
 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ครั้งท่ี  6/2557 

วันท่ี  30  มิถุนายน  2557  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

…………………………………………………………………………………………….. 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์  
3. นพ.ดนัย  เจียรกูล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
4. นางศิริวิทย์  หลิ่มโตประเสริฐ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
5. นางน้ าเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
6. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
7. นส.ดรุณี  คชพรหม    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
8. นางกนกวรรณ  มุจรินทร์    แทนผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ  
9. นางกาญจนาพันธ์  สมหอม   แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  

       อุบลราชธานี  
10. นายรชต  เกตุเล็ก     แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  
11. นายสุทธิพงษ์  ภาคทอง    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
12. นางสิริพร  วงศ์ตรี    หัวหน้ากลุ่มงาพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
14. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
15. นางร าไพ  สุวนาม    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
16. นางสุภาภรณ์  อุตมัง    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
17. นางหรรษา  ชื่นชูผล      หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
18. นายวิโรจน์  เซมรัมย์    หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   
19. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
20. นายวิชิต  พุ่มจันทร์    หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  
21. นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์    หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
22. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล  5๐ พรรษา  

                                                                   มหาวชิราลงกรณ 
23. นางอัจฉรา  แช่มช้อย    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขื่องใน  
24. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ  



25. นพ.ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ  
26. นพ.ลิต  แสงแก้ว     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาเยีย  
27. นพ.ศุภฤกษ์  ศรีค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  
28. นพ.อัครภูชิทย์  ผลานันต์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
29. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
30. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  
31. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง  
32. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ  
33. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ์ ผู้อ านวยการ รพร.เดชอุดม 
34. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ ายืน  
35. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผู้อ านวยการ รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  
36. นายอดุลย์  วรรณชาติ สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
37. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอ าเภอดอนมดแดง  
38. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโก้ก  
39. นายศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล  
40. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  
41. นายสัมพันธ์  กุลพร      สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  
42. นายณรงค์  แผลงศร    สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่  
43. นายไพรัช  จันทพันธ์    สาธารณสุขอ าเภอนาตาล  
44. นายประวิทย์  พันธ์จูม    สาธารณสุขอ าเภอส าโรง  
45. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร  
46. นายมัธยม  สุพัฒน์    สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร  
47. นายวินัย  แก้วพรหม    สาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์  
48. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม  
49. นายชวน  จันทร์เลื่อน    สาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน  
50. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอ าเภอน้ าขุ่น  
51. นายชนะ  หอมจันทร์    ผช.สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน  
52. นางพรทิพย์ สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
53. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก  
54. นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  
55. นายสันติ  ศรัทธาพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่  
56. นายอานันท์  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ  
57. นายสันติ  ฝักทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล  
58. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน์   เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  
59. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  



60. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  
61. นางชุติมันต์  อินญาพงษ์   จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน รพ.สว่างวีระวงศ์  
62. นายจ ารัส  พรมบุญ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ไทร  
63. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง  
64. นายสากล สีทากุล     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาเยีย  
65. นายสุทัศน์  สีทน     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์  
66. นายวรายุธ  เลิศแล้ว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม  
67. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สิรินธร  
68. นายไชยา  พรหมเกษ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
69. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม  
70. นายจิตร  มั่งมี     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน  
71. นายทวีศักดิ์  แพทย์เพียร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
72. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
73. นางดารณี  เผ่าผา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
74. นายชัยชาญ  บุญคูณ         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
75. นางอุษณีย์    เกิดมี           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
76. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
77. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
78. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
79. นางรสสุคนธ์  มณฑา         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
80. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
81. นางปภัสพร  พันธ์พินิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
82. นายประพนธ์  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
83. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
84. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
85. นายประสิทธิ์ คุณค าใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นางพัชราภรณ์  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
87. นางเนติภรณ์  สิมาพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
88. นายสุรทิน  หมื่นอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
89. นางจุฬาพร  ค ารัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
90. นายกิตติพศ  ด าบรรพ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
91. นางจิรวัฒน์  สุสิงห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
92. นางเพ็ญศรี  สมชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
93. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
94. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  



95. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธ์พินิจ    เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
96. นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
97. นางกุลชาธนันท์  พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
99. นายสนธยา  การะเกษ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
100. นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
101. นางสาวทฤตมน ทองเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
102. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
103. นายพรทวี  สุวรรณพรม     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ   สสอ.ตาลสุม 
104. นายอังกูร  แก่นกุล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
105. นางวิลาวัลย์ หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
106. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน   สสอ.เขื่องใน   
107. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.ตาลสุม  
108. นางสาวรัชนี  สว่างเนตร    นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.ตาลสุม  
109. นายวิระ  พวงจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.โพธิ์ไทร 
110. นายสมภพ  จันทร์เกษ    นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.นาตาล 
111. นายสุพล  การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล  
112. นางบุษบา การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล  
113. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.เขมราฐ 
114. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.นาตาล  
115. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข     สสอ.นาตาล  
116. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.นาเยีย  
117. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.ศรีเมืองใหม่  
118. นายพงศ์ภณ  ศรีสมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม่  
119. นางสาวแพรพิลาส  ผ่องแผ้วนักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดข้าวปุ้น  
120. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.กุดข้าวปุ้น  
121. นางล าใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.กุดข้าวปุ้น  
122. นางยมลภัทร  คลังแก้ว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   รพ.โพธิ์ไทร  
123. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.วารินช าราบ  
124. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินช าราบ  
125. นายกีรติ  เสริมศรี           จพ.สาธารณสุขช านาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
126. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย  
127. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.ส าโรง  
128. นายจิรศักดิ์  รักษ์มณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ส าโรง  
129. นายช านาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สิรินธร  



130. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม  
131. นายตรองทรัพย์  สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.โขงเจียม  
132. นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร  
133. นางบรรจง  สร้อยค า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ศรีไค อ.วารินช าราบ  
134. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข    ผอ.รพ.สต.     รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินช าราบ  
135. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ ายืน  
136. นายวีระศักดิ์  อุดมดี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
137. นายพิทักษ์  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.น้ ายืน  
138. นางสาวอรพรรณ์  สานุสันต์นักวิชาการสาธารณสุข                      สสอ.น้ าขุ่น  
139. นางพีรดาพัฒน์  พงษ์สร     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ดอนมดแดง  
140. นางเนตรนภิส  พันธ์วรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ม่วงสามสิบ  

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 

           1.1 แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ 
                        1.2 ประชาสัมพันธ์การใช้สมุนไพร ในการป้องกัน รักษาโรค เช่น รางจืด ใบหม่อน ใบบัวบก 
 เร่ืองแจ้งจากศาลากลาง 
            1.3 นโยบายเร่งด่วน 13  ข้อ   โดยมีมาตรการ 3 ระยะ 

 ระยะเร่งด่วน  ท าทันที (ปัจจุบัน - 1 ตุลาคม 2557)  
 ระยะกลาง ท าใน 1 ปี ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 255๘) 
 ระยะยาว ท าใน ๓ ปี ( 1 ตุลาคม 255๘ – 30 กันยายน 25๖๑) 

มาตรการระยะสั้น(ระยะเร่งด่วน) 
1.การปรับระบบบริการสุขภาพ (The Better Service) 

 ขยายเวลาบริการ คลินิกพิเศษนอกเวลา 
 ปรับปรุงตารางเวลาการท างานของแพทย์ให้ตรงเวลา พัฒนาระบบนัด ลดขั้นตอนที่ไม่

จ าเป็น 
 ขยายจุดบริการออกนอกโรงพยาบาล โดยส่งแพทย์เฉพาะทางจาก รพศ./รพท. ไปยังรพช. 

และแพทย์จากรพช.ไปดูแลผู้ป่วยในระดับ รพ.สต. 
 มุ่งเน้นให้บริการที่เป็นมิตรและมีรอยยิ้ม(service mind) 
 กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน(โรคที่มีอัตราตายสูง เช่นหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลอดเลือดสมอง  

อุบัติเหตุจราจร)ได้รับการรักษาโดยแพทย์ทุกราย  
 จัดตั้งระบบสื่อสาร สั่งการ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติทั้งระบบ EMS 

และ Referral system 



 ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับบริการฟื้นฟูสภาพ ในทุกหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลของชุมชน 

การปฏิรูปเขตสุขภาพ : เป้าประสงค์ 
 สร้างความเสมอภาคและเป็นธรรม 
 เพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพ 
 เพิ่มประสิทธิภาพ 
 สร้างการมีส่วนร่วม 

มาตรการเร่งด่วน(ภายใน 1 ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 จัดตั้งคณะกรรมการและส านักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ออกแบบการท างานเขตบริการสุขภาพ รับฟังความคิดเห็น 
 จัดตั้งส านักงานเขตบริการสุขภาพ จ านวน 12 เขต 
 แต่งตั้งผู้บริหาร(CEO) สรรหาคณะกรรมการเขต จังหวัด 
 ปรับโครงสร้าง บทบาทการท างานในส่วนกลาง การมอบอ านาจ และจัดรูปแบบการ

บริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง บริหารบุคลากร อื่นๆ  
๒. ร่วมสร้างกระบวนการสมานฉันท์ 
๓. สร้างขวัญก าลังใจ 

 ปรับระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
 จัดสรรต าแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ  
 มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ  

๔. สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล 
 

มาตรการระยะกลาง 
๕. ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพ 
๖. ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
๗. พัฒนาและบังคับใช้กฏหมาย 
๘. พัฒนากลไกการสร้างเอกภาพในการก าหนดนโยบายสาธารณสุข 

 

มาตรการระยะยาว 
๙. จัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคน 
๑๐.จัดท าแผน 

            
            1.4  นโยบายตามยุทธศาสตร์  4 ยุทธศาสตร์    DHS  ต้องท าทุกโครงการในปี 58   

 กลุ่มอายุ     
 Service Plan 
 ธรรมาภิบาล 



 คบส. 
          

1.5  สถานการณ์การเงินการคลัง  ระดับ 7  จ านวน  11 รพ. 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา      รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา ติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย 

                      
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ  
 
1.ส านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7   อุบลราชธานี 

 

1.1 สถานการณ์โรคมาลาเรีย ต.อ.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  ต.คอแลน อ.บุณฑริก 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
1. กลุ่มงานบริหาร 
1.การส่งงบทดลอง  
              1.1  ติดตามการส่งงบทดลองประจ าเดือน พฤษภาคม 2557   หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ  
โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ    
               - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งไม่ครบ คือ เมือง   
               - สสอ. ส่งครบ              
โซน 2    - แม่ข่าย ส่งครบ   
               - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ  
               - สสอ.  ไม่ส่ง นาตาล 
โซน 3    - แม่ข่าย ส่งครบ   
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ คือ   วารินช าราบ   พิบูลมังสาหาร 
โซน 4    - แม่ข่าย ส่งครบ  แต่งบไม่สัมพันธ์กัน  คือ บุณฑริก  
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม  นาจะหลวย  ทุ่งศรีอุดม  น้ าขุ่น  
               - สสอ. ไม่ส่ง บุณฑริก 
ข้อเสนอแนะ  
 1.สสอ.รพช.ต้องควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ด าเนินการส่งงบให้
ทันตามก าหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
            2. สสอ.รพช. ก าชับผู้เกี่ยวข้อง สอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบ
ประจ าเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล อาจส่งผลถึงการแปลผล  



            3. Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้า
คะแนนไม่ผ่านในรายการใด ให้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น 
            4.ควบคุม ก ากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้านรายได้ ด้าน
ลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการก ากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี ให้
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.2  การเฝ้าระวังการเงินการคลัง 
1.2.1 .แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล  ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2557  มีผลการประเมินดังนี้ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร สรุป FAI ประจ าเดือนพฤษภาคม 2557) 

 
1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จ านวน  14  แห่ง คือ    

               - โซน 1  ๕๐ พรรษาฯ  ดอนมดแดง  ตาลสุม  
               - โซน 2   ตระการพืชผล  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น  โพธิ์ไทร นาตาล   ศรีเมืองใหม่   
               - โซน 3 สิรินธร  โขงเจียม   ส าโรง  วารินช าราบ      
               - โซน 4   เดชอุดม 
           2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ  น้ าขุ่น  ระดับ 5 คือ นาจะหลวย 
ข้อเสนอแนะ  
           ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังการเงนิการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ
รายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์จ านวนเงินที่ได้รับจริงสอดคล้องกับผลงานการ
ให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้ควบคุม ก ากับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด             

1.2.2  รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล ประจ าเดือนพฤษภาคม 2557   
  สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2556  เปรียบเทียบกับ พฤษภาคม 2557 เกี่ยวกับ 
เงินบ ารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนส ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย มีการประเมินการเงิน
การคลังตนเอง ในการก ากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง  จากข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2557  พบว่า กลุ่ม
โรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ  

              โซน 3  วารินช าราบ             -61.71  ล้านบาท  
              โซน 1   ๕๐พรรษาฯ            -45.89  ล้านบาท  
              โซน 2   ตระการพืชผล         -31.32   ล้านบาท  
              โซน 4    เดชอุดม                 -27.91   ล้านบาท  
             โรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก   น้ าขุ่น  เขื่องใน สว่างวีระวงศ์     
             โรงพยาบาลที่มีเจ้าหน้ีการค้า มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ  
             โซน 4    เดชอุดม                85.03   ล้านบาท 
             โซน 3   วารินช าราบ           67.84   ล้านบาท  
              โซน 1    ๕๐พรรษาฯ           67.21  ล้านบาท 



              โซน 2  ตระการพืชผล        60.89   ล้านบาท   
ข้อเสนอแนะ 

           1.ให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่มีระบบสอบทานหนี้รายตัว 
ให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหน้ีสินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหน้ี  กับบัญชี
แยกประเภทเจ้าหน้ีแต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ 

           2. เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบเปรียบเทียบระหว่างทะเบียน
คุมงบลงทุน กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุน
คงเหลือ ขอให้ท่านเร่ง ด าเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ  ตามห้วงเวลา
ต่อไป 
                *** ห้ามน างบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุน และ
ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ  นพ.สสจ.ก่อนด าเนินการ 
           3.ขอให้โรงพยาบาล มีการก ากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังให้มี
กระบวนการ การมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
           4.ให้ก าชับการส่งรายงาน 407 ประจ าสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม ก ากับ สถานะเงินบ ารุงโรงพยาบาล และ
ให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง   ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก ให้มีผู้ตรวจ
สอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง  
            5.ขอให้โรงพยาบาล มีการก ากับ ควบคุม  เกี่ยวกับการรับรู้รายได้   โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอนธนาคาร ให้มี
การก ากับ  ติดตามข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง  และ
บันทึกบัญชีรับรู้ทันที   
             6.ขอให้เครือข่าย  ด าเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย  และ ลูกข่าย
โดยยืนยันยอด ระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรร 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชกร 
ที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา   

 ผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  จ านวน  ๑๒  ราย  ดังนี้  
  1.นางสาวสุลักษณา จินดากุล   ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ        โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
  2.นางสาวธนัชชา   อภิรัตน์มนตรี  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
  3.นางสาวกมลนันทธ์  สุขเลิศ  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ         โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  

4.นายฤกษ์ชัย  ประกอบแสง  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ           โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
5.นางสาวปาริชาติ  บุตรดีมี  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ              โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
6.นางสาววรางคณา  แท่นต้ังเจริญชัย   ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลส าโรง  
7.นายประวีร์  ค าศรีสุข  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลโขงเจียม  
8.นางสาวลักษณัย โลหะรังสี  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ    โรงพยาบาลโขงเจียม  



9.นางสาวกุสุมา  ไชยกุล   ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ    โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
10.นางสาวกอบกาญจน์  ชูปาน  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ฯ 
11.นางสาวรติพร  บาลโสง  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ฯ  
12.นางสาววิริยา  เชื้อลี  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ       โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ฯ  

 ผู้ขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร จ านวน   ๔ ราย 
1.นางสาวสันทนา  ทองผุย  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชฯ 
2.นางจิราวรรณ  พิศชาติ  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช ฯ  
3.นางสาวศิริรัตน์  บุญจรัส  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน  
4.นางสาวประภัสสร  จงควินิต  ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ วิทยาลัยการสาธารณสุข ฯ 

 
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      2.1  การด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน (better service)  
ระยะเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท านโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน  (better service) 
ระยะเร่งด่วนภายใต้แนวคิด "ได้พบหมอ  รอไม่นาน อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน"  (รายละเอียดมีในเอกสารการ
ประชุม) 
     2.2 แนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  (รายละเอียดมีในเอกสารการ
ประชุม) 
     2.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R คร้ังที่  7  หัวข้อ R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ ระหว่างวันที่  
23-25  กรกฎาคม 2557   ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร  จังหวัด
อุบลราชธานีได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ระดับประเทศ 2  เร่ือง คือ  
      - คุณส าราญ  พูลทอง  รพ.สต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี   
      - คุณจักรพงษ์  ปิติโชคโภคินทร์   รพ.เขมราฐ    
***เขต 10 น าเสนอรวมทั้งสิ้นจ านวน 4  เร่ือง  อุบลราชธานี  2เร่ือง  ยโสธร 1เร่ือง ศรีสะเกษ 1 
      2.4 งานวิชาการ 
             การส่งผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2557  สามารถส่งไฟล์ผลงานวิชาการ  
ผ่าน  website : www.moph.go.th  (เมนู ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2557)  หรือที่   
link website  : http://www.digitaljournals.org/pubnetmoph/present_academic4/   ระหว่างวันที่  12 มิถุนายน  
- 12  กรกฎาคม 2557   ประเภทการส่งผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
               1) กลุ่มวิจัยทางคลินิก     2) กลุ่มวิจัยด้านสาธารณสุข     3) กลุ่มวิจัย R2R  
               สถานที่จัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10-12  กันยายน 2557  
       2.5 ก าหนดการประกวดสถานบริการสาธารณสุข(สสอ./รพ.สต) ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีงบประมาณ 2557  วันที่  10  กรกฏาคม 2557   รพ.สต.ศรีไค อ.วารินช าราบ  

http://www.moph.go.th/
http://www.digitaljournals.org/pubnetmoph/present_academic4/


       2.6  สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ คร้ังที่ 2  ปีงบประมาณ 2557   (รายละเอียดตามไฟล์
เอกสารข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจราชการรอบที่  2 ประจ าปีงบประมาณ 2557 จังหวัดอุบลราชธานี    
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2557) 
   3.กลุ่มงานควบคุมโรค 
 3.1 สถานการณ์โรคติดต่อ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗   
                    (รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประชุมประจ าเดือน มิถุนายน 2557) 
 

 4. กลุ่มงานประกันสุขภาพ   
 ไม่มีวาระ 
 

 5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต   
       5.1  ผลการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าเดือนมิถุนายน 2557  
         เป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี 8,600  ราย 
           5.1   ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 4,300  ราย 
                  ด าเนินการได้  744  ราย    คิดเป็นร้อยละ 17.30  รายละเอียดดังน้ี 
                   1. จิตสังคมบ าบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4  เดือน  จ านวน  493   ราย  
                   2. ค่ายบ าบัด   หลักสูตร 15  วัน  จ านวน 251 ราย 
           5.2  ระบบบังคับบ าบัด เป้าหมาย 4,000 ราย  
                  ด าเนินการได้ 3,811  ราย  คิดเป็นร้อยละ 95.28 
           5.3  ระบบต้องโทษ เป้าหมาย  300  ราย 
                   ด าเนินการได้   597  ราย  ผลงานเกินเป้าหมาย 
                  รวมทุกระบบ   จ านวน  5,152   ราย คิดเป็นร้อยละ  59.91 

       5.2  การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 

          จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งก าหนดการรับการประกวดการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE 
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่  1) 
ประจ าปี 2557   ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2557   ณ ห้องประชุม ไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค            

    6.1 งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

           วันที่ 7 กรกฎาคม 2557  : เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการจัดการปัญหาด้านยาสเตียรอยด์และอาหารเสริม   
โดยเครือข่ายชุมชนเขต รพ.สต.หัวดูน และเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  จ.อุบลราชธานี เข้า
ร่วมกิจกรรมงาน “เครือข่ายเข้มแข็ง ผนึกก าลังพัฒนาผู้บริโภค” และรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตเครือข่าย
บริการสุขภาพที่ 10 ในการประกวดโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557   ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมริชมอนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   



   6.2 งานอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

            วันที่ 7  กรกฎาคม 2557 : ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานสถานที่ผลิตตามเกณฑ์  GMP การใช้เกลือบริโภค และ
ตรวจวิเคราะห์สารบอแรกซ์ในหมูยอ ณ สถานที่ผลิตหมูยอทุกแห่งในจังหวัด(22 แห่ง) 
            วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ตรวจเฝ้าระวังฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง (ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ อาหารทะเล
สด และสไบนาง) ณ สถานที่จ าหน่ายรายใหญ่ในจังหวัด (6 แห่ง) 
            วันที่ 9  กรกฎาคม 2557   :ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (ตรวจสอบฉลากและตรวจ
วิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ยา เคร่ืองส าอาง วัตถุอันตราย  เคร่ืองมือแพทย์) ในพิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียน
พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2557 ร่วมกับส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
อุบลราชธานี ส านักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  เทศบาล
นครอุบลราชธานี และสถานีต ารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี 
  วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557  :หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร  เครือข่ายบริการที่ 10 
ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร ในโรงครัวโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
             วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ประชุมคณะท างานพัฒนาร้านอาหารอีสานต้นแบบ ณ ร้าน The Home อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
            วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  : ประชุมคณะท างานพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม รพ.สต.เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
            วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  : ประชุมคณะท างานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย , คณะท างาน
ประเมินและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบูณาการอาหาร และ คณะกรรมการอาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
(คณะอ านวยการ) 

6.3 งานแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก 

      แจ้งก าหนดการอบรมทางไกลด้านการแพทย์แผนไทยของกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก  
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2557  ดังนี้ 
       1. วันที่ 3 ก.ค 57 ส าหรับแพทย์แผนปัจจุบัน เร่ืองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และศาสตร์การรักษาระดับชาติ 
ณ ห้องประชุม IT ( ชั้นใต้ดิน ) เวลา 13.00-16.00  น. 
       2. วันที่ 9 ก.ค 57 ส าหรับแพทย์แผนไทย/ผู้สนใจ เร่ืองโรควัยทอง วิธีการรักษาและการต้ังยาโรควัยทอง ณ 
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เวลา 09.00-16.00 น. 
      3. วันที่ 17 ก.ค 57  ส าหรับแพทย์แผนปัจจุบัน เร่ืองแพทย์แผนไทยกับการรักษา ระบบกล้ามเนื้อ และ  
โครงสร้าง ณ ห้องประชุม IT ( ชั้นใต้ดิน ) เวลา 13.00-16.00 น.   
      4. วันที่ 23 ก.ค 57   ส าหรับแพทย์แผนไทย/ผู้สนใจ เร่ืองสมาธิบ าบัดเพื่อการเยียวยา ภาคบ่ายนวดปรับ 
สมดุลโครงสร้างร่างกาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เวลา 09.00-16.00  น. 
 



6.4 งานบริหารเวชภัณฑ์    

       6.4.1  ตัวชี้วัดยาและเวชภัณฑ์ฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    

                - ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรม  
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ  
โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น 

7. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   กีฬาสาธารณสุขสามัคคี  

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การส่งเสริมการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อ
สุขภาพ หรือกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง  1 สิงหาคม 2557  ณ กระทรวงสาธารณสุข พิธี
เปิดการแข่งขัน วันที่ 1 สิงหาคม 2557  

ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี มีนักกีฬาตัวแทนจาก   ส านักงานเขตบริการสุขภาพ ที่ 10  
จ านวน  66  คน ตามประเภทกีฬา ดังนี้... 

ประเภทกีฬา จังหวัด จ านวนนักกีฬา 

แบ็ดมินตัน อุบลราชธานี 10 

เทนนิส อุบลราชธานี 7 

เทเบิลเทนนิส อุบลราชธานี 2 

ปาเป้า อุบลราชธานี 2 

เปตอง อุบลราชธานี 7 

หมากกระดาน อุบลราชธานี 1 

ตะกร้อชาย อุบลราชธานี 8 

   ผู้ประสานงาน อุบลราชธานี 4 

รวม   66 

***กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จะด าเนินการจัดท าโครงการและเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการต่อไป  

8. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ไม่มีวาระประชุม 

 

 
 



9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน จังหวัด
อุบลราชธานี  ก าหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดท าแผนงานการพัฒนา  งานด้านเด็กและ 
เยาวชนแบบบูรณาการ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน  ได้น าแนวทางตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2557– 2559  ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในวันที่   3-4 
กรกฎาคม   2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มณฑลทหารบกที่ 22  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ขอ
ความร่วมมือ ทุกอ าเภอ แจ้งและประสานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ดงันี้          

ก าหนดการพื้นท่ี   เป้าหมายรายชื่อ    กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 

3 กรกฎาคม 2557 อ าเภอในเขต โซน 1  และ 2  1. ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน 
2. ท้องถิ่นอ าเภอหรือผู้แทน 

4  กรกฎาคม 2557 อ าเภอในเขต โซน 3  และ 4 3. พัฒนาการอ าเภอหรือผู้แทน 
4. วัฒนธรรมอ าเภอหรือผู้แทน 
5. สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน 
6. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อ าเภอละ 1  คน 
7. ประธาน อสม. อ าเภอละ  2  คน 
8. นายกเทศมนตรี อ าเภอละ 1 คน 
9. นายก อบต.  อ าเภอละ  1 คน 
10. ปลัดเทศบาลต าบล อ าเภอละ 1 คน 
11. ปลัด อบต.  อ าเภอละ  1  คน 
12. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน   
ในเทศบาลต าบล อ าเภอละ 1  คน 
13. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน   
ใน อบต. อ าเภอละ1  คน 
14. ประธานสภาเด็กและเยาวชน ระดับต าบล 
อ าเภอละ  2  คน 

 

 
10.  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 งานพัฒนาคุณภาพ 
1. รพช.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 5 แห่ง (ได้แก่ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น , 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ,โรงพยาบาลดอนมดแดง, โรงพยาบาลโขงเจียมและโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม) ที่ยื่นเร่ืองขอ

ธ ารงบันไดขั้นที่ 2 งานคุณภาพ HA ได้รับการตอบรับจาก สรพ.ให้ผ่านการธ ารงบันไดขั้นที่ 2 แล้วมีอายุ 1 ปี 



2. การพัฒนาศักยภาพ QRT จะมีการออกเยี่ยมของ Node โรงพยาบาลเขมราฐ โดยออกเยี่ยม รพช.เครือข่าย ดังนี้ 

- โรงพยาบาลตาลสุม   24 มิถุนายน2557  

- โรงพยาบาลโขงเจียม  4 กรกฏาคม 2557 

- โรงพยาบาลดอนมดแดง 10 กรกฏาคม 2557  

- โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  17 กรกฏาคม 2557  

- โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 21 กรกฏาคม 2557  

3. รพช.ที่จะขอ Re-Accredit ในเดือนกรกฏาคมมี 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสิรินธร รับการ Re-Accredit ในวันที่ 17 – 

18 กรกฏาคม 2557  

4. แผนการประเมินคุณภาพกลุ่มการพยาบาล (QA) โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ดังนี้ 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  21 กรกฏาคม2557  
- โรงพยาบาลวารินช าราบ   22 กรกฏาคม 2557 
- โรงพยาบาลตระการพืชผล   23 กรกฏาคม 2557  
- โรงพยาบาลมังสาหาร    24 กรกฏาคม 2557  
- โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิรารลงกรณ  25 กรกฏาคม 2557  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ส ารวจและรวบรวมความต้องการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศให้  
ยื่นแสดงความจ านง ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้ ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน มิให้กระทบต่อการบริหาร
อัตราก าลัง งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และเป็นไปตามระเบียบการลาศึกษาฝึกอบรมของข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และจะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือน
สิงหาคม-กันยายน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http:uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่งข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฯ เร่ือง “รายละเอียดการลาศึกษาต่อปี 2558” 
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการศึกษา  
2558 โดยกรอกข้อมูลเลขประชาชนลงทะเบียน สมัครผ่านเว็บไซต์ www.moph.go.th หัวข้อ e-service : ระบบ
สมัครแพทย์ประจ าบ้าน ภายใน 30 มิถุนายน 2557  print out เอกสารประกอบพร้อมใบสมัคร เขียนรายละเอียดให้
ครบถ้วน ผ่านการเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานและรวบรวมส่งให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและด าเนินการส่งใบสมัครให้เขตบริการสุขภาพ
ด าเนินการคัดเลือกต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์เว็บไซต์ www.moph.go.th หัวข้อ e-service : ระบบสมัคร
แพทย์ประจ าบ้าน 
3. แจ้งให้ข้าราชการบรรจุใหม่รอบพิเศษ ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1091/2557 ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2557 เข้า  

รับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” จัดโดย วพบ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 

ระหว่างวันที่ 7 – 18 กรกฏาคม 2557 ณ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ค่าลงทะเบียน 8,000 บาทต่อคน 

(ค่าใช้จ่ายให้เบิกหน่วยงานต้นสังกัด) โดยดูรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งเวียนอ าเภอทราบ หนังสื่อที่ อบ0032.006/



ว4295 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เร่ือง ขอให้ข้าราชการใหม่สมัครเข้ารับการปฐมนิเทศ”หลักสูตรการเป็น

ข้าราชการที่ด”ี 
 

11.งานทันตสาธารณสุข 
     11.1  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้ป่วยเร้ือรัง ณ ห้อง
ประชุม รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กลุ่มเป้าหมายทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
     11.2  วันที่ 9 กรกฏาคม 2557  ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 ปีและ 90  ปี ณ ห้องประชุม 2 สนง.สสจ.อบ 
     11.3  แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.  
              - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ออกปฏิบัติงาน บ้านโคกก่อง หมู่ที่  อ.สว่างวีระวงศ์ 
              - วันที่ 18  กรกฏาคม 2557  ออกปฏิบัติงาน บ้านโอด หมู่ที่ 3  อ.ดอนมดแดง 
 

12. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 ไม่มีวาระการประชุม 
13.. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ            
       13.1  การประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จากคณะกรรมการระดับเขต ประจ าปี 2557  มีโรงพยาบาล  
ที่รับการประเมิน จ านวน 8 แห่ง  ดังนี้ 

วัน เดือน ปี โรงพยาบาลที่รับการประเมิน  ผลการประเมิน  
18 เมษายน 2557 โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ผ่าน 
28 เมษายน 2557 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ผ่าน 
29 เมษายน 2557 โรงพยาบาลเขื่องใน ผ่าน 
5 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลตระการพืชผล ผ่าน 
6 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลเขมราฐ ผ่าน 
7 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ไม่ผ่าน 

13 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ผ่าน 
7 กรกฎาคม  2557 โรงพยาบาลวารินช าราบ ยังไม่ประเมิน 

      
 13.2  แผนการออกตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี   ประจ าเดือน กรกฏาคม  2557 
                 1   กรกฎาคม  2557   อ าเภอน้ าขุ่น  
                 8   กรกฎาคม  2557   อ าเภอโพธิ์ไทร  
                15  กรกฎาคม  2557   อ าเภอบุณฑริก 
                22  กรกฎาคม  2557   อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
       13.3  ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการลง
พื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.2551 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2557  ซึ่งรายละเอียดจะด าเนินการแจ้งให้พื้นที่ทราบต่อไป 



      13.4. ขอความร่วมมือ ทุกอ าเภอด าเนินการจัดส่งสมุดลงนามให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมลงนาม  งด
เหล้า เข้าพรรษา ในเทศกาล เข้าพรรษา โดยจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานมารับสมุดลงนามอีกครั้ง   
      13.5 ขอความร่วมมือให้ทุกอ าเภอด าเนินการออกตรวจสอบสถานที่ปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย  เพื่อให้เป็นเขต
ปลอดบุหร่ี ตามกฎหมาย อย่างจริงจัง 
      13.6  อ าเภอที่ได้รับสติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหร่ีที่ได้รับการจัดสรรจาก  สสส.ให้ส่งภาพถ่ายและเอกสารตาม
แบบฟอร์ม ที่ได้ รับภายใน เดือนมิถุนายน 2557 
      13.7  ผลการส ารวจความชุกการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
        
14. กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา “สาธารณสุขเขต 10  สามัคคี  
ท าคุณความดี   ให้ประเทศไทย ” ในวันที่  10  มิถุนายน 2557 ณ  ห้องปทุมราชวงศา โรงพยาบาล  ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ  โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม    บุคคลดีเด่นด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   (คนดีศรีสาธารณสุข) และบุคคลดีเด่นด้านการ  เขียนเรียงความ  เพื่อประกาศเกียรติคุณ
สดุดี  ยกย่อง เชิดชู  บุคคลและ องค์กรดีเด่น เป็นตัวแทนเขตบริการสุขภาพที่  10  เข้ารับประทานโล่รางวัลประกาศ
เกียรติคุณ  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า  โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุม  สัมมนาพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  คร้ังที่ 9  ประจ าปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เขต จ านวน  4  ประเภท จากจ านวนทั้งสิ้น 6  ประเภท  ดังนี ้ 
               1.หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ระดับเขต    ได้แก่...เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ  
               2.บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (คนดีศรีสาธารณสุข)  
                     2.1 กลุ่มข้าราชการ ที่ท าหน้าที่ปฎิบัติการ   ระดับเขต ได้แก่  นางสาวกัลยาณี  มีธรรม  นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
                     2.2 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว /พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต ได้แก่... 
นายสายันต์  ทัดเทียม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลวารินช าราบ  
                3.บุคคลดีเด่นด้านการเขียนเรียงความ  ประเด็น  "สาธารณสุขสามัคคี ท าคุณความดี   เพื่อประเทศ
ไทย" ระดับเขต ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย  ยืดยาว  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาเยีย 

 

15. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน   
               ไม่มีวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

                 6.1 สาธารณสุขอ าเภอ    ไม่มีวาระการประชุม 

                          6.2 โรงพยาบาล    ไม่มีวาระการประชุม  

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ 
1. สัมมนาวิชาการและสรุปผลงานการพัฒนางานสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-3 

กันยายน 2557 
 

    ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                         (นางดารณี  เผ่าผา) 
        กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                    (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
                  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                    (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                        ประธานการประชุม 
 
 


