
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี  8/2555 
วันท่ี  30  สิงหาคม  2555 เวลา  13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางสาวไพรัช  บุญจรัส  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางน้ําเพชร  ต้ังยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ  ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
7. นายเพชรบูรณ  พูลผล  แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7  

  อุบลราชธานี 
8. นางอัจฉราวดี  ชาญนภ    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี 
9. นายสัมพันธ    มณีรัตน    แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5  

                                                                                   อุบลราชธานี 
10. นางพันธทิพย  โกศัลวัตร    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
11. นางกฤติกา สุภรัมย    แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี 
12. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
13. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบคุคล 
14. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
15. นางนภาพร  จนัทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
16. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
17. นางหรรษา  ช่ืนชูผล    หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
18. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
19. นายพรประเสริฐ  อุนคํา    หัวหนางานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
20. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติกร 
21. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
22. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
23. นพ.ดนยั  เจยีรกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
24. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
25. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
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26. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
27. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
28. นางณัชพนัธ  เพ็งรุง    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
29. นพ.ไพศาล แกวนพรัตน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
30. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
31. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
32. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
33. นพ.ทนง  คําศรี     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
34. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
35. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ               ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 เดชอุดม 
36. พญ.ปทมา  สงวนตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
37. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
38. นางจันทิมา  ดวงแกว แทนสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
39. นายธนายุทธ  ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
40. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
41. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
42. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
43. นายสัมพันธ  กุลพร    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
44. นายไพรัช  จันทพันธ      สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
45. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
46. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
47. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
48. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
49. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
50. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวรีะวงศ 
51. นายชูวิทย ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
52. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
53. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
54. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
55. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
56. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
57. นายชนะ  หอมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
58. นายถนอม  ผิวหอม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
59. นายณัทกร   วทิิตฑิรานันท   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
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60. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
61. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
62. นายสากล สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
63. นายสมบัติ  มูลศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
64. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
65. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
66. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
67. นายอุทัย  โมกขทิพย    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
68. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
69. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
70. นายชัยชาญ  บุญคูณ          นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นางอุษณยี    เกิดมี             นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. นายเริงฤทธ์ิ  เริงนิรันดร    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. พญ.ภันทิรา  ทวีวกิยการ    นายแพทยปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นางวราภรณ  วิตตะ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. ภญ.ดวงเดือน จันทสุรียวิช เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางพิสมัย  วรรณชาติ        นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางจิรวัฒน  สุสิงห            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
79. นส.ผองนภา  พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางสาวภูริดา  พลศักดิ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นายวีรพันธ  ซ่ือสัตย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายประสิทธ์ิ  คุณคําใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางสุภาภรณ  อุตมัง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. ทพ.คมกริช  ละคร  ทันตแพทยชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางรสสุคนธ  มณฑา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวัดอุบลฯ 
88. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางเยาวลักษณ โภคละทวพีงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางอุทัย  สมบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ              สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายวิวัฒน  ถ่ินถาวร    แพทยแผนไทยประยกุต                  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางปวันรัตน  โสตแกว     แพทยแผนไทยประยุกต    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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95. นางกุลชาธนนัต  พลินรัชตธนะเดช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางพิชญาภา  ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นายอุดม  พงษพิละ เจาพนกังานสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นายวิษณุ  สุภศร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นายจกัรพันธ  บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นางสาวดวงใจ  ธนูทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. วาท่ี รต.ณัฏฐากร  พลเขต  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นายสมบัติ  ขัดโพธ์ิ เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางสลักจิต  ประดับศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางปภัสศร  พันธจูม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางคําปาน ชูรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เหลาเสือโกก 
106. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สสอ.มวงสามสิบ 
107. นายภูริภัทร  บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
108. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป    รพ.ตาลสุม 
109. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
110. นายธนภัมรวงษาหลา นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ดอนมดแดง 
111. นายวิระ  พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
112. นางยมลภัทร  คลังแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
113. นางอภัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   รพ.โพธ์ิไทร 
114. นายสุพล  การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
115. นางบุษยา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
116. นายอําพล  พมิพพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ตระการพืชผล 
117. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
118. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดขาวปุน 
119. นางสาวสุธามาศ  ทินพัฒน  จพ.ธุรการชํานาญงาน    รพ.กุดขาวปุน 
120. นายอานนัท  สิงคิบุตร นักจัดการงานท่ัวไป    รพ.เขมราฐ 
121. นางกฤษณา  สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.เขมราฐ 
122. นางปอมเพชร  ศิริผลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.เขมราฐ 
123. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
124. นางสาวรัชตพร  กาละปตรนกัวิชาการสาธารณสุข    สสอ.เขมราฐ 
125. นายคมกริช พมิพกัน นักจัดการงานท่ัวไป    รพ.ศรีเมืองใหม 
126. นางวาสนา  พมิพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ศรีเมืองใหม 
127. นางสาวมาลัยพร  พลสิมมาจพ.เวชสถิติชํานาญงาน                รพ.ศรีเมืองใหม 
128. นายสมภพ  จนัทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
129. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 
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130. นายพิจติร  แกวสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 
131. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
132. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
133. นางดวงจิตร  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
134. นางอาภรณ วชิาศิลป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สสอ.นาเยีย 
135. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางฯ 
136. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
137. นายจิระศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
138. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
139. นายวรายุธ เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โขงเจียม 
140. นายตรองทรัพย  สายกนก นกัวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
141. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
142. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
143. นายทวีศักดิ์ แพทยเพยีร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพร.เดชอุดม 
144. นายยุทธนา โคตะละ นักวิชาการสาธารณสุข   รพร.เดชอุดม 
145. นายพรทวี  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
146. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
147. นางจีระนนัท  นาคํา นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ทุงศรีอุดม 
148. นางเพ็ชรประกาย  เวศเกษม นักวิชาการการเงินและบัญชี  สสอ.น้ํายืน 
149. นายพิทักษ  บุญโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน 
150. นายอาณติั  บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.บุณฑริก 
151. นางไพรสุรีย  บุญหอ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.บุณฑริก 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

 
          1.กระทรวงสาธารณสุข แจงวาท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม นพ.ณรงค  สหเมธาพัฒน   อธิบดีกรม
สุขภาพจิต  
          2.คาธรรมเนียม 30 บาท ยุคใหม คนไทยมีสุขภาพดี  โดยรัฐบาลไมมีนโยบายเพ่ิมเงินในระบบ เร่ิมประกาศใช  
1   กันยายน 2555  ขอใหผูบริหารกลับไปทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงจังหวดัอุบลฯได
ดําเนินการดังนี้ 
           2.1  นพ.สสจ.อบ.แถลงขาวใหส่ือมวลชนชวยประชาสัมพนัธ วันท่ี 25 สค. 55 
           2.2  แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการประชุมผูบริหารประจําเดือน (กวป.) 30  สค.55 



 6
           2.3. ใหทุก รพ.ทําตรายาง "ไมยินดจีาย" ประทับใบส่ังยาถา ผูปวยไมยินดีจายเงิน  ยังไมพบวามี
ปญหาใด ๆ ท้ังบุคลากร และ ผูปวย  
           3. ยินดตีอนรับ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานีคนใหม นายประสพ  สารสมัคร 
           4. ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกีย่วของในการจดังานมุทิตาจิต ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และงาน
ประชุมวิชาการชมรมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมแมบานกระทรวงสาธารณสุข 
ระหวางวันท่ี 15-17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
           5. เร่ืองแจงจากท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
 5.1 เชิญชวนรวมรําลึกประวติัศาสตรเมืองอุบลฯ วันท่ี 21 กันยายน 255 ณ บริเวณอาคาร Otop 
อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะหลังเกา จัดเปนหอประวัติศาสตรอุบลฯ  
 5.2 วันท่ี 30 สิงหาคม 2555 (เย็น) ผูวาราชการจังหวดัเรียนเชิญหนวยราชการทุกแหงรวมงานเล้ียง
ขอบคุณท่ีมีสวนเกี่ยวของในการชวยงานราชการที่ผานมา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  

 5.3 วันท่ี 19 กนัยายน 2555 โดยหอการคาจังหวดัเปนเจาภาพเล้ียงสงทานผูวาราชการจังหวดั  
5.4 บริษัทแอรเอเชียจะยายมาเปดดําเนินการท่ีสนามบินดอนเมือง กรุงเทพ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 

   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา ไมมี 
  

   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 

1.พระศรีมหาโพธ์ิ 

  * 3-4 กันยายน 2555 จัดสัมมนาวิชาการพฒันาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช มอบเกียรติบัตร
แกผูบริหารระดับอําเภอท่ีดําเนินการ maintain ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชจํานวน 9 แหง 
 
2.สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 อุบลราชธานี 
  * นําเสนอจุดเนนการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคตลอดจนกรอบการดําเนินงานควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพปงบประมาณ 2556 
ขอส่ังการ: วันท่ี 18-20 กันยายน 2555 สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดฯจะดําเนินการประชุมจัดทําแผนการเงินการ
คลังและแผนปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขป 2556 ขอใหกลุมงานควบคุมโรค ไดใชขอมูลนี้นําเขาเพื่อ
จัดทําแผนป 56 โดยบูรณาการรวมกันทุกกรมกอง ในการขับเคล่ือนกิจกรรมลงในหมูบานจัดการสุขภาพ และวาง
ขอมูลไวท่ีเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
  

 1.กลุมงานบริหาร 
1.1 งานการเงิน 
1.1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กรกฎาคม 2555  
           โซน 1    - แมขาย สงครบทุกแหง  
                          - ลูกขาย สงไมครบคือ เข่ืองใน ,50 พรรษาฯ และ ดอนมดแดง  
                                        สงครบ คือ  มวงสามสิบ และตาลสุม  
                          - สสอ. ไมสง คือ  มวงสามสิบ                         
           โซน 2    - แมขาย สงครบทุกแหง 
                          - ลูกขาย -ท่ีสงไมครบ คือ  นาตาล  
                                         สงครบ คือ เขมราฐ  
                                         ไมสง คือ  กุดขาวปุน , โพธ์ิไทร นาตาล  และศรีเมืองใหม  
                          - สสอ. ไมสง คือ ตระการพืชผล , ศรีเมืองใหม , เหลาเสือโกก 
           โซน 3    - แมขาย   สงครบทุกแหง 
                          - ลูกขายท่ีสงไมครบ คือ   โขงเจียม , สําโรง  , วารินชําราบ และ พิบูลมังสาหาร  
                                          สงครบ คือ สิรินธร   
                          - สสอ. ไมสง คือ สําโรง, สวางวีระวงศ                          
           โซน 4    - แมขาย สงครบทุกแหง 
                          - ลูกขายท่ีสงไมครบ คือ บุณฑริก , เดชอุดม , นาจะหลวย ,  ทุงศรีอุดม และนํ้ายืน                    
                          - สสอ. ไมสง คือ บุณฑริก 
           ขอให สสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดาํเนนิการสงงบใหทันตาม
กําหนดทุกประจําเดือนและใหมีการตรวจสอบผลการสงดวยวาสงผาน หรือไม อยางไร โดยปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
ทุกเดือน 
1.1.2 ผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน กรกฎาคม 2555 มีผล
การประเมินดงันี้  
      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  วารินชําราบ  พิบูลมังสาหาร  
         - โซน 4 เดชอุดม  
      2. โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 6 จํานวน 2 แหง คือ ทุงศรีอุดม, น้ํายืน 
      3. โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 5  คือ ดอนมดแดง และโรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 3  คือ นาจะหลวย   
      4. โรงพยาบาลท่ีมีสถานการณการเงินระดับปกติ จํานวน 1 แหง คือ  เข่ืองใน และในงวดประจาํเดือน กรกฎาคม 
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2555  จังหวดัไดเฝาระวังการเงินการคลังโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI พบวา กลุมท่ีมีความเส่ียงระดบั 7  อยูในกลุม
เดิม 
1.1.3  สถานะการเงิน ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ จําวน  15   แหง  
         โซน  1  คือ 50พรรษา  ดอนมดแดง  ตาลสุม 
         โซน  2  คือ ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุนโพธ์ิไทร นาตาล ศรีเมืองใหม  
        โซน  3  คือ สิรินธร  โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร 
        โซน  4  คือ เดชอุดม   
1.1.4  ตาราง CFO ประจําเดอืน กรกฎาคม 2555 
         โซน 1 ขาด รพ.ดอนมดแดง  
       โซน 2 สงครบทุกแหง  
         โซน 3 สงครบทุกแหง 
         โซน 4 สงครบทุกแหง     
1.1.5 การติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ 
     การติดตามการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ป 2555 (งบพัฒนา 18.72 ลาน)(ตามตารางรายงาน
ความกาวหนางบพัฒนารพ.สต.55.xls หรือ ตามรายละเอียด http://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak-
stEgQLzQdGxXSURrZnpVVHo1VS1HMk1mREVXTme 
 

1.2 งานการเจาหนาท่ี 

    1.2.1 รับสมัครคัดเลือกตําแหนงตางๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดท่ี http://www.phoubon.in.th  กลุมงาน
บริหาร หัวขอ รับสมัครตําแหนงตาง ๆ  
       1.2.2 การประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการเพื่อเล่ือนเงินเดอืนขาราชการ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 (รอบ
ท่ี 2 ต้ังแต 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555) 
 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
  2.1 การเตรียมการจัดทําแผนคาเส่ือม ปงบประมาณ 2556  
                ทุกเครือขายเตรียมการจัดทําแผนคาเส่ือม ปงบประมาณ 2556 โดยใชวงเงินงบประมาณดังนี ้

1. สวน 40% ใหใชจํานวนงบประมาณท่ีไดรับป 2555  
2. สวนท่ีเกนิจาก 40% ใหเสนอในชอง ขอจังหวัด (สวน 20%)  
3. ใหมีการจดัลําดับความสําคัญ ในภาพรวมของเครือขาย ท้ังหมดท่ีเสนอท้ังสวน 40%และท่ีเสนอขอจังหวดั  
4. ใหสรุปหลักเกณฑและแนวทางการบริหารงบคาเส่ือมของเครือขายใหจังหวัดทราบดวย  

 
 
 2.2 การจัดทําแผนการเงินการคลังและแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2556กําหนดจดัประชุมปฏิบัติการจัดทํา
แผนการเงินการคลัง 17-20 กันยายน 2555 กลุมเปาหมายจาก  
        2.2.1 โรงพยาบาล 7-8 คน(ผอ.รพช.และหวัหนาฝาย บริหาร,การเงิน,ยทุธศาสตร,การพยาบาล,ทันต
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สาธารณสุข,เภสัชกรรม,เทคนิคบริการ)  
        2.2.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 3 คน (สสอ./ผช./นว.ยุทธ)  
             ใหแจงรายช่ือไมเกนิวันท่ี 10 กันยายน 2555 และเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของ (อาจมีการประชุมเตรียมท่ีระดับ
อําเภอลวงหนา) 
        2.2.3 วิชาการกระทรวงสาธารณสุขวันท่ี 11-14 กันยายน 2555 ณ จังหวดัสงขลา มีบุคลากรสงผลงาน 277 
เร่ือง ไดรับการคัดเลือกใหนาํเสนอ 95 เร่ือง 
 
3.กลุมงานควบคุมโรค 
 3.1 ประชาสัมพันธการซอมแผนโรคอุบัติใหมรวมกับ 

3.2 รายงานสถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนสิงหาคม 
ไขเลือดออก 
- ไขเลือดออกมีแนวโนมลดลง ไมเกินคา median ในชวง 2 เดือนติดตอกันท่ีผานมา ขณะน้ีจ.อุบลฯมีอัตรา

ปวย 21 ตอแสนประชากร ไมเกินคาเปาหมาย 35 ตอแสนประชากร ซ่ึงเปนอัตราปวยตํ่าสุดในเขตตรวจราชการเขต 
13 ไมปรากฏพื้นท่ีเกดิโรคเกิน 2 generation 

โรคมือ เทา ปาก 
- โรคมือ เทา ปาก มีแนวโนมอัตราปวยลดลง แตยังเกนิคา median 5 ปยอนหลัง(อัตราปวย 22 ตอแสน

ประชากร) 
3.3  สรุปผลการดําเนินงานวณัโรค เดือน กรกฎาคม 2555   
- การคัดกรองทําไดดี พบผูปวยรายใหมนอย ซ่ึงในป 2556 จะดําเนินการเนนการคัดกรองในหมูบานกลุม 

เส่ียง(จ.อุบลฯ 43 หมูบาน) Success Rate รอยละ 93.25  ถือวาอยูในเกณฑดีมาก โดยในป 2555 อัตราปวยลดลงจาก
รอยละ 6.5  คงเหลือ รอยละ 4.1  อาจเนื่องมาจากการAdmit ท่ีไดมาตรฐาน และการเยี่ยมบานท่ีสมํ่าเสมอ อยางไรก็
ตาม ยังพบวามีปญหาการขาดยาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 0.73 ในป 2554 เปนรอยละ 1.4 ในป 2555 ซ่ึงปญหานี้อาจนํามา
ซ่ึงความเส่ียงในการเกดิ MDRTB ตอไป 
              - นําเสนอผลการดําเนินงานวณัโรคเดือนกรกฎาคม 2555  

 - ขอมูลผลการดําเนินงานวณัโรคเดือนกรกฎาคม 
 

ขอคิดเห็น นพ.สสจ.อบ. : อาจตองหาวิธีการติดตามผูปวย กลุมงานควบคุมโรคตองใชวิธีการแบบ นสค.TB เพื่อ
ดูแลผูปวยแบบใกลชิด โดยจังหวดัอาจสนบัสนุนคาเดินทาง คาน้ํามันหรือรถในการเยี่ยมบาน 
ขอคิดเห็น นพ.สุวิทย : ขอมูลของMDR ผูบริหารตองทราบขอมูล ลงลึกในลักษณะ Case Management ตองมี
ผูรับผิดชอบชัดเจน และติดตามอยางตอเนื่อง ผูอํานวยการโรงพยาบาลตองติดตามทุกเดือนในท่ีประชุม คปสอ.  
อสม.นสค. ตองตามเยี่ยมแบบ Home Word  
 
 3.4 ผลงานการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ป 2555  

วัคซีนไขหวัดใหญ ภาพรวมจังหวดั มีเปาหมายในการใหวัคซีนในกลุมเส่ียง เจาหนาท่ี จํานวน 95,565 ราย 
ผลงานวันนี้ทําได 57,191ราย คิดเปนรอยละ 60 ตํ่ากวาคาเฉล่ียของประเทศ ปญหาการบันทึกขอมูลเปนปญหาใหญ
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เนื่องจากดําเนนิการฉีดวัคซีนแลวแตไมลงขอมูล ขอใหแตละ รพ.สต.ชวยเรงรัดการบันทึกขอมูลตามผลงานของ
ตนเอง ไมตองรอโรงพยาบาลบันทึกขอมูลให 
ขอคิดเห็น นพ.สสจ.อบ.: บอกรายละเอียดใหการนําเขาขอมูลใหละเอียด 
 

4.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
               ไมมีวาระการประชุม 
 
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
               5.1 สรุปผลการบําบัดยาเสพติด ประจําเดือนสิงหาคม 2555  
               5.2 การจัดมหกรรมอุบลราชธานี 199 ภูมิปญญาทองถ่ิน ขจัดส้ินยาเสพติด วันท่ี 20-21 กนัยายน 2555 ณ 
หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู นวัตกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการดําเนินงานปองและแกไขปญหายาเสพติดจาก 25 อําเภอ 199  อบต. (ไมรวมเขตเทศบาล) กลุมเปาหมาย เปน
ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นกัศึกษา ตลอดจน อสม. รูปแบบการจัดงาน แบงเปน 4 ลักษณะ คือ ปองกัน ปราบปราม 
บําบัด ฟนฟู รายละเอียดเพ่ิมเติมจะแจงใหทราบอีกคร้ัง 
               5.3 การจัดทําคายเยาวชนรักแผนดิน  
                     รุนท่ี 1 วันท่ี 7-9 กันยายน 2555     รร.บานทาชาง อําเภอสวางฯ  
                     รุนท่ี 2 วันท่ี 11-13 กันยายน 2555 รร.บานดอนจิก อําเภอพิบูลฯ  
                     รุนท่ี 3 วันท่ี 17-19 กันยายน 2555 รร.เหลางามพิทยา อําเภอโพธ์ิไทร  
                     รุนท่ี 4 วันท่ี 20-22 กันยายน 2555 รร.ทาโพธ์ิศรีวิทยา อําเภอเดชอุดม  
                     รุนท่ี 5 วันท่ี 24-26 กันยายน 2555 รร.บานสําโรงคุรุราษฎร อําเภอสําโรง  
 
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

               ขอใหอําเภอท่ียังไมรายงานผลตรวจสถานพยาบาล(รายใหม)กรุณาสงผลตรวจฯ และภาพถาย ภายใน 
วันท่ี 12 กันยายน  2555 เพื่อนําผลตรวจเขาท่ีประชุมอนุกรรมการ สถานพยาบาล ตอไป 

ขอคิดเห็น นพ.สุวิทย: การชําระหนีย้าองคการเภสัชกรรม ขอใหเรงรัดการชําระหนี้ดวย 

 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  
               7.1 มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐมนตรี ลดอัตราการเสียชีวิต เหลือ10 คน
ตอแสนประชากร จังหวัดอุบลฯอัตรา 17.85 ตอแสนประชากร  
               7.2 เรงรัด ติดตามทุกอําเภอในการติดต้ัง ระบบ GPS ซ่ึงผูรับผิดชอบไดทําหนังสือแจงรายละเอียดไปแลว 
               7.3 องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนรถพยาบาลกูชีพ จํานวน ๑๓๐ คันโดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
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                              * นายก อบจ.ลงนาม กบันายก อบต. โดยตรง                        จํานวน 61 คัน 
                              * โรงพยาบาลและรพ.สต. แจงความจาํนง                             จํานวน 29 คัน 
                              *  อบจ.ดาํเนินการเองระหวางพื้นท่ี อ.วารินและเทศบาลนครจํานวน 10 คัน 
                              * คงเหลือ 30 คัน  เพื่อการบริหารจัดการในสวนสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงวางแผน
สนับสนุนให รพ.สต.พื้นท่ีหางไกลและยังไมมีรถสงตอ 
ขอคิดเห็นจาก สสอ.นาจะหลวย: ปญหาเร่ืองพื้นท่ีทับซอนในการใหบริการ 
ขอคิดเห็น นพ.สสจ.อบ.: มอบสสจ.โซน ดูแล หาขอมูลวามีพื้นท่ีใดบาง 
 
 8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
               8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกรกฎาคม  2555 ขอมูล สปสช. รอยละ 99.941  ขอมูล
จังหวดัอุบลราชธานี รอยละ 99.98  
               8.2 โครงการรวมจายคาธรรมเนียมบริการ 30 บาท  
              โครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนาตาม นโยบายรัฐบาล  เร่ิมในวนัท่ี 1 กันยายน  2555  พรอมกันท่ัว
ประเทศ  โดยดําเนินการในระดับโรงพยาบาลชุมชนข้ึนไป ท้ังภาครัฐ ในสังกัด/นอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนท่ี
เขารวมโครงการ โดยประชาชนจะรวมจาย ในกรณีท่ีมีการรับยาเทานั้น  
               หากรายใดไมประสงคจะจาย 30 บาท ก็สามารถใชสิทธิได โดยผูท่ีเคยไดรับสิทธิ ยกเวน การรวมจาย  30 
บาท มีท้ังหมด 21 กลุม  ก็จะไดรับการยกเวนรวมจายเหมือนเดิม  (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบเร่ืองประกาศรวมจาย 
30 บาทและประกาศบุคคลท่ีไมตองจายคาบริการ)  

ขอส่ังการ นพ.สสจ.อบ.:มอบกลุมงานท่ีเกีย่วของติดตามในประเด็นเร่ืองรายหัวดานสุขภาพของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลท่ีไมยายทะเบียนบานเขาท่ีบานเลขท่ีของมหาวิทยาลัยฯ(ประมาณ 2 หม่ืนราย) ซ่ึงมีผลกระทบใน
การคิดงบประมาณดานสุขภาพ และจะไดเสนอเปนนโยบายของผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

                          9.1 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูมาตรฐานสุขศึกษารูปแบบจัดเปนรายโซนท่ีพื้นท่ี  
 
10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1 ความกาวหนาการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เดือนสิงหาคม 2555 
จังหวดัจะจัดสรรงบประมาณ ใหแมโซน จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนําเคร่ืองมือ PMQAมาพัฒนางาน
ประจําใหมีคุณภาพโซนละ 25,000 บาท โดยใหดําเนินการ ภายใน เดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2555 
             10.2 แจงใหบุคคลเขารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (ดานการรักษาโรคท่ัวไป) รุนท่ี 
14 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค โดยใหไปรายตัวเขารับการอบรมในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 
เวลา 08.30 น. 
             10.3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป    สังกัดโรงพยาบาลชุมชน
จากผูสมัครท้ังหมด 8 คน มีผูผานการคัดเลือก 2 คน จาก รพร.เดชอุดม 1 คนและ รพ.ตระการพืชผล 1 คน จาก
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โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิ สมัคร 8 คน อนุมัติท้ังหมด 8 คน เร่ิมอบรมระหวาง 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 
2556    ขอใหผูผานการคัดเลือกดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนตามระเบียบของวิสัญญีพยาบาล และยื่นใบลาฝกอบรม
ตามระเบียบ ไดท่ีกลุมงานบริหารงานท่ัวไป สสจ.อุบลฯ 
             10.4 ประกาศรับสมัครรับตนสังกัดฝกอบรมแพทยประจําบานประจําป 2556  
             จังหวดัอุบลราชธานีไดรับจัดสรรจาํนวน 41 รายการ 44 โควตา โดยสมัครผาน website กระทรวงสาธารณสุข 
www.moph.go.th โดย  ระหวางวนัท่ี 29 สิงหาคม – 10 กนัยายน2555  
             ให print out ใบสมัครนําสง กลุมงานพัฒนฯ สสจ.อุบลฯ ภายในวันท่ี 10 กันยายน  2555 
              10.5 ประกาศใหลูกจางช่ัวคราวท่ีผานการสอบขอเขียนทุกคนเขารับการสอบสัมภาษณเพื่อเขา 
เรียนหลักสูตร จพ.วิทยาศาสตร สาขาพยาธิวิทยา(หลักสูตร 2 ป) ไดรับจดัสรรโควตาแลวคือ  
                      1. รพ.ทุงศรีอุดม  จํานวน 1 โควตา 
                      2. รพ.ตาลสุม       จํานวน 1 โควตา  
              ท่ีเหลือขอโควตาเพ่ิม จํานวน 8 โควตา รออนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดําเนนิการสอบสัมภาษณ
และเรียงลําดับคะแนน กําหนดการสอบ ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 3 ช้ัน 4 สสจ.
อุบลฯ โดยทุกคนตองผานการตรวจสุขภาพ จากแพทยท่ีมีใบรับรอง ตามแบบฟอรมของวิทยาลัยฯ 
 
11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 11.1 เล่ือนกาํหนดจัดการประชุมวิชาการ งานทันตสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี จากเดิมวันท่ี 31 สิงหาคม 
2555 เปนวันท่ี 26 กันยายน 2555 ณ หองประชุม ๑ ช้ัน 6 อาคาร ๕๐ พรรษาฯ รพศ.สรรพสิทธิประสงค  
             11.2  แจงแผนออกหนวยมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําป 2556 เร่ิมเดอืน
ตุลาคม 2555 
             11.3   แผนปฏิบัติงานเดือนกันยายน  
                      11.3.1 แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  
                      11.3.2 แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

                  วันท่ี 20 กันยายน 2555  
             11.4  สรุปผลการดําเนินงาน เดอืนกันยายน 2555  
                    11.4.1 หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี และโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูตองขัง  
                    11.4.2 รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  
                    11.4.3 หนวยบริการทันตกรรมในเรือนจํา ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขัง ใหบริการ
ผูตองขัง จํานวน 181 ราย แบงเปน ถอนฟน 57 ราย อุดฟน 38 ราย ขูดหินปูน 80 ราย 
              
 
 
12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
               ไมมีวาระการประชุม 
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13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 13.1  ผลการประกวดการดําเนินงานสุขภาพดีชีวิตไทย  จังหวดัอุบลราชธานีเปนตัวแทนระดับเขต 13 
ประเภทหมูบานคือ บานเหลาเสือโกก ม.4  และประเภทโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คือ รพ.สต.เหลาเสือโกก    
              ผลการประกวดระดับภาคฯ จังหวดัอุบลราชธานีไดรับรางวัล 
                          รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ รพ.สต.เหลาเสือโกก 
                          ชมเชย คือ บานเหลาเสือโกก ม.4 
 13.2   ผลการดําเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก ภาพรวมสะสมรอยละ 52.42 ผลงานสะสม 3 ปสูงสุด   
อ.โพธ์ิไทรรอยละ 67.48 อ.มวงสามสิบ รอยละ 67.36 และ อ.นาจะหลวย รอยละ 63.93  อําเภอท่ีผลงานตํ่าสุด อ.วาริน
ชําราบ รอยละ 37.63 
 13.3  งานควบคุมโรคไมติดตอประชุมสรุปผลการดําเนนิงานการตรวจ ภาวะแทกซอนของเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง ในวนัท่ี 6 กันยายน 55  
 
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 14.1  การกระจายโลหิตใหแกโรงพยาบาลชุมชนแมขาย 
                              นับจากวนัท่ี 1 กันยายน 2555 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานีมาไดรับโลหิตมาในแต
ละวันจะแบงใหโรงพยาบาลชุมชนแมขาย รอยละ 40 ผานสภากาชาดเปนผูตรวจคุณภาพโลหิตให และแบงไปใหตาม
แมขายตางๆโดยเก็บคาบริการตามสถานบริการที่ใช 
                              การพัฒนาธนาคารเลือด ไดบรรจุในService Plan จํานวน 14 ลานบาท จากแหลงงบ Non UC งบ
คาเส่ือมของจังหวัด และคาเส่ือมของอําเภอ 
 14.2  สรุปผลการตรวจคัดกรองน่ิวในระบบทางเดินปสสาวะจังหวดัอุบลราชธานี 

                               สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในป 2554 พบนิ่วจากการตรวจ X- ray จํานวน 475 ราย ขณะนี้รอคิว
เขารับการรักษาและรักษาเรียบรอยแลวจํานวน 210 ราย ป 2555 ตรวจคัดกรองไปแลวจํานวน 3,000 ราย พบความ
ผิดปกติ 1,300 ราย ตรวจดวย X- ray พบเพิ่มข้ึน 38 ราย 
                          14.3  การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนท่ีมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหติและเบาหวาน 
                               การตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน ขอใหทุกอําเภอเริ่มดําเนินการไดในเดือนตุลาคม เปนตนไป
เพื่อการประเมินผลผูปวยรายเกาท่ีเส่ียง คนหากลุมเส่ียงรายใหมตอไป 
ขอส่ังการ นพ.สสจ.อบ.: ขอใหติดตามการใชเลือดจากโรงพยาบาลแมขายทุกเดือนเพือ่ดูแลไมใหมีการStock เลือด 
อยากใหมีโปรแกรมตรวจสอบวาแมขายใดขาดแคลน เลือดหมูใด หรือทราบรายละเอียดวันหมดอายขุองเลือด  
เพื่อการบริหารจัดการใหมีเพียงพอใชทุกGroup ในแตละเดือน 
 
 
       
15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
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              การจัดทําแผนยุทธศาสตรแพทยแผนไทยป 2556  วันท่ี 31 สิงหาคม 255 ณ โรงแรมลายทอง 

                

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

                             6.1  สาธารณสุขอําเภอ 
                           - ขอเชิญกลุมสาธารณสุขอําเภอประชุมสรุปประเด็นภารกิจในการเดินทางไปจังหวดัสุราษฎรธาน ี   
              6.2 โรงพยาบาล 
                           - การอบรมวิสัญญีพยาบาล จํานวน 2 คน มีโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯหรือไม ขอเขาไปฝกงาน 
ท่ี รพศ.สรรพสิทธิประสงคไดหรือไม(นพ.พรเจริญ) 
                           - งบ PP  จากการที่กลุม สสอ. ยกราง ในสวนของ Non UC  Fixed Cost พบวา ยอดสูงข้ึนกวาปท่ี
ผานมา  ในวนัท่ี 18-20 กันยายน 255 ประชุมจัดทําแผนการเงินการคลัง ท่ีจังหวดัมุกดาหาร คงจะไดขอสรุป 
(นพ.ดนัย) 
                            - ประเดน็การสนับสนุนรถตูของโรงพยาบาลเข่ืองใน เนื่องจากปท่ีผานมาเข่ืองในมีหนวยบริการใน
เครือขายจํานวนมาก มีปญหาในการเดินทางไปนิเทศติดตามงาน ซ่ึงเครือขายอําเภอเข่ืองในใชวิธีการบริหารจัดการ
งบ PPรวมกัน เปนการเก็บสะสมเม็ดเงินในแตละป เพื่อนํามาจัดซ้ือ(นพ.ดนัย) 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 
 

- รพร.เดชอุดม ประชาสัมพันธ ขณะน้ีทางโรงพยาบาลไดเปดใหบริการตรวจสุขภาพดวยเคร่ือง  
CT Scan แลวต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป(นพ.ปญญา) 

- การ Scan หนงัสือราชการถึงหนวยราชการระดับอําเภอ มีปญหาเร่ืองขนาดตัวหนังสือ ไมคมชัด 
ทําใหระบบการส่ือสารมีปญหา โดยเฉพาะหนังสือราชการท่ีเกี่ยวของกบังบประมาณ (สสอ.เขมราฐ) 
 

ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

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

    ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
               นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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