
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 5/2554 
วันที่  30  พฤษภาคม  2554  เวลา 13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นายสุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางสาวไพรัช  บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธานี  
6. นายสุพจน  บุญทา                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธานี 
7. นายลําพูน  ฉวรัีกษ    ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  
                                                                                         อุบลราชธานี 
8. นางสาวพรรณทิพา  แกวมาตย   ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 
9. นางโชติกา  องอาจณรงค    รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7                         

                                                                                  อุบลราชธานี 
10. นางสาวสุภาภรณ  อุปลาบัติ   แทนผูอํานวยการพระศรีมหาโพธ์ิ 
11. นายภคิน  ไชยชวย                     แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
12. นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป   แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 
13. นางนงลักษณ  ศรีแสง    รักษาการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัย 

                                                                                  พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
14. นางเยาวเรศ  ประภาษานนท                หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนวิทยาลัย 

                                                                                  พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
15. นางสาวกิตติยาพร  จันทรชม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการวทิยาลัยพยาบาล  

                                                                                  บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
16. นายไทยดษิฐ  ชาตกิตติคุณวงศ   ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ เวชกรรมสังคม  

                                                                                  รพศ.สรรพสิทธิประสงค 
17. นางสิริพร  วงศตรี                 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
18. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ   หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 



 2
19. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
20. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
21. นางนภาพร  จนัทนบ                                          หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  
22. นายประทีป  บุญธรรม     หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
23. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
24. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
25. นายพรประเสริฐ  อุนคํา                                          หัวหนางานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
26. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์     หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
27. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
28. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนางานบริการการแพทยฉุกเฉิน 
29. นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี         แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษา  
                                                                                         มหาวชิราลงกรณ         
30. นายธวัติ  บุญไทย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
31. นายดนัย  เจียรกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
32. นายสุทธินันท  โคตะสิน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
33. นายชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
34. นายภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
35. นางสาวญาดา  ทองสุข    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
36. นายลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
37. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
38. นายทนง  คําศรี     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
39. นายณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงจียม 
40. นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

41. นายประวีร  คําศรีสุข    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
42. นายพิสิษฐ   เวชกามา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
43. นายพิทักษพงษ  จันทรแดง   ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม  
44. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
45. นายสมัย  พูลทอง    สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
46. นายสัมพันธ  กุลพร                             สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
47. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
48. นายประสพ  สารสมัคร    สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
49. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
50. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
51. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
52. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
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53. นายยุรวัฒ   ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
54. นายอดุลย  วรรณชาติ    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
55. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
56. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
57. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
58. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
59. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
60. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
61. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
62. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
63. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
64. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
65. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
66. นายชนะ  หอมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
67. นายธวัช  ขันตีสาย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
68. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
69. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
70. นายสากล  สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
71. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
72. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
73. นายสุทัศน  สีทน  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
74. นานธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
75. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
76. นายสิทธิชัย  วทิิตถิรานันท   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
77. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
78. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
79. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
80. นายเจริญศักดิ์  ศรีธัญรัตน   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
81. นายปรีชา  ทองมูล        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางดารณี  เผาผา         จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายปญญาวุธ ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางสุชารัตน  ดวงแกว        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางอุษณยี  เกดิมี         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาวจินตนา  พรมลาย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
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88. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
89. นางทิพวรรณ     โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
90. นายอรุณ  บุญสราง      จพ.สาธารณสุขชุมชน                          สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
91. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
92. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
93. นางจิรวัฒน  สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางเนติภรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นายอนุสรณ  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
97. นางกมลรัตน  วงษา เภสัชกรชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางฑิฆัมพร  พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางรัชนีพร  เช้ือสระคู        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายวิษณุ  สุภศร                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
101. นางสาวจิรภร  วิลัยรัตน        นักวิชาการการเงินและบัญชี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางสาวอุทัย  สมบูรณ          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
103. นางสาวอุบลรัตน บุญทา      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
104. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
105. นางนันทพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
106. นางรสสุคนธ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
107. นายไพบูลย  แสนทวีสุข       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
108. นางนภัทร  โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
109. นางมณวีรรณ  โคนถอน จพ.พัสด ุ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นางจีระนนัท  นาคํา นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
111. นางนวลจนัทร  กาฬเนตร จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
112. นางลําพิณ  แนบชิด จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลตาลสุม 
113. นายธนภัทร  วงษาหลา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลดอนมดแดง 
114. นางอุไร  สอนอาจ นกัจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลตาลสุม 
115. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สสอ.เข่ืองใน 

116. นางพัฒนพร  อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเข่ืองใน 

117. นางจุฑามาศ  ศรีอาราม นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเข่ืองใน 
118. นางเนตรนภิส  พันธสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
119. นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลดอนมดแดง 
120. นายสุระ     เสนาเทพ           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
121. นางนริศวรรณ  สุจินดา นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
122. นางสิริพร  วงศตรี นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 



 5
123. นายชัยชาญ  บุญคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลตาลสุม 
124. นางทองพรรณ  ภกัด ี นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
125. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สสอ.มวงสามสิบ 
126. นายชนะพงษ นาคใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ดอนมดแดง 
127. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
128. นายวิษณุพร  รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ตระการพืชผล 
129. นายเชาวฤทธ์ิ  พจมานเมธี นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
130. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สสอ.กุดขาวปุน 
131. นางสาวพนดิา  สายใจ จพ.การเงินและบัญชี สสอ.โพธ์ิไทร 
132. นางสาวสุขฤทัย  รูปแกว จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลเขมราฐ 
133. นางสาวเยาวลักษณ  ทาเภา จพ.การเงินและบัญชี สสอ.เขมราฐ 
134. นายถนอม  ผิวหอม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนาตาล 
135. นายสันติ  ฟกทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาลนาตาล 
136. นางยมลภัทร  คลังแกว        นักวเิคราะหนโยบายและแผน  โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
137. นางอรทัย  มุสิกา        นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
138. นายชนะจิต   ศรีภักด ี        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
139. นายสุพล  การกลา        พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ      โรงพยาบาลตระการพืชผล 
140. นางสุภาภรณ  พุฒผา        นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
141. นางพุทธิดา  จนัทรดอนแดงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.นาหวา 
142. นางสาวรัตชพร  กาละปตย  นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เขมราฐ 
143. นางสาวิตรี  ทองนุม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      รพ.สต.ปากหวยมวง อ.โพธ์ิไทร 
144. นายปรีชา  วิชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      รพ.สต.นาแวง 
145. นายทินกร  ศรีตะวนั นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.มวงใหญ อ.โพธ์ิไทร 
146. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
147. นายพงศภณศ  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ศรีเมืองใหม 
148. นางพัชรี  อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      โรงพยาบาลนาตาล 
149. นางอรวรรณ  บัวขจร        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สสอ.สวางวีระวงศ 
150. นายอานนัท  สิงคิบุตร นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลสิรินธร 
151. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาลสําโรง 
152. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลวารินชําราบ 
153. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
154. นายจตุรพิธ  สมหอม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สสอ.วารินชําราบ 
155. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สําโรง 
156. นางสาวดวงจติ  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย 
157. นายพิจติร  แกวสิงห นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วารินชําราบ 
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158. นายประยงค  สุดสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.พิบูลมังสาหาร 
159. นายยมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม 
160. นายจิรศักดิ์  รักษมณี            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาลสําโรง 
161. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สสอ.น้ํายืน  
162. นายวีระศักดิ์  อุดมดี             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สสอ.ทุงศรีอุดม 
163. นางสาวอรพรรณ สานสันต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สสอ.น้ําขุน 
164. นายอาณตัิ  ผิวขาว  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บุณฑริก 
165. นางรําไพ  งามวงษ  นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
166. นายพิทักษ  บุตรโท              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลน้ํายนื 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

1. ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหวางวนัท่ี 7-9 กันยายน  2554   
โรงแรมแอมบาสเดอร  จังหวัดชลบุรี  

2. ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตตรวจราชการท่ี 13 ระหวางวันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2554  
จังหวดัยโสธร  
  3.แจงผลการประกวด รพ.สต.ดีเดน  

- รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด ประจําป 2554 คือ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสองคอน อําเภอโพธ์ิไทร 

- รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยขะยงุ อําเภอวารินชําราบ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาสวง อําเภอเดชอดุม 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี 3 คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม  
และมีกําหนดการรับประกวดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ยอดเยีย่ม ระดับเขตฯ 13 โดย

คณะกรรมการประกวดจากเขตฯ 11 จังหวดัขอนแกน ในระหวางวันท่ี 23 – 27 มิถุนายน 2554 
ขอส่ังการ : มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรจองโรงแรมท่ีพักในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 100 หอง 

3. การเลือกตั้ง เชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ใชสิทธิในวันท่ี 3 กรกฎาคม 54 ทาง กกต. 
ขอสนับสนุนบุคลากร 

4. การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษามีการดาํเนินการหลายกิจกรรม  เชิญชวนประกวด 
นางงาม ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 รางวัล 1 เงินรางวัล จาํนวน 50,000 บาท 

5. เนนย้ําการเบิกจายงบประมาณ รวมท้ังการกําหนดคาจางข้ันตํ่า หากหนวยงานใดมีงบ 
ไทยเขมแข็งให รายงานผลการดําเนนิการของงบไทยเขมแข็ง 

6. สถานการณภยัแลง ขณะน้ีเร่ิมคล่ีคลาย แตมีเร่ืองอัคคีภัยเกดิข้ึนหลายแหง ใหหนวยงาน 
ราชการตรวจสอบวัสดุอุปกรณสายไฟตางๆ 

7. วันท่ี  5 ธันวาคม 54 รณรงคปลูกตนมเหศักดิ์  
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8. วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2554 ประมูลทะเบียนรถสวย ณ โรงแรมอุบลอินเตอรเนช่ันแนล 
9. การจดทะเบียนแรงงานตางดาว เร่ิมวันท่ี 15 มิถุนายน – 14  กรกฎาคม 2554 โรงพยาบาล 

เกี่ยวของในเร่ืองการตรวจสุขภาพ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

• สถานการณการเงินการคลัง โซนท่ี 1- 4 
ขอส่ังการ: 1. มอบคุณลําดวนจัดทําบัญชียอนหลัง 3 เดือน ขอมูลรายรับคาดการณถูกตองหรือไม เปรียบเทียบ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก ขนาดใหญ  เนนพิจารณาประเด็นรายรับกอน แลวคอยพจิารณารายจาย 

     2. ใหเจาหนาท่ีการเงินแตละโรงพยาบาลทําตัวเลขตามแบบฟอรมใหครบถวนทุกเดือน เพื่อให
ผูบริหารไดดู ติดตาม ผลท่ีไดเปนไปตามคาดการณหรือไม กอนนําสงจงัหวัด พรอมทําตารางเปรียบเทียบ
ยอนหลัง 1 ป วาสถานการณดีข้ึนหรือไมอยางไร 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 

• โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
การพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุในจังหวดัอุบลราชธานี กรมสุขภาพจติให 

ความสําคัญของผูสูงอายุโดยใหทุกหนวยงานในสังกดัพัฒนาแนวทางการดูแลผูสูงอายุและตัวช้ีวดัการ
ดําเนินงาน โดยมีพื้นทีน่ํารองคือ พื้นท่ีรอบอุทยานบึงบัว จ.อุบลราชธานี เร่ิมดําเนนิการในหวงเดือนมิถุนายน
เปนตนไป และจะดําเนนิการจัดทําฐานขอมูลประมาณเดอืนสิงหาคม 2554  

• ศูนยสุขภาพจติท่ี7 อุบลราชธานี 
ประชาสัมพันธ การประกวดการดําเนินงานสุขภาพจิตดีเดนระดับเขต ระดับประเทศ จะ 

ดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด ระหวางวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมสุนยี จ.อุบลราชธานี 
ขอส่ังการ : ขอดูเกณฑการประกวด มอบ รองปริญญาทบทวนเร่ืองสุขภาพจิต 
 

• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 อุบลราชธานี 
การเตรียมความพรอมดานการถายทอดวิชาการคุมครองผูบริโภคใหกบั รพ.สต. 3 ดาน คือ 

การคัดกรองความเส่ียงดานชันสูตร ดานผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน และดานสมุนไพร 

• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
ประชาสัมพันธ 2 เร่ือง 
1. การเขารวมประชุมการเขียนบทความอยางไรใหไดรับการตีพิมพ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 
2. เปดบริการคลินิกนวดแผนไทย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
    
1.กลุมงานบริหาร 

 ไมมีวาระการประชุม 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 1.ปชส.การประชุมและเสนอผลงาน"แลกเปล่ียนเรียนรู R2R" 

สวรส.และภาคีเครือขาย R2R จะจัดประชุม แลกเปล่ียนเรียนรูจากงานประจําสูงานวจิัย คร้ังท่ี 4 
ระหวางวันท่ี 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาแลนเจอร อิมแพ็ต เมืองทองธานี ขอ ปชส.ผูสนใจเขารวม
ประชุมและเสนอผลงาน R2R โดยสงบทคัดยอผานเว็บไซต http: r2r .hsri.or.th ภายใน 30 เมษายน 2554 
ลงทะเบียนเขารวมประชุมทางเว็บไซต www.hsri.or.th/r2rforum ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 ผูเขารวม
ประชุมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากเงินบํารุง(คาลงทะเบียน 2,000 บาทโดยรวมคา
เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง) 

2.แจงผลการประกวด สสอ.,และรพ.สต.ดีเดนระดับจังหวัด 
การประกวดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดีเดนระดับจังหวดั  

ประจําป 2554   ผลการประกวดฯ  เปนดังนี้ 
 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเดนระดับจังหวัด 
ชนะเลิศ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
รองชนะเลิศอันดับ 2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
รองชนะเลิศอันดับ 3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
3.การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด  รอบท่ี 2  ประจําปงบประมาณ 2554   

ระหวางวันท่ี  4 – 14  กรกฎาคม  2554   
4.การตรวจราชการและนิเทศงานของคณะผูตรวจราชการฯ รอบท่ี 2 ประจําป 2554  ระหวางวันท่ี   

3 - 5 สิงหาคม  2554อําเภอท่ีรับการตรวจเยีย่ม  คือ คปสอ.สวางวีระวงศ, รพ.สต.สวาง และคปสอ.นาเยีย, รพ.

สต.นาเรือง  

          5.ขอเชิญสงผลงานวิชาการเขารวมนําเสนอในเวทีวิชาการระดับเขต ๑๓   
             ตามท่ี ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 ไดมีนโยบายการพัฒนางานวิชาการในทุกระดับ 
และไดสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานวชิาการและการวิจัย เพื่อพฒันางานสาธารณสุข โดย
เนนหนักใหมีกระบวนการพัฒนางานวิชาการ มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู ในปงบประมาณ 2554 ได
กําหนดใหมีเวทีวิชาการระดบัเขต ในวนัท่ี 27-28 กรกฎาคม 2554 ท่ีจังหวัดยโสธร     ขอแจงใหสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลทุกแหง สงผลงานวิชาการเพ่ือนําเสนอในเวทีวิชาการระดับเขต ใหกลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตร อยางนอยหนวยงานละ ๒ เร่ือง ตามหลักเกณฑท่ีแนบเรียนมาพรอมนี้ โดยสงภายในวันท่ี 
20 มิถุนายน 2554  สงผลงานเปน File Word และให Fax เฉพาะหนังสือนําสง ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2554   
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ผูประสานงานหลัก  ปรีชา  ทองมูล กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร โทร 089-7228810  
                                  อุษณีย  เกิดมี โทร 081-8782883 สนง.  045 – 262692 – 8 ตอ 1100-1 
                                 โทรสาร  045-241918 

6. ติดตามการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ ในรอบเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2554 
         ขอมูลหมูบานจัดการสุขภาพท่ีทุกอําเภอตองรายงานความกาวหนา ในหวงเดือน เมษายน และ  

เดือนพฤษภาคม ดังนี ้
                      * สรุปผลการประชาคม ป 2554  
                      * แผนสุขภาพชุมชนท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณจากทองถ่ิน  
                      * แผนสุขภาพชุมชนท่ีเร่ิมดําเนินการแลว 
                      ขณะน้ี มีอําเภอที่สงขอมูลแลว คือ อ.บุณฑริก เมือง 
 
3. กลุมงานควบคุมโรค 
 3.1 กําหนดการประกวดอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  โดย
คณะกรรมการจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 อุบลราชธานี ดังนี้ 
      1) วันท่ี  13  มิถุนายน 2554  อําเภอเข่ืองใน และ รพ.สต. 2 แหง 
      2) วันท่ี  14  มิถุนายน 2554  อําเภอพิบูลมังสาหาร และ รพ.สต. 2 แหง 

3.2  สถานการณโรคไขเลือดออก  
3.3 สถานการณโรคไขหวัดใหญ  
 

4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
 4.1 การตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการ  
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี รวมกับ มูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนีวดัจกัรวรรด ิ
ราชาวาส และ ศูนยการคณะสงฆ ภาค๑๐ อุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพใหบริการแกพระ
สังฆาธิการและประชาชนญาติธรรม รวมจาํนวน ๒๐๐ คน ในวันจนัทรท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐-
๑๒.๐๐น. ณ ศูนยการคณะสงฆภาค ๑๐  บานสรางม่ิง อําเภอมวงสามสิบ จังหวดัอุบลราชธานี 
      ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลมวงสามสิบ ,โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ, สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ และกลุมงานในสํานกังานสาธารณสุขจังหวดั รวมกจิกรรมดังกลาว ซ่ึงจะมีการ
ประชุมเพื่อเตรียมการในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมริมน้ํา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 4.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานคลินิกไรพุง(DPAC) 
     กลุมงานสงเสริมสุขภาพ รวมกับ ศูนยอนามัยท่ี ๗ อุบลราชธานี กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ดําเนินงานคลินิกไรพุง (Diet Physical Activity Clinic:DPAC) โดยมีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะและการ
บริหารจัดการคลินิกไรพุง แกบุคลากรสาธารณสุข จํานวน ๒ รุน ดังตอไปนี ้

http://ubo.phoubon.in.th/
mailto:P_thongmoon@yahoo.com
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4.3 การประชุมวิชาการ แนวทางแกปญหาทารกแรกเกิดน้ําหนกันอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม      
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ จัดการประชุมวิชาการ แนวทางแกปญหาทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ 
กรัม  จํานวน๔ โซน ดังนี ้ 
       โซนท่ี๑ วันท่ี ๘   มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
       โซนท่ี๒ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล  
       โซนท่ี๓ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลวารินชําราบ  
      โซนท่ี๔ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
ขอเชิญ สูติแพทย,กุมารแพทย, แพทย,พยาบาลและนักวชิาการท่ีรับผิดชอบงานบริการฝากครรภ จาก
โรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุก
แหง เขารวมประชุม ตามวันท่ีกําหนดของแตละโซน 

4.4 การสมัครเขารวมประกวดสุดยอดสวมจังหวดัอุบลราชธานี  
       กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ขอเชิญตัวแทนโซน สงประกวดสุดยอดสวม จังหวดัอุบลราชธานี 
ประเภทโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนสุดยอดสวม
จังหวดัอุบลราชธานี ในการประกวดสุดยอดสวมแหงป ๒๕๕๔ ระดบัประเทศ โดยแจงความประสงคสมัคร
เขารวมการประกวด ไดท่ีกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ภายในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
5.กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

5.1 สรุปการผาตัดตอกระจกคร้ังท่ี ๔ ระหวางวนัท่ี ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
      วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

              ผาตัดตอกระจก  จํานวน ๙๗ ราย  
              ลอกตอเนื้อ         จํานวน ๑    ราย  
        วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
              ผาตัดตอกระจก  จํานวน ๔๕ ราย  
             ลอกตอเนื้อ         จํานวน ๗   ราย  
                           รวมผาตัดตอกระจก คร้ังท่ี ๔    ตอกระจก    จํานวน ๑๓๙  ราย  ๑๔๒  ดวงตา  
                           ลอกตอเนื้อ   จํานวน ๘  ราย  
ใหอําเภอตรวจสอบรายช่ือผูท่ีไดรับการผาตัด คร้ังท่ี ๑-๔  เพื่อเบิกจายงบประมาณคาพาหนะในการเดินทาง
ของผูปวย ท่ีมารับการผาตัด ตอกระจก  ท่ี  website www.ubo.phoubon.in.th รับสงขอมูลผูพิการ 

5.2 การดําเนินงานคัดกรองตอกระจก  ตามโครงการรณรงคตรวจคัดกรองและรักษาตอกระจกใน
ผูสูงอายุ  ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสท่ีจะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๔  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔   
 

http://www.ubo.phoubon.in.th/
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6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 6.1โครงการ  Antibiotics Smart Use 
         วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  กําหนดจดัการประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน การสงเสริม
การใชยาปฏิชีวนะ อยางสมเหตุผลในเครือขาย และชุมชน ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)
อุบลราชธานี 
         ขอเชิญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีเขารวมโครงการฯจํานวน  66  แหง สงเร่ืองเลา
ประสบการณดี ๆ จากการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในพื้นท่ีของทาน  เขารวมประกวด  โดย
สงบทคัดยอเปนไฟลอิเล็คทรอนิคส  ไดท่ี ภญ.กมลรัตน วงษา กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทางอีเมล: tung_mint50@hotmail.com  วันท่ี 10 มิถุนายน 2554  
         กรรมการจะคัดกรองบทคัดยอ และแจงเร่ืองเลาท่ีผานการคัดเลือก  ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน
2554  เพื่อใหนําเสนอชิงรางวัล ในเวทีประชุม สรุปผลและถอดบทเรียน  ในวันท่ี  27  มิถุนายน  2554  
                            ขอให รพ.สต.ท่ีเขารวมโครงการ  ASU ติดตอรับเงินคาตอบแทนไดท่ี  ภญ.กมลรัตน  วงษา  
กลุมงานคุมครองผูบริโภค  สสจ.อุบลราชธานี  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  พรอมหลักฐานใบสําคัญรับเงินของ 
กพย.และสําเนาบัตรประชาชน 
 6.2 โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ตัวช้ีวดั ก.พ.ร. 
          จังหวดัอุบลราธานี ไดจัดทําแผนปฏิบัติการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใตโครงการอาหารปลอดภยั(Food Safety) ซ่ึงเปนตัวช้ีวดั ก.พ.ร. โดยมีกิจกรรม
อาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีบรรจใุนแผนฯ โดย สสจ.ไดสงบันทึกขอตกลง (MOU) 
เร่ืองการซ้ือวัตถุดิบอาหารปลอดภัย ของโรงพยาบาล กบัเครือขายเกษตรกร (สามารถ Download MOU ไดท่ี 
www.foodsafetyubon.org) ใหกับทุกโรงพยาบาลในสังกัดแลว  ขอใหโรงพยาบาลทุกแหง (ยกเวน 
โรงพยาบาลนาตาล เนื่องจากไมมีโรงครัวของโรงพยาบาล)ดําเนินการซ้ือวัตถุดิบอาหารปลอดภัย ไดแก ขาว, 
สินคาปศุสัตว, ประมง, ผัก, ผลไม กับกลุม/เครือขายเกษตรกร/แปลงฟารมมาตรฐาน ท้ังนี้ อาจเร่ิมจากการซ้ือ
ขาวอยางเดียวกอน  แลวรายงานผลการจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารปลอดภัย  มายังกลุมงานคุมครองฯ ภายในเดือน 
มิ.ย. ๒๕๕๔ เพื่อรายงานผลความกาวหนาตอประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัด(ผูวาราชการจังหวัด) 
ตอไป 
 
7. กลุมงานประกันสุขภาพ 
 7.1ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนเมษายน 2554 ขอมูลจังหวัด รอยละ 99.95   
 
8. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
 8.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ/ทุตยิภูมิ 

1.รายงานการสงแผนพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ  
2.การประชุมวางแผนการขอรับงบเพ่ิมเติมพิเศษป 2555  
     - วันท่ี 20 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมประกอบดวย   

mailto:tung_mint50@hotmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%C2%A0%E0%B8%A0%E0%B8%8D.%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%20%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%C2%A0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%C2%A0%20%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%C2%A0%20:%20bparicart_pp@hotmail.com%C2%A0%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
http://www.foodsafetyubon.org/
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 8.2  งานสาธารณสุขมูลฐาน  
       1.แจงผลการประกวดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ยอดเยี่ยม ระดบัจังหวดั ประจําป 
2554     
โดยคณะกรรมการประกวดระดับจังหวดั มีผลการประกวด ดังนี ้ 
       - รางวัลชนะเลิศ         คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสองคอน อําเภอโพธ์ิไทร  
        - รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยขะยงุ อําเภอวารินชําราบ  
        - รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาสวง อําเภอเดชอดุม  
       - รองชนะเลิศอันดับท่ี 3 คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม  

 มีกําหนดการรับประกวดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ยอดเยีย่ม ระดับเขตฯ 13 โดยคณะกรรมการ 
ประกวดจากเขตฯ 11 จังหวดัขอนแกน ในระหวางวันท่ี 12  กรกฎาคม 2554 
                           2.ประชุมคณะกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินการคัดเลือก อสม.ใหม ประจําป 
2555  ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี เปาหมายผูเขารวมประชุม ประมาณ 250 คน 
 
9. กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

9.1 งานพัฒนาบุคลากร  

• วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 จะมีการอบรมโครงการการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและโครงการ 
ประกันคุณภาพการฝกอบรม ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี เปาหมายคือ ผูชวย
สาธารณสุขอําเภอ หวัหนาฝายบริหารโรงพยาบาลชุมชน ผูรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรฯ สสอ./รพช. และ
ตัวแทนจากกลุมงานทุกกลุมงานใน สสจ. รวมท้ังส้ินจํานวน 120 คน    

• การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ รุนท่ี 11  
มีผูผานการคัดเลือกจํานวน 52 คน (รายช่ือตามหนังสือ สสจ. อบ0027.006/ว.3344 ลว. 4 พ.ค.54) โดยจะ 

เขารับการอบรมในวนัท่ี 30 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2554 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
อุบลราชธานี โดยไมตองจายคาลงทะเบียนอบรม สวนคาใชจายอ่ืนๆเบิกจากตนสังกัดตามระเบียบการเงินการ
คลัง  
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   9.2 งานพัฒนาคุณภาพ  
กําหนดการประเมินคุณภาพงานพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน (QA) ดังนี ้ 

o วันท่ี 6  มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลนาตาล  
o วันท่ี 7  มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลโพธ์ิไทร  
o วันท่ี 8  มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
o วันท่ี 9  มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลตาลสุมและโรงพยาบาลเขมราฐ  
o วันท่ี 10 มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลกุดขาวปุน  
o วันท่ี 15 มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลเข่ืองใน  
o วันท่ี 16 มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลมวงสามสิบและโรงพยาบาลโขงเจียม  
o วันท่ี 17 มิถุนายน 2554                โรงพยาบาลสิรินธร 

10. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 10.1 ผลการรณรงคคัดกรองรากฟนเทียม  มียอดสะสม ณ เดือนพฤษภาคม 2554  มีผูไดรับคัดกรอง
จํานวน 602 ราย ผานการคัดกรองจํานวน 211 ราย ไดรับการฝงรากฟนเทียมแลวจํานวน 113 ราย (เปาหมาย 
100 ราย) การดําเนินการใน Stage 1 ครบตามเปาหมาย  และกําลังดําเนนิการใน Stage 2 

10.2 สรุปผลการดําเนินงานหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนพฤษภาคม 2554 
10.3 งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

1. กําหนดการสงแบบรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อรับการ
ประเมินรับรอง  ขอใหสงภายในเดือนมิถุนายน  2554  หากทางโรงเรียนสงไมทัน จังหวัดก็
จะไมสามารถจัดทําแผนออกประเมินรับรอง ไดทันตามกําหนด(วันท่ี 19 - 22 กรกฎาคม และ 
3 - 5  สิงหาคม  2554) 

2. การจัดสรรแบบตรวจสุขภาพดวยตนเองของนักเรียนช้ัน ป.5 และ ช้ัน ม. 1  ใหติดตอรับไดท่ี
กลุมงานทันตสาธารณสุข  หรือหากไมสะดวกกแ็จงใหจังหวดัทราบจะไดฝากไปกับรถหนวย
คาราวานบริการสุขภาพ 

3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนนิงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร อําเภอ
ละ10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) เพื่อเปนคาตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําดื่มใน
โรงเรียน  คาใชจายในการเตรียมการรับการประเมินจากคณะกรรมการฯและคาใชจายในการ
รวมกิจกรรมวชิาการระดับจงัหวัด กําหนดการออกเยีย่มประเมินเตรียมการรับรองโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัยของศูนยอนามัยท่ี 7   

        วันท่ี  31 พฤษภาคม 2554     (เชา)     โรงเรียนบานปลาดุก อําเภอเมือง    
        วันท่ี   1  มิถุนายน  2554       (เชา)     โรงเรียนนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 
                                                      (บาย)    โรงเรียนหวยขะยุง อําเภอวารินชําราบ 

10.4 แผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2554  
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• แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี 

              วันท่ี 16 มิถุนายน 2554   บานคําขา ม.1 ต.สวาง อ.สวางวีระวงศ  

• แผนออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี พอ.สว. ในพื้นท่ีชายแดนและผูดอยโอกาส 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2554  อบต.โคกสวาง ต. โคกสวาง อ. สําโรง  
วันท่ี 23 มิถุนายน 2554  บานหองปอ ม.7 ต. หนองอม  อ.ทุงศรีอุดม  
วันท่ี 24 มิถุนายน 2554  อ. บุณฑริก (รอการกําหนดพื้นท่ี)  

• แผนออกบริการทันตกรรมในเรือนจํา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขัง)วันท่ี 14 มิถุนายน 2554  
 

11.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
o ไมมีวาระประชุม  

 
12.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
  12.1การตรวจเยี่ยมพืน้ท่ี “การควบคุมปองกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน ความดนัโลหิต
สูงในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ป 2554”           
  สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ แจงกําหนดการตรวจเยี่ยมของการดําเนนิงานการ
ควบคุมปองกนัความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการกํากับทิศ
ทางการพัฒนา และผูเกีย่วของ เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและเสนอแนะเชิงวิชาการในการดําเนินงาน  โดย
กําหนดการเขาตรวจเยี่ยมท่ีจงัหวัดอุบลราชธานีในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554    
  ในการนี้ขอเรียนเชิญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอําเภอ และเลขาคณะกรรมการ 
NCD Board ระดับอําเภอ เขารวมประชุม ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น.เปนตนไป  กําหนดการ  ชวง
เชาตรวจเยี่ยมท่ี สสจ.  ชวงบายเขาตรวจเยี่ยมท่ี รพช. 1 แหง และ หนวยปฐมภูมิ 1 แหง โดยให รพช.เปนผู
นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานระดับอําเภอ (ยังไมไดระบุ พื้นท่ีตรวจเย่ียม) 
  12.2  เชิญประชุมจัดทําแผนการตรวจภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน  
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี รวมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ จัดทําโครงการ
ตรวจจอประสาทตา ซ่ึงมีการดําเนินงานต้ังแตป 2553    ในป 2554 ไดมีการขยายทีมตรวจจอประสาทตาเพ่ิม
อีก 2 ทีม ไดแกทีม  รพ.มวงสามสิบ และทีม รพร.เดชอุดม   โดยทีม รพ.มวงสามสิบจะเร่ิมดําเนินงานในเดือน
มิถุนายน 2554   สวนทีม รพร.เดชอุดม อยูระหวางการประสานงาน และเพื่อเปนการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานดังกลาว สนง.สสจ.อุบลราชธานีจึงไดกําหนดรูปแบบใหมีการถายภาพจอประสาทตาและ ตรวจ
ภาวะแทรกซอนทางเทาในวนัเดียวกนั   
  ดังน้ัน ทําใหมีความจําเปนตองมีการปรับแผนการดําเนนิงานของหนวยถายภาพจอประสาท
ตาเคล่ือนท่ี   จึงขอเชิญเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ไดแก พยาบาลคลินิก
เบาหวาน  นักกายภาพบําบัด  และ ผูรับผิดชอบงานเบาหวานของ สนง.สาธารณสุขอําเภอ เขารวมประชุม
กําหนดแผนการดําเนินงานในวันท่ี 3  มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น.เปนตนไป 
  12.3 โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกนัภาวะตาบอดจากเบาหวานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  
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  ตามโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกนัภาวะตาบอดจากเบาหวานฯ  มีการสนับสนุนรถ
หนวยบริการจกัษุเคล่ือนท่ี เพื่อ เลเซอรตาท่ีมีภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน   ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานี 
กําหนดการดําเนินงานเลเซอรตา ในวนัท่ี 20 – 24 มิถุนายน 2554 นี ้ จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานในการ
ติดตามผูปวยมารับการยิงเลเซอรในวันดังกลาว ท้ังนี้  งานควบคุมโรคไมติดตอจะไดประสานรายละเอียด
(รายช่ือผูปวยนัดเลเซอร)กําหนดวันและคาใชจายใหทราบในโอกาสตอไป 
  12.4 โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในการทํางานเพื่อการ
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี   ปงบประมาณ  2554  
งานควบคุมโรคไมติดตอ รวมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคดําเนินการจดัประชุมงานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในการทํางานเพื่อการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี   ในการนี้
ขอเชิญ เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลชุมชน เขารวมประชุมแหงละ 2 คน ในวันท่ี 22-24 มิถุนายน 2554    ท่ี หอง
ประชุม 3 ช้ัน 6  รพ.  สรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 
  12.5 จัดสรรเงินตรวจมะเร็งปากมดลูก คร้ังท่ี 2 ป 2554 งานควบคุมโรคไมติดตอ สนง.
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดสรรเงินคาตอบแทนในการตรวจมะเร็งปากมดลูกคร้ังท่ี 2 ป 
2554 (ตามรายละเอียดการจัดสรรpapรอบ2) 
 
13. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 13.1 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554    

(ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2554) 
 13.2 สรุปผลการตรวจสุขภาพ  เอกซเรยปอด และตรวจคัดกรองนิ่วในประชาชนอาย ุ15 ปข้ึนไป 
 
14. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  
  14.1  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  ไดรับการอนุมัติหลักสูตรผูชวยแพทยแผน
ไทย  พ.ศ.๒๕๕๐ ( ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ )   จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย  สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแตวันท่ี ๑๑  มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๔  ในวนัท่ี  ๙ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ จะมีพิธีเปดการอบรมหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย ๓๗๒ 
ช่ัวโมง(การอบรมคร้ังท่ี ๒) ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   จังหวัดอุบลราชธานี 
        ใครขอประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีสนใจสงบุคลากรในสังกัดเขารวมอบรมคร้ังนี้ โดยติดตอสง
รายช่ือ เตรียมเอกสาร หลักฐาน และเงินคาลงทะเบียนเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๒   ฉบับ 

1. สําเนาทะเบียนบาน                      จํานวน  ๒  ฉบับ 
2. วุฒิการศึกษา                                จํานวน  ๒   ฉบับ 
3. รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว                     จํานวน  ๕   ใบ  
4. เงินคาลงทะเบียนเรียน                 จํานวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
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         ท้ังนี้สามารถสมัครและสงเอกสารไดตั้งแตวันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม ถึงวนัท่ี  ๖  มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ณ  ฝายการแพทยแผนไทย และการแพทย ทางเลือก   สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
   
15. งานบริการการแพทยฉกุเฉิน 
 15.1 ตํารวจภธูรจังหวัดอุบลราชธานี ไดจดัทําโครงการสายดวน เสนทางบุญ สูโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค เพื่ออํานวยความสะดวก ดานการจราจรในการสงผูปวยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ใกลเคียงสูโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี ดวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 
เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชน 

6.1 รพ.น้ํายืน แจงท่ีประชุม 
ขอขอบคุณทานผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินสรางพระพุทธรูป เม่ือวันท่ี 12  พฤษภาคม 2554   

6.2 สาธารณสุขอําเภอ 
 แจงรายช่ือผูดาํรงตําแหนงใหม   
ประธานกลุมสาธารณสุขอําเภอ จังหวดัอุบลราชธานี  คือ นายสุทิน กมลฤกษ 
รองประธาน        คือ นายสมัย  พูลทอง  
เลขานุการ        คือ นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ 

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

 
 

 


