
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี  1/255๘ 
วันท่ี  2๗  มกราคม  255๘  เวลา  13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สรุพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.ดนัย  เจียรกลู  รอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
3. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ  รอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
4. นายลําพูน ฉวีรักษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นพ.มนตชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ   รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
6. นางนงลกัษณ  ศรีแสง     รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
7. นางผสุดี  มุสิกะสาร    หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ สนง. เทศบาลนคร 

       อุบลราชธานี 
8. นายชาลี  สรางดี     แทนผูอํานวยการ สํานักงานสนับสนุนบริการ 
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9. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 
10. นางสิรพิร  วงศตร ี    หัวหนากลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
11. นางนภาพร  จันทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
12. นายประทปี  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  
13. นางรําไพ  สุวนาม     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
14. นางหรรษา  ช่ืนชูผล    หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
15. นางสุภาภรณ  อุตมัง    หัวหนากลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
16. นางสาวอลิษา สพุรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
17. นายปรีชา  ทองมลู      หัวหนากลุมงานอาชีวอนามัยฯ 
18. นายวิชิต  พุมจันทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมลูฐานฯ 
19. นายสมบรูณ  เพ็ญพมิพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
20. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน                               หัวหนากลุมงานบรกิารสุขภาพ 
21. นพ.สุเมธ  นิยกิจ     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา  

                                                                มหาวชิราลงกรณ 
22. นางอัจฉรา  แชมชอย    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
23. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสบิ 
24. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
25. พญ.วิภาวรรณ  ไชยสัตย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก 
26. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
27. นพ.วีระชน  ทวีศักด์ิ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
28. นพ.อิทธิศักด์ิ  เจรญิทรัพย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 



29. นพ.พัฒนา  ตันสกลุ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
30. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย 
31. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
32. นพ.สรุศักด์ิ  เกษมศิร ิ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
33. นพ.เจริญ  เสรรีัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
34. นพ.สยาม ประสานพิมพ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 
35. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
36. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน 
37. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
38. นพ.จิรายุ  สุวรรณศร ี   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้าขุน 
39. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผูอํานวยการ รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
40. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
41. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
42. นายประกอบ ศรศิร ิ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
43. นายบัญญัติ  พลสวัสด์ิ สาธารณสุขอําเภอตาลสมุ 
44. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
45. นายศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
46. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
47. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
48. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
49. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
50. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
51. นายธานินทร  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
52. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
53. นายทนงศักด์ิ  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอพิบลูมังสาหาร 
54. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสริินธร 
55. นายสุรทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
56. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
57. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
58. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรอีุดม 
59. นายชวน  จันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอนํ้ายืน 
60. นายสมบัติ  มูลศร ี    สาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน 
61. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
62. นางพรทพิย สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเข่ืองใน 
63. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 
64. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
65. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมอืงใหม 
66. นายอานันท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 



67. นายสันติ  ฝกทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล 
68. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน 
69. นางอรทัย  มสุิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
70. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลวารินชําราบ 
71. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
72. นางชุติมันต  อินญาพงษ   จพ.การเงินและบญัชีชํานาญงาน รพ.สวางวีระวงศ 
73. นายจํารสั  พรมบญุ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
74. นายธนศักด์ิ  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
75. นายสากล สีทากลุ     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
76. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
77. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
78. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สริินธร 
79. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
80. นายสุวิทยชัย  ทองกูล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรอีุดม 
81. นายจิตร  มั่งม ี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนํ้ายืน 
82. นายทวีศักด์ิ  แพทยเพียร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
83. นางดารณี  เผาผา    เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นายชัยชาญ  บุญคูณ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางอุษณีย    เกิดมี           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางพรสิริ  มณฑา         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางนันทิพร  ต้ังย่ิงยง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางปภัสพร  พันธพินิจ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางสาวภูริดา  พลศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นายประสิทธ์ิ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นายสุรทิน  หมื่นอินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางจุฬาพร  คํารัตน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางจิรวัฒน  สุสิงห  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นางเพ็ญศรี  สมชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางสิรพิร  แกวมหาวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 



105. นางกุลชาธนันท  พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นายสนธยา  การะเกษ     นักวิชาการสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นางสาวรุงรัตน  พละไกร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางสาวทฤตมน ทองเรือง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นางสาวมะลิวรรณ มานะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. นส.วีระสุดา  สวัสดี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
112. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชานักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
113. นายประวิทย  ศิริรงัสรรคกลุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ     สนง.สาธารณสุขจงัหวัดอุบลฯ 
114. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ   สสอ.ตาลสมุ 
115. นายอังกูร  แกนกลุ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
116. นางวิลาวัลย หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
117. นายสุรศักด์ิ  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   สสอ.เข่ืองใน   
118. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
119. นางสาวรัชนี  สวางเนตร   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.ตาลสมุ 
120. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
121. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
122. นายสุพล  การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
123. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
124. นางสาวจริภัสษร  สรุะมลุ นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
125. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
126. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 
127. นางสาวรัตชพร  กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.นาเยีย 
128. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ศรีเมืองใหม 
129. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรีเมอืงใหม 
130. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
131. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
132. นางลําใย  บุตรศร ี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 
133. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
134. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 
135. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
136. นายกีรติ  เสริมศร ี          จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พบิูลมังสาหาร 
137. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 
138. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.สําโรง 
139. นายจิรศักด์ิ  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สําโรง 
140. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สิรินธร 
141. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม 
142. นายตรองทรัพย  สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.โขงเจียม 



143. นายวิษณุ  จํารูญพงษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.พิบลูมงัสาหาร 
144. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกลุ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.นํ้ายืน 
145. นายวีระศักด์ิ  อุดมดี        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ทุงศรอีุดม 
146. นายพิทักษ  บุตรโท        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นํ้ายืน 
147. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต   นักวิชาการสาธารณสุข                   สสอ.นํ้าขุน 
148. นางพีรดาพฒัน  พงษสร        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ดอนมดแดง 
149. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.มวงสามสบิ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
 

           1. ประชุม บอรด คณะกรรมการการเงินการคลงั ระดับกระทรวง วันที่ 29-30 มกราคม 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา  (รับรองรายงานการประชุม) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองติดตามจากการประชมุคร้ังท่ีผานมา ติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 

                     
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจงการประชมุจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 

รพ.สรรพสิทธิประสงค  
1. การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ปจจบุันสามารถปลกูถายกระจกตาไดแลว 

โดยเฉพาะผูปวยมีอาการเปนแผลที่กระจกตา/กระจกตามีปญหา สามารถผาตัดได ขณะน้ีผลงานผาตัดเรียบรอยแลว 
จํานวน 3 ราย สามารถประสานขอมูลไดที่ศูนยประสานการสงตอ 

2. ผลการประชุมจากศูนยประสานการสงตอ ไดขอสรุป ใหหนวยบริการในจังหวัดใหบริการผูปวยไดเต็ม
ศักยภาพ โดยกําหนดกลุมโรคที่ตองสงตอจากหนวยบริการแมขาย ดังน้ี 
โซน 1 รพ.๕๐ พรรษาฯ(แมขาย) กลุมโรคนิวมอเนีย 
โซน ๒ รพ.ตระการพืชผล กลุมโรคนิวมอเนีย 
โซน ๓ รพ.วารินชําราบ กลุมโรคนิวมอเนีย, ไสต่ิง, symble Fracture 
โซน 4 รพร.เดชอุดม กลุมโรคนิวมอเนีย, ไสต่ิง 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
1. การรบัสมัครสอบตรง 
2. หนวยบริการที่คางจายคาเลาเรียนนักศึกษาขอใหนําสงวิทยาลัยพยาบาลดวย 

 

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 การข้ึนทะเบียนหนวยบรกิารสุขภาพ 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
5.1  กลุมงานบริหาร 
 
 

1.การสงงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน ตุลาคม 2557 – ธันวาคม  2557  ขอใหหนวยบริการทุก
ระดับตรวจสอบความถูกตอง  และสงรายงานการเงินประจาํเดือนที่เวป hfo58.cfo.in.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2558   โดยสวนกลางจะประมวลผลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 
 1.2 แจงผลการสงขอมลูประจําเดือนธันวาคม 2557 แยกเปน   
 - รพช.  สงครบ   
 - สสอ.  ไมสง สสอ.เข่ืองใน , ดอนมดแดง , ตาลสุม , เหลาเสือโกก , ตระการพืชผล , สิรินธร , วารินชําราบ, 
พิบูลมังสาหาร ,  นาเยีย , บุณฑริก และ นํ้ายืน  
 - รพ.สต. สงไมครบ คือ เครือขาย เดชอุดม , พิบลูมังสาหาร  และ นํ้ายืน 
 1.3 งบเดือนมกราคม 2558 นําสงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ  2558  และตอไป ขอใหหนวยบริการทุก
ระดับนําสงทกุภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 
         2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน  2557  มีผลการประเมินดังน้ี  
                     1. โรงพยาบาลทีม่ีความเสี่ยงระดับ 7   จาํนวน  11  แหง คือ 
                      -โซน 1   เข่ืองใน   มวงสามสิบ   50 พรรษาฯ   ตาลสุม  เหลาเสือโกก     
             -โซน 2   ตระการพืชผล    ศรีเมืองใหม   
             -โซน 3   โขงเจียม  สําโรง    สวางวีระวงศ     
             -โซน 4   เดชอุดม   
           ซึ่งจากเดิมเดือนกันยายน 2557 โรงพยาบาลทีม่คีวามเสี่ยงระดับ7 จํานวน 3 แหง คือ ศรเีมือง
ใหม วารินชําราบ และเดชอุดม 
         2.2. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน 
ธันวาคม  2557  มีผลการประเมินดังน้ี  
                     1. โรงพยาบาลทีม่ีความเสี่ยงระดับ 7   จาํนวน 3  แหง คือ 
                      -โซน 1   ไมมี     
             -โซน 2   ตระการพืชผล  ศรีเมืองใหม   
             -โซน 3   ไมมี     
             -โซน 4   เดชอุดม   
 

ขอเสนอแนะ  
 1. เฝาระวังระวังการเงินการคลงั วิเคราะหขอมูล ทัง้รายไดและคาใชจาย เพื่อหาสาเหตุมรีายการใด ที่ไม
เปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่ไดรับจรงิ สอดคลอง กับผลงานการ
ใหบรกิาร หรือไม สวนดานรายจาย ใหควบคุม กํากับการใชจาย ใหเปนไปตาม แผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด  
          2. ดําเนินการวางแผนบริหารหน้ีสินอยางเหมาะสม แยกหน้ีเกา หน้ีใหม มีระบบสอบทานหน้ีรายตัว 



ใหเปน ปจจุบัน0 ความมีอยูจริงของหน้ีสิน10ระหวางเอกสารการกอหน้ี ทะเบียนคุมเจาหน้ีกบับญัชี 
แยกประเภทเจาหน้ีแตละประเภท และรายงาน ให ผอก.รพ.รับทราบ 
          3. เครือขาย ดําเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรอยางสม่ําเสมอ 0 ตามเงื่อนไขขอตกลงระหวาง 
แมขาย และ ลูกขาย โดยยืนยันยอดระหวางทะเบียนคุมเงินเครือขาย กับบัญชีแยกประเภท บัญชี 
เงินฝากธนาคาร รอจัดสรร     
3. รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนธันวาคม 2557(สถานการณเงิน.xlsx) 
              3.1 แจงสถานการณ การเงินการคลงั ของเครอืขาย ณ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกบั ธันวาคม 
2557 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหน้ีการคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมลูใหเครือขายมีการ
ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากบั ติดตามการบรหิารการเงินการคลัง 
               จากขอมูลเดือนธันวาคม  2557 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มทีุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียง
ตามลําดับ คือ 
                           โซน 4    เดชอุดม                   -19.37  ลานบาท 
                           โซน 2    ศรีเมืองใหม               -16.05  ลานบาท 
        โซน 2    ตระการพืชผล            -11.51  ลานบาท 
                           โซน 3    โขงเจียม                  -9.20    ลานบาท 
                 โรงพยาบาลที่มทีุนสํารอง เปนบวก คือ  เข่ืองใน  กุดขาวปุน        
       โรงพยาบาลทีม่ีเจาหน้ีการคา มากทีสุ่ดเรียงตามลําดับ คือ  
                          โซน  4   บุณฑริก                  43.98  ลานบาท 
                           โซน 1   เข่ืองใน                    28.58   ลานบาท 
                    โซน 4   นํ้าขุน                      15.43   ลานบาท   
10ขอเสนอแนะ10... 
         1.เงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) ขอใหดําเนินการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุม งบ
ลงทุน กบับญัชีแยกประเภทและบญัชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุน คงเหลอื ให
เรงดําเนินการตามระเบียบพสัดุ และใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรบัอนุมัติ ตามหวงเวลา ตอไป0 หาม0 นํางบลงทุน
คาเสื่อม ไปใชจายโดยเด็ดขาดหากมเีงินเหลือจายงบลงทุนหรือตองการ เปลี่ยนแปลงรายการ ใหเสนอขออนุมัติตอ 
นพ.สสจ.กอนดําเนินการทกุครั้ง 
          2. โรงพยาบาล ตองดําเนินการ กํากับ การบรหิารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผน การเงิน การคลังโดย
มีกระบวนการมีสวนรวมทุกสวน เพื่อวางแผนแกไขปญหารวมกัน 
  3. กําชับการสงรายงาน ๔๐๗ ประจําสัปดาห เพื่อติดตาม ควบคุม กํากับ สถานะเงินบํารุงโรงพยาบาล โดย
ตรวจสอบขอมลูกอนสง เพื่อความนาเช่ือถือ ความถูกตอง ใชขอมูลงบการเงินเปนหลัก มผีูตรวจสอบรับรองขอมลู
กอนสง 
           4. ขอใหโรงพยาบาล กํากบั ควบคุมอยางสม่ําเสมอ  เกี่ยวกบัการรับรูรายได  โดยเฉพาะการรบัรูเงินโอน 
ธนาคาร ใหมีการ กํากบั  ติดตามขอมูล การตรวจสอบแหลงที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสรจ็รับเงิน สงใหสวน
เกี่ยวของ และบันทึกบัญชีรบัรูทันท ี 
4. เร่ืองอ่ืนๆ 
 การหกัลดหยอนเงินเดือน เพื่อกรอกขอมลูจายตรงเงินเดือน  
 
 



5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
1. เงินคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (คาเสื่อม ) 

1.1 การขออนุมัติใชงบเหลือจาย จากงบคาเสื่อม 20% ระดับประเทศ ปงบประมาณ 2557งบประมาณโอนลง 

หนวยบริการเมื่อ 5 กันยายน 2557 แลวน้ัน หากหนวยบรกิารไดดําเนินการจัดซือ้จัดจาง และลงนามสญัญาแลวมี

เงินเหลอืจาย และมีความประสงคจะใชเงินเหลอืจายดังกลาว เพื่อใชจัดซื้อจัดจางงบลงทุนเพื่อบรกิารประชาชน 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯไดแจงหลักการดังน้ี 

 1.หนวยบริการเสนอขออนุมัติใชเงินเหลือจาย ผานคณะกรรมการเขตสุขภาพเห็นชอบ  
 2. เสนอ ผูตรวจราชการเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
 3.เขตสุขภาพแจงสํานักบรหิารการสาธารณสุขทราบ(เขต จะประชุมคณะกรรมการฯครั้งตอไป 28 
มกราคม 2558) 
1.2. แจงการจัดสรรเงินคาบรกิารทางการแพทยทีเ่บกิจายในลักษณะงบลงทุน สําหรบับริหารระดับประเทศ (คา
เสื่อม 20% ป 58) เพื่อใชจายสนับสนุน สงเสริมการจัดบรกิาร เพื่อทดแทนสวนขาดและซอมบํารงุหรือเสียหายจน
ไมสามารถใชงานไดดังเดิม โดยใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการพสัดุ และใหเรงรัด
การกอหน้ีผกูพันในสญัญาภายใน มีนาคม 2558  
1.3 ติดตามการดําเนินงานงบคาเสื่อม  ตามที่หนวยบริการไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหชาติ เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนและสงเสรมิการจัดบรกิารที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน และดําเนินการ
ไดไมเกิน 2 ปงบประมาณ ยังมีหนวยบริการบางแหงยังไมดําเนินการหรือดําเนินการแลวแตไมรายงานตามระบบ  

สปสช.จึงแจงมาตรการกํากบัติดตามการใชงบคาเสื่อมเกิน 2 ปงบประมาณ ใหหนวยบริการกอหน้ีผูกพันให
แลวเสร็จใน 180 วัน(ครบกําหนด 1 กุมภาพันธ 2558) และบันทึกรายงาน ในระบบรายงานการใชจายงบคา
เสื่อมของ สปสช. และรายงานขอมูลงบคาเสื่อมที่ยังไมไดดําเนินการเกิน 2 ปโดยดวนภายใน มค.58 
2. การนิเทศงานผสมผสาน รอบท่ี 1 
3. การตรวจราชการ ปงบประมาณ 2558    

   รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 18 -20 มีนาคม 2558  
       พื้นที่รับตรวจราชการ เครือขาย เมือง  รพ.สต.ดงหองแห  ต.ปทุม  
   
5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

1. Result of dT vaccine campaign in age 20-50 yrs. รายละเอียดตามเอกสาร result  dT vaccine 
2. Situation of communicable diseases  (sheet2)รายละเอียดตามเอกสารsheet2_cd situation 

 
5.4  กลุมงานประกันสุขภาพ 
   1. ความครอบคลุมการมหีลักประกันสุขภาพเดือน พฤศจิกายน 2557 
ขอมูล สปสช. รอยละ 99.๙๒๐  ขอมูลจงัหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.9๒1 

๒. จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน รายละเอียดตามเอกสาร 
file_prakan 
 ๓. ขอมูลศักยภาพการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยใน(CMI) ปงบประมาณ 2555 -2557 รายละเอียด
ตามเอกสาร CMI55- 57 



5.5  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
        2. กําหนดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขครัง้ที่ ๓๖ ที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนดวันแขงขัน 9 -13 
กุมภาพันธ 2558  พิธีเปด-ปด  13 กุมภาพันธ  2558   
 
๕.๖ กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 
งานยาเสพติด 
 

๑.ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัด ๖,๘๐๐ ราย) 
  ๑) ระบบสมัครใจ  เปาหมาย ๒,๕๐๐ ราย 
      ดําเนินการได  ๑๗๒ ราย    คิดเปนรอยละ ๖.๘๘ รายละเอียดดังน้ี 
           - จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  ๔ เดือน  จํานวน  ๑๗๒ ราย  
            - คายบําบัด   หลักสูตร ๑๕ วัน                         จํานวน   -    ราย  
    ๒) ระบบบงัคับบําบัด เปาหมาย ๔,๐๐๐ ราย 
            ดําเนินการได ๒,๐๒๒ ราย  คิดเปนรอยละ ๕๐.๘๘  
    ๓) ระบบตองโทษ เปาหมาย ๓๐๐ ราย 
             ดําเนินการได   ๓๔๗ ราย  คิดเปนรอยละ ๑๑๕.๖๗ 
             Uรวมทุกระบบ   จํานวน  ๒,๕๔๑  ราย คิดเปนรอยละ  ๓๗.๓๗ 

๒. ผลการติดตามผูผานการบําบัดฯระบบสมัครใจ 
                    เปาหมายติดตาม (ผูผานการบําบัดจากปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน   ๒,๐๙๖   ราย) 

- ไดรับการติดตาม  ๑,๘๔๔ ราย  รอยละ  ๘๗.๙๗ 
- เลิกได               ๑,๗๓๒ ราย  รอยละ  ๙๓.๙๒ 
- เสพซ้ํา                 ๑๑๒ ราย   รอยละ   ๖.๐๘ 

 
งานฟนฟู 
 
แผนปฏิบัติงานหนวยบริการตรวจคัดกรองตอกระจกเคลื่อนที่  ปงบประมาณ  2558 (ประจําเดือนกมุภาพันธ 
2558) ตามโครงการลดจํานวนคนตาบอดจากโรคตอกระจก  จังหวัดอุบลราชธานี  ปงบประมาณ  2558 
รายละเอียดตามเอกสาร Rehab_PDF 
 
๕.๗ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
๑. Uงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑสุขภาพ 

๑.๑  ประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภค     
       ระดับจังหวัดและอําเภอ วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ รานอาหารแซบซอย ๙ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี  
       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑.๒  ประชุมนําเสนอผลงานเภสัชกรรม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ  
       หองประชุม ๕๐ ป  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ เวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป 
 
๑.๓  ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  



       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสํานักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. 
๑.๔  ประชุมพฒันาศักยภาพเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบงานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ  
จังหวัดอบุลราชธานี ระดับจงัหวัดและอําเภอ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทลเวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒. งานอาหารปลอดภัย 
๒.๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ : ตรวจยาฆาแมลงตกคางในผักผลไม ณ ตลาดเทศบาลเมืองวารินชําราบ      
      อ.วารินชําราบ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
๒.๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ : ตรวจยาฆาแมลงตกคางในผักผลไม ณ ตลาดวารินเจรญิศรี อ.วารินชําราบ  
      ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๓. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 
๓.๑ ติดตามรายงานรายไตรมาสที่ ๑ และการปรบัแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา   
๓.๒ ติดตามรายงานการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑมิใชยารวมไตรมาส ๑ 

4. งานมหกรรมแพทยแผนไทย เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๐ 
 ระหวางวันที่ ๖ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 กิจกรรมเดนในงานมหกรรม ประกอบดวย ๒ สวน 
 ๔.๑ นิทรรศการ 
  -  การจัดบริการแพทยแผนไทย แพทยพื้นบาน จาก ๕ จังหวัดในเขต ๑๐ 
  -  จําหนายสินคา และผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
 ๔.๒ วิชาการ 
  -  ประกวดหมอพื้นบานดีเดนระดับเขต โดยตัวแทนหมอพื้นบานของจังหวัดอุบลราชธานีมาจาก
การคัดเลือกของคณะกรรมการ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  
  -  ประกวดการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑสมุนไพรระดับเขต โดยผลิตภัณฑของจังหวัด
อุบลราชธานีมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาสูมาตรฐานสากล 
  - บูธแสดงผลิตภัณฑสมุนไพรจากแหลงผลิต GMP ทั้ง ๔ แหง ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ 
 - บูธนําเสนอผลงานวิชาการ นวตกรรมเดน แพทยแผนไทยแพทยพื้นบาน จาก ๕ จงัหวัด ใน
เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ 
 
 

5.8   งานบริการการแพทยฉุกเฉิน 
        สรุปการเกิดอุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต ชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี 

ระหวางวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๕ มกราคม ๒๕๕๘ รวม ๗ วัน 
 

รายงานอุบัติเหตุ 
(สาธารณสุข) 

รายงานอุบัติเหตุ 
(ปภ.จังหวัด) 

รายงานผูเสียชีวิต 
(สาธารณสุข) 

รายงานผูเสียชีวิต 
(ปภ.จังหวัด) 

จํานวนอุบัติเหตุ Admit Refer จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต จํานวนผูเสียชีวิต 
140 61 68 9 11 6 

5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 



1. อําเภอที่จัดกิจกรรมเปดตัวหมอครอบครัว ใหสงภาพกิจกรรมใหจงัหวัดทราบดวย 
2. วิเคราะหขอมูลสํารวจตามกลุมเปาหมาย(กลุมวัย) 
3. ผช.สสอ.+ หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติฯ ศึกษาดูงานระบบ DHS PCA 3-5 กุมภาพันธ 2558 

จํานวน 7 อําเภอ ที่ อ.ลําสนธิ จ.ลพบรุ ี
4. เชิญประชุมทีมหมอครอบครัว จาก รพช., สสอ., ในเขตสุขภาพที่ 10 ที่โรงแรมกิจตรงวิลล ระหวาง

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2558 
 
5.10   กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 

1. แผนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารพยาบาล ปงบประมาณ 2558 

วัน เดือน ป สถานท่ี เปาหมาย 
2 กุมภาพันธ 2558 รพ.โขงเจียม โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบริการสาธารณสุข โซน 3 

3 กุมภาพันธ 2558 รพ.50 พรรษาฯ    โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบริการสาธารณสุข โซน 1 

9 กุมภาพันธ 2558 รพ.เขมราฐ  โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบริการสาธารณสุข โซน 2 

11 กุมภาพันธ 2558 รพร.เดชอุดม โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบริการสาธารณสุข โซน 4 

2. โรงพยาบาลศรีเมอืงใหมเตรียมรับการตรวจเย่ียมประเมินและรับคุณภาพ (Accreditation) จาก สรพ. 

ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2558 

3. การออกเย่ียมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน สภาเทคนิคการแพทย 

(LA) และมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอบุลราชธานี ป 2558 

คร้ังท่ี วันท่ี โรงพยาบาล 

1 3 กุมภาพันธ 2558 ดอนมดแดง 

2 4 กุมภาพันธ 2558 โขงเจียม 

3 13 กุมภาพันธ 2558 เขมราฐ 

4 18 กุมภาพันธ 2558 บุณฑริก 

5 20 กุมภาพันธ 2558 ทุงศรีอุดม 

6 27 กุมภาพันธ 2558 นํ้าขุน 

7 25 กุมภาพันธ 2558 มะเร็ง 

8 26 กุมภาพันธ 2558 เดชอุดม 
4. งานการศึกษา 

  การสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันสังกัด สบช. รอบรับตรง เปดรับสมัครทาง Web 
site http://admission.in.th ต้ังแต9วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2558 โดยมีโควตารอบรับ
ตรง ดังน้ี  

• พยาบาลศาสตร 26 คน , สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โควตาอาจารย) 1 คน  

• การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 9 คน 

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม 3 คน  
5.11 กลุมงานทันตสาธารณสุข 



 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดมอบนโยบายโครงการเทิดพระเกียรติฯ เปนของขวัญปใหม 2558 โดย
จังหวัดอุบลราชธานีมีเปาหมายฟนเทียมพระราชทาน จํานวน 965 คน และรากฟนเทียมพระราชทาน จํานวน 
120 คนน้ี เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ขอใหรพ./รพ.สต. ไดคัดกรองผูสูงอายุที่ใสฟนเทียม เพื่อเขารับการ
ใสรากฟนเทียม ภายใน 30 มกราคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพรอมน้ี 
  -  เอกสารเปาหมายรายอําเภอ 
  -  เกณฑคัดกรองการเขารับบริการรากฟนเทียม 
  -  สรุปของขวัญปใหม 2558 (ธ.ค. 57 – ม.ค. 58) 
 แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. 
  - วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 บานคําหนามแทง หมูที่ 8 ต.นาคาย อ.ตาลสุม 
  - วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 บานหวยนํ้าใส หมูที่ 7 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร 
 
5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

 

1. กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ จัดอบรมจํานวน  2 โครงการดังน้ี 

1.1 โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม จัดอบรมอาสมัครสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดาน

การตรวจเตานมดวยตนเอง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 ณ  หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี กลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาทีผู่รบัผิดชอบงานมะเรง็เตานมในพื้นที่ โซนที่ 3  และ 

อาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ โซนที่ 3  รวมทัง้สิ้น 87 คน 

1.2  โครงการสตรีไทย หวงใยสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรมใหความรูการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว เพื่อปองกัน โรคไมติดตอเรื้อรัง (มะเรง็เตานม มะเรง็ปากมดลูกเบาหวาน ความดันโลหิตสงู  หลอดเลือด

สมอง) ในวันที่  11 กุมภาพันธ  2558     ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมอืง  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุมเปาหมาย

ประกอบดวย กลุมขาราชการสตรีและแมบาน จากหนวยงานตางๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น  200  คน 

2. แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับและทอนํ้าดี ดวยวิธีอัลตราซาวด ประจําเดือน กมุภาพันธ  2558 

• 3 กุมภาพันธ  2558  อําเภอทุงศรีอุดม 

• 10 กุมภาพันธ  2558  อําเภอเดชอุดม    

• 17 กุมภาพันธ  2558  อําเภอนาเยีย 

• 24 กุมภาพันธ  2558  อําเภอโขงเจียม 

 

5.13 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
 

การพัฒนามาตรฐานการบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(EHA) 

  ตามที่ จังหวัดไดแจงให สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินการประสานงานกบั เทศบาลตางๆ ในการสมัคร
เพื่อรบัการประเมิน EHA ซึ่งมีเทศบาลสมัครทั้งหมด 35 แหง (จากเทศบาลทั้งหมด 59 แหง) จังหวัดขอแจงกรอบ
การดําเนินงาน ดังน้ี 

• ใหมีการประเมินตนเอง (สสอ./รพช./รพ.สต. และ เทศบาล) ภายใน 10 กุมภาพันธ 2558 



• ทีมจงัหวัดออกประเมิน (เมื่อผลการประเมินตนเองผานเกณฑ) ภายใน 15 มีนาคม 2558 

• ทีมระดับเขต/กรม ออกประเมิน(เฉพาะ ที่มีผลการประเมินจากระดับจงัหวัดผานเกณฑ)  
มีนาคม – เมษายน 58 

 
5.14  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ               ไมมี 
 
5.15  กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ            ไมม ี
 
5.16  งานบริการสุขภาพ                        ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

6.1 สาธารณสุขอําเภอ  

• การจัดการคุณภาพขอมูล อยูระหวางรางคําสั่ง 

• FCT ขอความรวมมือพื้นที่ชวยประสาน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนขบวนการ 

• DHS-PCA กําหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู ดูงานแบบสัญจรระหวางอําเภอ 

• การประกวด สสอ./รพ.สต. มติกลุมฯ ใหกําหนดตัวแทนในการเขาประกวด 
ปงบประมาณ 2558 มีมติ เลอืก สสอ.มวงสามสิบ เปนตัวแทน 
                        เลือก รพ.สต.โซนละ 1 แหง 

 

6.2 โรงพยาบาล     
       

 โรงพยาบาลนาจะหลวย ขอเชิญรวมเปนเกียรติในการเปดตึกสงฒอาพาธ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืนๆ ไมม ี
 
 

ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ..................................................ผูบันทกึรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                               (นางสิริพร  วงศตรี) 
             หัวหนากลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงช่ือ...................................................ผูรบัรองรายงานการประชุม 
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



                                              ประธานการประชุม 
 


