
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 2 / 2555 
วันที่  28  กุมภาพันธ  2555  เวลา 13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางสาวไพรัช  บุญจรัส   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
7. นพ.ทรงเกยีรติ เล็กตระกูล    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. พญ.อมรรัตน  เทพากรณ    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
9. นางโชติกา  องอาจณรงค    แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 
10. นางจิรังกูร  ณฐัรังษี            แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7อุบลราชธานี 
11. นายนิธิ  ปรัสรา     แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
12. นายพรชัย  บัวสุวรรณ    แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5 
13. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
14. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
15. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบคุคล 
16. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
17. นายประทีป บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
18. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
19. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
20. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
21. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
22. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
23. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
24. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติกร 
25. นพ.สุเมธ  นิยกิจ     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
     มหาวชิราลงกรณ 
26. นพ.ธวัติ  บุญไทย      ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
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27. นพ.ดนยั  เจยีรกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
28. นพ.สุทธินันท  โคตะสิน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
29. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
30. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
31. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
32. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา     ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
33. นพ.พัฒนา   ตนัสกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
34. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
35. นพ.ทนง คําศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
36. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
37. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
38. นพ.พิสิษฐ  เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
39. พญ.ปทมา  สงวนตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
40. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
41. นายสมัย  พูลทอง      สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
42. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
43. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
44. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
45. นายประสพ  สารสมัคร     สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
46. นายยุรวัฒ  ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
47. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
48. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
49. นายณรงค แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
50. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
51. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
52. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
53. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
54. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
55. นายมัธยม  สุพัฒน     สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
56. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
57. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
58. นายประกอบ ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
59. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
60. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
61. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
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62. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
63. นายชนะ  หอมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
64. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
65. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
66. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
67. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางฯ 
68. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
69. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
70. นายสมบัติ  มูลศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
71. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
72. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
73. นายณัทกร  วทิิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
74. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
75. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
76. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
77. นางดารณี   เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นายปญญาวุธ  ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นายชัยชาญ  บุญคูณ          นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางอุษณยี    เกิดมี             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางลําดวน  ศรีขาว  นักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางวลีรัตน  อภัยบัณฑิตกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นส.ภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางนิภากร ธานี  จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางสาวพิมนทิพา มาลาหอม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางเยาวลักษณ โภคละทวพีงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางฉัฏฉวี  ใจแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางวราภรณ  วิตตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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97. นายระวี  แววศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางจิรวัฒน  สุสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นายจกัรพันธ  บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายปยะมิตร  สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางสุกัญญา  หะซะน ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางรสสุคนธ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นายอุดม  พงษพิละ จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางสุภาภรณ อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นายวีระพันธ  ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นางกุลชาธนนัต  พลินรัชตธนะเดช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นายอรุณ  บุญสราง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางมณวีรรณ  โคนถอน จพ.พัสดุชํานาญงาน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นางชุติมันต  อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. วาท่ีรต.ณัฏฐากร  พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
112. นส.จุฑารัตน  ฉิมพลี นักการแพทยแผนไทย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
113. นส.นิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
114. นส.จิรภร  วิลัยรัตน นักวิชาการการเงินและบัญชี  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
115. นายสมบัติ  ขัดโพธ์ิ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
116. นางพิชญาภา  ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
117. นส.เสาวลักษณ  ภาคทอง นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
118. นางฑิฆัมพร  พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
119. นางกมลรัตน  วงษา เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
120. นายวิวัฒน  ถ่ินถาวร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
121. นางทองพรรณ  ภกัด ี นักจัดการท่ัวไปชํานาญการ  รพ.มวงสามสิบ 
122. นายสุระ  เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
123. นางพัฒนาพร  อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เข่ืองใน 
124. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตาลสุม 
125. นางเตือนจิตร  สมเสนาะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
126. นางเนตรนภิส  พันธุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.มวงสามสิบ 
127. นส.พรทิพย  สมวัน จพ.การเงินและบัญชี   รพ.เข่ืองใน 
128. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.มวงสามสิบ 
129. นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ดอนมดแดง 
130. นางธนพร  แกวเนตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
131. นายจตุพล  พยัฒทา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
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132. นายสันติ  ฝกทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.นาตาล 
133. นายอรรถวิทย  วงศมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม 
134. นส.มาลัยพร  พลสิมมา จพ.เวชสถิติชํานาญงาน   รพ.ศรีเมืองใหม 
135. นส.สุภาภรณ  พุฒผา นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตระการพชืผล 
136. นางกัญญวรา  อุปนิสากร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพชืผล 
137. นางบุษบา  การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพชืผล 
138. นส.รัตชพร  กาละปตย นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.เขมราฐ 
139. นางพัชรี  อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.นาตาล 
140. นายวิษณุพร  รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพืชผล 
141. นางอภัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
142. นางยมลภัทร  คลังแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผน  รพ.โพธ์ิไทร 
143. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
144. นายจิรศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
145. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
146. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สสอ.นาเยีย 
147. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
148. นายตรองทรัพย  สายกนก นกัวิเคราะหนโยบายและแผน  รพ.โขงเจียม 
149. นางกาญจนสิรี  เสรีรัตนาคร พยาบาลวิชาชีพ   รพ.วารินชําราบ 
150. นายเอกรัฐ  แกวสงา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.วารินชําราบ 
151. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางฯ 
152. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
153. นายวรายุธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 
154. นายพิจติร  แกวสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 
155. นายพิทักษ  ทองทวน นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.พิบูลฯ 
156. นายณรงคชัย  วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สิรินธร 
157. นส.วรรณฤดี  ถอนเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สสอ.พิบูลฯ 
158. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.น้ํายืน 
159. นายจิตร  ม่ังมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.น้ํายืน 
160. นส.นภาพร  หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สสอ.น้ํายืน 
161. นายพิทักษ  บุตรโท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.น้ํายืน 
162. นางไพรสุรีย  บุญหอ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.บุณฑริก 
163. นายอาณตัิ  บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.บุณฑริก 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

  1.สถาบันนิดา สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพอแมบุญธรรมแกเยาวชนท่ีกระทําความผิด ไม
มีผูดูแล  ใหคําแนะนําตลอดจน เพื่อเชิดชูคนทําความดี จะดําเนินการมอบโลรางวัลในระดับจังหวัด ในท่ีประชุม
หัวหนาสวนราชการ ปชส.ใหสมาชิกศิษยเกานิดา รวมงานท่ีวิทยาลัยอิสเทร์ินวันท่ี 2 มีนาคม 2555  
 2. จัดต้ังกองทุน อสม.จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณเบื้องตนประมาณ 1 ลานบาท
เศษ โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชวยเหลือดูแลครอบครัวและพัฒนา อสม.จังหวัด
อุบลราชธานีใหมีความรูความเช่ียวชาญในหนาท่ีของตนเอง 
 3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเชิญประชุมรับฟงนโยบาย การรณรงคพัฒนางาน
สาธารณสุข  วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 กําหนดวันรณรงคระหวาง 1-20 มีนาคม 2555  
 4. วันท่ี  6-7 มีนาคม 2555 รมต.กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจตรวจเยี่ยมอุบลราชธานีพรอมกับ
เปดงาน ประชุมวิชาการบริการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ท่ี รร.สุนีย แกรนด 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  

   ไมมีวาระประชุมติดตาม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 

• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
นําเสนอขอมูลการสงตอผูปวย ภายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอส่ังการ: มอบนพ.ทรงเกยีรติ ศึกษาตอถึงสาเหตุการเกดิ 

• ศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี 
ขอความรวมมือในการขับเคลื่อน นโยบายรัฐมนตรีขอท่ี 16 ขอรายช่ือผูรับผิดชอบ แลวทางศูนย 

สุขภาพจิตฯจะเชิญประชุม เพื่อวางแผนดําเนินงานอีกคร้ัง 
ขอส่ังการ: มอบทานผูอํานวยการนําเสนอโครงการโมบายคลายเครียด เขต 13 ในวันท่ี 2 มีนาคม 2555 ในการ
ประชุม คปสข.ท่ีจังหวดัยโสธร 

• โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
แผนการติดตามเปนพี่เล้ียงวชิาการเพ่ือยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน 

โรงพยาบาลทุกแหงในจงัหวดัอุบราชธานี ซ่ึงเปาหมายป 2555 ตองการใหโรงพยาบาลทุกแหงผานเกณฑข้ัน 3 ตาม
แนวทางการพฒันาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจติเวชท้ัง 5 ดาน ซ่ึงจะออกปฏิบัติงานตามแผนดังนี ้
 5  มีนาคม 2555  รพ.ตระการพชืผล 
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 9  มีนาคม 2555  รพ.สิรินธร 
 12 มีนาคม 2555  รพ.นาจะหลวย 
 27 มีนาคม 2555  รพ.มวงสามสิบ 

• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
การรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 1/2555 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
   

 1.กลุมงานบริหาร 

งานการเจาหนาท่ี  

1.การประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการเพื่อเล่ือนเงินเดือนขาราชการ   ณ วันท่ี 1 เมษายน 2555 (รอบ ท่ี 1 
ตั้งแต วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันท่ี 30 มีนาคม 2555)   ใหทุกหนวยงาน/กลุมงานในสังกัด สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัอุบลราชธานี สงแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ  ตามหนังสือท่ี อบ 0027.001/ว 
3903 ลงวันท่ี 23 กุมภาพนัธ 2555 ท่ี กลุมงานบริหารทั่วไป สนง.สสจ.อบ. ภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2555 หรือ ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเวปไซด  http://ssj01.phoubon.in.th/html/salary55.htm  
2.พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ  สําหรับแพทย ทันตแพทย    และเภสัชกร  ท่ี
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา  
      มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ กรณีไมทําเวชปฏิบัติ  จํานวน  3  ราย 
       1. นางกนกวรรณ  มุจรินทร   ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 
ฯ  ตั้งแตวันท่ี   1  มีนาคม  2555 เปนตนไป  
       2. นายอุทัย เอ้ือพัฒนาพานิชย  ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ดอนมดแดง ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต
วันท่ี 1  มีนาคม  2555   เปนตนไป 
       3. ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี ขอรับเงินเพิม่พิเศษ   ตั้งแต
วันท่ี 1  มีนาคม  2555   เปนตนไป 
3. การพิจารณาคาตอบจังหวดัอุบลราชธานี  
      กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี ขออนุมัติปรับเพิ่มคา ตอบแทน 
แพทยผูเชีย่วชาญเฉพาะทางเวชศาสตรฉุกเฉินท่ีปฏิบัติงานหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน จากเดิม 1,100 บาท / 8 ช่ัวโมง 

ปรับเพิ่มเปน 4,500 บาท/8 ช่ัวโมง เสนอเพื่อพิจารณา  

4. งานการเงิน  

4.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน มกราคม 2555 click ดูรายละเอียด 
                  โซน 1      - แมขาย สงครบทุกแหง 
                                   - ลูกขาย     - ท่ีสงไมครบ คือ เข่ืองใน เมือง ดอนมดแดง  
                                                      - ไมสงคือ ตาลสุม  

http://www.phoubon.in.th/meeting/profile/NO.1%20Report%20Finance.xls
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              ขอใหสสอ./รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนิน 
การสงงบ ใหทันตามกําหนดทุกประจําเดอืนและใหมีการตรวจสอบผลการสงดวยวาสงผานหรือไม  
อยางไร โดยปฏิบัติ อยางสมํ่าเสมอ ทุกเดือน  

4.2 แจงผลคะแนน คุณภาพรายงานการเงิน ป 2554 
               จากการสงรายงานการเงินงบทดลองประจําเดอืนของ แมขายและลูกขาย ในสังกัดสํานักงาน สาธารณสุข
จังหวดัอุบลฯ  ท่ีไดสงรายงานผานWeb กลุมประกันสุขภาพ  สป. ระบบไดประมวลผลการ ตรวจคุณภาพรายงาน
ฯ ป 2554 ผลการตรวจคุณภาพรายงานงบทดลองผานระบบ  
               พบวา แมขายท่ีผานเกณฑการประเมิน (รอยละ90) จํานวน 12 แหง คือ  รพศ.สรรพสิทธ์ิประสงค รพช.
เขมราฐ นาจะหลวย ตระการฯ กุดขาวปุน มวงสามสิบ ตาลสุม โพธ์ิไทร สําโรง สิรินธร ทุงศรีอุดมและเดช
อุดม  นอกนัน้ไมผานเกณฑ จํานวน 10แหง ลูกขาย ท่ีผานเกณฑ จํานวน 3 แหง คือ ลูกขายมวงสามสิบ โพธ์ิไทร
และสิรินธร นอกนั้นไมผานเกณฑ 
 4.3   การเฝาระวังการเงินการคลัง 
     4.3.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับไตรมาสท่ี     1/2555 มี
ผลการประเมิน ดังนี ้
         1.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 7 จํานวน 8 แหง คือ ศรีเมืองใหม โขงเจียม เขมราฐ 
กุดขาวปุน วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร นาตาลและ 50 พรรษาฯ 
         2.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 6 จํานวน 3 แหง คือ โพธ์ิไทร สิรินธร ทุงศรีอุดม 
        3.โรงพยาบาลท่ีมีสถานการณการเงินระดบัปกติ จํานวน 3 แหง คือ รพศ./รพช.เข่ืองใน และรพช.น้าํยืน 
และในงวดประจําเดือน มกราคม 2555 จังหวัดไดเฝาระวังการเงิน การคลัง โรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI พบวา 
กลุมท่ีมีความเส่ียงระดับ 7 และ 6 ยังกลุมโรงพยาบาลเดิม และโรงพยาบาลท่ีอยูในระดับปกติ กเ็ปนกลุมเดิม 
          ดังนั้น ในกลุมโรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 7และ 6 คณะ CFO ระดับจังหวัด จะไดมีการ พิจารณา 
เสนอใหความชวยเหลือ ในระดับจังหวดั และเสนอขอความชวยเหลือ ตามเกณฑ สวน กลาง ในโอกาสตอไป 
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     4.3.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือนมกราคม 2555 
         แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับ 30 มกราคม 2555 
เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง 
         จากขอมูลพบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ จํานวน  14 แหง 
          โซน 1 คือ 50พรรษา  ตามสุม 
          โซน 2 คือ ตระการฯ กุดขาวปุน โพธ์ิไทร นาตาล ศรีเมืองใหม 
          โซน 3 คือ ทุกแหง (สิรินธร โขงเจียม สําโรง วารินฯ พิบูลฯ) 
        โซน 4 คือ เดชอุดม ทุงศรีอุดม 
      4.3.3 ตาราง CFO ประจําเดอืนมกราคม 2555          
                     
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข  

2.1 การเตรียมการประกวดสถานบริการสาธารณสุขดีเดน ประจําป 2555  
         การประกวดสํานกังานสาธารณสุขอําเภอและรพ.สต.ดีเดน  เพื่อเปนตัวแทน เขารวมประกวด ระดับเขต, 
ระดับภาค, และระดับประเทศ  ประจําป 2555    

o ระดับโซน 1-4  สงผลใหจังหวัดภายในเดือนมีนาคม 2555   
o ระดับจังหวดั    ออกประกวดภายในเดือน เมษายน 2555  
o ระดับเขต       มาประกวดภายในเดือน พฤษภาคม 2555  

2.2  งบดําเนินการ รพ.สต.(60,000/แหง)  
            ขณะน้ี ทุกอําเภอสงแผนครบแลว และกําลังทยอย ขออนุมัติโครงการ เพื่อประกอบการเบิกจาย วางฎีกายืม
เงินดําเนินการ ซ่ึงสนับสนุนการดําเนนิงานหมูบานจัดการสุขภาพ ในกระบวนการ ประชาคม และแกไขปญหา
สาธารณสุข 

2.3 การดําเนินงานหมูบานจดัการสุขภาพ 
           ปญหาสาธารณสุขท่ีไดจากการทําประชาคมในหวงเดือนท่ีผานมา บางพ้ืนท่ีมีการจัดทําแผน และดําเนินการ
แกไขปญหาแลว พรอมท่ีจะรับการประเมินจากระดับจังหวัด จึงขอใหอําเภอ ท่ีพรอมรับการประเมินแจงความ
จํานงในวันนี ้  เพื่อท่ีจะดําเนนิการในข้ันตอนตอไป 

2.4 การดําเนินงานกองทุนสุขภาพตําบล  
          ขณะน้ี สปสช.โอนเงินสนับสนุนใหกองทุนตําบลแลว จึงขอใหทุกอําเภอ เรงรัดการจัดทํา แผนสุขภาพตําบล 
เพื่อเสนอนําเขาระบบการพิจารณาสนับสนนุงบของกองทุนตําบล โดยเฉพาะ ตําบลท่ีจะเปนตําบลจัดการสุขภาพ
ซ่ึงมีเปาหมายอําเภอละ1 ตําบล (เปาหมายจากการตรวจราชการ) 
          และขอใหทุกอําเภอสงรายช่ือเปาหมายตําบลจัดการสุขภาพอําเภอละ 1 ตําบล ภายในวันนี ้ 
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2.5 การออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวดั  
      กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบท่ี 1/ 2555 วันท่ี  13 - 22  มีนาคม  2555 

ขอส่ังการ: การนิเทศงานรอบท่ี 1/2555 ให เปนไปในแนวทางเดียวกันกับประเดน็การตรวจราชการ5 คณะ 

2.6  การจัดทําคําขอของ รพ.สต. ป 2556  

จังหวดัอุบลฯไดดําเนินการจัดทําคําขอป 2556 เรียบรอยแลว ซ่ีงประกอบดวย 
6.1 คอมพิวเตอรโนตบุค            6.2 มอเตอรไซด 
6.3 ซอมบํารุง รพ.สต                 6.4 บานพกั 
6.5 การทํางานเชิงรุก จังหวัดเสนอกรอบ หมูบานจัดการ ประชาคม 2000 บาท แกปญหา 5000 บาท 

 

ถาอําเภอเสนองบมาตํ่ากวา จะใชหลักการจงัหวัด ถาเสนองบมากกวา จะใชตวัเลขอําเภอ รอจัดทํา 
รายละเอียด ประกอบคําขอภายหลัง (ซอมอะไร อยางไร) เข่ืองใน มวง ไมตั้งงบซอมมา จังหวดัต้ังให ใหทบทวน
ความเหมาะสม  (ประชาคมหมูบานจดัการ 2,000.  แกไขปญหาสาธารณสุข 5,000.) 
 

3. กลุมงานควบคุมโรค 
 

3.1 ผลการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื ป 2555 
 - ใหพื้นท่ีประเมินตนเอง สงภายใน 15 มีนาคม 2555  
 - รพ.สต. กรอกขอมูลท่ีเปนเหตุผิดปกติ สงสํานักระบาดวทิยา 
3.2 รายงานสถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 โรคไขเลือดออก 
 เปาหมายป 2555 ปวยไมเกิน 35.54 : แสนประชากร จังหวัดอุบลราชธานีพบผูปวย 6 ราย ลาสุดพบที่
อําเภอตระการพืชผล ม.9 ต.กุดยาลวน อ.เมือง จํานวน 2 ราย สิรินธร 2 ราย บุณฑริก 1 ราย 
3.3  สรุปผลการดําเนินงานวณัโรคเดือนมกราคม 2555 
 เดือนมกราคม พบผูปวยจํานวน 128 ราย ผูปวยรายใหม 84 ราย อําเภอตระการพืชผลพบมากท่ีสุด 12 ราย 
สวนใหญมีการ admit ตามเกณฑ ไมผานเกณฑเพียง 6 อําเภอ  พบผูติดเช้ือ  HIV 4 ราย ในการคัดกรอง วัณโรคโดย
การสัมภาษณ100% พบวา มีจํานวน 5 อําเภอท่ียังดําเนนิการไมไดตามเปาหมาย การเยี่ยมบานในระยะเขมขนพบวา
มี 12 อําเภอไมปรากฏรายงาน Success rate 7 เดือน รอยละ 95.5 
3.4  สถานการณเอดส 
 ข้ึนทะเบียน 50 ราย 
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4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 4.1 สสจ.รวมกับศูนยอนามัยท่ี๗ อุบลฯ และสคร.๗ อุบลฯ จะออกประเมินรับรอง ซํ้าโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพ ป ๒๕๕๕ และประเมินการดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) จํานวน ๕ แหง ดังนี ้ 

•  23 เม.ย.55  (บาย)   รพ.กุดขาวปุน  
•  24 เม.ย.55  (เชา)    รพ.เขมราฐ 

                    (บาย)   รพ.ดอนมดแดง  
•  25 เม.ย.55   (เชา)    รพ.บุณฑริก 

                    (บาย)   รพ.นาจะหลวย  

4.2 ขยายผลพ้ืนท่ีตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว ป 2555 คือ ตําบลหนองไขนก  
อําเภอ มวงสามสิบโดยศูนยอนามัยท่ี ๗ อุบลราชธานี เชิญผูรับผิดชอบงานภายในตําบล จํานวน 8 คน เขาประชุม
เชิงปฏิบัติการในวนัท่ี 8 – 9 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมกิจตรง วิลล 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

 5.1 มอบชอดอกไมแสดงความยินดี ใหแก นางสาวมุกระว ี รัตนวิบูลย  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ  TO BE NUMBER ONE IDOLS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากการประกวด TO BE NUMBER 
ONE IDOLS ระดับภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ   เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพนัธ 2555  ณ หางสรรพสินคา เดอะมอลล 
นครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  เพื่อเปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS 
ระดับประเทศ  ป 2555 ณ  กรุงเทพมหานคร 

 5.2 ขอใหเครือขายเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกระดับติดตามดูแลผูพยายามฆาตัวตาย และผูปวยกลุมเส่ียง 
โดยเฉพาะผูปวยจติเวช ในพืน้ท่ี เพื่อเฝาระวังปองกัน ปญหาการฆาตัวตาย ในพ้ืนท่ี (ตลุาคม 2554-กุมภาพันธ 2555 
มีผูปวยจิตเวชฆาตัวตายสําเร็จ  จํานวน 5 ราย) 

 5.3 ขอเชิญเภสัชกร /พยาบาลจิตเวชใน รพช.ทุกแหง และพยาบาลจติเวชใน รพ.สต. เขารวมประชุมเชิง
ปฎิบัติการ การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในสถาน บริการสาธารณสุขทุกระดับ ดงันี ้ 

 ลําดับ   วัน /เดือน/ ป       สถานท่ี      เวลา   ทีมพี่เล้ียงพัฒนามาตรฐานระบบฯ  

1   5 มีนาคม 2555   รพ.ตระการพชืผล  08.30 -16.00    - รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ  
  - ศูนยสุขภาพจิตท่ี 7  
  - รพ.สรรพสิทธิประสงค  
  - สนง.สสจ.อุบลราชธานี  

2   6 มีนาคม 2555   รพ.มวงสามสิบ  08.30 -16.00  

3   9 มีนาคม 2555   รพ.สิรินธร  08.30 -16.00  

4  12 มีนาคม 2555   รพ.นาจะหลวย  08.30 -16.00  
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 5.4 เชิญบุคลากร ผูรับผิดชอบงานศูนย  พึ่งไดและเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการบริการ ในศูนยพึ่ง
ได  โรงพยาบาลศูนยศูนย/โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง  เขารวมประชุมเชิงปฎิบัตการ การพัฒนาศักยภาพ เครือขาย
การใชโปรแกรมขอมูลการชวยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรง  จังหวดัอุบลราชธานี ในวนัท่ี 23 
มีนาคม    2555 ณ หองประชุม 1  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั อุบลราชธานี  
 
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค  ไมมีวาระการประชุม 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  

 7.1 วันท่ี 7 – 9 มีนาคม ๒๕๕๕ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวดัอุบลราชธานีรวมกับสถาบัน 
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จะจัดประชุมวชิาการ การแพทยฉุกเฉินระดบัชาติ ประจาป 2555 คร้ังท่ี 6 " การแพทย
ฉุกเฉินไทย ฝาภัยพิบัติ 2012 " ณ โรงแรมสุนียแกรนด จ.อุบลราชธานี 
 7.2 เรียนเชิญผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางานทุกทาน รวมตอนรับคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน 
แหงชาติในโอกาสเดินทางตรวจเยีย่มและดูงานศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวดัอุบลราชธานี ในวนัท่ี 
6  มีนาคม  ๒๕๕๕ เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวดัอุบลราชธานี  อาคาร 
โอทอป ช้ัน 2 
 

8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
 

8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนมกราคม  2555 
       ขอมูลจังหวัด รอยละ 99.99 (ไมนําคาวางงวดท่ี 4 มาคิดความครอบคลุม)     
       ขอมูลสปสช. รอยละ 99.956 

 8.2 สรุปการสงขอมูลผูปวยในทันเวลา และขอมูล CMI  
   
 

9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

1. กลุมเปาหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)ขนาดใหญ/ศูนยสุขภาพ 
ชุมชนเมือง (ศสม.) 

2.ขอใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ  โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 

3.ขอใหทุกอําเภอใชเกณฑการเยี่ยมบานของจังหวดัอุตรดติถ+และสํานักการพยาบาลเปนแนวทาง 
เยี่ยมบานในชุมชน 

 

4. แนวทางการสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) คุณภาพแมแบบ 
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10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1  สรุปความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ PMQA เดือน กุมภาพันธ 2555        กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการขอรายงานความกาวหนาของการ 
ดําเนินงาน PMQA ประจําเดือน กุมภาพันธ 2555  

10.2  การประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะหลัก ตามความเปนจริง และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป 2555 ของหนวยงานในสังกดัสํานักงานสาธารณสุขจังอุบลราชธานี  แจงข้ันตอนการ ดําเนินการประเมิน 
สมรรถนะใหมตามความเปนจริง และจัดทําแผนพัฒนา บุคลากรตาม สมรรถนะ ประจําป 2555 ใหทุกหนวยงาน
ดําเนินการตามแบบฟอรม 

10.3  กระบวนงานการลงขอมูลในโปรแกรมพัฒนาบุคลากร(Dev-PhoUbon) 
             สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานีขอใหทุกหนวยงานแจงใหบุคลากรทุกคนตรวจสอบและ กรอก
ฐานขอมูลบุคลากรและฐานขอมูลการไปราชการในโปรแกรมพัฒนาบุคลากร(Dev-PhoUbon)เพื่อเก็บเปน
ฐานขอมูล ของบุคลากรแตละคน และสรุปประเมินผลการพัฒนา บุคลากรรายป 

 
10.4  โครงการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด จงัหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2555 

        กลุมงานทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด  จังหวดั
อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  2555 ข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ประจําป 2555 ทุนจังหวัดอุบลราชธานีบรรจุ  มีจิตสํานึกรักบานเกดิ และ เขาปฏิบัติงานในหนวย
บริการ ตามท่ีไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา ไดครบกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาพยาบาล ท่ีรับทุนจังหวัด
อุบลราชธานีท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา จาก วพบ. สรรพสิทธิประสงค และ วพบ. สุรินทร  จํานวน 150 คน  โดยจัด
อบรมระหวาง วันท่ี  9-10 มีนาคม  2555 ณ ศูนย  ฝกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
 
11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 

 11.1 สรุปผลการดําเนินงานทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนกุมภาพันธ 2555  
 

1 หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี (คาราวานฯ) 
 2 รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  

11.2 แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  

• วันท่ี 2 มีนาคม 2555 บานดงนา หมูท่ี 5  ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม  
• วันท่ี 8 มีนาคม 2555 บานฝงเพ หมูท่ี 1  ตําบลพรสวรรค อําเภอนาจะหลวย  
• วันท่ี 22 มีนาคม 2555 บานโพธ์ิเงิน หมูท่ี 12  ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก 

11.3  แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี 
11.4  แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

วันท่ี 20 มีนาคม 2555 
 

http://www.phoubon.in.th/meeting/profile/File%20patt%20gr.pdf
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12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

ไมมีวาระการประชุม 

13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 13.1 ผาปาเพื่อสมทบทุนจัดต้ังกองทุนเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อผูปวยไตวายเร้ือรัง จังหวดัอุบลราชธานี  
       ขอเชิญ หัวหนากลุมงาน หวัหนางาน  สาธารณสุขอําเภอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกทาน รวม
เปนเจาภาพ ทอดผาปาสมทบทุนจัดต้ังกองทุนเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อผูปวยไตวายเร้ือรัง จังหวดัอุบลราชธานี โดย
กําหนดการ วนัท่ี 7 มีนาคม 2555 ตั้งกองผาปาท่ี หองประชุม 1  สนง.สสจ.อุบลราชธานี  ทอดผาปาในวนัท่ี 8 เดือน 
มีนาคม  2555 (วันไตโลก)  ตั้งกองผาปาท่ี หองประชุม 1  สนง.สสจ.อุบลราชธานี      
       ขอความรวมมือสงเงินสมทบทุนดังกลาวภายในวันท่ี 7  มีนาคม 2555  ท่ีงานการเงิน สนง.สสจ.
อุบลราชธานี และขอเชิญรวมพิธี ในวนัที 8 มีนาคม 2555  เวลา 10.00 น.   
 

 13.2 การตรวจคนหามะเร็งตับและทอน้ําดดีวยวิธี อัลตราซาว    

            ติดตามการคนหากลุมเปาหมายในการดําเนินงาน  กําหนดสงขอมูลกลุมเปาหมาย จากกลุมประชาชน
ท่ัวไป และกลุมขาราชการ   ภายใน 20 กุมภาพันธ 2555 นั้น ยังไมมีอําเภอใด ท่ีสงขอมูลให งาน NCD  (จากการ
สอบถามพบวาอยูในระหวางดําเนินการสํารวจขอมูล)  เพื่อเปน การเตรียมทีม และกําหนดแนวทางปฏิบัติในพื้นท่ี  
        ขอเชิญคณะทํางานรวมประชุม ในวนัศุกรท่ี 9 มีนาคม 2555  ท่ี หองประชุม 1 สนง.สสจ. อุบลราชธานี  

 13.3 การดําเนนิงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพป 2555  

งาน NCD ไดประสานความรวมมือทุกอําเภอ ในการดําเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพ ตาม
แนวทางท่ีกําหนดคือ ดําเนนิงานในระดับชุมชน  โดยเฉลี่ย  รพ.สต.ละ 2-3 หมูบานๆ ละ 10,000 บาท  และใหสง 
เปาหมายหมูบาน  ระยะเวลาท่ีจะดําเนินงาน  สงใหงานควบคุมโรค ไมติดตอ ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 นัน้ 
พบวา มีอําเภอท่ียังไมสงหมูบานเปาหมาย ดังนี ้ 

โซนท่ี 1   เมือง , เหลาเสือโกก, ตาลสุม 
โซนท่ี 2   ศรีเมืองใหม 
โซนท่ี 3   วารินชําราบ , พิบูลมังสาหาร ,สวางวีระวงศ ,นาเยยี 
โซนท่ี 4   สงครบทุกอําเภอ 
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งบประมาณในการดําเนินงาน คือ งบปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสุขภาพ ป 2555 สปสช.ไดเปล่ียนทิศ 

ทางการจัดสรรเงิน โดยนําเงิน ปรับเปล่ียนฯ ไปรวมในเงิน PP specific group แลว  ขอใหทุกเครือขาย จัดสรรเงิน
ดําเนินงานให รพ.สต. และ กาํกับการ ดําเนนิงาน ใหแลวเสร็จภายใน มีนาคม 2555 
 

13.4  รายงานความกาวหนาการตรวจมะเร็งปากมดลูก ป 2555 (ผลงานเปาหมาย ไมต่าํกวา รอยละ 20) 
อําเภอท่ีมีผลการดําเนินงานสูงสุดคือ อ.ศรีเมืองใหม (รอยละ 9.87)อําเภอท่ียังไมมีผลงาน 2 อําเภอ ไดแก  
         1. กุดขาวปุน (ไฟล P 140 ราย ยังไมมี P+C)    

2. นาเยยี(ไฟลP 289 ราย ยังไมมี P+C) 
3. ผลงานสะสม เปาหมาย ไมต่าํกวา รอยละ 80 อําเภอที่มีผลงานสะสม 3 ป สูงสุด คือ อ.มวง 

สามสิบ (63.37) โพธ์ิไทร (61.14) นาจะหลวย (59.90) สวนอําเภอท่ีมีผลงานต่ํากวา รอยละ 40 (สะสม) มี 
6 อําเภอ โดยอําเภอท่ีผลงานสะสมตํ่าท่ีสุดคือ อําเภอนาเยีย (รอยละ 27.32) 
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

  14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 
  14.2  โครงการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ 
  14.3  การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหิตและ
เบาหวาน 
 

14.4  ขอความรวมมือทุกอําเภอดําเนนิการรณรงคคัดกรองเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง 
ระหวาง วันท่ี  1 – 20  มีนาคม  2555 
 

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  

ไมมีวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

1. การตรวจคัดกรองนิ่ว หากพบความผิดปกติ สถานบริการในโซน 3 ทุกแหงใหสงตอคนไขมา 
ท่ีรพ.วารินชําราบ โซน 4  สงตอไปท่ี รพร.เดชอุดมโซน 1-2 สงตอ รพศ.สรรพสิทธิประสงค 

2. ขออนุญาตนําช่ือหัวหนากลุมงาน/ผอ.รพช./สสอ.ใสในใบฎีกา เพื่อใชในการทอดผาปา 
3. สมุนไพรรางจดื เดชอุดมสามารถปลูกไดแลว 10,000 บาท เห็นควรให อสม.ไปแพรกระจาย 

ปลูกในหมูบาน 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 
 

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

   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
    (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
 


