
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 1 / 2555 
วันที่  31  มกราคม  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. ทพญ.นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
7. พญ.อมรรัตน เทพากรณ     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. นางอัจฉรา  ชาญนภ    แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
9. นางจิรังกูร  ณฐัรังษี            แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7อุบลราชธานี 
10. นายสัมพันธ  มุณีรัตน    แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5 
11. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
12. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบคุคล 
13. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
14. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
15. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
16. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
17. นางนภาพร  จนัทนบ     หัวหนากลุมงานการแพทย   
18. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
19. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
20. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
21. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติการ 
22. นพ.สุเมธ  นิยกิจ     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
     มหาวชิราลงกรณ 
23. นพ.ธวัติ  บุญไทย      ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
24. นพ.สุทธินันท  โคตะสิน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
25. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
26. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
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27. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
28. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
29. นพ.พัฒนา   ตนัสกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
30. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
31. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
32. นพ.พิศิษฐ  เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
33. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
34. นายสมัย  พูลทอง      สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
35. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
36. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
37. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
38. นายประสพ  สารสมัคร     สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
39. นายยุรวัฒ  ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
40. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
41. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
42. นายณรงค แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
43. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
44. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
45. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
46. นายมัธยม  สุพัฒน     สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
47. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
48. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
49. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
50. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
51. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
52. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
53. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
54. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
55. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
56. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
57. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
58. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
59. นายสมบัติ  มูลศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
60. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
61. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
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62. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
63. นายณัทกร  วทิิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
64. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
65. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
66. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
67. นางดารณี   เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
68. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
69. นายปญญาวุธ  ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
70. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นายชัยชาญ  บุญคูณ           นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. นางอุษณยี    เกิดมี             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางจิติสุข  กอนจันทร จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นางวลีรัตน  อภัยบัณฑิตกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
76. นส.ภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางนิภากร ธานี  จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางเยาวลักษณ โภคละทวพีงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางพิสมัย  รากวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุลนกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางฉัฐฉวี  ใจแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. ทพ.คมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางวราภรณ  วิตตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นส.กิตติยาพร  ทองไทย เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางพัชราภรณ  กิ่งแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางจิรวัฒน  สุสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นายจกัรพันธ  บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นายสุรทิน  หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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97. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นส.อําไพ  มาติวงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นายปยะมิตร  สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นางสุกัญญา  หะซะน ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางรสสุคนธ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นายอุดม  พงษพิละ จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นส.จุฑารัตน  ฉิมพลี นักการแพทยแผนไทย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นส.ศริญญา  อุมาลี นักการแพทยแผนไทย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางอัจฉรา  แชมชอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  รพ.เข่ืองใน 
106. นางพัฒนาพร  อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เข่ืองใน 
107. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตาลสุม 
108. นายวิระ  พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โพธ์ิไทร 
109. นางทองพรรณ ภกัด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
110. นส.สุภาภรณ  พุฒผา นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตระการพชืผล 
111. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.มวงสามสิบ 
112. นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
113. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
114. นางสาวนภาพร  พรมภักดี    นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.กุดขาวปุน 
115. นายคมกริช  พิมพกัน นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ศรีเมืองใหม  
116. นางวาสนา พมิพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ศรีเมืองใหม 
117. นส.รัตติกาล  ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม 
118. นส.ปอมเพชร  กิริยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เขมราฐ 
119. นายชนะจิต  สุวรรณสุข นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
120. นายพงศภณย  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม  
121. นส.แพรพิลาส  ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
122. นายรังสรรค  ศรีลวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
123. นายสันต  ปกทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.นาตาล 
124. นายจิระศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
125. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
126. นายวิษณุพร  รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพืชผล 
127. นางพรพรรณ ภักด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
128. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
129. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางฯ 
130. นางดวงจิตร  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
131. นายเจริญชัย  คําแฝง นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
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132. นางอภัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
133. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
134. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
135. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สสอ.นาเยีย 
136. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
137. นายณรงคชัย  วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สิรินธร 
138. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
139. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเศรษฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เข่ืองใน 
140. นางเนตรนภิส พันธวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.มวงสามสิบ 
141. นางภณิญญากาญจน  เผาภูรี จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.ทุงศรีอุดม 
142. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.น้ํายืน 
143. นายอนุสิฐ  เกาะประทุม จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.ทุงศรีอุดม 
144. นายพรทวี  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
145. นายสุพล การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพชืผล 
146. นายอาณตัิ  บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.บุณฑริก 
147. นส.สุธามาศ  นินพัฒน จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.กุดขาวปุน 
148. นายชํานาญ  เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
149. นายวรายุธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 
150. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
151. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ําขุน 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

1.1 รองนายกรัฐมนตรี(รตอ.เฉลิม อยูบํารุง) มอบนโยบายการดําเนินงานเร่ืองยาเสพติดในพื้นท่ี 
ชายแดนและลงนาม MOU กับจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรวมลงนาม 

1.2 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเนนย้ําเร่ืองการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถานท่ี 
สาธารณะเชน การมีพระบรมฉายาลักษณในหองประชุม ตลอดจนภารกิจการรับ-สง เสด็จ ท่ีสวนราชการตางๆ
ไดรับมอบหมาย 

1.3 ขอบคุณทีมแพทย พยาบาล จนท.สาธารณสุข และเจาหนาท่ีจากทุกสวนราชการท่ีมีสวนรวม 
ในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน/นักศึกษาแหงชาติ 

1.4 การเตรียมความพรอมในการเปล่ียนแปลงสูประชาคมอาเซ่ียน ซ่ึงมีหนวยงานหลายๆ 
หนวยงานรวมเปนผูรับผิดชอบในการสอนภาษา เชน ร.ร ฮั่วเฉียวกงฮัก รับผิดชอบในการสอนภาษาจีน 
ม.อุบลราชธานีรวมกับ ม.ราชภัฏ อุบลราชธานี รับผิดชอบในการสอนภาษา ลาว  เวียดนาม ภาษาอังกฤษ  

1.5 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและตรวจราชการแบบบูรณาการ ซ่ึงในรอบท่ี 1  
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ปงบประมาณ 2555 ตัวช้ีวัดสวนใหญเหมือนเดิม แตในปนี้เนนกระบวนการดําเนินงาน ซ่ึงในปท่ีผานมาเรามี
ปญหาในเร่ืองงานอนามัยแมและเด็ก การต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน ขอใหใชกลยุทธการสงเสริมสุขภาพท่ีได
กําหนดไวเปนกลยุทธหลักของจังหวัด คือ กลยุทธหมูบานจัดการสุขภาพ และกลยุทธสุขศึกษาและประชาสัมพันธ  
สามารถตอบโจทยไดทุกเร่ือง พื้นท่ีรับตรวจราชการตองแสดงใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินงานออกมาใหชัดเจน 
โดยสนับสนุนงบประมาณใหพื้นที่รับตรวจราชการปนี้ แหงละ 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถวน) 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  

   ไมมีวาระประชุมติดตาม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 

• ศูนยอนามัยท่ี 7  อุบลราชธานี 
การสนับสนุนตามนโยบายของกรมอนามัยในป 2555 มุงเนนการสงเสริมสุขภาพใหคนไทย 

สุขภาพดี โดย ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี ได ดําเนินการแบงโครงสรางงานตามกลุมวัย คือ กลุมงานแมและเด็ก 
กลุมวัยเรียน วยัรุน วยัทํางาน วัยผูสูงอายุ และกลุมอนามัยส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีการดําเนนิกิจกรรมในลักษณะศูนย
สาธิตเพื่อเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู  ระหวางหนวยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหนวยงานจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

• ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานี 
1.ประชาสัมพันธ จัดอบรมการบริหารการจัดระบบเคร่ืองมือแพทยในโรงพยาบาล ระหวางวนัท่ี  

8-10 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอรท เปาหมายผูเขาอบรม จากโรงพยาบาล 50 แหง  ในเขตรับผิดชอบ 
2.กองวิศวกรรมการแพทย แจงผลการประเมินดานวิศวกรรมการแพทย ระดับ 2 ซ่ึงดําเนินการ 

ประเมินในปท่ีผานมา พบวา โรงพยาบาลในเขตจังหวดัอุบลราชธานีท่ีผานการประเมินดังกลาวประกอบดวย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค,เข่ืองใน,โพธ์ิไทร,พิบูลฯ,รพร.เดชอุดม และจะมอบใบประกาศใหในวนัท่ี 8 
กุมภาพนัธ 2555 ศูนยวศิวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานีไดแจงใหทุกโรงพยาบาลดังกลาวทราบแลว  

 

• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (เสนอโดย.. นพ.สันติ  โรจนศตพงศ) 
   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคขออนุมัติจายคาตอบแทนปลูกถายไตแบบ Deceased  kidney  
transplantation นอกเวลา 2 เทา จากทีมละ 10,000 บาท เปน 20,000 บาท (ทีมละ 16-17 คน) เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาระงาน ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
มติท่ีประชุม :   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
   

 1.กลุมงานบริหาร 

งานการเจาหนาท่ี  
1. พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีขอรับและขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย  และเภสัชกร   ท่ี
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา  

งานการเงิน   
1.การยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประจําป 2554  
2.การฝาระวังการเงินการคลัง  
       2.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดอืน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 

       2.2 ผลการเฝาระวังตามดัชนีการเงนิ ไตรมาส 1/2555                 
 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข  

2.1 การบริหารงบลงทุน(คาเส่ือมป 55)      
    การอนุมัติแผนคาเส่ือม ป 2555  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานีสงใหทุกอําเภอ แลวขอให

ดําเนินการดังนี้ 
       1.1 ตรวจสอบรายการท่ีไดรับการอนุมัต ิ
       1.2 จัดทําแผนการจัดซ้ือ จัดจาง ตามแบบฟอรม 
       1.3 รายงานผลการดําเนนิงาน  ดังนี ้   
               - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสงเอกสารผลการดําเนินงานใหโรงพยาบาล 
               - โรงพยาบาลบันทึกผลการดําเนินงาน ในระบบ Data center 
2.2  การดําเนนิงานหมูบานจัดการสุขภาพ  
       สรุปความกาวหนาในการดาํเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ ในชวงไตรมาสท่ี 1 ประเด็น การประชาคม 
พบวา 
      1.สวนใหญไดเร่ิมดําเนนิการประชาคมหมูบานแลว รอยละ 74 ของหมูบานท้ังหมด  
      2.ปญหาท่ีไดจากการประชาคม ไดแก โรคภัยเงียบ(เบาหวานและความดัน), โรคไขเลือดออก      ปญหา
ดานส่ิงแวดลอม เชน ขยะ น้ําขัง ฝุน อ่ืนๆ  
      3.แนวทางการจัดการดานสุขภาพ(ประเดน็) ไดแก การปองกันควบคุมไขเลือดออก  การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ,การออกกําลังกาย 
             ภาระกิจสําคัญในเดอืนกุมภาพันธ คือ กระบวนการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน ใหแลวเสร็จ พรอมท้ังสรุป
เปนแผนสุขภาพตําบล โดยรายงานใหจังหวัดทราบ ทาง Yut_ssjubon @hotmail. co.th หรือ Facebook กลุม
หมูบานจดัการสุขภาพ 
 

ขอส่ังการ  อําเภอตระการพชืผล จะดําเนนิการประเมินในระดับจังหวัด กอนคือ บานหนองบอ ต.เกษม  



 8
 
2.3 สรุปผลการจัดทําแผนพฒันา รพ.สต.ป 55 โดยใชงบประมาณ Non-Uc ดังนี ้             
   - สงแผนขอรับการอนุมัติแลว                                       จํานวน   16    อําเภอ 
              - สงแผนขอรับการอนุมัติแลวและอยูระหวางการแกไข จํานวน    5    อําเภอ 
              - ยังไมไดสงแผนเพือ่ขอรับการอนุมัติ                            จํานวน    4    อําเภอ 
         ขอใหเรงดําเนินการตามผังกํากับการดําเนินงาน  

2.4 นโยบายการปฏิบัติราชการจังหวดัอุบลราชธานี   
2.5 การตรวจราชการและนเิทศงาน รอบท่ี 1 ป 2555  กําหนด ระหวางวันท่ี 14-16 กมุภาพันธ 2555 พื้นที ่อําเภอ
เดชอุดม  
2.6 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวดั รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2555 ระหวางวันท่ี  
13 -  22   มีนาคม  2555    
  

3. กลุมงานควบคุมโรค 
 

3.1 แจงตัวช้ีวดัอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2555  
เกณฑการประเมินตนเอง “อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง” ป 2555 ประกอบดวย 

1. มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 คะแนน 
2. มีระบบระบาดวิทยาท่ีดีในระดับอําเภอ 20 คะแนน 
3. มีการวางแผน กํากับติดตามและประเมินผลการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 10 คะแนน 
4. มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนรูปธรรม  
   5 คะแนน 
5. มีผลสําเร็จของการควบคุมปองกันโรคท่ีสําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเปน 
   ปญหาในพืน้ท่ีอยางนอยประเด็นละ 1 เร่ืองข้ึนไป 10 คะแนน 
 คะแนนรวมท้ังส้ิน 50 คะแนน 

3.2 รายงานสถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
         ดําเนินการเฝาระวังในโรคไขเลือดอออก ซ่ึงเดือนนีพ้บผูปวยในพืน้ท่ี 3 อําเภอ คือ สิรินธร บุณฑริก 
เมือง ขณะนี้จงัหวัดไดดําเนนิการเรงรัดควบคุมและเฝาระวังโรคเพ่ือไมใหมีผูปวยรายใหม 
3.3 การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ป 2555  (รายละเอียดตามเอกสาร) 
3.4 สถานการณโรคไขหวดันกในตางประเทศ (รายละเอียดตามเอกสาร) 
3.5 สรุปผลการดําเนินงานวณัโรคเดือนมกราคม  
         ผูปวยวณัโรค ท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในเดือนธันวาคม 2554  จํานวน 99 ราย  พบวา ผูปวยเสมหะบวก
รายใหมจํานวน 71 ราย สูงสุดพบในอําเภอตระการพืชผล(14 ราย) รองลงมาคือ อําเภอเข่ืองใน( 11 ราย) และ เดช
อุดม (7 ราย) ผูปวยทั้ง 71 ราย สวนใหญ Admit ไดตามเกณฑ มีการคัดกรองผูสัมผัสรวมบานครบ 100%  แตใน
ภาพรวมของท้ังจังหวดั ดําเนนิการอยูท่ีรอยละ 79 การเยีย่มบานยังไมไดตามเกณฑ ภาพรวมเยีย่มไดรอยละ 35 
        Success rate  ของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาครบ 6 เดือน นับจากผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนต้ังแต ตุลาคม 
2553 ถึงเดือน มิถุนายน 54 พบวา Success rate  คอนขางดี มีบางอําเภอท่ีผูปวยเสียชีวิต แนวโนม Success rate  มี
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3.6 สถานการณโรคเอดส (รายละเอียดตามเอกสาร) 
 

ขอส่ังการ: ทบทวนกระบวนการการดําเนินงาน(ขั้นตอนการรายงาน Case) เครือขาย SRRT อ.สิรินธร และ  
                  อ.บุณฑริก ขอชมเชยอําเภอเมืองท่ีมีระบบ SRRT ท่ีดีมาก  
 

4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
  

 ประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแมและเดก็แหงชาติ คร้ังท่ี ๔ ระหวางวนัท่ี ๒๒-๒๔ กุมภาพนัธ ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลและผูรับผิดชอบ
งานจากโรงพยาบาลท่ีผานการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง เขารวมประชุม
และเขารับประทานโล จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (การแตงกาย เคร่ืองแบบชุดปกติขาว) โรงพยาบาลท่ีผานการประเมิน ในสังกดั สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 6 แหงดังนี ้ 

 1.โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
2.โรงพยาบาลเขมราฐ  
3.โรงพยาบาลกุดขาวปุน  
4.โรงพยาบาลสําโรง  
5.โรงพยาบาลทุงศรีอุดม  
6.โรงพยาบาลโขงเจียม 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

 5.1 แจงแผนการดําเนินงานในโครงการผาตัดตอกระจกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส  
พระบรมโอรสสาธิราชฯ พระชนมพรรษา  ๖๐  พรรษา  ณ โรงพยาบาล  ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
เดือน  มีนาคม  - เมษายน  2555 
 5.2 สรุปผลการบําบัดสารเสพติด เดือน มกราคม 2555 
 5.3 ประชาสัมพันธงานวนัคนพิการสากล  ประจําป  2555  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค  ไมมีวาระการประชุม 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  

แจงกําหนดการประชุมวิชาการ วันท่ี 7-9 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสุนียแกรนด 

8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
 8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนธันวาคม  2554  
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ขอมูลจังหวัด รอยละ 99.96 (ไมนําคาวางงวดท่ี 4 มาคิดความครอบคลุม) ขอมูล สปสช. รอยละ 99.92  
 8.2 Fix cost  
 จังหวดัโอนเงิน Fix cost รพ.สต.(2 งวด ) ซ่ึงจะโอนตรง รพ.สต. โดยงวดท่ี 1 ดําเนินการโอนไมทันตาม
กําหนด ขอใหโรงพยาบาลสํารองจายกอน ชวงแรกใหดําเนินการสํารวจวา โรงพยาบาลสํารองจายไปเทาไหร 
ขณะน้ีมี 4 โรงพยาบาลยังไมสงรายละเอียดขอมูล 
 8.3 การกําหนดหลักเกณฑการตามจายคาบริการ 
 โดยเฉพาะพื้นท่ีโซน 4 พื้นที่รอยตอของอําเภอนาเยียกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ซ่ึงจาก
การประชุมผูเกี่ยวของในพืน้ท่ียังไมมีขอสรุป คงตองไดประชุมพูดคุยกันอีกคร้ัง 
  

ขอส่ังการ: มอบ นพ.สิทธิคม  รพร.เดชอุดม ศึกษารายละเอียดเรื่องรอยตอของพื้นท่ีในการสงตอผูปวยเขา
รักษาพยาบาล  มอบ นพ.สุวทิย เรียกประชุมผูเก่ียวของดวน เร่ืองการ Refer คนไข อยาใหมีเร่ืองรองเรียน 
 
9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
1. ขอใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ  โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 

2.1มีระบบขอมูลสุขภาพผูปวยในพืน้ท่ีท่ีเปนปจจุบัน และสามารถเช่ือมโยงระหวาง รพ.สต. /ศสม.กับ 
โรงพยาบาลแมขายได  

2.2 อัตราสวนการใชบริการผูปวยนอกของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีใชบริการท่ีรพ.สต. 
/ศสม.เทียบกบัรพ.แมขาย (มากกวา 60:40) 

2.3 มีบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคพื้นฐานไดตามเกณฑมาตรฐาน เชน EPI, ANC,Pap smear,  
คัดกรองโรคเร้ือรัง 

2.4 รอยละของประชากรในทะเบียนกลุมท่ีตองการดูแลพิเศษ เชน ผูปวย Palliative care 
ผูปวยมะเร็ง ผูปวยโรคเอดส ผูปวยจิตเวช ผูปวยวัณโรค ผูพิการ ผูสูงอายุ และโรคเร้ือรัง ไดรับ การเยีย่มบานตาม 
มาตรฐานการใหบริการ (รอยละ 80) 

2.5 มีบริการตรวจวนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการสําหรับโรคเบ้ืองตน/โรคเร้ือรังและมีระบบสงตอสําหรับส่ิง 
สงตรวจไปยังโรงพยาบาลแมขาย  
 2.6 ผูปวยและกลุมเส่ียงเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 
          2.6.1รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนท่ี รพ.สต./ศสม.  
เพิ่มข้ึน (รอยละ 10 เพื่อลดความแออัดของผูปวยโรคเร้ือรังในโรงพยาบาล โดยการยายผูปวยโรค เร้ือรังจาก
โรงพยาบาลแมขายไปสู  รพ.สต./ศสม.)  
          2.6.2 รอยละของจํานวนผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลแมขาย ท่ีสง 
กลับไปรับการดูแลท่ี รพ.สต./ศสม.เพิ่มข้ึน 
          2.6.3 รอยละของประชากรกลุมเส่ียงเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงไดรับการ ปรับเปล่ียน 
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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 % 
 

3.แนวทางการสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) คุณภาพแมแบบ 
 

9.2 งานสุขภาพภาคประชาชน  
1. แจงประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับจังหวดั ป 2555 
2. ขอใหอําเภอท่ีเปนตัวแทน  อสม.ดีเดน ระดับเขต/ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2555   เขารวม

คัดเลือกระหวางวันท่ี 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ 2555 ณ ศูนยฝกอบรม และพัฒนา สุขภาพภาคประชาชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดัขอนแกน 
 
10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1  สรุปความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ PMQA เดือนมกราคม  ๒๕๕๕ 
  คณะกรรมการจาก กพร.พาส่ือมวลชนจํานวน 15 ทานศึกษาและเยี่ยมชมในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชนท่ีไดรับรางวัลดีเดนระดับประเทศ ประเภทนวตกรรมการใหบริการประชาชน ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาแวง วันท่ี 9 มกราคม 2555 เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธและสนับสนุนการ
ขยายผลสูรางวัล UN United Nations Public Service Award  

10.2  การขออนุมัติลาศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศ  
ก. บุคลากรสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยื่นความจํานง จํานวน 457 คนไดรับอนุมัติ 
ใหสมัครสอบและลาฝกอบรมจํานวน 428 รายและเม่ือผานการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาหรือฝกอบรม 

กรณีตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมหรือศึกษาตอ นานเกิน  6  เดือน  หรือตองใชจายเงินมากกวา 50,000 บาท  
ใหบุคคลนั้นยืน่ขออนุมัติลาศึกษาตอเปนรายกรณไีปโดยใหยดึตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการลา
ศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2555 

-.ลูกจางช่ัวคราวไมสามารถลาศึกษาตอได 
ข.บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มีผูยื่นความจํานง และไดรับอนุมัตใิหสมัครสอบได 

จํานวน 224 คนและใหยดึผลพิจารณาจากคณะกรรมการฯ รพ.สรรพสิทธิฯ พิจารณา ดังนี ้
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  1.การท่ีหนวยงานอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ หนวยงานนั้นๆจะไมมีสิทธ์ิขออัตรากําลัง 
ทดแทนผูท่ีลาศึกษาตอ  
  2.ข้ันตอนการดําเนินการ ของขาราชการท่ีมาชวยราชการ  ตองแจงใหหนวยงานตนสังกัดทราบ 
หากตนสังกดัพิจารณาอนุมัติและหนวยงานท่ีมาชวยราชการอนุมัติก็ใหสามารถลาศึกษาตอได สวนตําแหนง นกั
รังสีการแพทย 1 ราย คือ นางพรรณี หรุนโพธ์ิ คณะกรรมการฯแจงวาหลักสูตรท่ีขอลาศึกษาตอ ไมสอดคลองกับ
งานท่ีทํา คณะกรรมการอนุญาตใหไปสอบคัดเลือกได หากไดผลสอบมาแลว จึงใหทําเร่ืองขออนุมัติลาศึกษา  

 3.หากสอบคัดเลือกไดแลว จะตองดําเนินการทําเร่ืองขออนุมัติจากหัวหนาหนวยบรกิารให 
พิจารณาอนุมัติการลาศึกษาตอ หากไดรับการอนุมัติจึงจะสามารถเขาลาศึกษาตอไดเปนรายกรณีไป 

10.3  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในหนวยงาน  
ขอความรวมมือหนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง  ดาํเนินกจิกรรม 

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 5 ขอ (รับผิดชอบ ตรงตอเวลา พัฒนาเปนทีม จิตบริการ ทํางานเปนทีม) โดยยดึ
หลักเกณฑตามแนวทางท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดกําหนดเปนตัวอยาง 

10.4  กําหนดการออกเยีย่มประเมินงานเทคนิคการแพทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวดัอุบลราชธานี  
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป โรงพยาบาล ผูตรวจ 1 ผูตรวจ 2 หมายเหตุ 

1 6 กุมภาพันธ 2555 ตาลสุม ขวัญใจ วังคะฮาด ชัชวาล คุปติธรรมา ขอ LA 
2 7 กุมภาพันธ 2555 สําโรง ขวัญใจ วังคะฮาด ชัชวาล คุปติธรรมา ขอ LA 
3 23 เมษายน 2555 ตาลสุม ขวัญใจ วังคะฮาด ชัชวาล คุปติธรรมา ขอ LA 
4 24 เมษายน 2555 สําโรง ขวัญใจ วังคะฮาด ชัชวาล คุปติธรรมา ขอ LA 
5 10 กุมภาพันธ 2555 นํ้ายืน นิธิศสรา กลางบุรมย กรีพล สุตาวงษ ขอ LA 
6 14 กุมภาพันธ 2555 นาจะหลวย ขวัญใจ วังคะฮาด นิธิศสรา กลางบุรมย ขอ LA 
7 14 กุมภาพันธ 2555 ดอนมดแดง พรพรรณี ศาลธิราช กรีพล สุตาวงษ   
8 9 มีนาคม 2555 โขงเจียม พรพรรณี ศาลธิราช พรพิมล ทองรอง                    
9 27 เมษายน 2555 ทุงศรีอุดม พรพรรณี ศาลธิราช กรีพล สุตาวงษ   
10 27 เมษายน 2555 กุดขาวปุน พรพิมล ทองรอง ณรงค บุญประภาร   
11 13 กรกฎาคม 2555 ศรีเมืองใหม กัลยาณี ธนาพร พรพิมล ทองรอง   

12 9 มีนาคม 2555 พิบูลมังสาหาร วิภาวดี มงคลเสริม พรพิมล ทองรอง   

13 17 กุมภาพันธ 2555 โพธิ์ไทร ณรงค บุญประภาร พรนิภา สายธนู   

14 9 เมษายน 2555 เขมราฐ ชัชวาล คุปติธรรมา วิภาวดี มงคลเสริม   

15 15 มิถุนายน 2555 ตระการพืชผล จําเนียร ก่ิงแกว ชัชวาล คุปติธรรมา   

16 17 กุมภาพันธ 2555 เดชอุดม สุเทพ อุนกาย วาสนา ไชยมงคล   

17 25 พฤษภาคม 2555 นาตาล ณรงค บุญประภาร พรนิภา สายธนู   

18 13 กรกฎาคม 2555 สิรินธร ขวัญใจ วังคะฮาด ชัชวาล คุปติธรรมา   

19 27 กรกฎาคม 2555 บุณฑริก พรพรรณี ศาลธิราช พรพิมล ทองรอง   

20 8 มิถุนายน 2555 วาริน สุเทพ อุนกาย กัลยาณี ธนาพร   

21 22 มิถุนายน 2555 เขื่องใน กัลยาณี ธนาพร วาสนา ไชยมงคล   
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22 18 พฤษภาคม 2555 ๕๐ พรรษาฯ จําเนียร ก่ิงแกว วิภาวดี มงคลเสริม   

23 14 พฤษภาคม 2555 มวงสามสิบ จําเนียร ก่ิงแกว วิภาวดี มงคลเสริม 

     
  

11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 

 11.1 สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการทันตสาธารณสุขแหงชาติ  
คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 – 3 กุมภาพนัธ 2555 ณ โรงแรมรามาการเดนส จังหวดัอุบลราชธานีสงผลงาน จํานวน 11 
เร่ือง ผานการคัดเลือก จํานวน 4 เร่ือง 

11.2 สรุปผลการดําเนินงานทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนมกราคม 2555  
  2.1 หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี(คาราวานฯ)   

 2.2 รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี   
11.3  งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แจงรายช่ือโรงเรียนท่ีเตรียมสงเขารับการประเมินโรงเรียน     
        สงเสริมสุขภาพระดับเพชร จากศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี   

งานอนามัยโรงเรียน 11.4  
1.การตรวจสุขภาพเดก็วยัเรียน  ปงบประมาณ 2555 

กลุมเปาหมาย  นักเรียน ป. 1– ม. 6   ทุกคน ตามแบบฟอรมการตรวจสุขภาพนกัเรียน และ แนวทางการดําเนนิงาน 
ตรวจสุขภาพประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี  โดยในปนี้ทางศูนย IT ไดปรับโปรแกรมการบันทึก และรายงานเปน 
off line ได ซ่ึงทางกลุมงานทันตสาธารณสุข จะได ประสานผลการดําเนินงานและรายงานผลงานทุกเดือน 
   2. การดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียนจะ
เปนตัวช้ีวัดหนึ่งท่ีจะถูกประเมินจาก กพร. จึงใครขอให ผูรับผิดชอบโรงเรียนเปาหมายโรงอาหารปลอดภัย ได 
ติดตามนิเทศ พรอมท้ังสงรายงาน ผลการ นิเทศตามแบบรายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภายในเดือน
กุมภาพนัธ 2555 

11.5  แผนปฏิบัติงานเดือน กุมภาพนัธ  
แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  

วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2555 บานขุมคํา หมูท่ี 7  ตําบลพังเคน อําเภอนาตาล  • 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2555 บานนาหวา หมูท่ี 3  ตําบลสําโรง อําเภอโพธ์ิไทร  • 

แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี   
แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวดัอุบลราชธานี วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555  
 

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

การออกหนังสือรับรองการเกิดสูติบัตรออนไลน 

13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
  13.1 การตรวจคนหามะเร็งตับและทอน้ําดดีวยวิธี อัลตราซาวด  ตามนโยบายนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดท่ีกําหนดใหมีการตรวจคนหามะเร็งตับและทอน้ําดดีวยวิธีอัลตราซาวด  ขอความรวมมือทุก
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  13.2 งานรายงานมะเร็งรายใหมในพื้นท่ี  
          ศูนยมะเร็งแจงจะออกดําเนนิงานติดตามการรายงานมะเร็งรายใหมในพ้ืนท่ีจังหวัด 
อุบลราชธานีระหวางวนัท่ี 13 - 24 กุมภาพนัธ 2555  งานควบคุมโรคไมติดตอ จึงขอประสาน แผนการดําเนนิงาน 
โดยขอความรวมมือ แจงใหผูรับผิดชอบ ขอมูลงานมะเร็งในโรงพยาบาล ใหขอมูลใน วันเวลา ท่ีกาํหนด  
  13.3 การจัดต้ังกองทุนผูปวยไตวายเร้ือรัง  
        ตามมติคณะกรรมการไตวายเร้ือรังจังหวัดอุบลราชธานี  ไดกําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุน เพื่อน
ชวยเพื่อนเพื่อผูปวยไตวายเร้ือรัง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั จึงไดจดัทําผาปา เพื่อหาเงิน มาจดัต้ังกองทุน
ดังกลาว ในการนี้ ขออนุญาต หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน   สาธารณสุขอําเภอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุก
ทาน รวมเปนเจาภาพ  โดยกาํหนดทอดผาปาในวนัไตโลก(วันท่ี 8 เดือน มีนาคม  2555)  สวนรายละเอียด พรอม
ซองผาปา จะจดัสงใหทุกเแหง ตอไป 
  13.4  การจัดสรรงบ secondary Prevention  

         สปสช.ไดจัดสรรเงินสนับสนุนการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพการดแูลผูปวยเบาหวานใหไดตาม
มาตรฐาน  ซ่ึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดกําหนดรายละเอียดในการสนับสนุน คือ คาใชจายในการดแูล
ภาวะแทรกซอนทางตา คาใชจายในการ ใหบริการดูแลตามมาตรฐาน เพื่อปองกันภาวะไตวายเร้ือรัง (การตรวจ 
HbA1C การพฒันาคลินิกไตวายเร้ือรัง (CKD คลินิก)  ขอใหทุกโรงพยาบาลเขียนโครงการรายละเอียดการ
ดําเนินงานพัฒนาคลินิกไตวาย เร้ือรัง สงใหงานควบคุมโรคไมติดตอ ตามงบประมาณท่ีไดรับ (แหงละ 25,000 
บาท)เพื่ออนุมัติ การดําเนนิ งาน และ ติดตามผลการดําเนนิงานตอไปท้ังนี้ขอใหสงโครงการฯ ภายใน 20 
กุมภาพนัธ 2555 นี้  
  13.5  สุขภาพการดําเนนิงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมป 2555  

ตามท่ี สปสช.ปรับแนวทางการจัดสรรเงิน โดยนําเงิน PP Itemized และเงินปรับเปลี่ยน  
พฤติกรรม สุขภาพไปรวมในเงิน Specific age นั้น ภายใตนโยบายระดบัจังหวดั การดําเนินงาน ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม   
        ขอความรวมมือทุกอําเภอดาํเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางท่ีกําหนดคือ 
ดําเนินงานในระดับชุมชน โดยงบประมาณ ใหใชจากเงิน Specific age ตามท่ีจังหวดั ไดประมาณ การไวให โดย
เฉล่ีย  รพ.สต.ละ 2-3 หมูบานๆละ 10,000 บาท  ท้ังนี้ขอใหทุกอําเภอจัดทํารายละเอียด เปาหมายหมูบาน ระยะเวลา
ท่ีจะดําเนินงาน สงให งาน ควบคุมโรคไมติดตอ  ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555  เพื่อการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนิน งาน ระดับจังหวดัตอไป 
  13.6 การจัดเกบ็ขอมูลคุณภาพการบริการผูปวยเบาหวาน ความดันโลหติสูง  
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         สปสช. รวมกับ CRCN เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 15 แหง เขารวมประชุม เพื่อ
ช้ีแจง แนวทางการจัดเก็บ ขอมูลคุณภาพ การใหบริการ ผูปวยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ในวันท่ี 23-24 
กุมภาพนัธ  2555  ท่ีจังหวดัขอนแกน  
  13.7 มะเร็งปากมดลูก 
        ผลการดําเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก  
         1) ป 2555 เดือน ตุลาคม 54-มกราคม 55  อําเภอที่มีผลการดําเนินงานสูงสุดคือ อ.โขง
เจียม (รอยละ 8.12) อําเภอท่ียังไมมีผลงานในป 2553 มีจํานวน 3 อําเภอ  ไดแก อําเภอ กุดขาวปุน นาเยยี และอําเภอ
นาจะหลวย 
         2) ผลงานสะสมป 2553- 2555  อําเภอท่ีมีผลงานสะสม 3 ป สูงสุด 3 อันดับแรกคือ อ.
มวงสามสิบ (61.49%) โพธ์ิไทร (59.44) นาจะหลวย  (57.62)  
         3) อําเภอท่ีมีผลงานไฟลหนวยปาย (ไฟล P)  จับคูกับไฟลหนวยอาน (ไฟลC) ไดสําเร็จ 
ต่ํากวา รอยละ 50  มี 7 อําเภอ  ไดแก ดอนมดแดง นาตาล สิรินธร สําโรง สวางวีระวงศ เดชอุดม ทุงศรีอุดม 
 ขอส่ังการ:  กําชับโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ ถือปฏิบัติโดยเครงครัด ในการ ใชจายเงินงบประมาณใหตรงตาม   
                   วัตถุประสงคของเงินหมวดนัน้ๆ  
 
14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

  14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 
  14.2  โครงการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ(รายละเอียดตามตารางสรุปผลงานนิ่ว) 
  14.3  การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหิตและ
เบาหวาน(รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการตรวจสุขภาพ) 
 
 

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  

ไมมีวาระการประชุม 

รองไพรัช: ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในประเดน็ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดีซ่ึงไดดาํเนินการเชิญผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีมาประชมุเพื่อจัดทําตัวชี้วัดของจังหวัดอุบลราชธาน ี
ท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนกระจายตัวชี้วดัลงสูฝายตางๆท่ีรับผิดชอบ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธาน ี
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

  1.ใหจดัต้ังคณะทํางาน และรับสมัครเจาหนาท่ี ในโรงพยาบาล 3 แหง (สวางฯ น้ําขุน นาเยีย)ท่ีจะ
ดําเนินการเปดใหม ใหทานสสอ.ท้ัง  3 แหง รางคําส่ังคณะกรรมการ ใหสสจ.โซนเปนรองประธาน  นพ.สสจ.อบ.
เปนประธาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 

  1. สรุปประชุมคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ซ่ึงปนี ้รองไพรัช บญุจรัส ไดรับคัดเลือกเปน
ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2555(โดย...รองปริญญา ผกานนท) 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                 (นายปรีชา ทองมูล) 
               แทนหวัหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

    
ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 

    (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
 


