
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 

คร้ังที ่ 7/ 2555 
วนัที ่ 8  สิงหาคม  2555 เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
2. นางสาวไพรัช  บุญจรัส  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
3. นางน ้าเพชร  ตั้งยิง่ยง  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
4. นายรชต  เกตุเล็ก     แทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี 
5. นางสาวพรรณทิพา  แกว้มาตย ์  ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
6. นางสิริพร  วงศต์รี    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
7. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
8. นางศิริวทิยห์ล่ิม  โตประเสริฐ   หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
9. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
10. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หวัหนา้งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
11. นายวโิรจน์  เซมรัมย ์   หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
12. นพ.ธวติั  บุญไทย     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
13. นพ.ดนยั  เจียรกุล     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
14. พญ.ณฐิักา  วรรณแกว้    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
15. นพ.ชานนท ์ พนัธ์นิกุล    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
16. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
17. นพ.ศุภฤกษ ์ ศรีค า    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น 
18. นพ.ภิรักษ ์ รุ่งพฒันาชยักุล    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
19. นางอภยั  มุกสิกสาร    แทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
20. นางสาววรัินดา  ศิริเทพ    แทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
21. นพ.พฒันา  ตนัสกุล    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
22. นพ.สุรศกัด์ิ เกษมศิริ    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส าโรง 
23. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ 
24. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ์   ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 

 เดชอุดม 
25. นพ.พิสิษฐ ์ เวชกามา ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
26. พญ.ปัทมา  สงวนตระกลู ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
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27. นายวานิช  สายยนื    สาธารณสุขอ าเภอดอนมดแดง 
28. นายสมยั  พลูทอง     สาธารณสุขอ าเภอเข่ืองใน 
29. นายยรุวฒัน์  ทองผา    สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ 
30. นายธนายทุธ  ศรไชย     สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโกก้ 
31. นายอุทยั  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
32. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู    สาธารณสุขอ าเภอโพธ์ิไทร 
33. นายณรงค ์ แผลงศร    สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
34. นางศิวาภรณ์  เงินราง    สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
35. นายสัมพนัธ์  กุลพร    สาธารณสุขอ าเภอกุดขา้วปุ้น 
36. นายไพรัช  จนัทพนัธ์      สาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
37. นายธานินทร์  ไชยานุกลู    สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
38. นายทองอินทร์  ชยัธานี    สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
39. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม    สาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
40. นายทนงศกัด์ิ  หลกัเขต    สาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
41. นายมธัยม  สุพฒัน์    สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร 
42. นายบณัฑิต  สร้อยค า    สาธารณสุขอ าเภอนาเยยี 
43. นายสุทิน  กมลฤกษ ์   สาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
44. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอ าเภอบุณฑริก 
45. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ    สาธารณสุขอ าเภอน ้าขุ่น 
46. นายธีระวฒัน์  วีระพนัธ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ 
47. นายสันติ  ศรัทธาพนัธ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
48. นายบุญถือ  พุม่จนัทร์    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอกุดขา้วปุ้น 
49. นายสรพงษ ์ ขลุ่ยเงิน    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
50. นายถนอม  ผวิหอม    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
51. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
52. นายพลกฤต  วรสันต ์   ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
53. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
54. นายประยงค ์ สุดสุข    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
55. นายธนศกัด์ิ  ธงศรี    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
56. นายสากล สีทากลุ     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอนาเยีย 
57. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม 
58. นายประจกัษ ์ สุพรหม    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
59. นายอุทยั  โมกขทิ์พย ์   ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอบุณฑริก 
60. นางดารณี   เผา่ผา  จพ.ทนัตสาธารณสุขช านาญงาน   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
61. นายปรีชา  ทองมูล นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
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62. นายปัญญาวธุ  ไพเราะ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
63. นางสุชารัตน์  ดวงแกว้ นกัวเิคราะห์นโยบายฯช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
64. นายชยัชาญ  บุญคูณ          นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
65. นางอุษณีย ์   เกิดมี             นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
66. นางสาวจินตนา  พรมลาย  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
67. นายเริงฤทธ์ิ  เริงนิรันดร์    เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
68. นางวภิาลกัษณ์  ชุติเดชานุกลู  นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
69. ภญ.กมลรัตน์  วงษา           เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
70. นางเพญ็ศรี  สมชยั  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
71. นางสุภาภรณ์  เพียะวงค ์  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
72. ภญ.ฑิฆมัพร  พนัธ์ุพินิจ    เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
73. ภก.ก าแหง  สมสุข  เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
74. ภญ.กิตติยาพร  ทองไทย    เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
75. นางพิสมยั  วรรณชาติ        นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
76. น.ส.ผอ่งนภา พนัธ์พิพฒัน์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
77. นางล าดวน  ศรีขาว นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
78. นายอรุณ  บุญสร้าง เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
79. นายประสิทธ์ิ  คุณค าใส จพ.สาธารณสุขปฏิบติัการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
80. นางธิดารัตน์ บุญทรง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
81. นางพชัรา  หงส์สุวรรณ พยาบาลวชิาชีพ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
82. นางจุฬาพร  ค ารัตน์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
83. นางสุภาภรณ์  อุตมงั นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
84. นางณภทัร  โอภาสวฒันา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
85. ทพ.คมกริช  ละคร ทนัตแพทยช์ านาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
86. นางพชัราภรณ์  ก่ิงแกว้ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
87. นางรสสุคนธ์  มณฑา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
88. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
89. นางเยาวลกัษณ์  โภคละทวพีงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
90. นางชุติมนัต ์ อินญาพงษ ์ เจา้พนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
91. นางมณีวรรณ  โค่นถอน เจา้พนกังานพสัดุช านาญงาน  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
92. นายววิฒัน์  ถ่ินถาวร   เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
93. นางกุลชาธนนัต ์ พลินรัชตธ์นะเดช  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
94. นางพิชญาภา  ฮงทอง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
95. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
96. นายจกัรพนัธ์  บุญส่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 



 4 
97. นายปิยะมิตร  สมบูรณ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
98. นางพฒันพร  อุ่นวงศ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.เข่ืองใน 
99. นางสาวพรทิพย ์ สมวนั นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.เข่ืองใน 
100. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเศรษฐ ์นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เข่ืองใน 
101. นายสุระ  เสนาเทพ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
102. นางค าปาน ชูรัตน์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.เหล่าเสือโกก้ 
103. นางทองพรรณ ภกัดี นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.ม่วงสามสิบ 
104. นางเนตรนภิส พนัธ์วรรณ    พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.ม่วงสามสิบ 
105. นายภูริภทัร  บรรจง นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.ตาลสุม 
106. นางอุไร  สอนอาจ นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.ตาลสุม 
107. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.ตาลสุม 
108. นายธนภมัร  วงษาหลา้ นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.ดอนมดแดง 
109. นายวริะ  พวงจนัทร์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.โพธ์ิไทร 
110. นางยมลภทัร  คลงัแกว้ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ  รพ.โพธ์ิไทร 
111. นางอภยั  มุสิกา  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
112. นายสุพล  การกลา้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.ตระการพืชผล 
113. นางบุษยา การกลา้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.ตระการพืชผล 
114. นายอ าพล  พิมพพ์รม นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ตระการพืชผล 
115. นางสาวนภาพร  พรมภกัดี  นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.กุดขา้วปุ้น 
116. นางล าใย  บุตรศรี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.กุดขา้วปุ้น 
117. นางสาวอุไรวรรณสุขเพง็ นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.กุดขา้วปุ้น 
118. นายอานนัท ์ สิงคิบุตร นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.เขมราฐ 
119. นางกฤษณา  สมสะอาด พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.เขมราฐ 
120. นางป้อมเพชร  ศิริผลา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.เขมราฐ 
121. นางสาวจิรภสัษร  สุระมุล   นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
122. นางสาวรัชตพร  กาละปัตร นกัวชิาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.เขมราฐ 
123. นายคมกริช  พิมพกนั นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.ศรีเมืองใหม่ 
124. นางวาสนา  พิมพกนั พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.ศรีเมืองใหม่ 
125. นางสาวมาลยัพร พลสิมมา จพ.เวชสถิติช านาญงาน               รพ.ศรีเมืองใหม่ 
126. นายสมภพ  จนัทร์เกษ นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.นาตาล 
127. นายพิจิตร  แกว้สิงห์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.วารินช าราบ 
128. นายปรีดา  สืบสิงห์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.วารินช าราบ 
129. นางมณีวรรณ  เจริญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.วารินช าราบ 
130. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.วารินช าราบ 
131. นางสาวดวงจิตร กอมะณี นกัวชิาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.นาเยยี 
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132. นางอมรวรรณ  บวัขจร นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.สวา่งวรีะวงศ ์
133. นายณฐัพล  ศรีสงคราม นกัวชิาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.ส าโรง 
134. นายจิระศกัด์ิ  รักษม์ณี นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.ส าโรง 
135. นายจ าลอง  ผอ่งจิต นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ส าโรง 
136. นายวรายธุ  เลิศแลว้ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.โขงเจียม 
137. นายตรองทรัพย ์ สายกนก นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
138. นายเอกพจน์  อินโสม เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สิรินธร 
139. นายวษิณุ  จ  ารูญพงษ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พิบูลมงัสาหาร 
140. นายกีรติโชติ  เสริมศรี เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สสอ.พิบูลมงัสาหาร 
141. นายมรกต  ลอยนวล นกัวชิาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.โขงเจียม 
142. นายทวศีกัด์ิ แพทยเ์พียร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพร.เดชอุดม 
143. นายยทุธนาโคตะละ นกัวชิาการสาธารณสุข   รพร.เดชอุดม 
144. นายพรทว ี สุวรรณพรม นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.เดชอุดม 
145. นางจีระนนัท ์ นาค า นกัจดัการงานทัว่ไป   รพ.ทุ่งศรีอุดม 
146. นายวสิันต ์จรลี  เจา้พนกังานเวชสถิติ   รพ.ทุ่งศรีอุดม 
147. นายวรีะศกัด์ิ  อุดมดี นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
148. นางพิชญสุ์ดากานต ์ รวมเหมาะ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ รพ.น ้ายนื 
149. นายพิทกัษ ์ บุญโท พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  รพ.น ้ายนื 
150. นายอาณติั  บวัขาว เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สสอ.บุณฑริก 
151. นางไพรสุรีย ์ บุญห่อ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  รพ.บุณฑริก 
152. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต ์ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สนง.สสอ.น ้าขุ่น 
153. นางสาวนอ้งนุช  วจันะ นกัวชิาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.น ้าขุ่น 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 
 1.งานวจิยัตน้แบบการจดัการอาหารและโภชนาการท่ีดีในชุมชน 
 2.สรุปตวัช้ีวดั 29 ตวั  เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน จะใชข้อ้มูลในช่วงตน้เดือน กนัยายน 
 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
  

  คิวฟันปลอมติดแน่น ผูรั้บบริการตอ้งรอนาน 3 ปี จึงมีขอ้สั่งการ ดงัน้ี  
ขอ้สั่งการ:  ระดมทนัตแพทย ์โดยใช ้Dental Unit วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี  นดัคนไขม้าท า
ในช่วงเสาร์-อาทิตย ์ เนน้การแกไ้ขปัญหาคิวยาว ไม่ตอ้งประชาสัมพนัธ์ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วชิาการ 

 

1. พระศรีมหาโพธ์ิ 

  * ประกวดการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประชาสัมพนัธ์ส่งผลงานเขา้ประกวด 
 
2. ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี 
  2.1 ประชาสัมพนัธ์การประชุมวชิาการ 22 - 24  สิงหาคม 2555 โรงแรมมะหาด กรุงเทพฯ 
 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 
  

 1.กลุ่มงานบริหาร 
1.1 งานการเงิน 
1.1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจ าเดือน มิถุนายน  2555 
           โซน 1    - แม่ข่าย ส่งครบทุกแห่ง  
                          - ลูกข่าย - ส่งไม่ครบ คือ  เข่ืองใน, 50 พรรษาฯ และ ดอนมดแดง  
                                        - ส่งครบ คือ  ม่วงสามสิบ และตาลสุม  
                          - สสอ.   ส่งครบ                          
           โซน 2    - แม่ข่าย ส่งครบทุกแห่ง 
                          - ลูกข่าย  -ท่ีส่งไม่ครบ คือ  ตระการพืชผล  
                                         -ส่งครบ คือ เขมราฐ, กุดขา้วปุ้น,โพธ์ิไทร, นาตาล และศรีเมืองใหม่  
                          - สสอ. ไม่ส่ง คือ ศรีเมืองใหม่  
           โซน 3    - แม่ข่าย  ส่งครบทุกแห่ง 
                          - ลูกข่าย -ท่ีส่งไม่ครบ คือ โขงเจียม, ส าโรง, วารินช าราบ และพิบูลมงัสาหาร  
                                        - ส่งครบ คือ สิรินธร   
                          - สสอ. ส่งครบทุกแห่ง                             
            โซน 4   - แม่ข่าย ส่งครบทุกแห่ง 
                          - ลูกข่าย -ท่ีส่งไม่ครบ คือ บุญฑริก, ทุ่งศรีอุดม และน ้ายนื                    
                          -สสอ.  ไม่ส่ง คือ บุณฑริก  และนาจะหลวย   
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             ขอให ้สสอ./รพช.ติดตาม ก ากบั ใหผู้รั้บผดิชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ไดด้ าเนินการส่งงบใหท้นั
ตามก าหนดทุกประจ าเดือนและใหมี้การตรวจสอบผลการส่งดว้ยวา่ส่งผา่น หรือไม่ อยา่งไร โดยปฏิบติัอยา่ง
สม ่าเสมอ ทุกเดือน 
1.1.2 แจง้ผลการเฝ้าระวงัการเงินการคลงัของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI  7  ระดบั ประจ าเดือน มิถุนายน 
2555  มีผลการประเมินดงัน้ี 
      1.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 7   จ านวน  15   แห่ง คือ     
                -โซน 1 ม่วงสามสิบ 50 พรรษาฯ  ตาลสุม   
                -โซน 2 ตระการพืชผล  เขมราฐ  กุดขา้วปุ้น  โพธ์ิไทร  นาตาล  ศรีเมืองใหม่   
                -โซน 3 สิรินธร โขงเจียม ส าโรง  วารินช าราบ  พิบูลมงัสาหาร  
                -โซน 4 เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม  
     2.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 6 จ านวน 1 แห่ง คือ  น ้ายนื 
     3.โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 4  คือ บุณฑริก และโรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 3 คือ ดอนมดแดง 
และนาจะหลวย   
     4 โรงพยาบาลท่ีมีสถานการณ์การเงินระดบัปกติ จ านวน 1 แห่ง คือ  เข่ืองใน และในงวดประจ าเดือน 
มิถุนายน   2555  จงัหวดัไดเ้ฝ้าระวงัการเงินการคลงัโรงพยาบาล ตามเกณฑ ์FAI พบวา่ กลุ่มท่ีมีความเส่ียงระดบั 7 
มีเพิ่มข้ึนจากเดิม 15  แห่ง  เป็น  16  แห่ง  
1.1.3  รายงานสถานะการเงิน ประจ าเดือนมิถุนายน  2555 
              แจง้สถานการณ์การเงินการคลงัของเครือข่าย  ณ 30 กนัยายน 2554 เปรียบเทียบกบั 30 มิถุนายน 2555 
เก่ียวกบัเงินบ ารุงคงเหลือ เจา้หน้ีการคา้ ทุนส ารองสุทธิ ค่าใชจ่้ายจ าเป็น เพื่อเป็นขอ้มูลใหเ้ครือข่ายมีการประเมิน
การเงินการคลงัตนเอง ในการก ากบั ติดตาม การบริหารการเงินการคลงั จากขอ้มูลพบวา่ กลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีทุน
ส ารอง เป็นลบ จ าวน 16 แห่ง 
      โซน 1  คือ  ม่วงสามสิบ  50 พรรษาฯ  ดอนมดแดง  ตาลสุม 
     โซน 2  คือ  ตระการพืชผล   เขมราฐ  กุดขา้วปุ้น  โพธ์ิไทร นาตาล ศรีเมืองใหม่ 
      โซน 3  คือ  สิรินธร  โขงเจียม   ส าโรง  วารินช าราบ   พิบูลมงัสาหาร 
      โซน 4  คือ เดชอุดม  นาจะหลวย  ทุ่งศรีอุดม  น ้ายนื 
      โรงพยาบาลท่ีมีทุนส ารอง เป็นลบ มากท่ีสุด คือ   วารินช าราบ  ตระการพืชผล  เดชอุดม 50 พรรษาฯ และ
โรงพยาบาล ท่ีมีเจา้หน้ีการคา้ มากท่ีสุด คือ เดชอุดม  ตระการพืชผล 50 พรรษาฯ วารินช าราบ โรงพยาบาลท่ีมีเงิน
งบลงทุน(ค่าเส่ือมฯ) คงเหลือมากท่ีสุด คือ วารินช าราบ ตระการพืชผล  
1.1.4  การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     1 การติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันา รพ.สต. ปี 2555 (งบพฒันา 18.72 ลา้น) รายงาน
ความกา้วหนา้งบพฒันารพ.สต.55.xls หรือ ตามรายละเอียด http://docs.google.com/spreadsheet/ccc 
     2.ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการเยยีวยา จ.ปทุมธานี ปี 2555 แยก อ าเภอ และโรงพยาบาล อ าเภอและ
โรงพยาบาล วางเบิกฏีกาครบทุกอ าเภอและอยูร่ะหวา่งรอเงินประจ างวด 
     3. การติดตามงบลงทุน รพ.สต.หนาแน่น / เขตเมือง และ งบศสม. ปี 2555 อยูร่ะหวา่งพสัดุ สสจ. จดัท า
เอกสารการซ้ือจา้ง 

file:///K:/สรุปประชุมกรกฎาคม_55/meeting0755_new/profile/Roposotor%20progress%20development%20Report.xls
file:///K:/สรุปประชุมกรกฎาคม_55/meeting0755_new/profile/Roposotor%20progress%20development%20Report.xls
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1.2 งานการเจา้หนา้ท่ี 
    พิจารณาคุณสมบติัของผูท่ี้ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ  ส าหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร ท่ี
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอ  
  1.2.1 มีผูข้อรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย ์  ทนัตแพทยแ์ละเภสัชกร จ านวน 2 ราย ดงัน้ี 
             1. นายวรัิตน์  พวงจนัทร์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบติัการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ขอรับเงินเพิ่ม
พิเศษ ฯ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  2555   เป็นตน้ไป                 
             2. นางกนกรัศม ์ สุทธิประภา ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ ศูนยอ์นามยัท่ี 7 อุบลราชธานี ขอรับเงินเพิ่ม
พิเศษ ฯตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  2555 เป็นตน้ไป  

1.2.2  มีผูข้อยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกรขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ 
ฯ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555   เป็นตน้ไป จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  
             1. นางสาวนุชนารถ  ปัสสนธ์ ต าแหน่งทนัตแพทยป์ฏิบติัการ  วทิยาลยั การสาธารณสุขสิรินธร ขอยกเลิก 
รับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555   เป็นตน้ไป     
             2. นายปิยวฒัน์  ทองเล่ียมนาค ต าแหน่งนายแพทยป์ฏิบติัการ รพ.ม่วงสามสิบ ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ 
ฯ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไป     
มติทีป่ระชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
ข้อส่ังการ:   1.ติดตามสถานะการเงินทุกสัปดาห์ 
       2.น าขอ้มูล Unit Cost มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ในการด าเนินงาน 
       3.รัฐบาลมีโอกาสอนุมติั แต่จะใหใ้นภาพรวมของเขต จงัหวดั ใหค้ณะท างานประชุมใหแ้ลว้เสร็จ 
การจดัสรรต าแหน่ง  หลกัเกณฑเ์ป็นอยา่งไร อาจตอ้งมีการประชุมหลายคร้ัง ให้เร่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่วน 
มอบให ้สสอ.ทุกแห่งและผอ.รพ. ประชุมกนัในประเด็นอตัราส่วน ใชห้ลกัเกณฑใ์ห ้รพ.สต.ก่อน,ถ่ินทุรกนัดาร
,ตาม Service Plan  
 

2. กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2.1 การประกวด สสอ. ดีเด่นระดบัประเทศ ก าหนดวนัท่ี 17 สิงหาคม  2555 
2.2 ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหน้ าเสนอในการประชุมวชิาการเขต 13 
2.3 ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น ติดตามการ

ด าเนินงานต าบลจดัการสุขภาพ ในพื้นท่ี อ าเภอเหล่าเสือโกก้ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 เชิญประธาน อสม.ระดบั
อ าเภอทุกอ าเภอเขา้ร่วมประชุม ท่ี สสอ.เหล่าเสือโกก้ เวลา 08.30 - 16 .00 น.โดยเบิกค่ายานพาหนะจากผูจ้ดัการ
ประชุม    

2.4 การสรรหาอาสาสมคัรดีเด่นและองคก์รท่ีมีกิจกรรมสังคมดีเด่น 
       ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ะด าเนินการสรรหาอาสาสมคัรดีเด่น และองคก์รท่ีมี
กิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประเภทละ 1 รางวลั รวม 2 รางวลั เพื่อเขา้รับการ ประกาศ เกียรติคุณเป็นอาสาสมคัร
ดีเด่น และองคก์รท่ีมีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เน่ืองใน โอกาส วนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวนัอาสาสมคัรไทย 
ประจ าปี 2555 วนัท่ี 21 ตุลาคม 2555  
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       หากเห็นวา่การด าเนินงานท่ีผา่นมาเขา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ขอใหด้ าเนินการ กรอกขอ้มูลรายละเอียด
และส่งแบบเสนอขอ้มูล จ านวน 2 ชุดพร้อมส่งแผน่ซีดี และส่ง ถึงส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดัอุบลฯ ภายใน 14  สิงหาคม 2555  

2.5 รับสมคัรสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผูใ้ห้รหสัโรค(coder)ระดบักลาง ประจ าปี 2555  
       ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ จะด าเนินการ รับสมคัรสอบรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ผูใ้หร้หสัโรค
ระดบักลางในสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูล สถานะ สุขภาพของ ประชาชนมีคุณภาพ
และสามารถน าไปใชเ้พื่อการวางแผน งานต่างๆไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการจดัสอบ 
ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2555 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น บางเขน กรุงเทพฯ ส่งใบสมคัรภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 
สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติม ท่ีเวบ็ไซต ์www.thcc.or.th 
 2.6 ประชุมวชิาการชมรมนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั เล้ียงเกษียณปลดักระทรวง ชมรมแม่บา้น
สาธารณสุข ระหวา่งวนัท่ี 15-17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุนียแ์กรนด์ 
 
3.กลุ่มงานควบคุมโรค 

3.1 รายงานสถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา ประจ าเดือนกรกฎาคม 
3.2  สรุปผลการด าเนินงานวณัโรค เดือน กรกฎาคม 2555    
- น าเสนอผลการด าเนินงานวณัโรคเดือนกรกฎาคม 2555  
- ขอ้มูลผลการด าเนินงานวณัโรคเดือนกรกฎาคม  

ขอ้คิดเห็น นพ.สสจ.อบ. : บนัทึกขอ้มูลผูป่้วยวณัโรคไดน้อ้ย (ร้อยละ 34)  
4.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

4.1 แจง้แผนประเมินรับรองโรงพยาบาลท่ีจดับริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน ปีงบประมาณ 
2555 เดือนสิงหาคม – กนัยายน 2555 ดงัน้ี 

                 23 สิงหาคม   2555  (เชา้)   รพ.พิบูลมงัสาหาร     
                 23 สิงหาคม   2555  (บ่าย)  รพ.เดชอุดม            
                   3 กนัยายน   2555  (เชา้)   รพ.ม่วงสามสิบ          
                   3 กนัยายน   2555  (บ่าย)  รพ.วารินช าราบ**      
                17 กนัยายน    2555  (เชา้)   รพ.ตระการพืชผล     
                17 กนัยายน    2555  (บ่าย)  รพ.ตาลสุม  
   หมายเหตุ   
          เคร่ืองหมาย ** คือ รพ.ท่ีรับการประเมินเป็นโรงพยาบาลท่ีจดับริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชน , ประเมินรพ.สายใยรักฯระดบัทอง และประเมินงานองคก์รไร้พุง ในวนัเวลาเดียวกนั 

 

 

http://www.thcc.or.th/
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4.2 แจง้แผนประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดบัเขต ใหโ้รงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมรับ 
การประเมิน ดงัน้ี            

ล าดบั วนัท่ี ออกประเมิน โรงพยาบาล 
1 20 สิงหาคม 2555 (เชา้) เข่ืองใน 
2 20 สิงหาคม 2555 (บ่าย) ค่ายสรรพสิทธิประสงค ์
3 21 สิงหาคม 2555 (เชา้) พิบูลมงัสาหาร 
4 27 สิงหาคม 2555 (เชา้) ตระการพืชผล 
5 27 สิงหาคม 2555 (บ่าย) โพธ์ิไทร 
6 28 สิงหาคม 2555 (เชา้) สิรินธร 
7 3  กนัยายน 2555 (เชา้) ดอนมดแดง 
8 3  กนัยายน 2555 (บ่าย) วารินช าราบ 
9 4  กนัยายน 2555 (เชา้) น ้ายนื 

           

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ก าหนดจดัการอบรมสมาธิบ าบดัเพื่อการเยยีวยา จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 250 คน  สถานท่ี
การอบรม วดัป่าสวา่งวีรวงศ ์อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี  หลกัสูตร 2 วนั 1 คืน 
(พกัคา้งคืน 1 คืน) รายละเอียดดงัน้ี  

          รุ่นท่ี 1 วนัท่ี    6-7  สิงหาคม 2555 (หน่วยงาน ส่งเจา้หนา้ท่ีกลุ่มป่วยและกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง) 
          รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 13-14  สิงหาคม 2555 
          รุ่นท่ี 3 วนัท่ี  17-18  กนัยายน 2555 
          รุ่นท่ี 4 วนัท่ี  24-25  กนัยายน 2555 
หน่วยงานในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมอบรมไดทุ้กวชิาชีพรวม
ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว ส าหรับพยาบาลจะ ไดรั้บหน่วย CNEU หากไม่มี ชุดปฏิบติัธรรม ใหส้วมใส่เส้ือ
สีขาวลว้นและกางเกงขายาวสีสุภาพ 

5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
5.1 โครงการ  TO BE NUMBER ONE  ก าหนดจดัประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  ในงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE   ในวาระครบรอบ 10 ปี  โครงการ TO BE NUMBER ONE ระหวา่งวนัท่ี 
13–15 กรกฎาคม 2555  ณ Challenger Hall 2  อิมแพค เมืองทองธานี ซ่ึงจงัหวดัอุบลราชธานีไดรั้บพระราชทาน
ถว้ยรางวลัเกียรติยศ จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  จ านวน 3 รางวลั ดงัน้ี 
    1.1  นายแพทยสุ์รพร  ลอยหา   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี   ท่ีไดรั้บพระราชทานถว้ยรางวลั
เกียรติยศ รางวลันายแพทยส์าธารณสุข TO  BE NUMBER ONE ดีเด่น  
    1.2  ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE  ตน้แบบระดบัทอง 
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    1.3  ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รักษามาตรฐานตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 
5.2 รายงานผลการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2555 
5.3 ผลการด าเนินงานผา่ตดัตอ้กระจก จงัหวดัอุบลราชธานี  
              จ  านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัตอ้กระจก ประจ าปีงบประมาณ  2554 -2555  จงัหวดัอุบลราชธานี        
ตามโครงการรณรงคต์รวจคดักรองและรักษาตอ้กระจก ในผูสู้งอาย ุปี 2555 ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา            
มหาวชิราลงกรณ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
               ไม่มีวาระการประชุม 

7. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
               เตรียมรับรถพยาบาลกูชี้พ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี  
จ านวน ๑๓๐ คนั 
 

 8. กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
               ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนมิถุนายน  2555 ขอ้มูล สปสช. ร้อยละ 99.941  ขอ้มูล
จงัหวดัอุบลราชธานี ร้อยละ 99.98  

9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

    งานพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ  
ขอใหทุ้กอ าเภอเร่งรัดการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี  
   -   ส่งขอ้มูลเครือข่ายการดูแลสุขภาพ “หมอครอบครัว  ประจ าตวัทุกครัวเรือน”ภายในวนัท่ี  16 สิงหาคม 2555  
   -   ส่งแผนการจดัสรรงบประมาณการด าเนินงานตามเกณฑศ์กัยภาพบริการปฐมภูมิ (Ontop payment)  ปี 2555 
ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555  
    ตรวจสอบ (ร่าง) การจดัเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

10. กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1 ความกา้วหนา้การด าเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เดือนสิงหาคม 2555 
จงัหวดัจะจดัสรรงบประมาณ ใหแ้ม่โซน จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเทคนิคการน าเคร่ืองมือ PMQAมาพฒันางาน
ประจ าใหมี้คุณภาพโซนละ 25,000 บาท โดยใหด้ าเนินการ ภายใน เดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2555 
             10.2 การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA 
   - ทีม  QRT ออกเยีย่มโรงพยาบาลส าโรง เพื่อกระตุน้การพฒันาคุณภาพ คร้ังท่ี 2 วนัท่ี  14  สิงหาคม  2555 
   - ทีม QRT ออกเยีย่มโรงพยาบาลบุณฑริก  เพื่อกระตุน้การพฒันาคุณภาพ  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี  23  สิงหาคม  2555 
             10.3 งานพฒันาบุคลากร 
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             วนัท่ี  8  สิงหาคม 2555  รับรายงานตวันกัเรียนท่ีสอบผา่นโครงการแพทย ์ ODOD 56  รอบท่ี 2 
วนัท่ี 11 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2555   เตรียมความพร้อมทางวชิาการนกัเรียนท่ีสอบผา่นโครงการแพทย ์ODOD 
56  รอบท่ี 2 ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  
 

11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 11.1 งานทนัตสาธารณสุข  
การประชุมวชิาการงานทนัตสาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี ก าหนดจดัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 ขอให ้
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลและ รพ.สต. รวบรวมผลงานวชิาการส่งเขา้ร่วม น าเสนอ ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 
2555 File ส่งผลงานวชิาการทนัตสาธารณสุข 
             11.2  แผนปฏิบติังานเดือนสิงหาคม 
ศูนยอ์นามยัท่ี 7 อุบลราชธานี ออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร  

 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบา้นโนนจิก อ.เดชอุดม  
 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบา้นอ่ีเต่ิง ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ  
 วนัท่ี 20 – 28 สิงหาคม 2555 ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร ระดบัจงัหวดั  

             11.3  แผนออกหน่วยแพทย ์พอ.สว. 
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 บา้นนาหวา้ หมู่ท่ี 3  ต าบลส าโรง อ าเภอโพธ์ิไทร 
วนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 บา้นหนองเทา หมู่ท่ี 5 ต าบลโซง อ าเภอน ้ ายนื 
             11.4  แผนรถทนัตกรรมเคล่ือนท่ี 
             11.5 แผนออกใหบ้ริการทนัตกรรมในเรือนจ า ตามนโยบายผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 

       11.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
                    11.6.1 สรุปผลการด าเนินงานหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีภายใตโ้ครงการคาราวานบริการสุขภาพ
เคล่ือนท่ี และโครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงั เดือนกรกฎาคม 2555 
                    11.6.2 สรุปคะแนนการส่งรายงานทนัตสาธารณสุข  
 

12. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   
               12.1 การ Update Version JHCIS ของ รพ.สต. ให ้Up to date Version 5 ก่อนวนัท่ี  1  กรกฎาคม  2555  

               12.2 การบนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการมีขอ้ผดิพลาด ยงัตรวจพบขอ้มูลการบริการผูเ้สียชีวติแลว้ในปี 2554- 
2555 ขอใหมี้การตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลก่อนส่ง 
               12.3 ขอเชิญผูรั้บผดิชอบระบบสารสนเทศทุก รพ.สต.ประชุมเตรียมความพร้อมการส่งขอ้มูล 21 แฟ้ม ปี 
2556  
                       โซน 1 ,2 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2555  
                       โซน 3 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 
                       โซน 4 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 
                ณ หอ้งประชุม 1 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
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               12.4 การลงพื้นท่ีของทีมวจิยัจาก NECTEC เพื่อติดตามการใชง้านโปรแกรม FFC ระหวา่งวนัท่ี 29 – 
31 สิงหาคม  2555  
                   29 สิงหาคม  2555              รพ.สต.นาส่วง อ.เดชอุดม 
                      30 สิงหาคม  2555              รพ.สต.นาเยยี อ.เดชอุดม 
                      31 สิงหาคม  2555              รพ.สต.ตบหู อ.นาจะหลวย 
 

13.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 13.1  การด าเนินงานตรวจอลัตร้าซาวดค์น้หามะเร็งตบัและท่อน ้าดี 
 13.2  ผลการด าเนินงานตรวจภาวะแทรกซอ้นเบาหวานความดนัโลหิต  
                       "ปฏิบติัการ ดูตาเบ่ิงเทา้ เฝ้าไต ใส่ใจฟัน"  
 13.3  ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 14.1  สรุปผลการด าเนินงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จงัหวดัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2555 
 14.2  สรุปผลการตรวจคดักรองน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะจงัหวดัอุบลราชธานี 

                          14.3 การตรวจสุขภาพประชาชนและคดักรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตและเบาหวาน 
             14.3 ขอขอ้มูลพระภิกษุ สามเณร อาพาธ ไม่มีผูดู้แล ตามแบบฟอร์ม ส่งงานพฒันารูปแบบภายในวนัท่ี   
30  มิถุนายน  2555  
 

15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 
              ไม่มีวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
                             6.1  สาธารณสุขอ าเภอ 
             6.2 โรงพยาบาล 
                           - โครงการฟันปลอมคิวยาว 3 ปี ควรมีการบริหารจดัการร่วมกนั 
                           - การตรวจสอบภายใน  มาตรการ 9 ขอ้ในการสั่งซ้ือยา สามารถท าไดดี้เกือบทั้งหมดใหใ้ชเ้ป็น
เกณฑใ์นการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑย์าและมิใช่ยา ปัญหาคือ การสั่งซ้ือไม่เป็นไปตามระเบียบ ขอใหด้ าเนินการให้
ถูกตอ้งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมติัทุกคร้ังและเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ 
                                                

ระเบียบวาระที ่7  เร่ืองอืน่ๆ 
 

      ไม่มี 
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผา่ผา) 
        กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
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   ลงช่ือ.........................................ผูต้รวจรายงานการประชุม  
                                 (นางสิริพร  วงศต์รี) 
               หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูรั้บรองรายงานการประชุม 
            (นายสุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร) 
   รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
                                                        ประธานการประชุม 

 

 
 

 
 


