
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 2/2554 
วันที่  2  กุมภาพันธ  2554  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นายสุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร                      รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง          รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางสาวไพรัช  บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธานี  
7. นายสุพจน  บุญทา                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธานี 
8. นางโชติกา  องอาจณรงค  แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
                                                                                         ท่ี 7 อุบลราชธานี 
9. นางอมรรัตน  เทพากรณ                    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ 
                                                                                        ประสงค 
10. นางวรางคณา  บุตรศรี        แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
                                                                                        สรรพสิทธิประสงค 
11. นางเทพินทร  บุญกระจาง                 แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
12. นายนิธิ   ปรัสรา                      แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
13. นางสาวละออ  จันสุตะ                 แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
14. นางไฉไล  ชางดํา    ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
15. นายเกียรติศักดิ์  จะวรรษา    ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 7.1 
16. นางสิริพร  วงศตรี                 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
17. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ     หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
18. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
19. นายประทีป  บุญธรรม            หัวหนากลุมงานควบคุมโรค   
20. นางรําไพ  สุวนาม              หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ         
21. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง           หัวหนากลุมงานบริหาร            



22. นางนภาพร  จนัทนบ                                          หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต   
23. นายวิโรจน  เซมรัมย                  หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
24. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
25. นายพรประเสริฐ  อุนคํา                                          หัวหนางานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ     
26. นางสาวอลิษา สุพรรณ                                          หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ  
27. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ                 หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
28. นายระวี  แววศรี     หัวหนางานนติิการ  
29. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์    หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
30. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี         ผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐พรรษา  
                                                                                         มหาวชิราลงกรณ         
31. นายธวัติ  บุญไทย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
32. นายดนัย  เจียรกุล                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
33. นายสุทธินันท  โคตะสิน              ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
34. นายชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
35. นายอุดม  โบจรัส    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
36. นายภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
37. นายสิทธิคม  ผูสันติ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
38. นายปญญวัตร  ชมาฤกษ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
39. นายลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
40. นายถนอม  ผิวหอม หัวหนาฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล 
41. นายพัฒนา ตนัสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
42. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
43. นายณัฐพล  เรียบเลิศหิรัญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
44. นายณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
45. นายทนง  คําศรี     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
46. นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ                อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม 
47. นายพิทักษพงษ  จันทรแดง                อํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
48. นายนนทพงษ  ยศวิจติร    อํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
49. นายประวีร  คําศรีสุข    อํานวยการโรงพยาบาลน้ํายนื 
50. นายพิสิษฐ  เวชกามา    อํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
51. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
52. นายธนายุทธ  ศรไชย    สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
53. นายสัมพันธ  กุลพร                             สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
54. จาเอกถนอม  คะตะวงศ    แทนสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 



55. นายทองอินทร  ชัยธานี   สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
56. นายประสพ  สารสมัคร   สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
57. นายไพรัช  จันทพันธ   สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
58. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
59. นายยุรวัฒ  ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
60. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
61. นายอดุลย  วรรณชาติ    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
62. นายลําพูน  ฉวรัีกษ    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
63. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
64. นายทนงศักดิ์  หลักเขต                 สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
65. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอวางวีระวงศ 
66. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
67. นางสาวิตรี  บุญตะวัน    แทนสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
68. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
69. นายนายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
70. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
71. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
72. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
73. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาสือโกก 
74. นายสากล   สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
75. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
76. นายสิทธิชัย วทิิตถิรานันท   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
77. นายสุรพงษ   ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
78. นายวรวิทย  สอดศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
79. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
80. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
81. นายปรีชา  ทองมูล        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางดารณี  เผาผา         จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางอุษณยี  เกดิมี         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางจิรวัฒน สุสิงห        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายจกัรพันธ      บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นายปญญาวุธ ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางสุชารัตน ดวงแกว       นกัวิเคราะหนโยบายและแผนฯ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางพัชราภรณ   กิ่งแกว        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 



89. นางกมลรัตน      วงษา        เภสัชกรชาํนาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางสาวฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
92. นางสาวจินตนา  พรมลาย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางทิพวรรณ     โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
94. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
95. นางสาวเฉลิมขวัญ  ขุนทว ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
96. นายอรุณ  บุญสราง      จพ.สาธารณสุขชุมชน               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นายไพบูลย   แสนทวีสุข         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
98. นางสาวผองนภา พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
99. นางสาวเสง่ียมจิตร  สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายอดิศักดิ์  ชามาตร จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางอัจฉรา มหาวนากูล จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางวราภรณ  วิตตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางลําดวน  ศรีขาว นว.การเงนิและบัญชีชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางธิดารัตน  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
107. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นายมงกุฏการ  เจริญรอย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางจิตติสุข  กอนจันทร จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นางสาวพรรณธิดา  วรรณลี เภสัชกรปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. นางณัฏฐนิชา  แสนทวีสุข จพ.เภสัชสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
112. นางสาววีระสุดา  สวัสด ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
113. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลฯ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
114. นางเนติภรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
115. นายสุระ     เสนาเทพ           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
116. นางอนินพร  สาธุภาค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลเข่ืองใน 
117. นายจิรศักดิ์  รักษมณ ี        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลสําโรง 
118. นางสุภาภรณ  เพียะวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลบุณฑริก 
119. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โขงเจียม 
120. นางสุดาพรรณ   ประคองพนัธ นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลนาตาล 
121. นายชนะจิต   ศรีภักด ี        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
122. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 



123. นางสาวแพรพลิาส   ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
124. นายวิษณุพร  รุงเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพืชผล 
125. นางสาวจิรภัสษร  สุระมูล นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลเขมราฐ 
126. นางสาวนพพร  พรมภักด ี นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
127. นางอรทัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
128. นางสาวสุภาภรณ  พุฒผา นักจัดการงานท่ัวไป  โรงพยาบาลตระการพืชผล 
129. นายเชาวฤทธ์ิ  พจมานเมธี นักจัดการงานท่ัวไป  โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
130. นายสุพล  การกลา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
131. นายพงศภณศ  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม 
132. นางเริงฤทธ์ิ  จารุเกษม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ดอนมดแดง 
133. นางสาวสกาวรัตน  ตียาพันธ จพ.ทันตสาธารณสุข  รพ.สต.นาสวง อ.เดชอุดม 
134. นางสาววาสนา  พรรณนา ผช.ทันตแพทย   รพ.สต.นาสวง อ.เดชอุดม 
135. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเสฎฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เข่ืองใน 
136. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.มวงสามสิบ 
137. นางเนตรนภิส  พันธสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
138. นายสงกรานต  พลศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
139. นายไชยสิทธ์ิ อิรัชวา  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม 
140. นายคมกริช  พิมพกัน  นักจัดการงานท่ัวไป           โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
141. นายสุวิทย  ทองจํารัส  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตระการพืชผล 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
การตรวจราชการกรณีปกตแิละบูรณาการ  

ใหเปรียบเทียบผลงาน 4 เดือนป 2554 กับป 2553 ในการนําเสนอตรวจราชการกรณ ี
ปกติ ใชเวลาในการนําเสนอนานเกินไป กจิกรรมอะไรท่ีพูดซํ้าๆไมตองกลาวถึงเชน เปาหมาย ใหถือวาผูเขารวม
ประชุมมีความรูพื้นฐานพอสมควร เนนการดําเนินการเปนสําคัญ เชน กลุมงานยุทธศาสตร หมูบานจัดการ
สุขภาพตองทําอยางไร ทฤษฎีเปนอยางไร เนนการประชาคม โดยใชเคร่ืองมือ SRM และสุขศึกษา ใหนําเสนอ
แบบท่ีงายตอการทําความเขาใจ แตครอบคลุมทุกประเดน็ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

   ไมมี  

 
 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 
กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม ระหวางวันท่ี 1- 18 เมษายน 2554(ทางเว็บไซต) 

• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 
การสุมตรวจไอโอดีนในซอส/น้ําปลา ศูนยวิทยดําเนินการสงตรวจสวนกลาง 

• รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
นพ.สุวิทย การสงขอมูลผูปวยใน ป 2553 ขอใหทําหนงัสือแจงใหอําเภอทราบ  
  ผลงาน ANC 12 สัปดาห ต่ํามาก ขอใหอําเภอชวยดู เรงรัด ติดตาม ดวย 
อ.ดร.นิพนธ เตรียมการประกวด สสอ./สอ./รพช. ระดับอําเภอ/โซน 
  โครงการสงเสริมการปลูกตําลึง 
ทพญ.น้ําเพชร เตรียมรับเสด็จฯ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2554 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
    
1.กลุมงานบริหาร 
 ๑. การยื่นภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา ประจําป ๒๕๕๓ ขอแจงใหทุกหนวยงาน ดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของดังนี ้
๑.งานการเงิน อยูระหวางจดัทําหนังสือรับรองรายไดหกั ณ ท่ีจาย ประจําป ๒๕๕๓ของขาราชการและ
ลูกจางประจําในสังกัด(เงินเดือนและคาจางประจํา เงินประจําตําแหนง ท่ีเบิกจากเงินงบประมาณ) ใหสสอ.รพช.
ติดตอขอรับได ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  
๒.ให สสอ.รพช.ประชาสัมพันธใหผูมีเงินไดบุคคลธรรมดา ประจําป ๒๕๕๓ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๑ ไดภายในวนัท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาอําเภอทุกแหง หรือยื่นแบบและชําระภาษีทางระบบ 
Internet กรมสรรพากร e-Revenue 
๓.ให สสอ. รพช. รับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองรายได ในสวน คาตอบแทน พตส. (ฉบับที่ ๔, ๖) ท่ีเบิก
จากเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๓ โดย จังหวัดจะแจงขอมูลรายละเอียดฎีกาเบิกเงิน ให สสอ.รพช.รับผิดชอบ ยื่น
แบบ ภงด.๑ ก.(พิเศษ) และรายละเอียดฎีกาเบิกเงินประกอบ ภงด.๑ ก (พิเศษ) ยื่นท่ีสรรพากรเขตพื้นท่ี ภายใน 
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
๔.ให สสอ.รพช.รับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองรายได ในสวนรายไดท่ีจายจากเงินบํารุงหนวยบริการตาม
มาตรา ๔๐ (๑) (๒) ท่ีจายในปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยใหดําเนนิการดงันี้  
๔.๑ ยืน่แบบ ภงด.๑ ก (พิเศษ) และรายละเอียดฏีกาเบิกเงินประกอบ ยืน่ท่ี สรรพากรเขตพื้นท่ี ภายในวนัท่ี ๒๘ 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๔  
๔.๒ ออกหนังสือรับรองรายได ใหเจาหนาท่ีในสังกัด เพือ่ประกอบการยื่นแบบ ภงด.๙๑ ภายในวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔  



๒. ติดตามการจัดทําบัญชีและการปรับผังบัญชี ป ๒๕๕๔  
ตามท่ี กลุมประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงฯไดมีการปรับผังบัญชีเพื่อใหสอดคลอง กับระบบการ
จัดสรรเงินงบกองทุน และไดกําหนดใหหนวยบริการ ดําเนินการตามกาํหนด และใหสงรายงานงบทดลอง 
ประจําเดือน ตลุาคม ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๔ โดยใหสงรายงานงบทดลองทาง Web: http://hfo.cfo.in./ ภายใน
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นั้น ขอให สสอ.รพช กํากับ ติดตามการดําเนินการใหสามารถสงรายงานงบ
ทดลองไดทันตามกําหนด  
หนวยบริการสามารถ Download คูมือการบันทึกบัญชี และผังบัญชีฉบับปรับปรุง ทางWeb สนง.สสจ.อบ. รับ-
สงขอมูล ศูนยเฝาระวังฯ 

๓. เรงรัดใหดาํเนินการและวางเบิกเงินงบประมาณ รพ.สต.  
ตามท่ีจังหวัดไดแจงและซักซอมเกี่ยวกับการดําเนินการและการวางเบิกเงินงบประมาณ รพ.สต.ท่ีไดรับจัดสรร 
(ป ๒๕๕๓ สําหรับ รพสต. จํานวน ๕๑ แหง และป ๒๕๕๔ สําหรับ รพสต. ๒๖๑ แหง) ในสวนงบดําเนินงาน 
ท่ีไดมอบหมายใหระดับอําเภอดําเนนิการ ขอใหเรงดําเนนิการตามแผน และวางเบิกหรือยืม ตามเง่ือนไข(ไดมี
การประชุมซักซอมผูเกี่ยวของและกําหนด Flowchart การเบิก เอกสารประกอบ แจงแลว) ขอใหทานกํากับ 
ติดตามการเบิกใหทันตามกาํหนดตอไป 

งานการเจาหนาท่ี  
๑.การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพ่ือสงเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน  

ตาม หนังสือ ท่ี อบ ๐๐๒๗.๐๐๑/ว ๑๐๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๕๓ กลุมงานบริหารทัว่ไป ไดแจงใหทุก
หนวยงานไดตรวจสอบรายช่ือขาราชการในหนวยงานผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะสงเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
ท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตาม ว ๑๐/ป 
๔๘ สามารถตรวจสอบและดาวนโหลดแบบฟอรมไดทางเว็ปไซต http://ssj01.phoubon.in.th/html/vor10 
48.htm เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา สําหรับตําแหนง นว.สาธารณสุขชํานาญการ ขอใหสง
หัวขอเร่ืองท่ีจะสงผลงานกอนสงแบบขอรับการคัดเลือกฯ เพื่อใหคณะกรรมการประเมินผลงานไดทราบทาง E-
mail pukky pang@hotmail.com เม่ือทานตรวจสอบแลวใหแจงขาราชการท่ีมีรายช่ือจัดทําแบบขอรับการ
คัดเลือก เพื่อทางจังหวดัจะไดเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป  

๒.พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีขอรับและขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัช 
กร ท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ หรือหนวยงานเสนอมา  

- มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ กรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว จาํนวน ๓ ราย 
๑. นายจิรวัฒน จึงศิริกุลวิทย ตําแหนงนายแพทย ปฏิบัติการ รพ.สรรพสิทธิ ประสงค ขอรับเงินเพิม่ 
พิเศษ ฯ ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป 
๒.นางสาวสันทนา ทองผุย ตาํแหนงเภสัชกร ชํานาญการ รพร.เดชอุดม ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแต 
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  
๓. นางชลันดา ศุภวรรณาววิฒัน ตําแหนงเภสัชกร ชํานาญการ รพ.สรรพสิทธิ ประสงค ขอรับเงินเพิม่ 
พิเศษ ฯ ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  

 



 
- มีผูขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษ ฯ กรณีไมทําเวชปฏิบัตสิวนตัว จํานวน ๒ ราย 

๑. นางทิพวัลย ล่ิมลิขิต ตําแหนงนายแพทย ปฏิบัติการ รพร.เดชอุดม ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ  
ฯ ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เปนตนไป 

๒.นางสาววิไลพร วสุธาพิทักษ ตําแหนงนายแพทย ปฏิบัติการ รพร.เดชอุดม ขอยกเลิกรับเงิน 
เพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวนัท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เปนตนไป 

๓. การสงเอกสารเพื่อปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  
ตามท่ี กลุมงานบริหารทั่วไป ไดแจงใหทุกหนวยงาน ไดสงเอกสารประกอบเพื่อปรับ เงินเดือนเพ่ิมตามคุณวุฒิ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลว ๑๗ ก.ย.๕๓ ซ่ึง ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการรับรอง
คุณวุฒแิละการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรอง เพื่อการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญใหม โดยปรับอัตราเงินเดือนใหสูงข้ึน และนําอัตราเงินเดือนแบบชวงมาใช รวมท้ังกําหนดอัตรา
เงินเดือน สําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุ และแตงต้ัง เปนขาราชการพลเรือนสามัญกอน ๑ ต.ค.๕๓ โดยขอให
หนวยงานตรวจสอบขาราชการในสังกัด ท่ีมีคุณวุฒิ/วุฒิบัตร ท่ี ก.พ.รับรอง และใหรวบรวมสงท่ีกลุมงานบริหาร 
ภายในวันท่ี ๒๐ ม.ค.๕๔ ปรากฏวายังมีหลายหนวยงานท่ียังไมสงเอกสารดังกลาว ดังนั้นขอใหทานไดชวย
กํากับ ติดตาม ใหผูรับผิดชอบ ไดสงเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อจังหวัดจะไดดําเนนิการ ปรับเงินเดือนเพิม่ตาม
คุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไป 

๔. การปรับปรุงฐานขอมูลโปรแกรมดานบุคคล(PIS)  
ตามท่ี กลุมงานบริหารทั่วไป ไดจัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลโปรแกรมดานบุคคล(PIS) เพื่อให
ผูบริหาร และผูเกี่ยวของสามารถ นําขอมูลดานบุคคลไปใชในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหขอมูลดานบุคคลมีความสมบูรณ ครบถวน และเปนปจจุบัน จังหวัด จึงขอความ
รวมมือจากหนวยงานของทานไดสงขอมูลสวนท่ียังไมสมบูรณ ครบถวน ใหจังหวดัดําเนนิการปรับปรุง ดังน้ี 

๑. สงหลักฐานทางการศึกษา ไดแก ใบแสดงผลการเรียน ใบปริญญาบัตร กรณีท่ีบุคลากรใน 
หนวยงาน ไปศึกษาตอเพ่ิมเติม จากคุณวุฒ ิท่ีใชบรรจุเขารับราชการ(ถายังไมเคยสง) 

๒. สงหลักฐานการเขารวมฝกอบรม เพิ่มพูนประสบการณหลักสูตรตางๆของบุคลากรใน 
หนวยงานท่ีไดไปเขารวมการฝกเพิ่มพูน ทักษะความรูในดานตาง ๆ เพิ่มเติม  

๓.ขอมูลการเปล่ียนแปลงของบุคลากร/บุคคลในครอบครัว ในดานอ่ืน ๆ เชน หลักฐานการ 
เปล่ียนช่ือ-สกุล , สําเนาทะเบียนสมรส เปนตน 
ขอใหสํารวจขอมูลบุคลากรในหนวยงาน และโปรดสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของขางตน มาให กลุมงาน
บริหารทั่วไป สสจ.อบ. ภายในวนัท่ี ๒๖ ก.พ. ๕๓  

๕. การจายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประจําป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
ตามท่ี สสจ.อบ. ไดแจงใหหนวยงานท่ีไดรับการพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรับพระราชทานเคร่ืองราชย
ช้ันต่ํากวาสายสะพาย ป ๕๐-๕๑ ติดตอขอรับเคร่ืองราชฯ ดวยตนเอง ท่ี งานการเจาหนาท่ี กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป ภายในวันท่ี ๒๔ ธ.ค.๕๓ นั้น จากการตรวจสอบ ยังมีขาราชการ จํานวน ๔๐ ราย ท่ีไมไดติดตอขอรับ
เคร่ืองราชฯ ดังกลาว รายช่ือ (ดังตารางท่ีแนบ) พรอมนี้ ขอแจงใหหนวยงานที่ยังไมสงเจาหนาท่ีมารับเคร่ือง



ราชย ป ๕๐-๕๑ จํานวน ๑๓ หนวยงาน ไดแก สสอ.พิบูล, สสอ.ตระการ, สสอ.เมือง, สสอ.นาตาล, สสอ.เดช
อุดม, รพ.พิบูล, รพ.เขมราฐ, รพ.บุณฑริก, รพ.ตระการ, รพ.โขงเจียม,รพ.๕๐ พรรษา, รพ.วาริน และ รพ.ทุงศรี
อุดม ไดสงเจาหนาท่ีมาติดตอรับเคร่ืองราชฯ ป ๕๐-๕๑ โดยติดตอขอรับไดท่ี งานการเจาหนาท่ี กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป สสจ.อบ. ภายในวันและเวลาราชการ โดยดวน ถาเกินกําหนดเวลา ทางจังหวัดจะตองสงคืนเคร่ืองราชย
ใหกับ สป.ตอไป  
 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 2.1 การตรวจราชการและนเิทศงาน รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2554 ระหวางวันท่ี 7-11 
กุมภาพนัธ 2554 การตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวดัอุบลราชธานี วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2554 เวลา 13.30 น. ณ 
หองประชุม1 สนง.สสจ.อบ.  
- ผูเขารวมประชุม ผูวาราชการจังหวดัหรือผูแทน หวัหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับโครงการตรวจบูรณาการฯ 
3 โครงการ 

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขต 13 วันท่ี 8 กุมภาพนัธ 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  
- ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย นพ.สสจ.,ผอ. รพศ./รพท.ในเขต, ผอ.ศูนยวิชาการในเขต, หัวหนากลุมงานใน
รพศ.,รพท., สสจ. นักวิชาการท่ีเกี่ยวของในเขต 13  

การสรุปผล การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2554 ณ ศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาการสาธารณสุขโขงเจียม เวลา 08.30 – 12.00 น.  
- ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย นพ.สสจ.,ผอ. รพศ./รพท.ในเขต, ผอ.ศูนยวิชาการในเขต 13 , ผอ.รพช. สสอ.
ในเขต 13, หัวหนากลุมงาน ในรพศ.,รพท., สสจ. นักวิชาการท่ีเกี่ยวของในเขต 13  
** ผูตรวจราชการฯ เขต 13 เรียนเชิญรวมงาน “เล้ียงสังสรรค สา สุขเขต 13” วันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2554 เวลา 
18.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขโขงเจียม  
 2.2 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวดั รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2554 
ระหวางวันท่ี 21 – 23 กุมภาพันธ 2554 และวนัท่ี 8-11 มีนาคม 2554Click เพื่อดูรายละเอียด 
ตามแนวทางการนิเทศงานฯ ดังนี ้
1.ข้ันตอนการนิเทศ  

ภาคเชา ระดับตําบล (รพ.สต.)  
- รพ.สต. ท่ีเปนตัวแทนอําเภอนําเสนอผลงาน เปน Power Point 10-15 นาที พรอมเอกสารประกอบการ
นิเทศ จํานวน 10-15 เลม - ทีมนิเทศจังหวัด : นิเทศงานใน รพ.สต. ท่ีเปนตัวแทนรับการนิเทศ ตามเนือ้หาการ
นิเทศ  
- ทีมนิเทศจังหวัด : ลงสุมหมูบานในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. ท่ีเปนตัวแทนรับการนิเทศ  
***{ หามอําเภอเตรียมชุมชน หรือใหชาวบานมาตอนรับ}*** 

ภาคบาย ระดบัอําเภอ (คปสอ.) 
- ทีมนิเทศจังหวัด : นิเทศงานใน สสอ. และรพช.  



- คปสอ. นําเสนอผลงานในภาพรวม เปน Power Point ไมเกิน 20 นาที พรอมเอกสารประกอบการนิเทศ จํานวน 
10-15 เลม เฉพาะผลงานตาม KPI ใหอําเภอนําเสนอในเอกสารเปนราย รพ.สต. 
- ผูนิเทศ สรุปผลการนิเทศในสวนท่ีรับผิดชอบ พรอมใหคะแนนตาม Ranking 
- ประธานการนิเทศ : สรุปผลการนิเทศในภาพรวม  
- ผูเขารวมรับฟงการนิเทศงาน ประกอบดวย คณะกรรมาการ คปสอ., ผอ.รพ.สต. ทุกแหง และผูเกีย่วของ ณ 
สถานท่ีท่ีอําเภอจัดให  
2.การนําเสนอขอมล 
- ขอมูลท่ัวไป  
- ขอมูลสถานะสุขภาพและปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญและแนวทางแกไข  
- ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข  
- การดําเนินงานตามยุทธศาสตร  
- กระบวนการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ  
- แผนท่ีทางเดนิยุทธศาสตร SRM. 
- ขอมูลทางการเงินของสถานบริการและเครือขาย (รายรับ, รายจายยอนหลัง 3 ป) 
- สถานการณการเงินการคลังของเครือขาย, โรงพยาบาลชุมชน  
- สถานการณเงินบํารุงของ รพ.สต. 
- การดําเนินงานตาม PP-Itemized  
- ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแกไข  
- ขอเสนอแนะตอทีมนิเทศจังหวัด 
 2.3 งานหมูบานจัดการสุขภาพ  
1.วิเคราะหสถานการณ : ขณะนี้ทุกอําเภอไดดําเนนิการสงแผนชุมชนครบทุกอําเภอแลว  
พบวามีแผนงานดานสุขภาพ เพียงรอยละ 23 โดยจําแนกแผนงานดานสุขภาพออกเปน 9 ลักษณะกลุมโรค  
2.ขณะน้ีทุกอําเภอไดสงรายช่ือหมูบานตนแบบอําเภอละ 1 หมูบาน และ รายช่ือหมูบานเปาหมายท่ีตอง
ดําเนินการ รพ.สต.ละ 1 หมูบาน แลว ในข้ันตอไปจังหวดัจะประชุมกลุม/ฝายที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการกิจกรรม
ลงในหมูบานจัดการสุขภาพตามตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ 11 ขอ(รายละเอียดตาม Templete ในหนังสือเลมสีมวง..
ยุทธศาสตร 54) ซ่ึงกําหนดวนัประชุม วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ 2553 แลวจะแจงเนื้อหาใหพื้นที่เตรียมประเมินตอไป 
3.กรรมการประเมินหมูบานจัดการสุขภาพระดับจังหวดั กําหนดหวงเวลาในการประเมิน ในหวงเดอืน 
พฤษภาคม 2554 พรอมกับติดตามความกาวหนากองทุนสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี(กองทุนสุขภาพตําบล)
ขอใหทุกอําเภอไดรีบเตรียมการ 
 
3. กลุมงานควบคุมโรค 
 3.1 สถานการณโรคไขหวดัใหญ 2009  
 3.2 สถานการณโรคไขเลือดออก 
 



4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
 4.1 นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีในการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 เกลือเสริมไอโอดีนถวนหนา (ควบคุมกํากบัและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ 4 ฉบับ)จายยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ใหหญิงต้ังครรภทุกรายตลอดการต้ังครรภและภายหลังคลอด 6เดือนเผาระวงัโรคขาดสารไอโอดีนใน
หญิงต้ังครรภและทารกแรกเกิด การสุมตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน(แหลงผลิตเกลือ,รานคา,รานอาหาร,
ครัวเรือน,ศูนยเด็ก,โรงเรียน) รณรงคประชาสัมพันธ “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องและ
จัดกิจกรรมรณรงควันไอโอดีนแหงชาติ 25 มิถุนายน ขับเคล่ือนใหเกดิชุมชน/หมูบานไอโอดีน ทุกแหง ตาม
เกณฑดังนี้ ชุมชนและหมูบานมีนโยบายและมาตรการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
ผูนําชุมชนแกนนําชุมชน และประชาชนรับรูตระหนักและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีน
ได มีการสุมตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ปละ2คร้ัง (ธ.ค. และ มิ.ย.) 
 4.2 ผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขเขต 13  
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี เปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขระดับเขต 
ในระหวางวันท่ี 28-30 มกราคม 2554 เพื่อคัดเลือกนักกฬีาเปนตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 13 เขารวมการแขงขัน
กีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังท่ี 32 ณ จังหวัดเชียงใหม ในการนี้กลุมงานสงเสริมสุขภาพขอแจงผลการแขงขัน
กีฬาสาธารณสุขเขต 13  
 4.3 กรมอนามัยขอเชิญรวมงานและรับพระราชทานโล ประกาศเกยีรติคุณ โรงพยาบาลสายใยรักแหง
ครอบครัว ระดับทอง จาก พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมฯ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฏราชกุมาร และสัมมนาวิชาการอนามัยแมและเด็ก ระหวางวนัท่ี 23-25 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด กทม. มีโรงพยาบาล 3 แหงท่ีเขารับพระราชทานโล คือ รพ.นาจะหลวย, บุณฑริก และตาลสุม 
 
5.กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 5.1โครงการกรมการแพทยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุแบบเบ็ดเสร็จป 2554 กิจกรรมที่
ดําเนินการ บริการตรวจคัดกรองระบบประสาทและจดทะเบียนคนพกิาร / ตอสมุดคนพิการ บริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ อาทิ ทํากายภาพบบําบัด กิจกรรมบําบัด บริการผลิตและซอม แขน ขา
เทียม อุปกรณเสริม และรองเทาคนพิการ ใหอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการ ไดแก รถนั่งคนพิการ เคร่ืองชวย
เดิน ไมคํ้ายัน ไมเทาตาง ๆ ฯลฯ การตรวจคัดกรอง รักษาโรคขอเขาเส่ือม บริการดานจกัษ ุวัดความชดัของ
สายตา คัดรองเบาหวานเขาจอประสาทตา ตรวจวดัสายตาและมอบแวนตา บริการทันตกรรม ขูดหนิปูน ถอน
ฟน ใสฟนเทียมฐานพลาสติกแบบถอดได การฝงรากฟนเทียม ระยะเวลา / สถานท่ีดําเนินการ  
วันท่ี ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกณ 
 5.2 โครงการรณรงคตรวจคัดกรองและรักษาตอกระจกในผูสูงอายุ ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเขาอยูหวัเนื่องในวโรกาสท่ีจะทรงพระเจริญพระชนพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
จังหวดัอุบลราชธานี ระยะเวลา ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ เปาหมาย ผูสูงอายุจากอําเภอเมือง และอําเภอเขื่องใน 
เปาหมายจํานวน ๑๗๒ คน ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๔ เปาหมายผูสูงอายุ จากอําเภอ วารินชําราบ , นาเยีย , สวางวีระ
วงศ ,ดอนมดแดง , เหลาเสือโกก , อําเภอเข่ืองใน เปาหมายจํานวน ๕๐๐ คน 



สถานท่ีดําเนินการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
 5.3 โครงการมองโลกสดใส ใสใจสุขภาพตาผูสูงอายุ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัเนื่องในวโรกาสท่ีจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 จังหวดัอุบลราชธานี ขอให
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง สงขนาดแวนสายตาท่ีตองการ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2554 
ท่ีกลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 5.4 สรุปขอมูลการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ป ๒๕๕๔ ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
 
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจดัอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสอบสวนประมวล
หลักฐาน สําหรับพนักงานเจาหนาท่ีจังหวดัอุบลราชธานี ป 2554 กลุมผูเขารับการอบรม ประกอบดวย  
เภสัชกรโรงพยาบาลทุกแหงท่ีรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภค จํานวน 22 คน เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ ท่ีรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภค จํานวน 25 คน เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.อบ จํานวน 5 คน ระหวางวันท่ี 22 – 24 กุมภาพนัธ 2554 ณ หองประชุม รังเย็นรีสอรท อ.ภู
เรือ จ.เลย 
 6.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจดัการประชุมช้ีแจงเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ท้ัง 312 แหง แหงละ 1 ทาน โดยแบงเปน 2 รุน ดังนี ้
 รุนท่ี 1 เจาหนาท่ีรพ.สต.โซน 1,2 วันท่ี 15 กพ. 2554 เวลา 08.30-16.30 น. หองประชุม 1 สสจ.อบ. 
               รุนท่ี2 เจาหนาท่ีรพ.สต.โซน 3,4 วันท่ี 16 กพ. 2554 เวลา 08.30-16.30 น. หองประชุม 1 สสจ.อบ. 
 6.3 สถานพยาบาลท่ียังไมมาติดตอชําระคาธรรมเนียมประกอบกจิการสถานพยาบาล และตออายุ
ใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล ชําระฯอยางเดยีว จํานวน 33 แหง ชําระฯ และตออายุใบ
ดําเนินการ จํานวน 27 แหง 
 6.4 ประสานให ผูรับอนุญาตประกอบกจิการ นาตาลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ คือ นายพงษ
ระพ ีกรุณา พยาบาลวิชาชีพ (ปจจุบันทาํงานท่ี รพ.ดอนมดแดง)ใหมาติดตอแจงเลิก ดวน ท่ีกลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค 
 
7. กลุมงานประกันสุขภาพ 
 7.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนธันวาคม 2553 (ขอมูล ณ 1 มกราคม 2554) National 
coverage  สปสช. (รอยละ 99.79) จังหวัด (รอยละ 99.81) 
 7.2 แจงผลการจัดสรรเงินเหมาจายรายหัว(จริง) ป 2553 จังหวดัอุบลราชธานี 
 7.3 สรุปการสงขอมูลผูปวยในทันเวลา ปงบประมาณ 2553 
 
 
 
 



8. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
 8.1 งานประชาสัมพันธ 
1.ขอใหทุกอําเภอดําเนนิการโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิม้ (3S/3ดี) 
ปงบประมาณ 2554 ดังนี ้
 1.1 สงรายงานความกาวหนาตามแบบ 3S.E2.2 ของโรงพยาบาลศูนย,โรงพยาบาลชุมชน,และ สสอ.
รวบรวมแบบประเมินตนเอง 3S.E1 ของ รพ.สต.ทุกแหง ตามแบบรายงานความกาวหนาโครงการฯ (ท่ี อบ 
0027.018/ว309 ลว 14 มกราคม 2554) ไดท่ี hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-
สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันท่ี 4 กุมภาพนัธ 2554  
(แนบไฟล 3S.E2.2 และไฟลสรุปการสงรายงาน) 
 1.2 สงภาพถายการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยย้ิม 
(3S/3ดี) ท่ี hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ ภายในวันท่ี 4 กุมภาพนัธ 2554  
 1.3 สงรายงานสํารวจขอมูลเครือขายดานการประชาสัมพันธ ภายในวันท่ี 4 กุมภาพนัธ 2554 
 1.4 ขอความอนุเคราะหใหสงรูปถายพรอมท้ังช่ือ-สกุล, สถานท่ีปฏิบัติราชการ ตําแหนง,เบอรติดตอ 
ของผูรับผิดชอบโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม (3S/3ดี) ได
ท่ี hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ภายในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 
2.ประชาสัมพันธชองทางในการสืบคนขอมูล 
-ขาวประชาสัมพันธ http://newsphoubon.exteen.com 
-โครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิม้ (3S/3ดี) http://3s-phoubon.exteen.com 
-ความกาวหนา PMQA ใน สสจ.อุบลราชธานี http://pmqa-phoubon.exteen.com 
3.เตรียมการประกวดโรงพยาบาลชุมชน ประจําป 2554 ดังตอไปนี ้
- วางแผนดําเนินการประกวดโรงพยาบาลชุมชน ขนาดนอยกวา 60 เตียง และ 60 เตียงข้ึนไป ระดบัโซน ภายใน 
พฤษภาคม 2554 
- กําหนดการประกวดโรงพยาบาลชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด ภายใน มิถุนายน 2554 
 8.2 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
1.ขอใหสถานีอนามัยทุกแหงท่ียกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในป 2554 ดําเนินการดังตอไปนี้  
 1.1เรงรัดการปรับภาพลักษณในสวนปายสัญลักษณของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสง 
ภาพถายการดาํเนินงานฯ ท่ี hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันท่ี 4 กมุภาพันธ 2554  
 1.2 ดําเนินการตามการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)ป 2554 (แนบไฟลการ 
ดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ป 2554) 



 1.3 จัดต้ังโรงเรือนชําตําลึงเพื่อเปนตนแบบ และขยายพันธตําลึงเพื่อกระจายใหประชาชนในพ้ืนท่ี รพ.
สต.ทุกแหง พรอมท้ังใหสุขศึกษาเกี่ยวกับความรู ประโยชน โภชนาการของตําลึง ซ่ึงเปนนโยบายของทานผูวา
ราชการจังหวดัอุบลราชธานี 
2.ขอใหทุกอําเภอสงแผนการอบรมหลักสูตรการเสริมศักยภาพบุคลากรใน รพ.สต. ดวยกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู(KM) 2554 ท่ี hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันท่ี 4 กมุภาพันธ   
3. การติดตามสถานบริการปฐมภูมิท่ีผานเกณฑคุณภาพตามท่ี สปสช.กําหนด ระหวางวันท่ี  
4. ติดตามการวิเคราะหปญหาตามบริบทของพ้ืนท่ีพรอมท้ังเขียนโครงการแกไขปญหาในงบสนับสนุนการ
พัฒนาเครือขายบริการปฐมภมิูท้ังอําเภอ จํานวน 7 CUP และสงรายละเอียดใหกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตรวจสอบขอมูล ท่ี hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันท่ี 4 กมุภาพันธ 2554  
 8.3 งานสุขภาพภาคประชาชน  
1.ขอใหทุกอําเภอดําเนนิการดังตอไปนี ้
 1.1เตรียมการประกวดสถานีอนามัย(รพ.สต.) ดีเดน ประจําป 2554 ดังตอไปนี ้
- วางแผนดําเนินการประกวด สอ. (รพ.สต.) ดีเดน ระดบัโซน ภายในเดือน พฤษภาคม 2554  
- กําหนดการประกวด สอ.(รพ.สต.) ดีเดน ระดับจังหวดั ภายในเดือน มิถุนายน 2554  
 1.2การจัดต้ังโรงเรียน อสม. ใน รพ.สต. 
- ขอให รพ.สต. ทุกแหง จัดต้ังโรงเรียน อสม. และดําเนนิการเรียนการสอน ตั้งแตเดอืนมกราคม 2554  
(โดยมีสถานท่ี, มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน, ทะเบียนนักเรียน อสม., แผนการเรียนการสอน, 
ทําเนียบครูผูสอน ฯลฯ) โดยมีการแลกเปล่ียนเรียน รูทุกเดือน  
2.รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.ทุกเดือน 
- เร่ิมใชแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.ป 2554 (ปรับใหม) ตัง้แตเดือนมกราคม  
- ในสวนแบบ รูป 9 รับเงินคาตอบแทนคาปวยการ อสม. ยังใชแบบเดิม 
 
9. กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
 9.1 อบรมโครงการสํานึกรักบานเกิด วันท่ี 18 -19 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม ศูนยฝกอบรมโขง
เจียม อําเภอโขงเจียม กลุมเปาหมาย นกัศึกษาพยาบาลปท่ี 4 ทุนจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 48 คน 
 9.2 โครงการพัฒนาศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล จะจัดอบรมผูท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี  
วิทยาจารยระหวางวันท่ี 26 กุมภาพนัธ - มิถุนายน 2554 ระยะเวลา 16 สัปดาหโดย อบรมภาคทฤษฎี เสาร -
 อาทิตย ระยะเวลา 8 สัปดาห ภาคปฏิบัติ จนัทร – ศุกร ระยะเวลา 8 สัปดาห รับสมัคร 24 คน สอนโดย อาจารย
จาก คณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย คาลงทะเบียน 35,000 บาท/ คน งบประมาณ จากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
คุณสมบัติผูเขาอบรม  
 1.สําเร็จการศึกษาอยางตํ่าปริญญาตรีทางการพยาบาล  



 2.เปนพยาบาลวิชาชีพท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารระดับจงัหวัดใหไปชวย
ปฏิบัติราชการในตําแหนงวทิยาจารย ตามโครงการรวมผลิตพยาบาลวชิาชีพท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงคและคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ัน 1 ท่ีไมหมดอายุ  
 4. มีบัตรสมาชิก สภาการพยาบาล ท่ีไมหมดอายุ 
 
10. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 10.1 การรณรงคคัดกรองรากฟนเทียม มียอดสะสม ณ เดือนมกราคม 2554 มีผูไดรับคัดกรองจํานวน 
602 ราย ผานการคัดกรองจํานวน 211 ราย ไดรับการฝงรากฟนเทียมแลวจํานวน 84 ราย 
 10.2 ผลงานหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีเดือนมกราคม 2554 มีผูรับบริการท้ังหมด 2,290 ราย เฉล่ีย 49 
ราย/คร้ัง 
 10.3 ผลงานรถทันตกรรมเคล่ือนท่ีเดือนมกราคม 2554 มีผูรับบริการ 644 ราย เฉล่ีย 61 ราย/คร้ัง  
 10.4 แผนปฏิบัติงานเดือนกมุภาพันธ 2554  
  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 ขอเชิญผูเกี่ยวของรวมตอนรับทีมประกวดโรงเรียนเพชร
ระดับประเทศ ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร 
 แผนออกหนวย พอ.สว. 
  วันท่ี 17 ก.พ. 2554 บานหนองเชือก ม.10 ต.คําไหล อ.ศรีเมืองใหม 
  วันท่ี 25 ก.พ 2554 สถานท่ีปฏิบัติงานบานหนองดินดํา ม.1 ต. ข้ีเหล็ก อ. น้ําขุน 
  แผนออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี พอ.สว. ในพื้นท่ีชายแดนและผูดอยโอกาส 
  วันท่ี 23 ก.พ 2554 สถานท่ีปฏิบัติงาน อบต.สรางถอ ต.สรางถอ อ.เข่ืองใน 
  วันท่ี 24 ก.พ 2554 สถานท่ีปฏิบัติงาน ต.ดมุใหญ อ. มวงสามสิบ 
  วันท่ี 25 ก.พ 2554 สถานท่ีปฏิบัติงานบานหนองดินดํา ม.1 ต. ข้ีเหล็ก อ. น้ําขุน 
  แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี 
  วันท่ี 31 ม.ค – 4 ก.พ 54 อําเภอมวงสามสิบ 
  วันท่ี 7 – 11 ก.พ 54 อําเภอบณุฑริก 
  วันท่ี 14 – 17 ก.พ 54 อําเภอนาจะหลวย 
  วันท่ี 23 – 25 ก.พ 54 ออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี พอ.สว. 
 
11.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 ไมมีวาระการประชุม 
 
12.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 12.1 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย สมุนไพรลางพิษ กายจิตผองใส ดร.พรรณสิริ  



กุลนาถศิริ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กําหนดเปนนโยบายเรงดวนในการดําเนินงานป 2554 โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสุขภาพเกษตรกรใหปลอดภยัจากการใชสารเคมี ประชาชนไดบริโภคผักผลไมท่ี
ปลอดภัย เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในป 2554 และ
สงเสริมการใชสมุนไพรพื้นบานลางสารพิษในรางกายเกษตรกร จังหวดัอุบลราชธานี จะมีการดําเนนิการตาม
โครงการดังกลาวในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ ในรพ.สต. 69 แหง เปาหมายเกษตรกร จํานวน 30,000 คน 
 12.2 สรุปผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดยอสม.ระหวางวันท่ี 10-14 มกราคม 2554 
ตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดใหมีการรณรงคตรวจมะเร็งเตานมโดย อสม.ระหวางวันท่ี 10 – 12 
มกราคม 2554 และใหรายงานผลการดําเนนิงานนั้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยความรวมมือของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง ไดดําเนินการตรวจคัด
กรองมะเร็งเตานม ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้  
 จํานวนหญิงท่ีไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดย อสม. 172,865 คน พบผิดปกติ 115 คน 
 
13. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 13.1 การดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวดัอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554 (ระหวางวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2553 - 20 มกราคม 2554)   
 1.การรับบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีทุกอําเภอๆละ 2 คร้ัง โดย รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค 
 2.การรับบริจาคโลหิตจังหวดัอุบลราชธานีทุกตําบลๆละ 2 คร้ัง โดย หนวยคาราวานเคล่ือนท่ี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 13.2 สรุปผลการดําเนินงานรถ X-RAY mobile Digital เคล่ือนท่ี จังหวดัอุบลราชธานี  
 
14. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  
 14.1 เสนอรางคณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ปงบประมาณ 2554 เพื่อแกไขปญหาดาน 

• ปญหาดานฐานขอมูลการใหบริการแพทยแผนไทย ( สปสช.) ขอมูลการใหบริการแพทยแผนไทย ท่ี
สงไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไมเปนปจจุบัน เชน สถานบริการบางแหงมีการสง
ขอมูลดานการใหบริการแพทยแผนไทย ลงในเว็ปไซต สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติแต
จํานวนการใหบริการเม่ือมีการสรุปผลการดําเนินงาน ไมถูกตอง 

• ปจจัยเส่ียงดานขอมูลการใหบริการดานการแพทยแผนไทย ท่ีสงไปยังสํานักงานหลักประกนัสุขภาพ
แหงชาติท่ีไมถูกตอง  

  - ดานบุคลากร ท่ีเกี่ยวของ  
  - ดาน IT  
  - ดานกระบวนการสงขอมูล  

• ปญหาดานมูลคาการใชยาสมุนไพร ท่ีต่ํากวาตัวช้ีวัดของจังหวดัอุบลราชธานี  



ตามตัวช้ีวดังานแพทยแผนไทย ป 2554 โรงพยาบาลชุมชนมีมูลคาการ ใชยาสมุนไพรไมนอยกวารอยละ10 และ
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลมีรอยละมูลคาการใชยาสมุนไพร ไมนอยกวารอยละ 20  
ขอมูลระดับพื้นท่ี ณ วันท่ี 28 มกราคม 2554 
 14.2 การอบรมหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ไดรับการรับรองหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย จากกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและกองประกอบโรคศิลป เปนท่ีเรียบรอยแลว และจะดําเนินการจัด
อบรมรุนท่ี 1 ระหวางเดือนกุมภาพนัธ 2554 เปนตนไป รายละเอียดเก่ียวกับการอบรมหลักสูตรดังกลาว จะมี
หนังสือประชาสัมพันธไปท่ีอําเภอ จึงขอใหอําเภอพจิารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเขารับการอบรมไวลวงหนา 
 14.3 ผลงานการกรอกขอมูลบริการแพทยแผนไทย กรณี นวด ประคบ อบ ข้ึน web สปสช.  
15. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 15.1 แนวทางการบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินในป 2554 เนื่องจากขอส่ังการของนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดในประเด็นการปรับการบริหารจัดการหนวยกูชีพท่ีสังกัดสถานีอนามัย ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินจึงไดจดัการประชุมเพื่อหารือและรับฟงความคิดเห็นจาก ผูท่ีเกีย่วของซ่ึงสมารถสรุปประเด็นสําคัญได
ดังนี ้
 1.1 การบริหารจัดการดานบคุลากร และการบังคับบัญชา แบงเปน 2 ประเด็น คือ  
 (1) สาหรับ อปท. ใดมีความพรอมและแสดงความจานงขอรับโอนภารกิจใหถายโอนให อปท.ไดทันที  
 (2) สาหรับ หนวยท่ียังสังกดัสถานีอนามัย เห็นควรใหบริหารจัดการในระดับ CUP Board 
 1.2 การบริหารจัดการดานงบประมาณ ใหใชงบประมาณ จาก 3 แหลง คือ  
 (1) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) 
 (2) งบ PP Area base  
 (3) งบจากกองทุนสงเสริมสุขภาพตาบลรวมจาย 
 15.2 การจัดหนวยพยาบาลสนาม เพื่อดแูลผูชุมนุม ไดทําการจัดหนวยพยาบาลสนามเพ่ือใหการรักษา
ประชาชนท่ีเจบ็ปวยในระหวางการชุมนุม โดยพบวา โรคท่ีพบบอยคือโรคทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร 
ศูนย EMS ประสานงานกับ สคร.7 ในการดูแลสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม และใหผูชุมนมุท่ีเปน อสม.ใหสุขศึกษาใน
การปองกันโรคแลว 
 15.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในชวงเทศกาลปใหม 2554 จากการดาเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2554 ตลอด 7 วนั ท่ีผานมา พบวา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนท้ังหมด 292 คร้ัง มี
ผูเสียชีวิต 11 ราย ผูบาดเจ็บ 303 คน ในจานวนน้ีมีผูบาดตอนนอนพกัรักษาตัว จานวน 117 ราย อายุระหวาง 15-
29 ป เปนกลุมท่ีเกิดอุบัติเหตสูุงสุด กวาคร่ึงหนึ่ง (55%) ของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการดื่มสุรา อุบัติเหตุท่ีมีการ
บาดเจ็บผูบาดเจ็บสวนใหญ (82%) ไมสวมหมวกนิรภยั ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสุ.สุดคือชวง 18 – 20 นาฬิกา 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชุน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชน 
6.1 การประชุมลดความแออัด 



 ผอ.รพ.เข่ืองในเขารวมประชุมลดความแออัด โดยแจงแนวทางการดาํเนินงานดังนี ้
 1.ร้ือฟนระบบ พบส.ใหม 
 2.พัฒนาเปน Node 
6.2 การจัดสรรงบประมาณ IPD 
6.3 การคิดคนนวัตกรรมการดูแลผูปวย 
 นพ.พิสิษฐ นาํเสนอProgram การตรวจ ผูปวยเบาหวาน โดยใชหนอนในการรักษาแผลเบาหวาน 
6.4 เชิญประชุม เร่ืองงบประกันสังคมภาพรวมในระดับเขตวันนี้ เวลา 16.30 น. 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                    (นางดารณี  เผาผา) 
    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม  
                   (นางสิริพร  วงศตรี) 
    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

 
 

 


