
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 3/2554 
วันที่  30  มีนาคม  2554  เวลา 13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นายสุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางสาวไพรัช  บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธานี  
5. นายสุพจน  บุญทา                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธาน ี
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ    ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธานี 
7. นายทรงเกยีรติ  เล็กตระกูล  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ 
                                                                                        ประสงค 
8. นายถวิล  กล่ินวิมล    ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
9. นางสาวพรรณทิพา  แกวมาตย   ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สรรพสิทธิประสงค 
10. นายอานภุาพ  แสนใจ                     แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
11. นายพรชัย  บัวสุวรรณ    ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานี 
12. นางสาวธีราภา  ธานี    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
13. นางสิริพร  วงศตรี                 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
14. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง           หัวหนากลุมงานบริหาร 
15. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
16. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ            
17. นางนภาพร  จนัทนบ                                          หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต   
18. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
19. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
20. นายพรประเสริฐ  อุนคํา                                          หัวหนางานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
21. นางลําดวน  ศรีขาว    หัวหนางานการเงิน     
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22. นางสาวอลิษา สุพรรณ                                          หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
23. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์     หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
24. นายสุเมธ  นิยกิจ          แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐พรรษา  
                                                                                         มหาวชิราลงกรณ         
25. นางทองพรรณ  ภกัด ี    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
26. นายดนัย  เจียรกุล                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
27. นายอุดม  โบจรัส    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
28. นายภิรักษ  รุงพฒันาชัยกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
29. นายพัฒนา ตนัสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
30. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
31. นายณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
32. นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ                ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
33. นายพิทักษพงษ  จันทรแดง                ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
34. นายประวีร  คําศรีสุข    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
35. นางไพรสุรีย  บุญหอ    แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
36. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
37. นายสมัย  พูลทอง    สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
38. นายธนายุทธ  ศรไชย    สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
39. นายสัมพันธ  กุลพร                             สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
40. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
41. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร   สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
42. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
43. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
44.  นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
45. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
46. นายอดุลย  วรรณชาติ    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
47. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
48. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
49. นายทนงศักดิ์  หลักเขต                 สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
50. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอวางวีระวงศ 
51. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
52. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
53. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
54. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
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55. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
56. นายพีระพล เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
57. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
58. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
59. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
60. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
61. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
62. นายสรพงษ   ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
63. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
64. นายปรีชา  ทองมูล        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
65. นางดารณี  เผาผา         จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
66. นางอุษณยี  เกดิมี         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
67. นางสาวจินตนา  พรมลาย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
68. นายปญญาวุธ ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
69. นายจกัรพันธ      บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
70. นางพัชราภรณ   กิ่งแกว        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นายกําแหง  สมสุข        เภสัชกรชาํนาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางกิตติยาพร    ทองไทย        เภสัชกรชาํนาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางปยะพร  บุญเกิด        เจาพนกังานเภสัชกรรมชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นางสาวภาวณิ ี พุฒเขียว        เภสัชกรปฏิบัตกิาร   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางวราภรณ  วิตตะ        พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
78. นางฉัฐฉวี  ใจแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
79. นางชุติมา  นิลวรรณ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นายยุทธพล  พิมพา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
81. นางสุกัญญา  หะซะน ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
82. นางสาวภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
83. นางทิพวรรณ     โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
84. นายอรุณ  บุญสราง      จพ.สาธารณสุขชุมชน               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางสาวผองนภา พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
86. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู  นักทรัพยากรบุคคลฯ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางเนติภรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางนิภากร  ธานี จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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89. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
90. นายวิษณุ  สุภศร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
91. นางรัชนีพร  เช้ือสระคู นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
92. นางสาวเสง่ียมจิตร  สายแสง  จพ.ทันสาธารณสุขฯ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายสุระ     เสนาเทพ               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
94. นายชนะพงษ นาคใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  โรงพยาบาลดอนมดแดง 
95. นายจิรศักดิ์  รักษมณี               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลสําโรง 
96. นายชัยชาญ  บุญคูณ               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลตาลสุม 
97. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
98. นางคําปาน  ชูรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เหลาเสือโกก 
99. นายกิตติพงษ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.มวงสามสิบ 
100. นางสาวเตือนจิต  สมเสนาะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลดอนมดแดง 
101. นางพัชรา  เดชาวัตร  นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลดอนมดแดง 
102. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเสฐย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เข่ืองใน 
103. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โขงเจียม 
104. นางแกวใจ   สาระ        พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ      โรงพยาบาลนาตาล 
105. นายชนะจิต   ศรีภักด ี               นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
106. นางสาวแพรพลิาส   ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
107. นายวิษณุพร  รุงเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพืชผล 
108. นายสุพล  การกลา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      โรงพยาบาลตระการพืชผล 
109. นางสาวจิรภัสษร  สุระมูล นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลเขมราฐ 
110. นางสาวรัตนพร กาละปตย         นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.เขมราฐ 
111. นายวิระ  พวงจันทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โพธ์ิไทร 
112. นายวรายุธ  เลิศแลว  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลโขงเจียม 
113. นายพิจติร  แกวสิงห  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 
114. นางอรวรรณ  บัวขจร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางวีระวงศ 
115. นางน้ําฝน  จันทรแดง  จพ.ทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
116. นางอรทัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
117. นายเชาวฤทธ์ิ  พจมานเมธี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
118. นางสุภาภรณ  พุฒผา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
119. นายทวีศักดิ์  แกนสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เหลาเสือโกก 
120. นายนพพร  พรมภักด ี  นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
1. สรุปผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ชมรมผูสูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี 
2. ขอใหเพิ่มความตระหนักและระมัดระวังการแจกสุราเปนของรางวัลในงานร่ืนเริงหรืองานท่ี

หนวยงานสาธารณสุขมีสวนเกี่ยวของ 
ขอส่ังการ: 1. มอบกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพวิเคราะหงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุน Ontop payment เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจังหวดัศรีสะเกษ และจังหวัดใกลเคียง พรอมท้ังเชิญประชุมเพื่อหาขอสรุป โดย นพ.สสจ.จะเปน
ประธานการประชุม 

3. มอบ สสจ.โซน ทุกโซน สรุปความกาวหนาผลการดําเนินงานตามนโยบายเนนหนกั ปญหาอุปสรรค 
ตลอดจนการขับเคล่ือนของภาคีเครือขาย 

4. ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอความรวมมือใหใสเส้ือผาฝายยางนา ในวันสงกรานตและตลอด
เดือนเมษายน 2554 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

1. Itemize  
        ในเดือนนี ้ยังไมมีการตดิตาม เนื่องจากกลุมงานท่ีเกีย่วของเพิ่งสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดอืน 
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2554  

2. งบประมาณไทยเข็มแข็ง  
        การเบิกจายงบปราณไทยเข็มแข็ง ป 53 พบวายังไมเปนไปตามเปาหมาย ภาพรวมอยูท่ี รอยละ 40 ซ่ึง

ในหวงเดือนมีนาคม 54  ควรจะไดประมาณ รอยละ 80 
        การเบิกจายงบไทยเข็มแข็ง ป 54   พบวา  มีการเบิกจายนอยมาก มีหลายอําเภอท่ียังไมมีการเบิกจาย 

ซ่ึงหวงเดือนพฤษภาคม 54   ตองดําเนินการใหครบ 100% 
3. การสงตอผูปวยนอกและผูปวยใน ถึง รพศ.สรรพสิทธิประสงคพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นําเสนอ   
4.1 หลักสูตรท่ีจะเปดรับนักศึกษาใหม ในปการศึกษา 2554  ระหวาง 1-18 เมษายน 2554  โดยรับสมัคร

จากสวนกลางจํานวน 59 คน โครงการรวมผลิตของจังหวดัอุบลราชธานีสามารถรับได 64  คน 
4.2  การผลิตพยาบาลป 55-60 ผลิตเพิ่ม 6,600 คน สามารถผลิตได 1,100 คน/ป จังหวดัอุบลราชธานีตอง

วางแผนการผลิต  เพื่อเพ่ิมเติมในสวนของ รพ.สต 
4.3 โครงการผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยฯมีนโยบายจะผลิตเพิ่ม 
       รุนท่ี 1   30  มิถุนายน -  21   ตุลาคม  54  จํานวน 52  คน(จังหวัดอุบลราชธานี) 
       รุนท่ี 2    25 สิงหาคม -  16  ธันวาคม 54  จํานวน 60  คน 
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สวนท่ีเหลือเปดใหจังหวัดอ่ืนดําเนนิการผลิตตอไป และใหสํารวจดวยวาพื้นท่ีจังหวดัอุบลราชธานีขาด 
       แคลนพยาบาลเวชปฏิบัติอีกเทาไหร 
 
ขอส่ังการ: เชิญผูดูแลกลุมงานพัฒนาทรัพยากรฯ และ หัวหนากลุมงาน  ปรึกษาหารือในรายละเอียดกับ 
                  นพ. สสจ. 

• ศูนยมะเร็ง อุบลราชธานี 
นําเสนอโครงการแกปญหามะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี จังหวดัอุบลราชธานี 

• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี 
ประชาสัมพันธ เปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) รวมกับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2554 รับสมัครระหวางวนัท่ี 1-18  เมษายน 2554  ทางเว็บไซต ปการศึกษา 2555 
จะดําเนินการเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร(ทันตสาธารณสุข)  ในอนาคตจะงดรับหลักสูตร 2 ป และจะปรับ
เปน 4 ป ท้ังหมด 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
    
1.กลุมงานบริหาร 
 งานการเจาหนาท่ี  
1. มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ป 2555 
        กลุมงานบริหารทั่วไป ไดประชาสัมพันธและแจงให สสอ/.รพช. และหวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน  ไดทราบ
เร่ืองมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ป 2555 ตามหนังสือท่ี อบ 
0027.001/ว2892 ลงวันท่ี 10 ก.พ.53 แลวนัน้  เพื่อเตรียมการในเร่ืองดังกลาว  จึงขอใหทานไดชวยประชาสัมพันธ 
และแจงหลักเกณฑ เง่ือนไขการเขารวมมาตรการฯ ใหขาราชการในสังกัดไดทราบ     โดยทานสามารถดาวน
โหลดรายละเอียดและแบบฟอรมหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ไดท่ี http://ssj01.phoubon.in.th 
หัวขอ โครงการเกษียณอายกุอนกําหนด ป 2555  และขอใหหนวยงานรวบรวมแบบหนังสือขอลาออกตาม
มาตรการฯ เปนภาพหนวยงาน สงให กลุมงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. ภายในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554   เพื่อ
จังหวดัจะไดดาํเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

งานการเงนิ 
1.การจัดทําขอมูลคาใชจายข้ันตํ่าและUnit Cost 
          กลุมประกันสุขภาพ สป.ไดรับมอบหมายใหจดัทําขอเสนอประเด็นการจดัสรรงบ UC ป 2555 มี 5 ประเด็น 
ดังนี ้ 
            1.1 ประเด็นการหกัเงินเดือน ระดับโรงพยาบาล จังหวัด เขต และระดับประเทศ  
            1.2 ประเด็นการปรับเกล่ียงบประมาณขามกองทุน  
            1.3 ประเด็นการแยกเปนกองทุนหลากหลาย  

http://ssj01.phoubon.in.th/
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1.ไดตั้งคณะทํางานฯเพื่อศึกษา  
             2.คัดเลือกหนวยบริการเขารวมโครงการฯจํานวน 130 แหง (เขต 13 มีจํานวน 15 แหง แยกเปน ศก.4 แหง 
ยส.3 แหง อจ.1 แหง อบ.7 แหง)  อุบลฯ   ประกอบดวย   รพ.กุดขาวปุน ดอนมดแดง  ตาลสุม โพธ์ิไทร  มวง
สามสิบ สําโรง และเข่ืองใน  
             3.มี Action plan ดังนี้ 
                   -ประชุม ช้ีแจงคณะทํางานฯ  เดือน เมษายน 2554  
                   -ดาํเนินการจัดเกบ็ขอมูล เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2554  
                   -วเิคราะหตนทุน เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2554 
                   -นาํเสนอผลการศึกษา  เดือน สิงหาคม 2554  
                   -จดัทําเอกสารผลการศึกษา /เผยแพรผลการศกึษา เดือน กันยายน 2554  
           สําหรับหนวยบริการโรงพยาบาลในสังกัด สนง.สสจ.อบ สืบเนื่องจากจังหวดัไดกําหนดนโยบายใหทุกแหง
จัดทํา  Unit Cost โดยพัฒนา จากฐาน ขอมูลโปรแกรมบัญชี Express   ดังนั้น จึงขอใหทุกแหงเขารวมโครงการฯ
ทุกแหง เพื่อจะไดนําผล Output พิจารณา เสนอใชในการจัดสรร งบประมาณ ระดับจงัหวัดในอนาคตตอไป   ซ่ึง
จังหวดัจะไดแจงรายละเอียดการดําเนนิการอีกคร้ังหนึ่ง 
2.การเฝาระวังการเงินการคลัง  
     2.1 แจงเกีย่วกับการใหความชวยเหลือดานการเงินการคลังระดับกระทรวงฯ 
            ตามท่ีกระทรวงฯมีการเฝาระวังดานการเงินการคลังหนวยบริการ ป 2553 พบวา หนวยบริการโรงพยาบาล
ในสังกัด มีสถานะการเงินวกิฤติ ท่ีตองไดรับความชวยเหลือจากกองทนุ CF กระทรวง ดังนี ้
           1.วิกฤติกระดับรุนแรง (77 แหง) จ.อุบล คือ รพ.ทุงศรีอุดม   ซ่ึงไดรับการ Audit จากคณะ CFO ระดับ เขต 
เรียบรอยแลว อยูระหวางรอผลการพิจารณา 
           2.วิกฤติกระดับรอง (227 แหง) จ.อุบลฯคือ รพ.โขงเจียม สําโรง ตาลสุม  ศรีเมืองใหม  เดชอุดม และ 50 
พรรษาฯ รอการ  Audit จากคณะ CFO ระดับ เขต ขอใหเตรียมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ (แบบฟอรม ให Download 
จากWeb  กลุมประกัน สป.หรือ Web ศูนยเฝาระวังฯสสจ.) 
    2.2 การสงงบทดลองประจําเดือนกุมภาพันธ 2554   
    2.3 สถานะการเงิน ประจาํเดือน กุมภาพันธ 2554    

งานธุรการ  
1. การจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจดัจาง เกีย่วกับการใชระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-GP) สําหรับ
เจาหนาท่ีพัสด ุ 
ดวย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  ไดรับมอบหมายจาก  สํานักงานบริหารโครงการไทยเข็มแข็ง 
2555 กระทรวงสาธารณสุข  ใหจดัอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจดัซ้ือจัดจาง  เกี่ยวกบัการใชระบบ
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2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 

2.1 ติดตามความกาวหนาในการดําเนนิงานงบคาเส่ือม 54  
แผนงบคาเส่ือมปงบประมาณ 2554 (งบลงทุน UC)ของเครือขายท่ีไดอนุมัติใหดําเนนิการ ขณะนี้  

สปสช.โอนงบประมาณครบ 100% แลว เม่ือวันท่ี 28 ก.พ. 54  ใหโรงพยาบาลทุกแหง และ สสอ./รพ.สต. 
ดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติ และใหรายงานความกาวหนา ดังน้ี  
      - รพ. รายงาน การโอนงบประมาณ ให รพ.สต. ภายใน 31 มี.ค.54  
       - รพ./รพ.สต./ สสอ. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ระบบ Online และ E-Mail ใหกลุม
งานพัฒนายทุธศาสตร ทุกวันท่ี 25 ของเดอืน 

2.2 การพัฒนางานวิชาการตามนโยบายผูตรวจราชการ  
      ตามท่ีผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 มีนโยบายในการพฒันาวิชาการ และไดสนับสนุน
งบประมาณ รพ.สต./สสอ. หนวยงานละ 20,000 บาท นั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอแจงให สสอ.ทุกแหง 
จัดทํากรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ และแนวทางการดําเนนิงาน พรอมรายงานความกาวหนาใหสํานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบ เพือ่เตรียมการเขาประชุมในเวทีวิชาการ ทุก ๆ ระดับ  
 2.3 รายการอนมัุติงบลงทุน Non UC/UC ป 2554  

o อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลน้ําขุน โรงพยาบาลสวางวรีะวงศ  โรงพยาบาลเหลาเสือโกก  
o อาคารสถานีอนามัยทดแทน รพ.สต.ทาเมือง อ.ดอนมดแดง รพ.สต.หนองสองหอง อ.มวง

สามสิบ  รพ.สต.เสาเลา อ.เดชอุดม  
o งบ UC สวน 10% กระทรวง อนุมัติสมทบการกอสรางอาคารผูปวยใน รพ.มวงสามสิบ 

                 3.5 ลบ.  
3. กลุมงานควบคุมโรค 
 3.1 สถานการณโรค เดือน มีนาคม 
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4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
 4.1 กิจกรรมรณรงค “ลางสวมพรอมกัน....รับวันสงกรานต”  
        กรมอนามัย ไดดําเนนิโครงการพัฒนาสวมสาธารณะไทย โดยจัดกจิกรรมลางสวมพรอมกัน..รับวัน
สงกรานต พรอมกันท่ัวประเทศ กอนวนัสงกรานต ระหวางวันท่ี ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อทําความสะอาดและ
ปรับปรุงสวมในความรับผิดชอบของตน พรอมกับกระตุน ใหประชาชน และนักทองเท่ียว ท่ัวไปมีพฤติกรรม การ
ใชสวมท่ีถูกตอง โดยจะจัดกจิกรรมการรณรงคทําความสะอาดสวมพรอมกันท่ัวประเทศ ในวนัศุกรท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๕๔ ขอความกรุณาสงรายละเอียดพรอมภาพกจิกรรมรณรงคใหสํานักงานสาธารณสุขทราบท่ี กลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หรือ E-mail address: siri_mahawong @yahoo.com  
 4.2 การเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มน้ําใช 
        กรมอนามัย ไดขอความอนุเคราะหใหจังหวัดเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มน้าํใช เนื่องในวนัท่ี ๒๒ มีนาคม ของ
ทุกป เปนวันท่ีองคการสหประชาชาติ กําหนดใหเปนวันน้ําโลก สําหรับป ๒๕๕๔ ไดกําหนด คําขวัญการรณรงค
เกี่ยวกับ “Water for Cities” ท่ีใหความสําคัญในเร่ืองน้ําสําหรับชุมชนเมือง ขอใหทานไดเฝาระวังและ/หรือ
ประสาน หนวยงานท่ีบริการน้ําประปา ใหมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําตามมาตรฐานกําหนด  ท้ังการบริการ โดย
ระบบทอ และกรณีการขนสงดวยรถบรรทุกแจกจายนํ้าใหประชาชน  ตลอดท้ังใหความรูและแนะนําประชาชนใน
การดูแลน้ําดืม่น้ําใช  
 4.3 กิจกรรมกฬีาและนันทนาการผูสูงวัยไทยอีสานสรางความฮักแพงเมืองอุบล 
        ชมรมผูสูงอายุรวมกับสํานกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวดัอุบลราชธานี ขอเชิญรวม
กิจกรรมกฬีาและนันทนาการผูสูงวัย ไทยอีสานสรางความฮักแพงเมืองอุบลท่ีศูนยประชุม OTOP ในวนัท่ี ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ครอบครัวอบอุน มอบของท่ีระลึก ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา ๑๐๐ 
ปข้ึนไป บายศรีสูขวัญและรดน้ําขอพรผูสูงอายุและการแสดงการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  
 4.4 โครงการสุขภาพดี วิถีพทุธ  
        สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี รวมกับ มูลนิธิอุทัย สุดสุข จัดการอบรมวิทยากร ครู ก ระดับ 
จังหวดัและ ระดับอําเภอ รุนท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย 
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ผูเขารวมอบรม จากหนวยงาน ท่ีเกีย่วของระดับ จังหวดั และระดับอําเภอ ๆละ ๒๐ 
คน ไดแก อําเภอวารินชําราบ,สิรินธร,ศรีเมืองใหม,พิบูลมังสาหาร และเดชอุดม  
 4.5 โครงการหมูบาน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอวน ลดโรค 
        ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหการดําเนินงานเกี่ยวกบัลดหวาน มัน เค็ม ลดอวน ลดโรคทุก
หมูบานทุกชุมชน เปนนโยบายเรงรัด ๑ ใน ๒๑ โครงการของกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวดั เปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ในการนี้กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ขอความรวมมือ ใหทุก
หนวยงาน นํากิจกรรมบูรณาการกับโครงการหมูบานจดัการสุขภาพตอไปโดยศึกษารายละเอียดไดท่ี สํานัก
โภชนาการ กรมอนามัย http://nutrition.anamai.moph.go.th 
 
 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/
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5.กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 5.1 สรุปผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองตอกระจก  ป  2554  
โดย  โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษา ฯ  รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  และ  สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  

   ลําดับท่ี       วัน  เดือน  ป จํานวนผูมาคัดกรองตอกระจก  จํานวนผูปวยที่ผาตัดตอกระจก 
 

   1   15   มกราคม  2554 171 

   2    5 
 

กุมภาพนัธ  2554 567 
109 

   3  12  
 

กุมภาพนัธ  2554 500 125 

   4  12  
 

มีนาคม     2554 400 163  
 
5.2 เปาหมายการดําเนินงาน  ตรวจคัดกรองตอกระจก 

โครงการมองโลกสดใส  ใสใจสุขภาพตาผูสูงอายุ  จังหวดัอุบลราชธานี  ป  ๒๕๕๔(เดือนเมษายน  ๒๕๕๔) 
ณ  หองประชุมปทุมราชวงศา  (ช้ัน  ๒ )  โรงพยาบาล  ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  
 

 
วัน เดือน ป เวลา อําเภอเปาหมาย จํานวน 

 
28  ภาคเชา 

  เวลา  ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐น. 
 ตระการพืชผล ๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

รพ.สต.ๆละ 5คน 
รวม  ๑๔๐  คน  

24  ภาคเชา 
  เวลา  ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐น. 

 มวงสามสิบ ๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 
รพ.สต.ๆละ5 คน 
รวม  ๑๒๐  คน  

8 ภาคบาย  
  เวลา  ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐น. 

 ตาลสุม ๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 
รพ.สต.ๆละ ๑๐ คน 
รวม  ๘๐  คน  

 
5.3 แผนการออกหนวยคาราวานเคล่ือนท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

รวมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี และองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในพ้ืนท่ีอําเภอรวมกบัหนวยเคล่ือนท่ีระดับอําเภอประจําเดือน  เมษายน   2554 
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ลําดับ การเตรียมพืน้ท่ี  วัน /เดือน /ป อําเภอ  

1 1   เมษายน  2554 ต. บุงมะแลง  อ.เขื่องใน 
2 4   เมษายน  2554 ต.นาดี  อ.นาเยีย 
3 5   เมษายน  2554 ต.หนองผือ  อ.เขมราฐ 
4 7   เมษายน  2554 ต.ยาง  อ.นํ้ายืน 
5 11   เมษายน  2554 ต.นาสะไม  ตระการพืชผล 
6 12   เมษายน  2554 ต.สําโรง  อ.โพธ์ิไทร 
7 18  เมษายน  2554 ต.กองโพน  อ.นาตาล 
8 19  เมษายน  2554 ต.ทาโพธ์ิศรี  อ.เดชอุดม 
9 20  เมษายน  2554 ต.คําเจริญ  อ.ตระการพชืผล 
10 21  เมษายน  2554 ต.โนนสมบูรณ  อ.นาจะหลวย 
11 25  เมษายน  2554 ต.นาเลิง  อ.มวงสามสิบ  
12 26  เมษายน  2554 ต.โนนกอ  อ.สิรินธร 
13 

1. นําผูพิการทางการ
เคล่ือนไหวจํานวน   
15 -20  รายที่สามารถ
นํามาได  ณ  จุดบริการ
ท่ีอําเภอออกหนวย
เคล่ือนท่ี  
 
2. เตรียมสถานที่เพื่อ
ใหบริการผูพิการ  
  
  

27  เมษายน  2554 ต.โพนเมือง  อ.เหลาเสือโกก 

 
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 6.1 ปฏิทินงาน  
- วันท่ี 8 เมษายน 2554 ประชุมหัวหนางาน คบส.ระดับอําเภอ หองประชุม 4 ช้ันใตดนิ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัอุบลราชธานี  
- วันท่ี 11  เมษายน 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจาํจังหวดัอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุญาต
เปดสถานพยาบาล 
- ขอใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน คบส. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ  และเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหง ดําเนนิการดังนี ้ 

1.ดําเนินการตรวจสถานพยาบาลภายในเขตพ้ืนท่ีอําเภอท่ีรับผิดชอบ ประกอบการขออนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาล ในวันท่ี 8 เมษายน 2554   

2.ตรวจ GMP และรานขายยา สถานประกอบการเพ่ือขอเกียรติบัตร GMP จาก อย.ภายในเดือนเมษายน 
2554  

3.เร่ิมตรวจรานคารานชําประจําปไดตั้งแตเมษายน 2554 โดยดาวโหลดแบบฟอรมไดจาก เว็บไซด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี รับ-สง ขอมูลตรวจสอบเฝาระวัง กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 6.2 งานประชาสัมพันธฝายคุมครองผูบริโภคฯ 

1. ประกาศสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  รับสมัครสอบข้ึนทะเบียนสาขารังสี 
เทคนิค ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2554 และสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2554    

2.ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองประกวดราคาจดซ้ือเวชภณัฑ ยา 11 รายการ  
แบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณเพื่อใชในราชการโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการท่ี 13  รับเอกสารประกวดราคาท่ี 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2554 ยื่นซองเทคนิคในวนัท่ี 20 เมษายน 2554 และย่ืนซอง
ประกวดราคาวันท่ี 26 เมษายน 2554       
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 6.3 เตือนภยัเรงดวน  
       ขอใหทุกอําเภอเฝาระวังการเรขายยาชุด โดยใชช่ือ ยาหมอทหาร แสดงฉลากจากจังหวดัมหาสารคาม  และ 
แสดงเลขสารบบอาหารปลอม 
 6.4 แจงขาว อสม. 
       ขอความรวมมือ อสม.ตรวจสอบโฆษณาตามแบบฟอรมและสงให สสจ.เดือนละอยางนอย 1 คร้ัง 
 
7. กลุมงานประกันสุขภาพ 
 7.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกุมภาพันธ 2554  จงัหวัดอุบลราชธานี 
ขอมูล สปสช. รอยละ 99.89 
 7.2 สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติแจงโอนงบเหมาจายรายหัวลวงหนา งวดท่ี 3/2554 (25%) ให
หนวยบริการทุกแหง ในวันท่ี 22 มีนาคม 2554 (งวดท่ี 4 จะโอนประมาณ เดือนกรกฎาคม) 
 7.3 สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ ขอความรวมมือสงขอมูลการขอรับคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข ไตรมาสท่ี 1-2 ปงบประมาณ 2554 สืบเนื่องจากการรับขอมูลการจายเงิน กรณีผูปวยใน ผลงาน
โรงพยาบาลบางแหงของไตรมาสท่ี 1 มีจํานวน AdjRw ลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา จึงขอใหหนวยบริการ
ดําเนินการดังนี้ 

1) สงขอมูลการใหบริการผูปวยใน(ตั้งแตเดอืนตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554)ท่ียังไมเคยบันทึกสง ให 
ดําเนินการสงภายใน วันท่ี 30 เมษายน 2554 ผานโปรแกรม e-claim 

2) ขอใหสงจํานวนคร้ังของการรับไวเปนผูปวยใน(จํานวน Admission) ประกอบดวย การAdmission ของ 
การใหบริการในเขตและบริการขามเขต(รวมทั้งกรณ ีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)โดยสงขอมูลมายังสํานักบริการชดเชย
คาบริการสปสช.หรือสง mail มาท่ี benjamas.l@nhso.go.th ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2554 
 
8. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
 8.1งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
1. ขอใหสถานีอนามัยทุกแหงท่ียกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในป  2554 เรงรัดการดําเนินงาน 
ตามนโยบายดงัตอไปนี ้ 
    1.1 มีการปรับภาพลักษณ (ปาย/โลโก/ภูมิทัศนภาพรวม/หองน้ํา)        
    1.2 มีบุคลากรพรอม (เดี่ยว 4 คน / เครือขาย 7 คน) 
    1.3 มีระบบบริการเช่ือมตอแมขาย (การสงตอ,ใหคําปรึกษา,ระบบขอมูล,ยาเละเวชภณัฑ) 
    1.4 มีคณะกรรมการพัฒนา  รพ.สต. แบบมีสวนรวม  3 ภาคสวน (อสม./อปท./ปชช/เอกน/ผูทรงคุณวุฒ,ิ
ผูนําทางศาสนา) และมีการประชุมตอเนื่องทุก 2 เดือนและบันทึกลายลักษณอักษรชัดเจน  
    1.5 มีการอบรมถายทอดองคความรูหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับบริการของ  รพ.สต. ใหกบัเจาหนาท่ีบุคลากร 
รพ.สต.ใหมีความพรอมดานวิชาการ  
ในการใหบริการประชาชน  
    1.6 มีแผนสุขภาพตําบล  โดยใชเคร่ืองมือในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล  SRM หรืออ่ืนๆ  และแผนนั้น

mailto:benjamas.l@nhso.go.th
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4. ขอเชิญ ผอ.รพช./สสอ. ทุกแหง (งดผูแทน) เขารวมประชุมโครงการขับเคล่ือนนโยบายโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลของโรงพยาบาลแมขาย วันท่ี 4-5 เมษายน 2554 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลฯ  
 8.2 งานสุขภาพภาคประชาชน 
       ขอใหครูประจํากลุม กศน. อสม.ทุกอําเภอ สงแผนการเรียน การสอน (ตามขอตกลงรวมกันในท่ีประชุม) ให
กลุมงานสงเสริมการศึกษาฯ   สนง.กศน.  จังหวดัอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2554  
 
9. กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

9.1 งานปฐมนิเทศบุคลากรใหมประจําป 2554  
o วันท่ี 1 เมษายน 2554 รับรายงานตัวบุคลากรใหม ( พยาบาลวิชาชีพ, จพ.เวชกจิฉุกเฉิน, จพ.

สาธารณสุขชุมชน, จพ.ทันตสาธารณสุข, จพ.เทคนิคเภสัชกรรม, การแพทยแผนไทย, จพ.เวช
ระเบียน, จพ.วทิยาศาสตรการแพทย) รับใบสงตัวไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีวันท่ี 4 เมษายน 2554  

o วันท่ี 18 เมษายน 2554 รับรายงานตัวทําแฟมประวัตแิพทย ทันตแพทย และเภสัชกร  
o วันท่ี 19-20 เมษายน 2554 ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหมทุกวิชาชีพ ณ หองประชุม 1 อาคาร ๕๐ 

พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มีงานเล้ียงตอนรับเย็นวันท่ี 20 
เมษายน 2554 ณ หองประชุม รพศ.  

9.2  แจงประชาสัมพันธ  
o การรับสมัครและคัดเลือกผูรับทุนรัฐบาลโดย  สบช. รวมกับ กพ จะดําเนินการคัดเลือก 

ศึกษาตอ ป.เอกในประเทศ 45 ทุนและศึกษาตอ ป.โท-เอก ณ ตางประเทศ จํานวน 17 ทุน ในโครงการพัฒนา
อาจารยของวทิยาลัยในสังกดั ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.pi.ac.th. มีกําหนดรับสมัคร 3 มี.ค- 18 เม.ย 54 
สมัครดวยตนเองท่ีกลุมพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 

o การรับสมัครคัดเลือกเขารับการอบรมวิสัญญีพยาบาลประจําป 2554 หลักสูตร 1 ป  
ขอใหสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร โดยใหผานการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา สงใหกลุมงานพัฒนา
ฯ พรอมเอกสารขอมูลการคัดเลือกฝกอบรม ซ่ึงการพิจารณาคัดเลือกเบ้ืองตน ดังนี้  

1.ขนาดของโรงพยาบาล 
2.ปริมาณงาน (พิจารณาจาก 4 มิติคือ สัดสวนของวิสัญญีพยาบาล จํานวนหองผาตัดท่ีเปด 

ใชงานจริงจํานวนผูปวยท่ีมารับบริการ รวมถึงจํานวนแพทยผาตัด)  
3.เหตุผลอ่ืนตามความจําเปน เชน การขยายงาน แผนงาน  Workload  ในอนาคต ใหบันทึก 

เหตุผลตามความจําเปน 

mailto:hss_ubon@hotmail.com
http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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4. กรณีมีผูสมัครหลายคนใหคณะกรรมการพิจารณาจดัเรียงลําดับ 
o แจงอนุมัตใิหขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหารประจําป 2554 

1.หลักสูตร นักบริหารการแพทยและสาธารณสุข ระดับสูง ผูผานการพิจารณาใหเขารับการอบรม 
คือ นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อบรม ระหวางวันท่ี 7 มี.ค-1 ก.ค 54 

2.หลักสูตรพัฒนารองผูอํานวยการฝายการแพทยโรงพยาบาล คือ นพ.มนตชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ ระหวาง
วันท่ี 7  ก.พ - 29 ก.ค 54 

9.3 การศึกษา/ฝกอบรม 
1.หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน รุนท่ี 21 

o นส. พรทิพย สมวัน  รพ.เข่ืองใน  สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลศรี 
มหาสารคาม  ระหวางวันท่ี 18เม.ย-20 พ.ค 54  

o นาง สุกัญญา หะซะน ี สสจ.อบ สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
ระหวางวันท่ี 18 เม.ย-20 พ.ค 54  

o นาย ธนศักดิ์ ธงศรี สสอ.นาตาล สถานท่ีอบรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
ระหวางวันท่ี 18เม.ย-20 พ.ค 54  

o นาย นิรุทธ สิงหคํา  สอ.โนนกุง อ.ทุงศรีอุดม สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลศรี 
มหาสารคาม ระหวางวันท่ี 18เม.ย-20 พ.ค 54 

o นาย สุรศักดิ์ โสภิตชา สอ.หนองโพธ์ิ อ.พิบูลมังสาหาร สถานท่ีอบรมวิทยาลัย 
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  ระหวางวนัท่ี 20 เม.ย-22 พ.ค 54  

2 หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุนท่ี 25  
o นพ. พิสิษฐ เวชกามา  รพ.บุณฑริก  สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 

สวรรคประชารักษ ระหวางวนัท่ี 23 พค- 1 กค 54  
o นพ. ประจักษ สีลาชาติ  รพ.มวงสามสิบ   สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

ชนนี สวรรคประชารักษ ระหวางวันท่ี 23 พค- 1 กค 54  
o นายระวี แววศรี  สสจ.อบ  สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค 

ประชารักษ  ระหวางวนัท่ี 23 พค- 1 กค 54 
o นาย อุทัย เลียงหิรัญถาวร  สสอ.ดอนมดแดง  สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

ชนนี สวรรคประชารักษ ระหวางวันท่ี 23 พค- 1 กค 54 
o นาย วินัย แกวพรหม สสอ.สวางวีระวงศ  สถานท่ีอบรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

ชนนี สวรรคประชารักษ ระหวางวันท่ี 23 พค- 1 กค 54  
      ขอใหผูมีรายช่ือ ผบต./ผบก. ดังกลาว ไปรายงานตัวเขารับการอบรม ณ สถานท่ีฝกอบรมตาม
รายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ โดยเบิกคาใชจายในการอบรมเบิกจากตนสังกัด และยนืยันการเขารับการอบรม 
พรอมท้ังชําระคาลงทะเบียนผานระบบ Teller Payment ทางเว็บไซด www.cpha.ac.th 
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 3 หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเฉพาะตําแหนงสําหรับสาธารณสุขอําเภอ  
     นาย อุทัย เลียงหิรัญถาวร สสอ.ดอนมดแดง อบรมท่ี วสส.ชลบุรี ระหวางวันท่ี 21-25 มีค 54 (เขารับการอบรม
แลว)  

     4 ตามท่ี จะมีการจัดการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติในเดือนมิถุนายน 2554 และไดขอความ 
รวมมือ ใหสํารวจและสง ขอมูล ผูมีคุณสมบัติ ครบ ตามขอกําหนด ตัง้แตวนัท่ี 11 มีนาคม 2554  นัน้ เนื่องจาก
จํานวนผูสมัครยังไมครบตามเปาหมายจึงใครขอใหสํารวจและสงขอมูลเพิ่มเติมภายในวันท่ี 12 เมษายน 2554 

9.4 งานคุณภาพ  
      วันท่ี 8 เมษายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยสูการปฏิบัติ ณ  

หองประชุม 2 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี กลุมเปาหมาย ผูปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง วันท่ี 11 เมษายน 2554 ประชุมวิชาการ 6 Trace เสนทางในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HA) ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
กลุมเปาหมายเปนทีมนํางานคุณภาพจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 

 
10. กลุมงานทันตสาธารณสุข 

10.1 ผลการรณรงคคัดกรองรากฟนเทียม  มียอดสะสม ณ เดือนมีนาคม 2554  มีผูไดรับคัด 
กรองจํานวน 602 ราย ผานการคัดกรองจํานวน 211 ราย ไดรับการฝงรากฟนเทียมแลวจํานวน 113 ราย (เปาหมาย 
100 ราย)  

10.2 สรุปผลการดําเนินงานหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนมีนาคม 2554  
10.3 แผนปฏิบัติงานกลุมงานทันตสาธารณสุข  

o วันท่ี 29 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทันตบุคลากร สสจ.นาน รวม 
แลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนนิงานทันตสาธารณสุข ณ หองประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

o แผนออกหนวย พอ.สว.  
o วันท่ี 22 เมษายน 2554 บานหนองบัว ต.สระสมิง อ.วารินชําราบ  
o แผนออกหนวยทันตแพทย พอ.สว.  
o วันท่ี 21 เมษายน 2554 อบต.หนองขอน ต.หนองขอน อ.เมือง ออกรวมกับหนวยจังหวัดยิม้  
o วันท่ี 22 เมษายน 2554 บานหนองบัว ต.สระสมิง อ.วารินชําราบ ออกรวมกับหนวยแพทย

เคล่ือนท่ี พอ.สว.         
 
11.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

o ติดตามการสง 18 แฟม, 12 แฟม  
 
12.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 

o งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
      จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจังหวดัอุบลราชธานี คร้ังท่ี  
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1/2554  เม่ือวันท่ี  28  มีนาคม 2554  ณ หองประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ในท่ีประชุม ได
มีมติ ใหหนวยงานท่ีเกีย่วของในการดําเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดดําเนนิงานอยางจริงจังในชวง
เทศกาลสงกรานต  จึงขอความรวมมือจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และขอใหผูรับผิดชอบงานความคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   ไดประชาสัมพันธให
ผูประกอบการ และประชาชน ไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกลาวดวย ซ่ึงประเด็นท่ีสําคัญมีดังนี้(รายละเอียดตามแผน
พับท่ีแจกในท่ีประชุม)  
           1.สถานท่ีหามขายหามดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล  
           2.วัน เวลา และบุคคลท่ีหามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
แสดงภาพลักษณเพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2553 
 
13. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 13.1 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี  ปงบประมาณ 2554 (ระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 - 21 มีนาคม 2554) 
 13.2 สรุปผลการตรวจสุขภาพ เอกซเรยปอด และตรวจคัดกรองนิ่วในประชาชนอาย ุ15 ปข้ึนไป และกลุม
พระภกิษุ สามเณร จังหวัดอุบลราชธานี 
ขอความรวมมือ เรงรัดการตรวจคัดกรองนิว่และตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ใหเสร็จภายในกลางเดือน 
เมษายน 2554  
ปญหา   ผลการตรวจคัดกรองนิ่วและผลเอกซเรยปอด มีการกรอกขอมูลนอย 
   13.3 ขอมูลตรวจสุขภาพของพระภกิษุ รับไมได 9 อําเภอ (ตรวจสุขภาพ+ นิ่ว) 
 
14. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  
 งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะดาํเนนิการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย  
(๓๓๐  ช่ัวโมง) และหลักสูตรการแพทยแผนไทยสําหรับเจาหนาท่ีสถานีอนามัย ในระหวางเดือน
เมษายน   ๒๕๕๔ เปนตนไป ดังนั้น งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใครขอใหแตละ คปสอ.  ได
พิจารณาบุคลากรเพื่อเตรียมเขารับการพัฒนาศักยภาพ “หลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย( ๓๓๐  ช่ัวโมง ) และ
หลักสูตรการแพทยแผนไทยสําหรับเจาหนาท่ีสถานีอนามัย”  ตามโครงการดังตอไปนี้ 
 14.1โครงการอบรมหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย ( ๓๓๐  ช่ัวโมง )จัดสรรโควตาใหโซนละ   ๑๘  คน 
 14.2โครงการอบรมหลักสูตรการแพทยแผนไทยสําหรับเจาหนาท่ีสถานีอนามัย  จัดสรรโควตาใหโซน
ละ  ๒๐  คน 
 และขอใหทุกโซนสงรายช่ือผูท่ีเขาอบรมหลักสูตรท้ัง  ๒  หลักสูตร ( เปนภาพรวมของโซน) ใหงาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน
วันท่ี  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
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15. งานบริการการแพทยฉกุเฉิน 
 15.1 เชิญ ผอ.รพ./สสอ./อปต. เขารวมประชุม เร่ืองสงกรานตปลอดเหลา วันท่ี 4 เมษายน 2554  ศูนย 
OTOP จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 
สรุปการประชุมวางแผนพฒันาความรวมมือดานสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว ระหวางวันท่ี 24-25 

มีนาคม 2554   ณ หลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดย ดร.นิพนธ  มานะสถิตพงศ  
 ประเด็นความรวมมือท่ีสําคัญ ไดแก 

1. ขอมูลขาวสาร 
2. การทําBreak out รวมกัน เชนไขเลือดออก  
3. วิชาการในเร่ืองโรคติดตอบางโรค 
4. บุคลากร ในระดับพืน้ท่ีขาดโอกาสในการพัฒนา 
จะมีการประชุมรวมกันอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม 2554  โดยมอบหมายใหกลุมงานควบคุมโรค 

ติดตามอีกคร้ัง และประสาน สปสช.เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ตอไป 
เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชน 

6.1 ปงบประมาณ 54  จังหวดัอุบลราชธานี ไดรับแพทยใชทุน 54 คน  ซ่ึงจะประชุมเพื่อจัดสรรตอไป  
6.2  การประกวดสถานบริการประเภท สสอ./รพ.สต. กําหนดระหวางวนัท่ี 6-9 มิถุนายน 2554 ซ่ึง 

กําหนดการท่ีคณะกรรมการจะออกประกวดท่ีจังหวัดอุบลราชธานี คือวันท่ี 8  มิถุนยน 2554  และขอเชิญ 
สาธารณสุขอําเภอทุกแหงประชุมหลังจากเลิกประชุมวันนี้ 
ขอส่ังการ: มอบหมายกรรมการที่ดําเนนิการคัดเลือก ใหพิจารณาขอดอยของเราดวยในปท่ีผานมาดวย เชน งาน
บริการเชิงรุก 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                    (นางดารณี  เผาผา) 
    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม  
                   (นางสิริพร  วงศตรี) 
    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
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