
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 3 / 2555 
วันท่ี  28  มีนาคม  2555  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นางน้ําเพชร  ต้ังยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายลําพูน  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
4. นส.จินตนา  กาญจนบัตร     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
5. นางพันธทิพย  โกศัลวัฒน    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
6. นางอัจฉรา  ชาญนภ    แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
7. นางจิรังกูร  ณฐัรังษี            แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7อุบลราชธานี 
8. นายวสันต  วงษอนันต    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
9. นางรุงอรุณ  กระมุทกาญจน   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ 
10. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
11. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
12. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบคุคล 
13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
14. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
15. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
16. นางนภาพร  จนัทนบ     หัวหนากลุมงานการแพทย   
17. นพ.ธวัติ  บุญไทย      ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
18. นพ.สุทธินันท  โคตะสิน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
19. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
20. นางอภัย  มุสิกา     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
21. นางเพ็ญพักตร  พิมพจันทร   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
22. นายพิทักษ  ทองทวน     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
23. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
24. ทพ.เทธัส  หนวูัฒนา    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
25. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
26. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 เดชอุดม 
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27. นางไพรสุรีย  บุญหอ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
28. พญ.ปทมา  สงวนตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
29. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
30. นายสมัย  พูลทอง      สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
31. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
32. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
33. นายสัมพันธ  กุลพร     สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
34. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
35. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
36. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
37. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
38. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
39. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
40. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
41. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
42. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
43. นายมัธยม  สุพัฒน     สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
44. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
45. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
46. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
47. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
48. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
49. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
50. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
51. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
52. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางฯ 
53. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
54. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
55. นายสมบัติ  มูลศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
56. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
57. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
58. นายรัชพล   ตังคะวานิช     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
59. นายณัทกร  วทิิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
60. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
61. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
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62. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
63. นายเจริญศักดิ์  ศรีธัญรัตน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
64. นางดารณี   เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
65. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
66. นายปญญาวุธ  ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
67. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
68. นายชัยชาญ  บุญคูณ           นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
69. นางอุษณยี    เกิดมี             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
70. นางจิติสุข  กอนจันทร จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นางวลีรัตน  อภัยบัณฑิตกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
72. นส.ภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางนิภากร ธานี  จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
75. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางเยาวลักษณ โภคละทวพีงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางพิสมัย  รากวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุลนกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางฉัฏฉว ี ใจแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางวราภรณ  วิตตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นส.กิตติยาพร  ทองไทย เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางพัชราภรณ  กิ่งแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นายระวี  แววศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางจิรวัฒน  สุสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นายจกัรพันธ  บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นส.อําไพ  มาติวงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นายปยะมิตร  สมบูรณ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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97. นางสุกัญญา  หะซะน ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางรสสุคนธ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นายอุดม  พงษพิละ จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นส.จุฑารัตน  ฉิมพลี นักการแพทยแผนไทย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นส.ศริญญา  อุมาลี นักการแพทยแผนไทย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางอัจฉรา  แชมชอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  รพ.เข่ืองใน 
103. นางพัฒนพร  อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เข่ืองใน 
104. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตาลสุม 
105. นายวิระ  พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โพธ์ิไทร 
106. นางทองพรรณ ภกัด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
107. นส.สุภาภรณ  พุฒผา นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตระการพืชผล 
108. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.มวงสามสิบ 
109. นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
110. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
111. นางสาวนภาพร  พรมภักดี    นักวชิาการสาธารณสุข  รพ.กุดขาวปุน 
112. นายคมกริช  พิมพกัน นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ศรีเมืองใหม  
113. นางวาสนา พมิพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ศรีเมืองใหม 
114. นส.รัตติกาล  ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม 
115. นส.ปอมเพชร  ศิริผาลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เขมราฐ 
116. นายชนะจิต  สุวรรณสุข นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
117. นายพงศภณย  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม  
118. นส.แพรพิลาส  ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
119. นายรังสรรค  ศรีลวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
120. นายสันต  ปกทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.นาตาล 
121. นายจิระศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
122. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
123. นายวิษณุพร  รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ตระการพืชผล 
124. นางพรพรรณ ภักด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
125. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
126. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางฯ 
127. นางดวงจิตร  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
128. นายเจริญชัย  คําแฝง นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
129. นางอภัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
130. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พบูิลมังสาหาร 
131. นายไชยสิทธ์ิ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม 
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132. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
133. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สสอ.นาเยีย 
134. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
135. นายณรงคชัย  วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สิรินธร 
136. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
137. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเศรษฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอเข่ืองใน 
138. นางเนตรนภิส พันธวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.มวงสามสิบ 
139. นางภณิญญากาญจน  เผาภูรี จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.ทุงศรีอุดม 
140. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.น้ํายืน 
141. นายอนุสิฐ  เกาะประทุม จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.ทุงศรีอุดม 
142. นายพรทวี  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
143. นายสุพล การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพืชผล 
144. นายอาณติั  บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.บุณฑริก 
145. นส.สุธามาศ  นินพัฒน จพ.ธุรการชํานาญงาน   รพ.กุดขาวปุน 
146. นายชํานาญ  เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
147. นายวรายุธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 
148. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
149. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ําขุน 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

 
 1.ผูวาราชการจังหวดัอุบลราชธานีขอความรวมมือแตงกายดวยดวยเส้ือยางนาในหวงเดือน
เมษายน 2555 
 2.เชิญรวมเฉลิมฉลองพุทธชยัญตรี  วันท่ี  29 พฤภาคม- 4 มิถุนายน 2555 
 3.วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ทานรองนายกเฉลิม อยูบํารุง มีกําหนดตรวจราชการท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ขอเชิญหัวหนาสวนราชการเขารวมประชุม ณ หองประชุมไพรพะยอม 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  

   ไมมีวาระประชุมติดตาม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 

• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
การรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 1/2555  อยูระหวางดําเนินการ ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางเว็บไซต 

ของทางวิทยาลัยฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
   

 1.กลุมงานบริหาร 
งานการเจาหนาท่ี  
1.มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ กรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว  ในกลุมแพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร ท่ีบรรจุ
ใหม  ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ต้ังแตวนัท่ี   1   เมษายน  2555   เปนตนไป  
งานการเงิน  
2.1  ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กมุภาพันธ 2555  
           โซน 1 - แมขาย สงครบทุกแหง 
                      - ลูกขาย - ท่ีสงไมครบ คือ เข่ืองใน   
                      - ไมสงคือ ตาลสุม  
                      - สสอ. ไมสง คือ ตาลสุม  

           โซน 2 - แมขาย สงครบทุกแหง 
                      -ลูกขาย -ท่ีสงไมครบ คือ ตระการพืชผล   กุดขาวปุน ศรีเมืองใหม  
                      -ไมสงคือ นาตาล  
                      -สสอ. สงครบทุกแหง  

           โซน 3  -แมขาย สงครบทุกแหง 
                      - ลูกขาย -ท่ีสงไมครบ คือ สําโรง วารินชําราบ  
                      -ไมสงคือโขงเจียม  
                      -สสอ. ไมสงคือ สวางวีระวงศ  

           โซน 4 - แมขาย สงครบทุกแหง 
                      - ลูกขาย -ท่ีสงไมครบ คือ บุญฑริก เดชอุดม นาจะหลวย ทุงศรีอุดม น้ํายืน  
                      - สสอ. สงครบทุกแหง         
           ขอใหสสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนนิการสงงบ ใหทันตาม 
กําหนด ทุกประจํา เดือนและใหมีการตรวจสอบผลการ สงดวยวา สงผานหรือไม อยางไร โดยปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ ทุกเดือน                        
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2.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง  

         2.2.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ไตรมาสท่ี 1/2555 มีผล
การประเมินดงันี้ 
           2.2.1.1 โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 7  จํานวน 11 แหง คือ  มวงสามสิบ  50พรรษา  ตระการ
พืชผล  เขมราฐ  โพธ์ิไทร นาตาล  ศรีเมืองใหม สิรินธร โขงเจียม  สําโรง  และ พิบูลมังสาหาร 
           2.2.1.2 โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 6 จํานวน 2 แหง คือ  ทุงศรีอุดม  และวารินชําราบ 
           2.2.1.3 โรงพยาบาลท่ีมีสถานการณการเงินระดับปกติ จํานวน 1 แหง คือ  เข่ืองใน และในงวดประจําเดือน 
กุมภาพนัธ  2555 จังหวดัไดเฝาระวังการเงินการคลังโรงพยาบาลตาม เกณฑ FAI พบวา กลุมท่ีมีความเส่ียงระดับ 7 
มีเพิ่มมากข้ึนจาก 8 โรงพยาบาลเปน11 โรงพยาบาล   
         2.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือนมกราคม 2555  
        แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับ 29 กุมภาพันธ  2555 
เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง จากขอมูลพบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุน
สํารอง เปนลบ จํานวน 14 แหง 
       โซน 1  คือ มวงสามสิบ   50พรรษา  ดอนมดแดง  ตาลสุม 
       โซน 2  คือ ทุกแหง  
       โซน 3  คือ ทุกแหง  
       โซน 4  คือ เดชอุดม ทุงศรีอุดม 
3. ตาราง CFO ประจําเดือนกมุภาพันธ 2555    จากขอมูลพบวา 
       โซน 1 ไมสง คือ ดอนมดแดง  
       โซน 2 ไมสง คือ ตระการพืชผล   นาตาล  
       โซน 3 สงครบทุกแหง  
       โซน 4 สงครบทุกแหง 
 4 การติดตามการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ป 2555 อําเภอท่ียัง ไมมีการวางฏีกา เบิกเงิน คือ click ดู
รายละเอียด 
       โซน 1  คือ สสอ.มวงสามสิบ   สสอ.เข่ืองใน,ตาลสุม  
       โซน 2  คือ สสอ.ตระการพืชผล, นาตาล,โพธ์ิไทร   
       โซน 3  คือ สสอ.พิบูลมังสาหาร, โขงเจียม, สิรินธร, นาเยยี, สวางวรีะวงศ    
       โซน 4  คือ  สสอ.เดชอุดม  สสอ.บุณฑริก  สสอ.น้ํายืน  สสอ.น้ําขุน  
       จากการประชุมประจําเดือนไดแจงให สสอ.วางเบิกภายในวันท่ี 29 กุมภาพนัธ 2555 และจังหวดัไดเรงรัดในที่
ประชุมประจําเดือนกลุมงานบริหาร วันท่ี 9 มีนาคม 2555 ใหวางฏีกาเบิก / ยืม ดวนท่ีสุด เพื่อจังหวดัจะตรวจสอบ
และเบิกจายผานระบบ GFMIS ใหทันวนัท่ี 31 มีนาคม 2555  
5. ติดตามการเบิกจายเงินโครงการเยียวยา จ.ปทุมธานี ป 2555 แยก อําเภอ และโรงพยาบาลอําเภอท่ียงัไมมีการ
วางฏีกาเบิกเงิน คือ  
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       โซน 1 – ครบ 
       โซน 2 สสอ.ตระการพชืผล   
       โซน 3 สสอ.สิรินธร  
       โซน 4 สสอ.น้ํายืน 
              และ กลุมงานในสสจ. 
          จากการประชุมประจําเดือนไดแจงให สสอ.วางฏีกา 350 พรอมหลักฐานคาใชจาย เดนิทาง ไปราชการ 
ภายในวันท่ี 29 กุมภาพนัธ  และจังหวัด ไดเรงรัด ในท่ีประชุม ประจําเดือน กลุมงาน บริหาร วันท่ี 9 มีนาคม 255 
ไดขยายเวลาวางเบิกภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เพื่อจังหวัดจะ ตรวจสอบและเบิกจายผานระบบ GFMIS ใหทัน
วันท่ี 31 มีนาคม 2555       
               โรงพยาบาลท่ียังไมมีการวางฏีกาเบิกเงินคือ 
         โซน 1 ไมมีการวางเบิก ( รพศ.,รพ.50พรรษา รพ.มวงสามสิบ รพ.เข่ืองใน รพ.ตาลสุม )  
 สวนรพ.ดอนมดแดง ไมไดรับจัดสรร  
         โซน 2 รพ.เขมราฐ  รพ.กุดขาวปุน  รพ.นาตาล 
         โซน 3 ไมมีการวางเบิก (รพ.พิบูลฯ  รพ.โขงเจียม  รพ.สิรินธร  รพ.วารินชําราบ)   สวนรพ.สําโรง 
ไมไดรับจัดสรร  
         โซน 4 ไมมีการวางเบิก (รพ.เดชอุดม, รพ.บุณฑริก, รพ.นาจะหลวย, รพ.น้ํายืน,  รพ.ทุงศรีอุดม) 
               จากการประชุมประจําเดือนไดแจงให รพ.วางฎีกา 350 ตามเง่ือนไข 
        1.ชําระหนี้องคการป 2555 เปนลําดับแรก  
        2.ท่ีเหลือชําระหนี้บริษัทฯ เปนลําดับรอง  
       3.วางฏีกา 350 พรอมใบสําคัญชุดจัดซ้ือ และทําหนังสือราชการแนบสําเนาใบสําคัญซ้ือ  สงพัสดุ
เพื่อทําหลักผูขายและใบ PO   
        4. จังหวดัจะวางเบิกจากระบบ GFMIS ภายในวันท่ี 31มีนาคม 2555 
 

 2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข  

2.1 ความกาวหนาแผนงานงบประมาณ 
2.1.1 งบประมาณ รพ.สต เหลือ 6 โครงการ(ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2555) 

  2.2  การประกวด สสอ.,รพ.สต. ดีเดนระดบัจังหวดั ปงบประมาณ 2555  
      จังหวดักําหนดออกประกวดคัดเลือกระหวางวนัท่ี 23-26 เมษายน 2555 ขอใหอําเภอท่ีเปน 
ตัวแทน ในแตละโซนเตรียมพรอมรับการประกวดดังนี ้
      โซนท่ี 1 วันท่ี 23 เมษายน 2555  โซนท่ี 2 วันท่ี 24 เมษายน 2555 
     โซนท่ี 3 วันท่ี 25 เมษายน 2555   โซนท่ี 4 วันท่ี 26 เมษายน 2555 

2.3 แจงแบบประเมินหมูบานจัดการสุขภาพป 2555   ขอใหดําเนนิการประเมินหมูบานจัดการ 
สุขภาพโดยใชแบบประเมินใหมของป 2555 โดยกรม สบส.ไดจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม รวม 6 ขอ คะแนนเต็ม 10 
คะแนน เกณฑตองผานไมนอยกวา รอยละ 60  
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                           ซ่ึงในหวงเดือนเมษายน 2555 อําเภอ ตองดําเนินการประเมินรับรองหมูบาน เปาหมายป  
2555 หากผานเกณฑใหแจงจงัหวัด(กลุมยทุธฯ)ทราบ เพื่อจัดทําแผนออกประเมินรับรองโดยเปดใหจองวัน
ประเมินฯในระหวางวนัท่ี 1-25 พฤษภาคม 2555(ยกเวนวนัหยดุราชการ) โดยกรรมการระดับจังหวัดตอไป  

2.4 การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพป 2555  มีนาคม 2555 อําเภอสงรายช่ือตําบลเปาหมาย 
(1อําเภอ 1 ตําบล) 
      มีนาคม-มิถุนายน 2555 จัดทําขอตกลงในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ 
      กรกฏาคม 2555     ติดตามสนับสนุนจากทีมจังหวดั/ 
      31 สิงหาคม 2555  สงรายงานถึงศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  (แบบรายงาน
ตําบลจัดการสุขภาพดวีิถีไทย) คัดเลือกพื้นท่ีตําบลจัดการฯ รวมเวทีสรุปผลระดับประเทศ      

2.4  การดําเนนิงานตําบลจัดการสุขภาพป 2555  
      มีนาคม 2555 อําเภอสงรายช่ือตําบลเปาหมาย(1อําเภอ 1 ตําบล) 
      มีนาคม-มิถุนายน 2555 จัดทําขอตกลงในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ 
      กรกฏาคม 2555 ติดตามสนับสนุนจากทีมจงัหวัด/ภาค 
      31 สิงหาคม 2555 - สงรายงานถึงศูนย  ฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน                           
 (แบบรายงานตําบลจัดการสุขภาพดวีิถีไทย) 
                          คัดเลือกพื้นท่ีตําบลจัดการฯ รวมเวทีสรุปผลระดับประเทศ      

            2.5 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
                  สปสช.ไดโอนเงินใหกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินทุกแหงแลว ต้ังแตวนัท่ี 20 
กุมภาพนัธ 2555 ขอใหประสานกองทุนฯเพื่อปรับยอดเงิน ในบัญชี และพิจารณา อนมัุติ แผนงาน โครงการของ
กองทุนในป 2555 ตอไป  
 

3. กลุมงานควบคุมโรค 
               รายงานสถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
                          สรุปผลการดําเนินงานควบคุมโรควัณโรค ในเดือนกุมภาพันธผูปวยรายใหม 79 ราย 
สูงสุดพบที่ อ.เดชอุดม audit ตามเกณฑ Vct พบจํานวน 1 รายท่ี อ.สิรินธร ดําเนินการคัดกรองตรวจเสมหะผูสัมผัส
รวมบานภาพรวมรอยละ 75 มี 3 อําเภอท่ีดาํเนินการยังไมไดตามเปาหมาย 

           ผลการเยี่ยมบานเขมขน 2 เดือนแรกผลงาน ภาพรวมรอยละ 50 Success(7 เดือน) ภาพรวม 
ของจังหวดั รอยละ 92.6 
 

4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
4.1 สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ 

ประสงค  ไดดาํเนินงานการพัฒนาเครือขายบริการทารกแรกเกิด  เพื่อเพิ่มศักยภาพหนวยบริการ ไดจัดการประชุม 
การพัฒนาเครือขายบริการทารกแรกเกิด ในวันท่ี 27 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุนียแกรนด  
จังหวดัอุบลราชธานี  ขอเชิญผูรับผิดชอบจากหนวย บริการ ดังนี ้ 
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (กุมารแพทย 6 คน , พยาบาล 14 คน) 
2. โรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง ๆ ละแพทย 1 คน, พยาบาล 2 คน 
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  4.2 สรุปผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขเขตสามัคคีเขต13 
       ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ไดสงนกักีฬา เขารวมการแขงขัน กฬีา 
สาธารณสุขสามัคคีเขต13 ในระหวางวันท่ี 22-24 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดศรีสะเกษ มีนักกฬีา ไดเปนตัวแทนเขต13 
เขารวมการแขงขัน ในระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือและระดับกระทรวง รวมท้ังส้ิน 114 คน ตามชนิดกฬีา ดงันี้  
                   1.ฟุตซอลอาวุโสชาย                         7.ตะกรอหญิง     
                   2.วอลเลยบอลชายหาดหญิง              8.แบดมินตัน                 
                   3.ปาเปาทีมชาย                                  9.ปาเปาทีมหญิง   
                   4.หมากฮอสหญิง                             10.วายน้าํ  
                   5.เทนนิส                                          11. กรีฑา  
                   6 เทเบิลเทนนิส                               12. เปตอง     
 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 5.1 การคัดเลือก ToBe Number One  Idol จังหวดัอุบลราชธานี มีตัวแทนเขารวมประกวด 1 คน เร่ิมโหวต 
วันท่ี 21 เมษายน 2555 
 5.2  วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เชิญรับฟงบรรยาย นโยบายยาเสพติด โดย..รองนายกรัฐมนตรีเฉลิม อยูบํารุง 
  

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค   
 6.1 กลุมงานคุมครองฯ จะจดัประชุมรานยาประจําป 2555  ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 มีนาคม 2555 ณ หอง
บอลรูม C โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ ต้ังแตเวลา 08.30 น. ขอเชิญเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบงาน คบส.
ทุกอําเภอเขารวมประชุม  และประสานรานยาทุกแหง ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เขารวมประชุมดวย 
 6.2 ขอความรวมมือเรงรัดดาํเนินการตามโครงการอาหารปลอดภัย 
 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  
 7.1 ขอขอบคุณคณะทํางาน การประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ คร้ังท่ี 6ระหวางวนัท่ี 7 – 
9  มีนาคม  2555 
 7.2 สรุปผลการดําเนินงาน การประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ คร้ังท่ี 6 
 7.3 กรอบและแนวทางการดาํเนินงานชวงเทศกาลสงกรานต 2555 แนวทางการดําเนนิการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข  

o แนวทางการเกบ็ขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวติ ชวงเทศกาลสงกรานต 2555  
o รายช่ือ รพ.เครือขายระบบเฝาระวังการบาดเจ็บท่ีสงขอมูลรายงาน IS  
o แนวทางสํารวจการขายสุราในสถานท่ีและเวลาท่ีหามขายชวงเทศกาลสงกรานต 2555  
o แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  

 

8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกุมภาพันธ  2555 ขอมูลจังหวัด รอยละ 99.98 (ไมนํา 

คาวางงวดท่ี 4 มาคิดความครอบคลุม)  ขอมูล สปสช. รอยละ 99.951 
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9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
 9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

1. นโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภมิู  เรงรัดในป 2555 “รวมคิด  รวมสราง  รพ.สต.+ 
ศสม คุณภาพ” 

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

3.ขอใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ  โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ตามตัวช้ีวัด ๖ ขอ   ดังตอไปนี ้

3.1 มีระบบขอมูลสุขภาพผูปวยในพืน้ท่ีท่ีเปนปจจุบัน และสามารถเช่ือมโยงระหวาง รพ. 
สต. /ศสม.กับโรงพยาบาลแมขายได  
   3.2 อัตราสวนการใชบริการผูปวยนอกของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีใชบริการที่ 
รพ.สต. /ศสม.เทียบกับรพ.แมขาย (มากกวา 60:40) 
   3.3 มีบริการสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคพื้นฐานไดตามเกณฑมาตรฐาน เชน EPI, 
ANC,Pap smear, คัดกรองโรคเร้ือรัง 
         1.ความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง DM&HT      มากกวาหรือเทากบั  90% 
         2.ความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก     มากกวาหรือเทากบั  20%  
         3.รอยละทารกแรกเกดิน้ําหนกันอย(LBW)         นอยกวาหรือเทากับ  7%  
         4.ความครอบคลุมการให  EPI Vaccine           มากกวาหรือเทากับ  90%  
        5.ANC คร้ังแรกอายุครรภ ไมเกิน12 สัปดาห       มากกวาหรือเทากับ  60%  
         6.อัตราผูปวยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C นอยกวา 7มากกวาหรือเทากบั 35% 
   3.4 รอยละของประชากรในทะเบียนกลุมท่ีตองการดูแลพิเศษ เชน ผูปวย Palliative care 
ผูปวยมะเร็ง ผูปวยโรคเอดส ผูปวยจิตเวช ผูปวยวัณโรค ผูพิการ ผูสูงอายุ และโรคเร้ือรัง ไดรับการเยีย่มบานตาม
มาตรฐานการใหบริการ (รอยละ 80) (เนนการมีทะเบียนกลุมเส่ียง และใชเกณฑการเยี่ยมบานตามขอ 4) 

3.5 มีบริการตรวจวนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการสําหรับโรคเบ้ืองตน/โรคเร้ือรังและมีระบบ 
สงตอสําหรับส่ิงสงตรวจไปยังโรงพยาบาลแมขาย  

3.6 ผูปวยและกลุมเส่ียงเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 
      3.6.1 รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนท่ี รพ.สต./ 

ศสม. เพิ่มข้ึน (รอยละ 10) เพื่อลดความแออัดของผูปวยโรคเร้ือรัง ในโรงพยาบาล โดยการยายผูปวย โรคเร้ือรัง 
จากโรงพยาบาลแมขายไปสู  รพ.สต./ศสม.  
        3.6.2 รอยละของจํานวนผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาล
แมขาย ท่ีสงกลับ ไปรับการดูแลท่ี รพ.สต./ศสม.เพิ่มข้ึน 
        3.6.3 รอยละของประชากรกลุมเส่ียงเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงไดรับการ
ปรับเปล่ียน พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชแบบเฝาระวังพฤตกิรรมสุขภาพ (ของกองสุขศึกษา) เปนเคร่ืองมือและมี 
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อสม.เปนพี่เล้ียง(รอยละ 60)  (เนนการดําเนินงานตาม กระบวนการหมูบาน จัดการสุขภาพ ท่ีมีการปรับ เปล่ียน
พฤติกรรม  และ มี อสม.เปนพี่เล้ียง โดยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ศสม./รพ.สต. ขนาดใหญตองพัฒนา อสม. 10 % 
ใหเปน อสม.เช่ียวชาญ  และพัฒนา 10 % ของ อสม.เช่ียวชาญ  ใหเปน อสม.ทรงคุณวฒิุ) 

 

4. ขอใหทุกอําเภอใชเกณฑการเยี่ยมบานดังตอไปนี ้  เปนแนวทางเยีย่มบานในชุมชน 
  -เกณฑจังหวดัอุบลราชธานี(ปรับปรุงจากจงัหวัดอุตรดิตถ) 

-เกณฑสํานักการพยาบาล    
5.ใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมในการพฒันาศักยภาพบุคลากรแตละระดับ เพื่อการพัฒนา ท่ี 

ยั่งยืน 
 

10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1  สรุปผลความกาวหนาการดําเนนิงาน PMQA ประจําเดือน มีนาคม 2555  กลุมงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและคุณภาพบริการขอรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน PMQA ประจําเดือน มีนาคม 2555  

10.2  สบช.ขอประชาสัมพันธการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้ 

10.2.1 ประชาสัมพันธการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัย 
ใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข “ ระบบรับกลาง ( Admission.) โดยสมัครผานระบบ internet และดูรายละเอียดได
ท่ี Website http//: admission.pi.in.th  ในระหวางวันท่ี 1-20 เมษายน 2555 

10.2.1 ประชาสัมพันธการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง สาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข)  โครงการรวมผลิตเพื่อปฏิบัติงานใน รพ.สต. ของวิทยาลัยใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยสมัครท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันั้นๆ  ในระหวาง วนัท่ี  2-20 เมษายน 2555 
และสามารถดูรายละเอียดท่ี Website  http//: admission.pi.in.th ษายน 2555 ซ่ึงประกอบไปดวยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 5 หลักสูตร,หลักสูตรตํ่ากวาปริญญาตรี 6 หลักสูตร  

10.3  กําหนดการปฐมบุคลากรจบใหม ประจําปงบประมาณ 2555 ในเดอืน เมษายน 2555 
10.4  งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ  

10.4.1 วันท่ี  10-11 เมษายน ๒๕๕๕ สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการจะจัดประชุมโครงการ  
“KM ระดับจังหวัดเพื่อธํารงบันไดข้ันท่ี 2 สู HA”  โดยมีกลุมเปาหมายเปน รพช.ทุกแหง ใน จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยสถานท่ีท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

10.4.2 วันท่ี 24-25 เมษายน 2555  ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ จะจดัประชุมเชิงปฏิบัติกา  “เร่ือง 
การพัฒนาระบบบริการพยาบาลสูการปฏิบัติ” ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

 

11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 11.1 รายงานการจัดลําดับจัดสรรทันตแพทยคูสัญญา ป 2555 

11.2 รายงานโควตาทันตาภบิาลและความตองการจางลูกจางทันตกรรม 
11.3  สรุปผลการดําเนนิงานทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนมีนาคม 2555  

3.1 หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี (คาราวานฯ)  
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3.2 รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  

 
 
 
11.4  แผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม  

      * แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. วันท่ี 26 เมษายน 2555 บานคําหมากออน หมูท่ี 5  ตําบลแกง 
โดม อําเภอสวางวีระวงศ 
      * แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี 
      * แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 20 เมษายน 
2555 
 

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
การ Update โปรแกรม JHCIS  

        ปจจุบัน โปรแกรม JHCIS ไดพัฒนา Version ลาสุดเปนวนัท่ี 19 มีนาคม 2555  แตจากการ
ประมวลผล พบวา รพ.สต.รอยละ 21.55 (75 แหง) ยังใช Version 15 ธันวาคม 54 สวนใหญอยูในอําเภอเมือง เข่ือง
ใน น้ํายืน พิบูลมังสาหาร วารินชําราบ เดชอุดม มี รพ.สต.ใช Version 27 มกราคม 55 รอยละ 67.82  (237 แหง) ท่ี
สําคัญคือมี รพ.สต.ท่ีใช Version ตํ่ากวา 15 ธ.ค.54 32 แหง (รอยละ 9.19) (สงคาออกเปน N/A) 
 

13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 13.1 ผาปาเพื่อสมทบทุนจัดต้ังกองทุนเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อผูปวยไตวายเร้ือรัง จังหวดัอุบลราชธานี  
         ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ดําเนนิการจัดต้ังกองทุน เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อผูปวยไต
วายเร้ือรัง จังหวัดอุบลราชธานี  ในวนัท่ี 8 เดือน มีนาคม  2555 (วันไตโลก) ท่ีผาน มา  ยอดเงินท่ีไดรับ ณ  27 
มีนาคม 2555 รวมท้ังส้ิน 1,077,480  บาท   ขอขอบคุณทานผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีชวยใหการดําเนนิงาน
สําเร็จดวยด ี
 13.2 สงกรานตปลอดภัย สนุกใจไรแอลกอฮอล  
       สนง.สาธารณสุขจังหวัด รวมกับภาคีเครือขาย จัดกิจกรรม แถลงขาว สงกรานตปลอดภัย สนกุใจไร
แอลกอฮอล  และจัดประชุมวชิาการ การดําเนินงานตาม พรบ.ควบคุม เคร่ืองดื่ม แอลกอฮอล   กําหนดการ
ประชุม   9.00 -10.00 น. แถลงขาวสงกรานตปลอดภัย สนุกใจไร แอลกอฮอล  เวลา 10.00-12.00  เวทีเสวนา 
หมูบานปลอดเหลา เราทําได  13.00-15.00 น. บรรยายวิชาการ การดําเนนิงานตาม พรบ.ควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล  
        ในการนี้ขอเชิญ ทานและเจาหนาท่ีผูเกีย่วของเขารวม ประชุมในวันท่ี 5 เมษายน 2555 
 13.3 ผลการดําเนินงานมะเร็งปากมดลูก   
                 ผลงานเฉพาะป 2555   เปาหมายไมตํ่ากวา รอยละ 20    

      1.อําเภอท่ีมีผลการดําเนนิงานเฉพาะป สูงสุด คือ อําเภอโขงเจียม (รอยละ 12.33)  อ.ศรีเมือง 
ใหม (รอยละ 11.99)  อ.สิรินธร (รอยละ 10.47) ภาพรวมจังหวดั  รอยละ  5.47  

2. อําเภอท่ีมีผลงานสะสม 3 ป สูงสุดคือ อ.มวงสามสิบ (รอยละ 66.02) อ.โพธ์ิไทร(รอยละ  
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64.62) อ.นาจะหลวย (รอยละ 62.65) ภาพรวมจังหวัด  รอยละ 46.27  
                  ผลงานสะสมป 2553-255 เปาหมาย ไมตํ่ากวา รอยละ 80   
        3.อําเภอท่ีมีผลงานสะสม 3 ป สูงสุดคือ อําเภอท่ีมีผลงานสะสม 3 ป สูงสุดคือ อ.มวงสามสิบ 
(รอยละ 66.02)  อ.โพธ์ิไทร (รอยละ 64.62)  อ.นาจะหลวย (รอยละ 62.65)   ภาพรวมจังหวดั  รอยละ 46.27  
                                  ผลงานเปรียบเทียบระหวางเดือน กุมภาพันธ  และ มีนาคม 55 เม่ือคิดความ ครอบคลุม ของ
ผลงานท่ีเพิ่มข้ึนระหวางเดือน พบวา อําเภอท่ีมีผลงานระหวางเดือน เพิม่มากท่ีสุดคือ อ.ทุงศรีอุดม รอยละ 
7.59 ตํ่าสุด คือ อ.น้ํายืน  รอยละ 0.29 ( 39 คน) 
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
  14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 
  14.2  โครงการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ 
  14.3  การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหิตและ
เบาหวาน 
 

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  

ไมมีวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

1. รพ.พิบูลมังสาหารเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาในวันท่ี 24 เมษายน 2555 
2. ให รพ.สต.ทุกแหง จดัทํา Gap Analysis (คน ของ ส่ิงกอสราง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 
 

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

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


