
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 6 / 2555 
วันท่ี  6  กรกฎาคม 2555  เวลา 13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นางสาวไพรัช  บุญจรัส  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางน้ําเพชร  ต้ังยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางปริญญา ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายลําพูน  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
6. นายสอาด  มุงสิน     รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
7. นางสะอาดศรี  ชารีรัตน    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
9. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
10. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
11. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
12. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
13. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
14. นางนภาพร  จนัทนบ     หัวหนากลุมงานการแพทย   
15. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
16. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์    หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
17. นพ.ธวัติ  บุญไทย      ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
18. นพ.ดนยั  เจยีรกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
19. นพ.สุทธินันท  โคตะสิน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
20. นางอุไร  สอนอาจ    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
21. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
22. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
23. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
24. นพ.พัฒนา  ตันสกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
25. ทพ.เมธัส  หนวูัฒนา    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
26. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
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27. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 เดชอุดม 
28. นพ.พิสิษฐ  เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
29. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว แพทยชํานาญการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
30. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
31. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
32. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
33. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
34. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
35. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
36. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
37. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
38. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
39. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
40. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
41. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
42. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
43. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
44. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
45. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
46. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
47. นายบุญถือ  พุมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
48. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
49. นายถนอม  ผิวหอม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
50. นายรัชพล   ตังคะวานิช     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
51. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
52. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
53. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
54. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
55. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
56. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
57. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
58. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
59. นางดารณี   เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
60. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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61. นายปญญาวุธ  ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
62. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
63. นายชัยชาญ  บุญคูณ          นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
64. นางอุษณยี    เกิดมี             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
65. นางสาวจนิตนา  พรมลาย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
66. นายเริงฤทธ์ิ  เริงนิรันดร     เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
67. นางวภิาลักษณ  ชุติเดชานุกลู  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
68. ภญ.กมลรัตน  วงษา           เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
69. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
70. นางสุภาภรณ   เพียะวงค พยาบาลวิชาชีพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นางสาวฑิฆัมพร  พันธุพินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. ภก.กําแหง  สมสุข  เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. ภญ.กิตติยาพร  ทองไทย    เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางพิสมัย  วรรณชาติ        นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นส.ผองนภา  พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางลําดวน  ศรีขาว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นายอรุณ  บุญสราง เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นายประสิทธ์ิ  คุณคําใส จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางธิดารัตน บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางพัชรา  หงสสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางสุภาภรณ  อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางณภัทร  โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. ทพ.คมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางพัชราภรณ  กิ่งแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางรสสุคนธ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางเยาวลักษณ โภคละทวพีงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางชุติมันต  อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางมณวีรรณ  โคนถอน จพ.พัสดุชํานาญงาน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายวิวัฒน  ถ่ินถาวร   เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางกุลชาธนนัต พลินรัชตธนะเดช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางพิชญาภา  ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นายจกัรพันธ  บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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96. นายปยะมิตร  สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางพัฒนพร  อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เข่ืองใน 
98. นางสาวพรทิพย  สมวัน จพ.การเงินและบัญชี   รพ.เข่ืองใน 
99. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สสอ.เข่ืองใน 
100. นายสุระ  เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
101. นางคําปาน ชูรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สสอ.เหลาเสือโกก 
102. นางทองพรรณ ภกัด ี นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.มวงสามสิบ 
103. นางเนตรนภิส พันธวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.มวงสามสิบ 
104. นายภูริภัทร  บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ตาลสุม 
105. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตาลสุม 
106. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
107. นายธนภัมร  วงษาหลา นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ดอนมดแดง 
108. นายวิระ  พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โพธ์ิไทร 
109. นางยมลภัทร  คลังแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ  รพ.โพธ์ิไทร 
110. นางอภัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
111. นายสุพล  การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพืชผล 
112. นางบุษยา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพืชผล 
113. นายอําพล  พมิพพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ตระการพืชผล 
114. นางสาวนภาพร  พรมภักดี    นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.กุดขาวปุน 
115. นางลําใย  บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.กุดขาวปุน 
116. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นกัวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
117. นายอานนัท  สิงคิบุตร นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.เขมราฐ 
118. นางกฤษณา  สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เขมราฐ 
119. นางปอมเพชร  ศิริผลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.เขมราฐ 
120. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
121. นางสาวรัชตพร  กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.เขมราฐ 
122. นายคมกริช  พิมพกัน นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ศรีเมืองใหม 
123. นางวาสนา  พมิพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ศรีเมืองใหม 
124. นางสาวมาลัยพร  พลสิมมา  จพ.เวชสถิติชํานาญงาน  รพ.ศรีเมืองใหม 
125. นายสมภพ  จนัทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.นาตาล 
126. นายพิจติร  แกวสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 
127. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
128. นางมณวีรรณ  เจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
129. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
130. นางดวงจิตร  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
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131. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางฯ 
132. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
133. นายจิระศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
134. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
135. นายวรายุธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 
136. นายตรองทรัพย  สายกนก นกัวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
137. นายเอกพจน  อินโสม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  รพ.สิรินธร 
138. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
139. นายกีรติโชติ  เสริมศรี จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.พิบูลมังสาหาร 
140. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
141. นายทวีศักดิ์ แพทยเพยีร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพร.เดชอุดม 
142. นายยุทธนาโคตะละ นักวิชาการสาธารณสุข   รพร.เดชอุดม 
143. นายพรทวี  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
144. นางจีระนนัท  นาคํา นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ทุงศรีอุดม 
145. นายวิสันต จรลี  จพ.เวชสถิติ    รพ.ทุงศรีอุดม 
146. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
147. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.น้ํายืน 
148. นายพิทักษ  บุญโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน 
149. นายอาณติั  บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.บุณฑริก 
150. นางไพรสุรีย  บุญหอ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.บุณฑริก 
151. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ําขุน 
152. นางสาวนองนชุ  วัจนะ นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.น้ําขุน 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

 
 1.สํานักงานประกันสังคมขอความรวมมือสมัครผูประกันตนตาม มาตรา 40 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  

   ไมมีวาระประชุมติดตาม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 

1.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
 นโยบาย แผนงานโครงการ 

2.ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
  2.1 ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการกรมอนามัย 16-19 สิงหาคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทอง
ธานี 
  2.2 การนิเทศติดตามงานของอรมอนามัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
   

 1.กลุมงานบริหาร 
งานการเงิน  
1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน พฤษภาคม 2555  

โซน 1 -แมขาย สงครบทุกแหง 
                    -ลูกขาย - สงไมครบ คือ ตาลสุม และ 50พรรษาฯ  
                                 - สงครบ คือ เข่ืองใน , มวงสามสิบ และดอนมดแดง  
                    - สสอ. ไมสง คือ เมือง  
โซน 2         - แมขาย สงครบทุกแหง 
                    - ลูกขาย -ท่ีสงไมครบ คือ ตระการพืชผล  
                                  -สงครบ คือ เขมราฐ , กุดขาวปุน, โพธ์ิไทร นาตาล และศรีเมืองใหม  
                    - สสอ. สงครบทุกแหง  
โซน 3          - แมขาย สงครบทุกแหง 
                    - ลูกขาย -ท่ีสงไมครบ คือ สําโรง , วารินชําราบ และ พิบูลมังสาหาร  
                                   -สงครบ คือ สิรินธร โขงเจียม  
                    -สสอ. สงครบทุกแหง  
โซน 4          - แมขาย สงครบทุกแหง 
                     - ลูกขาย -ท่ีสงไมครบ คือ บุญฑริก,เดชอุดม,นาจะหลวย ทุงศรีอุดมและนํ้ายนื  
                     - สสอ. สงครบทุกแหง  
ขอใหสสอ.รพช.ติดตาม กํากบั ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการ สงงบ ใหทันตาม 

กําหนด ทุกประจําเดือนและใหมีการ ตรวจสอบผลการสงดวยวาสง ผานหรือไม อยางไร โดยปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอทุกเดือน 
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1.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง  
           แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือนพฤษภาคม 2555  

มีผลการประเมินดังนี ้
1.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 7 จํานวน  15 แหง คือ  
          -โซน 1 มวงสามสิบ 50พรรษา ตาลสุม  
          -โซน 2 ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน โพธ์ิไทร นาตาล ศรีเมืองใหม  
          -โซน 3 สิรินธร โขงเจยีม สําโรง พิบูลมังสาหาร  
          -โซน 4 เดชอุดม ทุงศรีอุดม  

            2.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 6 จํานวน 1 แหง คือ น้ํายืน 
            3.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 5 จํานวน 2 แหง คือ ดอนมดแดง และบุณฑริก  
            4.โรงพยาบาลท่ีมีสถานการณการเงินระดับปกติ จํานวน 1 แหง คือ เข่ืองใน และในงวดประจําเดือน 
พฤษภาคม 2555 จังหวดัไดเฝาระวังการเงินการคลังโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI พบวา กลุมท่ีมีความเส่ียงระดับ 7 
มีเพิ่มข้ึนจากเดิม 13 แหง เปน 15 แหง  
1.3 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 
             แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับ 31 พฤษภาคม 2555 
เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง 
จากขอมูลพบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ จํานวน 16 แหง 
              โซน 1 คือ มวงสามสิบ 50พรรษา ดอนมดแดง ตาลสุม 
              โซน 2 คือ ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน โพธ์ิไทร นาตาล ศรีเมืองใหม 
              โซน 3 คือ สิรินธร โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร 
              โซน 4 คือ เดชอุดม นาจะหลวย ทุงศรีอุดม 
โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุด คือ วารินชําราบ ตระการพืชผล 50พรรษาฯ และโรงพยาบาลท่ีมี
เจาหนีก้ารคา มากท่ีสุด คือ เดชอุดม, 50พรรษา, ตระการพืชผล วารินชําราบ, โรงพยาบาลท่ีมีเงินงบลงทุน(คา
เส่ือมฯ)คงเหลือมากท่ีสุด คือ ตระการพชืผล วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร  
1.4 ตารางสถานการณการเงินการคลัง  ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 จากขอมูลพบวา สงครบทุกแหง 
1.5 การติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ  
               1 การติดตามการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ป 2555(งบพัฒนา 18.72 ลาน)  
ดูรายละเอียด รายงานความกาวหนางบพฒันารพ.สต.55(1)550629.xls)หรือ ตามรายละเอียด 
http://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak-bstEgQLzQdGxXSURrZnpVVHo1VS1HMk1mREVXTme  
              2. ติดตามการเบิกจายเงินโครงการเยียวยา จ.ปทุมธานี ป 2555 แยก อําเภอ  
และโรงพยาบาล อําเภอและโรงพยาบาล วางเบิกฏีกาครบทุกอําเภอ และอยูระหวาง รอเงิน ประจํางวด  
              3. การติดตามงบลงทุน รพ.สต.หนาแนน / เขตเมือง และ งบศสม. ป 2555อยูระหวาง พัสดุ สสจ. จัดทํา
เอกสารการซ้ือจาง  
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 งานธุรการ 

              การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีกลุมบริหารท่ัวไป สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด 
และโรงพยาบาลชุมชน ประจําป 2555 กลุมเปาหมายไดแก หวัหนากลุมบริหารทั่วไป และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในกลุมงาน บริหารทั่วไป กลุมงานทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั และโรงพยาบาล 
ชุมชน ระหวางวันท่ี 23 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเต็ล จังหวดัอุบลราชธานี ขอให
ประชาสัมพันธ แจงผูเกี่ยวของทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว 

งานการเจาหนาท่ี  

                1. มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)ป 2556 
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ(คปร.) ไดมีมติเห็นชอบ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดดําเนนิการปรับปรับอัตรากําลังของสวนราชการ ปงบประมาณ 2555 (ออกจากราชการวันท่ี 1 ต.ค.
56) กลุมงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ.ไดแจงใหทุกหนวยงานไดทราบแลว ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี อบ 0027.001/
ว 4811 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 โดยขาราชการ ผูสนใจ เขารวมมาตรการฯ  ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                      1.1. ตองมีอายุตัว 50 ปข้ึนไป หรือ มีเวลาราชการ 25 ปข้ึนไป  (ไมรวมเวลาทวีคูณ)  นับถึงวันท่ี 30 
กันยายน  
                      1.2. ตองมีเวลาราชการเหลือต้ังแต 2 ปข้ึนไป  นับต้ังแตวนัท่ีออกจากราชการ  
(วันท่ี 1 ตุลาคม 2555) สามารถยื่นใบสมัครไดต้ังแตวันท่ี 2 – 13 กรกฎาคม 2555 ท่ีหนวยงานตนสังกัด โดยเสนอ
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และรวบรวมแบบหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ สงให กลุมงานบริหารทั่วไป 
สสจ.อบ. ภายในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 เพื่อเสนอผูวาราชการอนุญาตการลาออก ตอไป  
               2. การปรับบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)สําหรับกลุม 
วิชาชีพและกลุมสนับสนุน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สืบเนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดรับการรองขอความชวยเหลือ จากลูกจางช่ัว คราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ในสังกัดท่ี
ประสบปญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ทําใหคาครองชีพสูงข้ึน จากราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบ
กับ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2554 ใหปรับเงิน เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว แกขาราชการ 
และลูกจางประจําช้ันผูนอย ต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2555 เปนตนไป และหนังสือกระทรวงการคลัง  
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0428/ว 12 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 แจงใหสวนราชการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก
ลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ  
                     ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงใหทุกหนวยบริการในสังกัดสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับเพิ่มคาจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)  
จากฐานอัตราคาจางเดิมทุกตําแหนง ในอัตรา 700 บาทตามบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจาง 
ช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) สําหรับกลุมวชิาชีพและกลุมสนับสนุนเพือ่เปนการชดเชย 
แทนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และท่ีแกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2544 มิไดเปดชอง ใหหนวยบริการ สามารถนําเงินบํารุงมาเบิกจาย เปน เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราวได ลูกจางช่ัวคราวเงินบํารุงท่ีจะไดรับการปรับอัตราคาจางในอัตราใหมนี ้จะตองเปนผูผาน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานในชวง 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) มีผลการ ประเมินอยูในเกณฑ
ระดับดหีรือเปนท่ียอมรับได โดยใหมีผลต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2555 เปน ตนไป หากหนวยบริการใดท่ีประสบ
ปญหาเกี่ยวกับสถานะเงินบํารุงและไมสามารถถือปฏิบัติตาม นี้ได ขอใหแจงสํานกังานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อ
รวบรวมขอมูลในภาพรวมของจังหวดั โดยแยก เปนรายหนวยบริการท้ังยอดจํานวนลูกจางและวงเงิน(เฉพาะสวน
ท่ีเปนภาระเพิม่ข้ึน)ท่ีจะขอรับ การสนับสนุนเปนรายเดือนและรายป เพื่อสงใหสํานกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณา ตอไป 
 3.พิจารณาการเบิกจายเงินเพิม่พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในหนวย บริการ สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ 
สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา  
                      3.1 มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย ทันตแพทยและเภสัชกร จํานวน 8 ราย ดังนี ้
                            1. น.ส.ปรัตดา ศรีสมบัติ ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ดอนมดแดง  
                                ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
                            2. นายเกยีรติศักดิ ์ระติเดช ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ รพ.๕๐ พรรษา  
                                มหาวชิราลงกรณ ขอรับเงินเพิ่มพเิศษ ฯ ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
                            3. น.ส.พัชราภรณ เช้ือชาติ ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ รพ.วารินชําราบ  
                                ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
                            4. นายสถาพร มณี ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ รพ.วารินชําราบ  
                                ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
                           5. นายพงศพล ศรีพันธ ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ รพ.วารินชําราบ  
                               ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป  
                           6. นายสุริยนต ม่ิงขวัญ ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ รพร.เดชอุดม  
                               ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
                           7. นายณัชพนัธ เพ็งรุง ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ รพ.โพธ์ิไทร  
                               ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
                           8 .นางสาวนพวรรณ ตะวนัข้ึน ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ รพ.โพธ์ิไทร  
                              ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
                     3.2 มีผูขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพิ่มพเิศษ ฯ แพทย ทันตแพทยและเภสัชกร  
จํานวน 2 ราย ดังนี ้
                           1. นายชินเดช จิรอานนท ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ  
                               รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลง ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 
 เปนตนไป 
                           2. นายประดิษฐ โคตรสังข ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ  
                               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพเิศษ ฯ ต้ังแตวันท่ี 
1 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป 
 



 10
2.กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข  
2.1 การประกวด สสอ. ดีเดนระดับภาคกําหนดวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
2.2 กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบท่ี 2/2555 หวงเดอืนกรกฎาคม 2555 ระหวางวันท่ี 18-26 
กรกฎาคม 2555  
2.3 กําหนดตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบท่ี 2 /2555 จังหวดั
อุบลราชธานี ระหวางวันท่ี 7-9 สิงหาคม 2555 พื้นท่ีรับการตรวจเยี่ยมระดับ อําเภอ /ตําบล ดังนี ้
                 วันท่ี 8 สิงหาคม 2555 รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ คปสอ.วารินชําราบ  
(กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
                  **ท้ังนี้ ใหทุกอําเภอสงขอมูลตามตัวช้ีวดัการตรวจราชการฯ และตัวช้ีวดัระดับจังหวดั โดยตัด 
ยอด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 สงใหจังหวัดภายในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 **  
2.4 วิชาการ 
                  2.4.1 กําหนดการประชุม R2R ระดับกระทรวง วันท่ี 10- 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนยการประชุม อิม
แพคเมืองทองธานี จังหวดัอุบลฯ ไดรับแจงผลการคัดเลือก จํานวน 4 เร่ือง 
                          1. เร่ือง"ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอความเครียด ความรูเร่ืองโรคออทิซึม และ 
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผูปกครอง" โดย..สุภาวดี คํากณุา รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ 
                          2. เร่ือง" ประสิทธิภาพการใหความรูตอพฤติกรรมการจัดการตนเองในผูปวยโรคหดื" 
โดย..สุปราณี เมืองโคตร สสอ.เมือง 
                          3. เร่ือง"การพัฒนาโปรแกรมความผาสุกของบุคคลากรสาธารณสุข"โดย..ธิดารัตน บุญทรง 
สนง.สสจ.อบ. 
                          4. เร่ือง"นวตักรรม เปดใจ..ใสจังหวะ(Pacemaker)" โดย..ทัศนียา ไกรสรสวัสดิ์ 
รพศ.สรรพสิทธิประสงค 
                   2.4.2 การประชุมวิชาการกระทรวง ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในระหวางวนัท่ี 12-14 กันยายน 2555 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
กําหนดสงผลงานวิชาการเขารวมประกวดภายในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555  
2.5 กําหนดการประชุมวิชาการ ชมรมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ประจําป 2555 และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของสมาคมแมบานสาธารณสุข ระหวางวันท่ี 15-17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด จ.อุบลฯ 
2.6 หมูบาน/ตําบลจัดการสุขภาพ 
                     6.1ติดตามการเบิกจายงบประมาณ ตําบลจัดการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาศักยภาพเครือขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล โดย สนับสนุนกิจกรรม... 
                         - พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตําบลละ 10,000 บาท  
                        - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ อําเภอละ 5,000 บาท ตามรายละเอียด
การเบิกจายงบประมาณท่ีแนบ ซ่ึงโครงการพัฒนาหมูบาน/ตําบลจัดการสุขภาพ จังหวดัอุบลราชธานี ป 2555 กลุม
งานพัฒนา ยุทธศาสตรได upload ข้ึนในระบบหนังสือเวยีนใหแลว  
***ขอใหทุกอําเภอไดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณในสวนท่ีเกี่ยวของโดยวางฎีกา 350 ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 ซ่ึงขณะนี้ มีอําเภอวางฎีกาเบิกจายจํานวน 8 อําเภอ  
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2.7 เล่ือนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาศักยภาพที่ปรึกษากองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับ ทองถ่ิน
หรือพื้นท่ี  เดิม วันท่ี 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอารียา รีสอรท ริเวอรไซต อ.โขงเจียม เปนวนัท่ี 16-17 
กรกฎาคม 2555 สถานท่ีคงเดิม กลุมเปาหมาย คือสาธารณสุขอําเภอทุกทาน จํานวน 25 คน รายละเอียด ทาง 
สปสช.ไดสําเนาเวยีนให สาธารณสุขอําเภอ ทราบแลว  

3. กลุมงานควบคุมโรค 
    3.1 แนวทางการดําเนนิงานและบทบาทหนาท่ีของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) และระบบเฝา
ระวังโรคทางระบาดวิทยา  
    3.2 รายงานสถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาเดอืนมิถุนายน 2555   
    3.3 รายงานสถานการณโรคเอดสเดือนมิถุนายน 2555 
    3.4  สรุปผลการดําเนนิงานวณัโรคประจําเดือน มิถุนายน 2555 
ขอส่ังการ: 1. ถาหมูบานจัดการสุขภาพเข็งแข็ง ระบบ SRRT จะเขมแข็ง 
                  2. รถ 1669 ใหทําสติกเกอรติดรถ “รับแจงไขเลือดออก”  
 

4.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
              4.1 การดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว มีแผนออกประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแหง 
ครอบครัว ปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการออกประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก แหงครอบครัว ระดับ
จังหวดั  

ลําดับ วันท่ี ออกประเมิน โรงพยาบาล 

1 27 มิถุนายน 2555 วารินชําราบ 

2 29 มิถุนายน 2555 สิรินธร 

3 2 กรกฎาคม 2555 ดอนมดแดง 

4 4 กรกฎาคม 2555 ตระการพืชผล 

5 6 กรกฎาคม 2555 น้ํายืน 

6 9 กรกฎาคม 2555 คายสรรพสิทธิประสงค 

7 10 กรกฎาคม 2555 โพธ์ิไทร 

8 11 กรกฎาคม 2555 พิบูลมังสาหาร 

9 13 กรกฎาคม 2555 เข่ืองใน 

 
           

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
              5.1 ขอความรวมมือนําผูสูงอายุท่ีผานการตรวจสุขภาพและพบคา V/A มากกวา 6/24 เขารับการคัดกรอง 
 ในวนัเวลาดังตารางน้ี ณ หองประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
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6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

               ไมมีวาระการประชุม 

 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  
               ไมมีวาระการประชุม 
 

8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
                 8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2555  
ขอมูล สปสช. รอยละ 99.951 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.98  
                 8.2 กําหนดการตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหนวยบริการ ป 2556 ระหวาง วนัท่ี 20 มิย.- 13 กค.55 

วันเดือนป เวลา อําเภอ รพ.สต. 

28 มิย.55 08.00 น. รพ.สิรินธร รพ.สต.แกงศรีโคตร  
รพ.สต.ชองเม็ก 

2 กค.55 08.00 น. เชา รพ.สําโรง  
บาย รพ.ดอนมดแดง 

รพ.สต.ศรีมงคล  
รพ.สต.คําไฮใหญ 

10 กค.55 08.00 น. รพ.เข่ืองใน รพ.สต.เข่ืองใน  
รพ.สต.ยางนอย 

11 กค.55 08.00 น. รพ.กุดขาวปุน รพ.สต.โนนสวาง  
รพ.สต.กาบิน 

13 กค.55 08.00 น. รพ.บุณฑริก รพ.สต.คอแลน  
รพ.สต.โพนงาม บ.หนองแสง 

 
9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

    9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
1.ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการดาํเนินงานดังตอไปนี ้ 
           - การดาํเนินงานตามแนวทางการสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) /  
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)คุณภาพแมแบบ - สงขอมูลเครือขายการดูแลสุขภาพ “หมอครอบครัว 
ประจําตัวทุกครัวเรือน”  
           - สงแผนงบประมาณการดําเนนิงานตามเกณฑศักยภาพบริการปฐมภูมิ (Ontop payment) ป 2555 
           - รวบรวมยาท่ีหมดอายุพรอมท้ังรายงาน  
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10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1  โครงการแพทย ODOD 
             โครงการแพทย ODOD ปการศึกษา 2556 เปดรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวาง วันท่ี 25 
มิถุนายน ถึงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 5 ช้ันใตดนิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี และมีกําหนดสอบ ข้ันตอนท่ี 1 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
              10.2  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  
              วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. จัดการประชุม KM งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสู
มาตรฐาน HA เปาหมายเปนโรงพยาบาลท่ีผานการรับรอง HA แลว โดยวิทยากร จาก สรพ. 
              10.3 ความกาวหนา PMQA สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
                     10.3.1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ KM วันท่ี 6 มิถุนายน 2555การคัดเลือก Tacit Knowledge“
โครงการขอความรู ผูลาจาก ฝากไวให สสจ.” คือ นางปริญญา ผกานนท และนางสาวไพรัช บุญจรัส รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และมีกําหนดการ ประชุม (work shop) วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 
                     10.3.2 การประชุมทบทวนหมวด 2 รหัส LD4 การกําหนดตัวช้ีวัดสําคัญ และ SP5  
การถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายลงสูการปฏิบัติ คัดเลือกตัวช้ีวัดสําคัญ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 
และจัดทํารายงาน ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ป 2555 (SAR) มีท้ังหมด 4 มิติ 14 ตัวช้ีวดั Self Assessment Report แยกเปน โดยมีตัวช้ีวัด 
ท่ีคัดเลือก ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  
                                 10.3.2.1ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป 2555 

• โครงการที่ 1 บําบัด รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ / ผูติดสารเสพติด  
• โครงการที่ 2 อาหารปลอดภยัเพื่อคุมครองสุขภาพ  
• โครงการที่ 3 อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง  
• โครงการที่ 4 สุขภาพดีวิถีไทย  
• โครงการที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตามเกณฑ  

                                  10.3.2.2 ตัวช้ีวดัท่ีสวนราชการเลือก (ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ) 
        1 HA 
       2. การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน 
       3 อัตรามารดาตาย 
       4 หมูบานจัดการสุขภาพ 
       5 อัตราการตรวจคัดกรองคนหาผูปวยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงในกลุมประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไป 
                     10.3.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ไดสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตร TQA Internal 
Organization Assessment จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ จํานวน 4 ทาน เพื่อเตรียม ประเมินองคกรดวยตนเองตาม
เกณฑ TQA ป 2555 – 2556 เม่ือวันท่ี 20 – 22 มิถุนายน  2555 
งานพัฒนาบุคลากร  
               10.4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณ จากสํานกังาน 
หลักประกนัสุขภาพแหงชาติเขต 10 อุบลราชธานี เพื่อดําเนินการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ใหผานเกณฑคุณภาพ
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ตามมาตรฐาน PCA (Primary Care Award) เครือขายปฐมภูมิข้ันท่ี 5 รอยละ 10 ของสถานบริการทั้งหมด 
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ ไดจดัทําโครงการพัฒนาศักยภาพทีม QRT ในหนวยบริการปฐม
ภูมิ สปสช.เขต 10 กลุมเปาหมาย ผูเขาประชุมประกอบดวย ตัวแทนจาก 5 จังหวัด ดงันี้  
กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 
               1. อุบลราชธานี จํานวน 25 คน 
               2. จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 25 คน 
               3. จังหวัดยโสธร จํานวน 15 คน  
               4. จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 13 คน 
               5. จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 13 คน  
                   รวมจํานวน 91 คน 
ขอความรวมมือหนวยงานระดับอําเภอคัดเลือกตัวแทน QRT PCA หนวยงานละ 1 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี ้
               1. มีประสบการณดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เชน QRM,QRT,Facilitator 
               2. มีความสามารถดานการบริหารจัดการ ไดแก ความมีวนิัย,การบริหารเวลา,การวางแผน, 
การแกปญหา 
               3. มีทักษะสําคัญไดแก การทํางานเปนทีม การมองเชิงระบบ การมีมุมมองเชิงบวก การฟง การเสริมแรงเชิง
บวก 
               4. มีมนุษยสัมพนัธ ไดแก การสรางความ สัมพันธกับผูเกี่ยวของ, การสราง บรรยากาศในการสนทนา ,การ
ทํางานเปนทีม ,รับรูความรูสึกของผูอ่ืน, พรอมท่ีจะเรียนรูและปรับ ตัว 
               5. มีความเขาใจในพฤติกรรมองคกร 
               6. มีความนาเช่ือถือ ประวัติการทํางานเปนท่ียอมรับในเครือขาย  
               7. สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมเจบ็ปวยดวยโรคท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการทํางาน  
               8. มีความรู ความมุงม่ันในกระบวนการพฒันาและรับรองคุณภาพ มีองคความรู ดานมาตรฐาน โรงพยาบาล
และเคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพ  
               9. ความสามารถในการวิเคราะห ไดแก การสังเกตและการรวบรวมขอมูล(objective evidence),การ
สังเคราะหขอมูล,การคิดแบบวิพากษ(critical thinking) ,การนําเสนอ, การเขียน, การใหคําปรึกษา,การพูดในท่ี
สาธารณะ  
 
11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 11.1 งานทันตสาธารณสุข  
                     1.1 สรุปผลการดําเนินงานหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนมิถุนายน 2555  
                           1.1.1 หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี (คาราวานฯ) 
              11.2  แผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 

* วันท่ี 5 กรกฎาคม 2555  
               ประชุมพัฒนาตนแบบการสงเสริมสุขภาพชองปากแมและเดก็ ณ หองประชุมปทุมราชวงศา ช้ัน 2 
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
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                            * วันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2555  
สํานักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยตรวจเยี่ยมสนับสนนุวิชาการการประเมินผลกองทุนทันตกรรม 
และระบบสารสนเทศดานทันตสาธารณสุขแกทันตบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี ณ หองประชุม สสจ.อบ. 
                 11.3  แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. 
                            * วันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 บานนาขมิ้น หมูท่ี 6 ตําบลหนองบก อําเภอเหลาเสือโกก 
                            * วันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 บานโนนกอ หมูท่ี 4 ตําบลโนนกอ อําเภอสิรินธร  
                 11.4  แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี 
                 11.5 แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจาํ ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 
 
12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

               ไมมีวาระการประชุม 

 

13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 13.1  การดําเนนิงานตรวจอัลตราซาวดคนหามะเร็งตับและทอน้ําด ี
 13.2  ผลการดําเนินงานตรวจภาวะแทรกซอนเบาหวานความดันโลหิต "ปฏิบัติการ ดูตาเบิ่งเทา เฝาไต ใสใจฟน"  
 13.3  ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จงัหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 14.2  สรุปผลการตรวจคัดกรองน่ิวในระบบทางเดินปสสาวะจังหวดัอุบลราชธานี 

                          14.3 การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหติและเบาหวาน 
             14.3 ขอขอมูลพระภิกษุ สามเณร อาพาธ ไมมีผูดูแล ตามแบบฟอรม สงงานพัฒนารูปแบบภายในวันท่ี   
30 มิ.ย.55  
 
15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

              ไมมีวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

                             6.1  สาธารณสุขอําเภอ 
             6.2 โรงพยาบาล 
                           - โครงการฟนปลอมคิวยาว 3 ป ควรมีการบริหารจัดการรวมกัน 
                           - การตรวจสอบภายใน  มาตรการ 9 ขอในการส่ังซ้ือยา สามารถทําไดดีเกือบท้ังหมดใหใชเปนเกณฑ
ในการจดัซ้ือจดัจางเวชภณัฑยาและมิใชยา ปญหาคือ การส่ังซ้ือไมเปนไปตามระเบียบ ขอใหดําเนินการใหถูกตอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติทุกคร้ังและเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
                                                

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 
 

      ไมมี 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                 (นางสิริพร  วงศตรี) 
               หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
            (นายสุวทิย  โรจนศักดิโ์สธร) 
   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                        ประธานการประชุม 
 
 

     

 


