555 ณ โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอุบลราชธานี 

***************  
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5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
5.1 งานยาเสพติด

                5.1.๒ การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําป ๒๕๕๖ 
                จังหวัดอุบลราชธานีไดสงทีมเขารวมกิจกรรมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันท่ี ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพลแูมน จงัหวดัขอนแกน ๕ ประเภทดังนี้ 
5.2.1 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE : จังหวัดอุบลราชธานีรักษามาตรฐาน พรอมเปนตน แบบระดับเพชร 
ปท่ี ๑ 
                5.2.2 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค : บานหนองขอน อําเภอเมือง      
                5.2.3 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(มัธยมศึกษา) 
ไดแก : โรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง(รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปท่ี ๒ และ โรงเรยีนมวงสาม สิบ

  
                5.๑.๑ การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจําป ๒๕๕๖ 
                จังหวัดอุบลราชธานีกําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE 
ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป ๒๕๕๖ (TO BE NUMBER ONE IDOL รุนท่ี ๓ ) ในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๖  
ณ หองประชมุ ๑ ชั้น ๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเยาวชนตนแบบเกงและดี จาก
ตัวแทนทุกอําเภอ ท้ัง ๒๕ อําเภอ รวมกวา ๓๐ คู (ชาย-หญิง) ใหเหลือ ๔ คู ชาย –หญิง เพ่ือเปนตัวแทนเขารวม
ประกวดในระดับภาคในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และระดับประเทศตั้งแตวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ตอไป 
                 คุณสมบัติผูเขาประกวด...  
         * เปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหวาง ๑๖ - ๒๑ ป  
         * เกิดตั้งแต ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐  
         * เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๗ มีความสามารถพิเศษ บุคลิกภาพดี และมีความฉลาดทางอารมณ  มีมนุษยสัมพันธดี 
มีจิตอาสา เห็นแกประโยชนสวนรวม ฯลฯ) 

ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน 
ฟุตซอลท่ัวไป ชนะเลิศ โซน 4 
ฟุตซอลอาวุโส ชนะเลิศโซน 5 รพ.พระศรีฯ 
คะแนนรวมกีฬาแบดมินตัน ชนะเลิศโซน 6 รพศ 
คะแนนรวมกีฬาเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศโซน 1 
คะแนนรวมกีฬาเปตอง ชนะเลิศโซน 6 
คะแนนรวมกีฬาปาเปา ชนะเลิศ โซน 4 
คะแนนรวมกีฬาหมากกระดาน ชนะเลิศ โซน 2 
ตะกรอชาย ชนะเลิศ โซน 3 
ตะกรอหญิง ชนะเลิศ โซน 4 
วอลเลยบอลชาย ชนะเลิศ โซน 5 รพ.พระศรีฯ 
วอลเลยบอลหญิง ชนะเลิศ โซน 5 รพ.พระศรีฯ 
บาสเก็ตบอลชาย ชนะเลิศ โซน 6 รพศ. 
บาสเก็ตบอลหญิง ชนะเลิศ โซน 3 
ฟุตบอลชาย ชนะเลิศ โซน 1 
ถวยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา  ชนะเลิศ โซน 4 
ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา  ชนะเลิศ โซน 6 รพศ.  
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อัมพวันวิทยา อ.มวงสามสบิ  
                5.2.4 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา 
: วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
                5.2.5 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก – กลาง: บริษัทกิจตรง  
ยามาฮา อุบลราชธานี  

          แผนการดําเนินงานคัดกรองตอกระจกประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๖ ณ  โรงพยาบาล  ๕๐ พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ  ดังนี้ 
*** วันท่ี ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖    
          ทําการคัดกรองผูปวยตอกระจก  จํานวน  ๔๐๐  คน  กลุมเปาหมาย จาก สาธารณสุขอําเภอโซน ๓   

5.2 การผาตัดตอกระจก 

ประกอบดวย.. 
 
           วารินชําราบ           จํานวน           ๑๐๐    คน  
           พิบูลมังสาหาร         จํานวน           ๑๐๐    คน  
           สาํโรง                   จํานวน              ๕๐   คน  
           สิรินธร                  จํานวน              ๕๐   คน  
           โขงเจียม                จํานวน              ๕๐   คน  
           สวางวีระวงศ           จํานวน              ๕๐   คน  
           นาเยีย                   จํานวน              ๕๐   คน  

                         รวม           ๔๕๐    คน 
 

*** วันท่ี ๒๕- ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 
          ทําการผาตัด วันท่ี  ๒๕ -๒๗  มกราคม  ๒๕๕๖  จํานวน ๒๐๐  คน โดยทีมจักษุแพทย ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ 

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 

               6.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของอนุกรรมาธิการสาธารณสุข การพิจารณาศึกษาปญหาสาร 
ซูโดอีเฟดรีน ตามหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/๑๓๖๑๔  ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๕  
               6.2 กระทรวงสาธารณสขุไดออกประกาศ เพ่ือยกระดบัการควบคุม Alprazolam จากวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๔ ใหเปน วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ดังนี้  
                        6.๒.๑ ประการศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕ ซ่ึงเปนประกาศฯ ท่ียกระดับการควบคุม Alprazolam จากวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๔ ใหเปน วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๒ 
                         6.2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ ท่ีผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ในสาขาทันตกรรม (ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือ
ผูประกอบการบําบัด โรคสัตวชั้น ๑ (ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง) มีไวในครอบครองไดโดยไมตองขอ
อนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนประกาศฯท่ีตัดรายการ Alprazolam ออกเนื่องจากไดยกระดับการควบคุมเปนวัตถุออก
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ฤทธิ์ประเภท ๒ ซ่ึงประกาศฯท้ัง ๒ ฉบบั ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยจะมี
ผลใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เปนตนไป 
              6.3 กําหนดการประชุมเจาหนาท่ี คบส. ระดับอําเภอ (เภสัชกร รพช/สสอ. ทุกแหง) ในวันศุกร
ท่ี ๔  มกราคม  ๒๕๕๖ ณ หองประชมุ ๑ (ชั้น ๓) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
              6.4 ตรวจเฝาระวังกระเชา/ชุดของขวัญ 
                         6.4.๑  ตรวจเฝาระวังกระเชา/ชุดของขวัญ 
                                   - ขอความรวมมือทุกอําเภอ ดําเนินการตรวจชุดของขวัญกระเชาปใหม ชุดสังฆทาน ณ 
สถานท่ีจําหนาย (รานคา / รานชํา / หางสรรพสินคา) เพ่ือเฝาระวังสินคาหมดอายุ และฉลากไมถูกตอง ในชวงเทศกาล
ปใหม  
                                   - กลุมงาน คบส รวมกับ งาน NCD กําหนดตรวจเฝาระวังชุดของขวัญ / กระเชาปใหม / 
ชุดสังฆทาน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ณ หางสรรพสินคาใน จ.อุบลราชธานี (อ.เมือง / อ.วารินชําราบ) ในวันท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
                         6.๔.๒  ตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ 
                                   กลุมงาน คบส. และ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ รวมกับ หนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีเพ่ือความ
ปลอดภัยดานอาหาร เขต ๑๐ กําหนดตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพท่ีจําหนายในงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๖ และ
มอบชุดทดสอบ ฟอรมาลินในอาหาร ณ สถานท่ีจําหนายอาหารสดรายใหญใน จ.อุบลราชธานี (อ.เมือง/อ.วารินชําราบ)  
ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  
                6.5 ติดตามการดําเนินการตามมาตรการในการดําเนินการและกํากับดูแลในการบริหารจัดการดาน
เวชภัณฑของโรงพยาบาล ตามหนังสือปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/๑๔๑๙๗ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 
 
 
 
 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  

แนวทางการดําเนินการในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ 
               7.๑ แนวทางการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของการทรวงสาธารณสุข 
               7.๒ การกําหนดคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ 

 8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
 

               8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
                     ขอมูลสปสช. รอยละ ๙๙.๙๔๔  ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ ๙๙.๙๙  
               8.2 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ รายเดือน (แยกรายอําเภอ)  
               8.3  แจงจัดสรรงบเหมาจายรายหัว สําหรับหนวยบริการภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
9. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

              9.1  งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการดําเนินงานดังตอไปนี้  
                - สงขอมูลเครือขายการดูแลสุขภาพ “หมอครอบครัว  ประจําตัวทุกครัวเรือน”พรอมท้ังภาพผังเครือขายฯ 
ท่ีติดไวในชุมชน ภายในวันท่ี  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖       
                - สงแบบประเมินตามเกณฑศักยภาพบริการปฐมภูมิ (Ontop payment) ป ๒๕๕๖ ภายในวันท่ี  ๒๘ 
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ธ.ค. ๒๕๕๕   
                - แผนการติดตาม  Ontop payment ป ๕๖  
               9.2 งานสุขภาพภาคประชาชน 
                      9.2.1 ประกาศรายชื่อ  อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ป ๒๕๕๖  
                      9.๒.๒ ขอเชิญ อสม.ดีเดนระดับจังหวัด รวมการประกวด อสม.ดีเดนระดับ เขต/ภาค ในวันท่ี ๙-๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยฝกอบรมสุขภาพ ภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน  
  
10. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

      10.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยมีกําหนดออกตรวจเยี่ยมประเมินงาน
เทคนิคการแพทยทุกโรงพยาบาลชุมชนระหวางเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๕ โดยคาใชงบประมาณจาก CUP Board 
ของแตละอําเภอ 
          10.2 ขอใหทุกโรงพยาบาลเริ่มดําเนินการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการ ตั้งแตเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงจะจัดสงหนังสือแจงรายละเอียดการดําเนินการฯอีกครั้ง  
 
11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 

 11.1  งานทันตสาธารณสุข 
                    แจงยอดการปรับเกลี่ยงบกองทุนทันตกรรมสําหรับหนวยบริการตามความเหมาะสมกับบริบทของแต
ละพ้ืนท่ี  

          11.2 งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
                   แผนการประชุมวิชาการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ในปการศึกษา ๒๕๕๕  จะจัดการประชุมวิชาการแยก
รายโซน(สาธารณสุข) จังหวัดตัดโอนงบประมาณให คปสอ.โซน เปนผูดําเนินงาน  ตามกําหนดการ ดังนี้ 
                   โซนท่ี ๑   วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖  ณ หองประชุมโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ   
                   โซนท่ี ๒   วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  ณ หองประชุมพนาภินันท  โรงพยาบาลตระการพืชผล  
                   โซนท่ี ๓   วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  ณ หองประชุม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 3  
                   โซนท่ี ๔   วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  ณ หองประชุม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต ๕ 

          

           11.3 แผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน  
                  11.3.1 แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน/โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สสอ./รพช./รพ.สต. โรงเรยีนทุกแหง ใน
โซน  

- ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖ หมูท่ี ๘ บานทุงใหญ ต.ไทย อ.เข่ืองใน 
- ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๖ หมูท่ี ๑ บานยางกลาง ต.ยาง อ.น้ํายืน  
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11.๓.๒ แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 

 
 ลาํดับที ่ วนั/เดือน/ปี สถานทีอ่อกปฏิบัติงาน 

1 7 มกราคม 2556 อาํเภอเมือง 

2 8 มกราคม 2556 อาํเภอเมือง 

3 9 มกราคม 2556 อาํเภอเมือง 

4 10 มกราคม 2556 อาํเภอเมือง 

5 11 มกราคม 2556 อาํเภอเมือง 

6 14 มกราคม 2556 อาํเภอเขมราฐ 

7 15 มกราคม 2556 อาํเภอเขมราฐ 

8 16 มกราคม 2556 อาํเภอเขมราฐ 

9 17 มกราคม 2556 อาํเภอเขมราฐ 

10 18 มกราคม 2556 อาํเภอเขมราฐ 

11 21 มกราคม 2556 อาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

12 22 มกราคม 2556 อาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

13 23 มกราคม 2556 อาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

14 24 มกราคม 2556 อาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

15 25 มกราคม 2556 อาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

16 28 มกราคม 2556 อาํเภอทุ่งศรีอุดม 

17 29 มกราคม 2556 อาํเภอทุ่งศรีอุดม 

18 30 มกราคม 2556 อาํเภอทุ่งศรีอุดม 

19 31 มกราคม 2556 อาํเภอทุ่งศรีอุดม 

20 1 กุมภาพนัธ์ 2556 อาํเภอทุ่งศรีอุดม 

 
 

               11.4 แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

• วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖  

            11.5 สรุปผลการดําเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕  

            11.5.1 หนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนท่ี (รายละเอียด 
ตามไฟลแนบ Summary dent Mobile) 

                            11.5.2 รถทันตกรรมเคลื่อนท่ี (รายละเอียดตามไฟล Summary dent Car ตามลําดับ) 
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                            11.5.3 หนวยบริการทันตกรรมในเรือนจํา ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขัง ใหบริการผู
ตองจํานวน ๑๑๕ ราย แบงเปน ถอนฟน ๓๓ ราย อุดฟน ๒๐ ราย ขูดหินปูน ๕๕ ราย 
 
12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
              

ประกาศใชระบบการลงทะเบียนรับรองการเกิด Online เริ่มใชทุกโรงพยาบาลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
 
13.งานควบคุมโรคไมติดตอ 
 

 13.1  การดําเนินงานตรวจการบริโภค การจําหนวยเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖  
                           สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข แจงการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ 
โดยใหทุกจังหวัด ดําเนินการสํารวจรานคา ขายสุรา กระทําผิดกฎหมายในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ ใครขอความรวมมือทานในการสํารวจการขายสุรา ในสถานท่ี (ปมน้ํามัน และสวนสาธารณะ) 
และเวลาท่ีหามขาย กระทําผิดกฎหมายในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ พรอมรายงานผล สง
ให กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี ้ 
 

 13.2  การดําเนินงานโครงการตรวจคนหามะเร็งตับและทอน้ําดี  
                   13.๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานใหบริการตรวจอัลตราซาวดแกประชาชนกลุมเสี่ยง โครงการตรวจ
คัดกรองมะเร็งตับ และ ทอน้ําดี ดวยวิธีอัลตราซาวด ณ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีการดําเนินงาน.. 
 
                    ตรวจอัลตราซาวด ๑,๓๐๔ ราย พบ ปกติ ๗๘๒ ราย ผิดปกติ ๕๒๒ ราย   
                                    ใน ๕๒๒ ราย พบ นิ่วในถุงน้ําดี  ๔๐ ราย    
                                                          liver mass   ๒๖ ราย    
                                                          CA liver       ๒  ราย  
                    - อ.พิบูลมังสาหาร สงพบแพทยที่ รพศ.เรียบรอยเปนมะเร็ง stage ๓  planchemotheraphy                            
                    - อ.นาเยีย  ๑ ราย  (นัด ๙ มค ๕๖ ทํา CT ท่ี รพ.มะเร็ง) R/O CCA  ๑ ราย   
                    - อ.นาเยีย  (นัด plan CT ๒๖ ธค. ๕๕  ท่ี รพ.มะเร็ง) 
                          13.2.2 แนวทางการสงตอเพื่อรับการรักษา กรณีพบความผดิปกต ิ Liver mass 
                          13.2.3 แผนการออกดําเนินงานตรวจอัลตราซาวด เดือน มกราคม  ๒๕๕๖ 
                               วันท่ี  ๘    มกราคม  ๒๕๕๖   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
                               วันท่ี  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖   อําเภอสิรินธร 
                               วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖   อําเภอเมือง 
                               วันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖   อําเภอกุดขาวปุน 
       

           13.3 การดําเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก  
                    สรุปผลการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงานป ๒๕๕๖ เปาหมายไมต่ํากวารอยละ 20
ภาพรวมท้ังจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ทําไดรอยละ ๐.๘๔  อําเภอท่ีมีผลการดําเนินงานสูงสุดคือ อ.เมือง (รอยละ 
๔.๘๘) ผลงานสะสม ๔ ป ( ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ) เปาหมายไมต่ํากวา รอยละ ๘๐   ภาพรวมท้ังจังหวัดอุบลราชธานี 
ขณะนี้ทําไดรอยละ ๖๕.๒๓ อําเภอท่ีมีผลการดําเนินงานสูงสุดคือ อ.ดอนมดแดง เดชอุดม เมือง ตามลําดับ  
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           13.4 การดําเนินงานตรวจภาวะแทรกซอนทางจอประสาทตา  
                    ผลการดําเนินงานการตรวจภาวะแทรกซอนทางจอประสาทตา (๓ เดือน) ตามท่ี กลุมงานควบคุมโรค 
ไมติดตอ ไดกําหนดแนวทางการตรวจภาวะแทรกซอนทางจอประสาทตา โดยเปาหมายกําหนด รอยละ ๖๐ นั้น  ผลการ
ดําเนินงานในรอบ ๓ เดือน แรก จากเปาหมาย ผูปวยเบาหวาน ท้ังหมด ๗๖,๓๑๐  คน ดําเนินการตรวจแลว  ๑๑,๖๔๘ 
คน รอยละ ๑๕.๑๒  จํานวนครั้งท่ีออกปฏิบัติงาน ๑๓๕ ครั้ง  เฉลี่ยผูรับบริการ ๑๓๕ คนตอครั้ง  
                    อําเภอท่ีมีผลการดําเนินงานคอบคุลมเปาหมายมากท่ีสุดคือ อําเภอโขงเจียม  รอยละ ๕๗.๗๖ 
รองลงมาคือ อําเภอดอนมดแดง รอยละ ๔๖.๖๗ และ อําเภอ นาตาล รอยละ ๔๕.๑๗ อําเภอท่ียังไมมีผลการดําเนินงาน
คือ อําเภอสําโรง และ อําเภอตาลสุม  
           13.5  โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยกลุมสิทธิขาราชการและสิทธิประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ป 
๒๕๕๕  
                   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธาน ีสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ 
สรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในกลุมประชากรไทยสิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสังคม 
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคท่ีเกิดจากการทํางาน ดําเนินการ ระหวาง มิถุนายน ๒๕๕๕ - พฤษภาคม 
๒๕๕๖  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ รวมกับ กลุมงานทันตสาธารณสุข และกลุมงานการแพทย  และสุขภาพจิต ได
จัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ๑๔ แหง รวมกับทีมเครือขายบริการสุขภาพของอําเภอ  
ไดแก อ.มวงสามสบิ ๒ แหง  อ.เข่ืองใน ๓ แหง  อ.ตระการพืชผล ๒ แหง  อ.พิบูลมังสาหาร ๑ แหง  อ.สําโรง ๒ 
แหง  และ อ.น้ํายืน ๔ แหง ยังไมไดดําเนินการ ๑๒ แหง จํานวน ๓ อําเภอ ไดแก อ.เมือง ๕ แหง อ.วารินชําราบ ๕ แหง 
และ อ.เดชอุดม ๒ แหง  
                   กิจกรรมท่ีใหบริการไดแก  
                          * ตรวจสุขภาพท่ัวไป  
                          * ตรวจสุขภาพชองปาก  
                          * ประเมินภาวะซึมเศรา ความเครียด           
                          * ตรวจสมรรถภาพปอด 
                          * ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางาน  
                          * ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน  
                   จังหวัดไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงานดังกลาวใหหนวยบริการ ตามหนังสือท่ี 
อบ ๐๐๒๗.๐๑๒/ว  ๙๔๐๖ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจงจัดสรรเงินคาใชจายโครงการจัดบริการ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม ในการทํางานจังหวัดอุบลราชธานี ป ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
 
14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

14.1 สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี 
                     ตามท่ี เครือขายบริการสุขภาพท่ี ๑๐ มีนโยบายกวาดลางนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะในระยะเวลา ๓ 
ป(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) ในป ๒๕๕๔+๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานีไดมีการคัดกรองดวยสตริปผิดปกติ ๑๖,๗๐๔ คน 
(รอยละ ๓.๐๕) และไดเอ็กซเรย KUB digital จํานวน ๙,๙๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๕ พบผิดปกติ ๑,๕๖๘ คน 
๑๕.๗๙ พบนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ จํานวน ๘๐๖ คน(รอยละ ๕๑.๔) สงสัยนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ จํานวน 
๓๒๔ คน (รอยละ ๒๐.๗) อ่ืนๆ (นิ่วในถุงน้ําดี,กระดกูสนัหลังคด/แข็ง)จํานวน ๔๓๘ คน (รอยละ ๒๗.๙) ไดจัดประชุม
ศัลยแพทยและพยาบาล ท่ีใหบริการรักษา ผูปวยโรคนิ่วในทางเดินปสสาวะ โรงพยาบาล ๕ แหง(รพศ./๕๐ พรรษา/วา
รินฯ/รพร.เดชฯ /เอกชนรมเกลา) เม่ือวันท่ี ๙ และ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม สสจ.อบ. 

        เพ่ือกําหนดแนวทางการรักษาผูปวยโรคนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะและจัดระบบการรักษาผูปวยเพ่ือลดการรอ
คิวรกัษา มีขอสรุป ดังนี้  



 17 

         ๑4.๑.1 จัดระบบการสงตอผูปวย    
                    โซน ๑ สงไปท่ี รพศ.  
                     โซน ๒ สงไปท่ี ร.พ.๕๐พรรษาฯ  
                     โซน ๓ สงไปท่ี ร.พ.วารินฯ  
                     โซน ๔ สงไปท่ี รพร.เดชอุดม  
         ๑4.1.๒ โรงพยาบาลชุมชนท่ีเขียนใบ Refer จะตองทํา BUN. Cr. และ ทํา IVP (ในกรณี Cr.<๒ มากับผูปวย 
หรือทํา U/S(กรณี Cr.>๒ หรือ แพสาร IVP) นํามาพรอมกับผูปวย ร.พ.แมโซน ตอบใบRefer สงกลับมาท่ีกลุมงาน
พัฒนา รูปแบบฯ  **ขอเสนออยูในระหวางการพิจารณา  
          14.1.3 ในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ รพ.โซน ๒-๔ ให รพ.แมโซนสงตอผูปวยไปท่ีคลินิกนอกเวลาของ 
รพศ.ไดในวันจนัทร ,พฤหสัและศุกร เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
 
14.2 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ ๒๕๕๕  
ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ (รายละเอียดไฟล Summary Karavan2556) 
         14.2.1 สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน (รายละเอียดไฟล Health Check) 
14.3 การดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชนสุปฎนาราม  
 
แพทยออกตรวจวันจันทร และวันพุธ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ของทุกสัปดาห 
ผูปวยท่ีมารับบริการ... 

1. เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสวนราชการใกลเคียง  
2. อุบัติเหตุฉุกเฉิน  เชน  บาดแผลจากของมีคม   รถจักรยานยนตลม   มีแผลท่ีขา  สุนัขกัด  
3. ผูปวยเรื้อรัง  DM + HT   ไขมันในเลือดสูง  มารับบริการ  

ปริมาณผูปวยตรวจวันละ  ๑๕  ราย / วัน 

1. ประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ( ชุมชนศาลาประชาคม,โรงเรยีนอนุบาลอุบล,วัดหลวง 1,เรือนจํา)  
2. เยี่ยมบาน ( ตามเกณฑการเยี่ยมผูปวยเรื้อรัง)  
3. อนามัยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
4. กิจกรรมผูสูงอายุ    ชุมชน วดัหลวง ๑ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ...  
    - การสงรายงานขอมูลผูปวยระบบ JHCIS   และเขียนโครงการตาง ๆ ท่ีฝายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล สรรพสิทธิ
ประสงค อุบลราชธานี   
    - ดูแลผูปวยในเรือนจํา  ตรวจสุขภาพ 2 ครั้ง / เดือน   ตามแผนการดําเนินงานประจําเดือน  กิจกรรมดังนี้ 
    - ตรวจผูปวยเรื้อรัง และผูปวยทั่วไปโดยแพทย 
    - ดูแลระบบยาภายในเรือนจํา 
    - ดูแลงาน IC  ภายในเรือนจํา 
    - ออกหนวยบรรเทาทุกข  ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เชน  งาน
มหกรรม “กินสบายใจ หางไกลโรค”  ท่ีตึกสุนียแกรนด 
    - โครงการ DPAC  สําหรับเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โครงการท่ีจะดําเนินการ ป ๒๕๕๖... 

1. โครงการติดตามขอมูล DPAC  เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
2. โครงการออกกําลังกายของผูสูงอายุในชุมชน  เชน  การเตนลีลาศ  
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3. โครงการฝากครรภมารดาท่ีตั้งครรภในเรือนจํา  ตามเกณฑมาตรฐาน  

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

                      ไมมีวาระการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 
                        6.1  สาธารณสุขอําเภอ  รับมอบภารกิจจากทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในการ
เปนผูแทนมอบกระเชาปใหม หัวหนาสวนสาธารณสุข แขวงสําปาศักดิ์ เนื่องในวารดิถีข้ึนปใหม 2556  
                    

                        6.2 โรงพยาบาล   
นพ.ปญญา รพร.เดชอุดม  - รายละเอียดงบ Uc  
นพ.สุวิทย ตอบคําถาม     : ใชเกณฑเดิมในการปรับเกลี่ย 
นพ.ภิรักษ รพ.เขมราฐ     - นโยบายการการจางแพทยแผนไทย 
นพ.สสจ.อบ. ตอบคําถาม  : แลวแตบริบทของพ้ืนท่ี ไมมีนโยบายของจังหวัดท่ีจะใหลงพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง แตถาลงพ้ืนท่ี
ใดใหใชเงินพ้ืนท่ีนั้นในการจายเงินคาตอบแทน หากพ้ืนท่ีใดมีแนวคิดท่ีจะจางแพทยแผนไทยใหทําบัญชีมาให นพ.สสจ.
อบ.พิจารณาเพ่ือดูสถานะทางการเงินการคลังวาสามารถจางไดหรือไม ตลอดจนความคุมคาจากการจางในดานรายรับ-
รายจายท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
 
      ไมมี 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                               (นางสิริพร  วงศตรี) 
             หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                 (นายสรุพร  ลอยหา) 
     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                              ประธานการประชุม 
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