
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 10 / 2554 
วันที่  27  ตุลาคม  2554  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางสาวไพรัช  บุญจรัส   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. ทพญ.น้ําเพชร   ตั้งยิ่งยง   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ                       ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
7. นพ.ทรงเกยีรติ    เล็กตระกลู    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. พญ.มานิดา  สิงหัษฐิต    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
9. นพ.บวร  แมลงภูทอง    แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
10. นางสาวพรรณทิพา  แกวมาตย   ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
11. นางกาญจนาพนัธ  สมหอม   แทนผูอํานวยการสํานักงานควบคุมปองกนัโรคท่ี 7 
12. นางมนันยา  นนัทิรังรอง    แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
13. นางโชติกา  องอาจณรงค    แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 
14. ทพ.ไทยดิษฐ  ชาตกิตติคุณวงศ   แทนหวัหนากลุมงานเวชกรรมสังคม  

                                                                                   รพศ.สรรพสิทธิประสงค 
15.  นายสัมพันธ  มุณีรัตน    แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5   
                                                                                          อุบลราชธานี 
16. นส.จุฑามาศ  วรรณศิลป นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         ศูนยสุขภาพจติท่ี 7อุบลราชธานี 
17. นางขวัญใจ  วงัคะฮาต นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 
18. นางวภิาวดี    เจียรกุล นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 
19. นส.อัจฉราวดี  ดอกจันทร นกัวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
20. นางสิริพร วงศตรี     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
21. นางศิริวิทย   หล่ิมโตประเสริฐ    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรฯ สสจ.อุบลฯ 
22. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
23. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
24. นายประทีป  บุญธรรม     หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
25. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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26. นางนภาพร  จนัทนบ     หัวหนากลุมงานการแพทย   
27. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
28. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
29. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
30. นายพรประเสริฐ  อุนคํา    หัวหนางานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
31. นางภัลลภา  โสติถิสวัสดิ์    หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
32. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ    ผูอํานวยการ รพร. เดชอุดม 
33. นพ.ดนยั  เจยีรกุล      ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
34. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
35. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
36. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
37. นพ.ลิต แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
38. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
39. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
40. นพ.พัฒนา   ตนัสกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
41. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
42. พญ.ปทมา   สงวนตระกูล      ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
43. นพ.พิสิษฐ  เวชกามา     ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
44. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
45. นางพัชรา  เดชาวัตร      แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
46. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
47. นายสมัย  พูลทอง      สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
48. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
49. นายธนายุทธ  ศรไชย     สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
50. นายสัมพันธ   กุลพร     สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
51. นายประสพ  สารสมัคร     สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
52. นายชัยณรงค   สุวรรณกูฎ      สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
53. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
54. นางศิวาภรณ  เงินราง    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
55. นายยุรวัฒ  ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
56. นายณรงค แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
57. นายอดุลย   วรรณชาติ     สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
58. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
59. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
60. นายมัธยม  สุพัฒน     สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
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61. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
62. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
63. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
64. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
65. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
66. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
67. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
68. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
69. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
70. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงค 
71. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
72. นายณัทกร  วทิิตถิรานันท     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
73. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
74. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
75. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
76. นายสุวิทยชัย  ทองกุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
77. นางดารณี   เผาผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นายปรีชา  ทองมูล นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางอุษณยี  เกดิมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางสาวจินตนา  พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายชัยชาญ  บุญคูณ           นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นายสมชาย  บุญตะวัน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายอนุสรณ  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุลนกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. ภญ.กมลรัตน  วงษา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางสาวฑิฆัมพร  พันธุพินิจ   เภสัชกรชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางสาวเสง่ียมจิตร  สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน              สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. ภญ.กิตติยาพร  ทองไทย เภสัชกรปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางวลีรัตน  อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางธิดารัตน  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางสุภาภรณ  อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางพัชราภรณ  กิ่งแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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96. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางจิรวัฒน  สุสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. ภก.กําแหง  สมสุข เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางสาวอุทัย  สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. ทพ.คมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นายปยะมิตร  สมบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นส.นิตยา  ไชยโย จพ.การเงินและบัญชี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางบุษราคัม  ศรีทาเวช นักจัดการงานท่ัวไป   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นางพิชฐิตา  บุรัสการ จพ.ธุรการชํานาญงาน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นายสมบัติ  ขัดโพธ์ิ จพ.สาธารณสุขชุมชน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นายระวี  แววศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นายประสิทธ์ิ  คุณแสนใส เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นางพิชญสุดากานต รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.น้ํายืน 
111. นางอุดมศรี  ม่ันคง จพ.การเงินและบัญชี   รพ.นาจะหลวย 
112. นางสุภัค  อาตะวนั นักวิชาการการเงินและบัญชี  รพ.นาจะหลวย 
113. นายปรีดา  จําปาเทศ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.นาจะหลวย 
114. นางไพรสุรีย  บุญหอ นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.บุณฑริก 
115. นส.วรัญญา  บุญเจือ นักวิชาการการเงินและบัญชี  รพ.บุณฑริก 
116. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ทุงศรีอุดม 
117. นายสุพรหม คุปวานิชพงษ นกัวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาตาล 
118. นางน้ําฝน จนัทรแดง จพ.ทันตสาธารณสุข   รพ.ทุงศรีอุดม 
119. นส.นภาพร  หวงสุขสกุล  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.น้ํายืน 
120. นายเทพสิน  อินจําปา จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  สสอ.น้ํายืน 
121. นายพิทักษ  บุตรโท นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.น้ํายืน 
122. นส.ดวงจิตร  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
123. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางวีระวงศ 
124. นายจิระศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
125. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ สสอ.นาเยีย 
126. นายปรีดา  สืบสิงห นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.วารินชําราบ 
127. นายอานนัท  สิงคิบุตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.สิรินธร 
128. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
129. นายจําลอง  ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง 
130. นายเอกรัฐ  แกวสงา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.วารินชําราบ 
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131. นส.ธิดารัตน  รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
132. นางอภัย  มุสิกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รพ.โพธ์ิไทร 
133. นางยมลภัทร  คลังแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ  รพ.โพธ์ิไทร 
134. นส.แพรพิลาส  ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กุดขาวปุน 
135. นส.นภาพร  พรมภักด ี นักวชิาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
136. นส.รัตติกาล  ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม 
137. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม 
138. นส.จิรภัสษร  สุระมูล นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
139. นางสุภาภรณ  พุฒผา นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ตระการพชืผล 
140. น.สมาลัยพร  พลสิมมา จพ.เวชสถิติชํานาญงาน   รพ.ศรีเมืองใหม 
141. นายคมกริช  พิมพกัน  นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ศรีเมืองใหม 
142. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.มวงสามสิบ 
143. นายสันติ  ฝกทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.นาตาล 
144. นายถนอม ผิวหอม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.นาตาล 
145. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ         พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ  รพ.มวงสามสิบ 
146. นายสุระ  เสนาเทพ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
147. นส.พัฒนพร  อุนวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เข่ืองใน 
148. นส.พรทิพย  สมวัน   จพ.การเงินและบัญชี   รพ.เข่ืองใน 
149. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
150. นางสุพิศ  ลีประเสริฐพงศ   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.มวงสามสิบ 
151. นส.เตือนจิต  สมเสนาะ    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

1.1 สํารวจบุคลากรสาธารณสุขท่ีประสบอุทกภัย เพื่อใหความชวยเหลือ 
1.2 จัดทีมออกหนวยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยใหมีพยาบาลเวชปฏิบัติ ทีมละ 2 คน 

ขอส่ังการ 1. มอบ ผชช.ว ในการกํากับติดตามเร่ือง การตรวจรักษา การดูแล ผูปวยเร้ือรังมีมากนอย
แคไหนในแตละจุดอพยพ 

 2. มอบรองปริญญาในการจัดทีมตรวจเยี่ยมภายในจังหวัด 
3. มอบคุณ ปยะมิตร(EMS) รายงานผลการสํารวจโรคติดตอในแตละจุดอพยพ 

 1.3   การเคล่ือนยายคนไขหนักจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑลมาท่ี 
        รพศ.สรรพสิทธิประสงค ประมาณ 100 คนซ่ึงมีแพทย พยาบาลติดตามคนไขมาดวย
 1.4  นโยบายของผูวาราชการจังหวัดอุบลฯ โครงการอบรมคายเยาวชน ขอใหดําเนินการ 

ควบคุม กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  

    3.1 คําส่ังคณะทํางาน ควบคุม กํากับ ติดตาม เร่ือง LAB (บริหาร) 
 3.2 นําเสนอผลงานวิชาการเร่ืองสาเหตุการตาย (ยุทธศาสตร)  
 3.3 สรุปผลการสํารวจขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐ เพื่อรับเงินเดือน ใหม  (บริหาร)  
 3.4 ประมาณการรายรับกองทุนยอยแตละกิจกรรม/Itemize ของกลุม งานท่ีเกีย่วของ ไดแก 

         * สงเสริม 
 * ควบคุมโรค 
 * การแพทยและสุขภาพจิต 
 * ทันตสาธารณสุข 
 * ควบคุมโรคไมติดตอ  

 3.5 ความกาวหนาในการดําเนินงาน PMQA  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 

• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
ขอมูลการรับสงตอคนไขนอก 5 อันดับโรค 

• ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
รางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ป 2555-2559  

ขอส่ังการ: แผนงาน/โครงการเด็กและเยาวชน 

• โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
นําเสนอการพฒันาคุณภาพระบบบริการ 

• ศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี 
 นําเสนอผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตและภาวะหมดไฟในการทํางานของเจาหนาท่ี

สํานักงานสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ขอส่ังการ: ควรขยายผลการดําเนินงานไปถึงระดับอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
   

 1.กลุมงานบริหาร 
 

 1.1 การดําเนินงานตนทุนคาบริการในหนวยบริการ  
           แจงความกาวหนาการจัดทําตนทุนคาบริการในหนวยบริการ   ขณะนี ้คณะทํางานจัดทําตนทุน โดยกลุม
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 1.2 การเฝาระวังดานการเงินการคลัง  
        1.ติดตาม การสงรายงานงบทดลอง  ตาราง CFO ประจําเดือน กนัยายน 2554       
  2.ติดตาม การสงแผนการเงนิการคลัง ป 2555  ท่ีปรับปรุงแลว  
        3.รายงานสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาลประจําเดือน กันยายน 2554   มีโรงพยาบาลท่ี
มีฐานะการเงินเปนลบ  หรือสถานการณวิกฤติ  ดังนี้  
                 โซน 1  มี  2  แหง  คือ รพ.50 พรรษา รพ.ตาลสุม  
                 โซน  2  มี  4  แหง  คือ รพ.กดุขาวปุน รพ.โพธ์ิไทร รพ.ศรีเมืองใหม  รพ.ตระการ
พืชผล                      
                 โซน  3  มี   วิกฤติทุกแหง  
                 โซน  4  มี   2  แหง คือ รพ.นาจะหลวย และ รพร.เดชอุดม 
                 ไมมีขอมูล 6 แหง คือ รพ.ดอนมดแดง  รพ.เขมราฐ  รพ.นาตาล  รพ.โขงเจียม รพ.บุณฑริก   
และทุงศรีอุดม 

  
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข  

 

 2.1 กรอบแนวทางการดําเนนิงานหมูบานจัดการสุขภาพ ปงบประมาณ 2555  

 2.2 การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี  

1.ขอใหทุกกองทุนเรงรัดดําเนินกิจกรรมตามแผนงานประจําปของกองทุนฯและปญหา 
สาธารณสุขท่ีมีความจําเปนของพื้นท่ีโดยเรงรัดการเบิกจายเงิน กองทุนฯของปอ่ืนๆท่ีเหลือ ใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ เขาถุงบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยและบริการปฐมภูมิเชิงรุกตามประกาศของสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ 

2.ขอใหกองทุนฯท่ีอยูในพืน้ท่ีประสบปญหาน้ําทวมไดใชเงินกองทุนฯสนับสนุนและแกไข 
ปญหาดานสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในภาวะน้ําทวมใหประชาชนกลุมตางๆ
อยางเรงดวน โดยประสานงานกับหนวยงาน สาธารณสุขและหนวยงานอ่ืนๆ ใน พื้นท่ี 
  3. วันท่ี 31 ตุลาคม 2554 กําหนดใหทุกอําเภอสงงาน ดังนี้ 

- แผนปฏิบัติการป 2555 
- แผนงบคาเส่ือม 
- Survice  plan 
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3. กลุมงานควบคุมโรค 
 

 3.1 รายงานสถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 

4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
  

 4.1 การจัดการแขงขันกฬีาสาธารณสุขสัมพันธ ป 2555 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

  5.1 รายช่ือโรงพยาบาลท่ีพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผานข้ัน ๓ ทุกดาน ป 2554 
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
2. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
3. โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
4. โรงพยาบาลตระการพืชผล 
5. โรงพยาบาลเขมราฐ  
6. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
7. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
8. โรงพยาบาลวารินชําราบ 
9. โรงพยาบาลนาจะหลวย 

 5.2 รายงานการดูแลและฟนฟูสุขภาพจิตผูประสบอุทกภัยน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานี 
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค  
  

 6.1 ให รพ.ทุกแหง (ยกเวน รพ.วารินชําราบ) สงหลักฐานผลการดําเนินงาน อาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ท่ี 3 ข้ันตอน (จดัซ้ือวัตถุดิบอาหารปลอดภัย,ตรวจเลือดเกษตรกร,จุดจําหนายวัตถุดิบอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล) มายังกลุมงานคุมครองผูบริโภค ภายในวนัท่ี 18 พย 54 เพื่อใชเปนขอมูลเตรียมรับการ
ตรวจจาก กพร. 
 6.2 ขอใหทุกอําเภอ ดําเนินการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร GMP ทุกแหง,รานยาทุกแหง,ผลตรวจประจําป
สถานพยาบาลทุกแหง ภายในวันท่ี 18 พย 54 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตออายุใบอนุญาตฯป 55 สามารถ
ดาวนโหลดขอมูลไดท่ี Ubo.phoubon.in.th รับ/สง ขอมูลกลุมงานคุมครองผูบริโภค ท่ี รับ/สง ขอมูลตรวจสอบ
เฝาระวัง 
 6.3 กําหนดการตรวจโรงพยาบาลเอกชนประจําป 2554  

วันท่ี 10 พย. 54 เชา ตรวจ รพ.รมเกลา บาย ตรวจ รพ.อุบลรักษ ธนบุรี  
วันท่ี 11 พย. 54 เชา ตรวจ รพ.ราชเวช 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  ไมมีวาระการประชุม 
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8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
  

 8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนสิงหาคม 2554 
 8.2 ประมาณการจัดสรรลวงหนา งวดท่ี 1 
 

9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 

9.1 แจงกรอบการบริหารงบสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภมิู ปงบประมาณ 
2555 

9.2 แจงทิศทางการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ป 2555 
9.3 แจงตัวช้ีวดั(KPI) กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
9.4 ขอใหทุกสถานบริการจัดเตรียมขอมูลในการขอรับงบเพิ่มเติมพิเศษ (Ontop payment)  ป 2555 
 

งานสุขภาพภาคประชาชน  
1.ขอความรวมมือพื้นท่ี คัดเลือก อสม.ดีเดน ประจําป ๒๕๕๕ ระดับตําบล/ อําเภอ/ โซนฯ ใหแลวเสร็จ

(ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔) พรอมสงผลการคัดเลือกทุกระดับ ใหกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ภายในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  

2.ติดตามการสงรายงาน อสม. ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม (ขอความรวมมืออําเภอท่ีมี อสม. 

ไดรับผลกระทบจากภาวะน้าํทวม รายงานขอมูล ช่ือ – สกุล อสม., ท่ีอยู, รพ.สต., และความตองการความ

ชวยเหลือ สงท่ีกลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ โทรสาร ๐๔๕-๒๖๑๘๖๔ หรือท่ี รับ – สง ขอมูลกลุมงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพ. ภายในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ และหากมี อสม. ไดรับผลกระทบเพ่ิมเติม สามารถ

รายงานไดทุกวันท่ีกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

3.ติดตามการสงรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุก อสม.และ หลักฐานการจายเงินคาตอบแทน(คาปวย 

การ)อสม. ประจําเดือน กนัยายน ๒๕๕๔ 

- อําเภอท่ีสงแลว ประกอบดวย ๑) อําเภอเหลาเสือโกก ๒) อําเภอโพธ์ิไทร ๓) อําเภอสําโรง 

๔) อําเภอนายเยีย ๕) อําเภอบุณฑริก ๖) อําเภอทุงศรีอุดม สงขอมูลภายในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ 

-    สวนอําเภอท่ียังไมสงรายงาน ขอใหสงดวนภายในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
-    ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป หากไดรับจัดสรรคาปวยการลง 

พื้นที่แลว ขอความรวมมือทุกอําเภอสงรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.เชิงรุก (รง.สสอ.๑) และหลักฐานการรับ
เงินคาตอบแทน(คาปวยการ) อสม. ภายในวันท่ี ๑๕ ของทุกเดือน  

-    พรอมสรุปผลการคืนเงินคาตอบแทน(คาปวยการ) อสม. ในทุกกรณี ท่ีไมไดจายเงิน (กรณีเสียชีวติ,  
ลาออก, ไมสามารถปฏิบัติงานได) ท่ีงานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ทุกเดือน ภายใน
วันท่ีวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน   
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10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 

      10.1 จังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการคายเยาวชนอาสาพัฒนาทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี ป 
2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม ใหเด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
ทองถ่ิน มีโอกาสปฏิบัติตน บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดย
กําหนดใหมีการดําเนินงาน ในรูปแบบคาย อาสาในหมูบาน รวมจํานวน 238 คาย ซ่ึงเปนหมูบานในเขต
รับผิดชอบของ อบต.จํานวน 199 หมูบาน และเปนหมูบาน ในเขตเทศบาล จํานวน 39 หมูบาน ท้ังนี้ให
สถาบันการศึกษารวมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรวมโครงการฯ คายฯ ละ 20 คน รวมท้ังส้ิน 4,760 คน ซ่ึงมี
กําหนดการจัดคายเยาวชนฯ ในระหวางวันท่ี 4 – 7 พฤศจิกายน 2554 นี้ 
 10.2 เนื่องดวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการความรวมมือในการผลิต
พยาบาลชุมชนสูระดับตําบลระหวางสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีกับ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหา และปองกันการขาดแคลน พยาบาลของสถาน
บริการ ใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกรักทองถ่ิน มีจิตอาสา และเปนผูนํา การพัฒนา
สุขภาพในชุมชน ในการนี้กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ขอประชาสัมพันธกําหนด การรับ สมัครเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 13 
ธันวาคม 2554 
 10.3 ตามที่ สสจ.อุบลราชธานี ไดกําหนดใหยื่นแสดงความจํานงลาศึกษาตอประจําปการศึกษา 2555 
ภายในวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 ท่ีผานมา และถาไมสงตามกําหนดถือวาไมมีผูประสงคจะลาศึกษาตอ นั้น พบวามี
หนวยงานท่ีสงแลว ไดแก 
สวนโรงพยาบาล สงแลว 14 แหงคือ 1.รพ. สิรินธร 2. รพ.วารินชําราบ 3.รพ.เขมราฐ 4.รพ.ดอนมดแดง 5. รพ.
สําโรง 6.รพ.นาจะหลวย 7. รพ.ตระการพืชผล 8. รพ.ทุงศรีอุดม 9.รพ.ศรีเมืองใหม 10.รพ.โขงเจียม 11.รพ.เข่ือง
ใน 12.รพ.สําโรง 13.รพ.พิบูลมังสาหาร 14.รพร.เดชอุดม 
สวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สงแลว 6 แหง คือ 1.สสอ.ศรีเมืองใหม 2.สสอ.สวางวีระวงค 3. สสอ.มวง
สามสิบ 4.สสอ.เข่ืองใน 5.สสอ.เหลาเสือโกก 6. สสอ.เขมราฐ 
กลุมงานใน สสจ.สงแลว 3 กลุมงาน คือ คบส.,บริหาร,แพทยแผนไทย 

มีกําหนดการประชุมพิจารณาผูมีคุณสมบัติใหลาศึกษาและฝกอบรมภายในประเทศประมาณวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2554 และขอใหทุกหนวยงานท่ีสงช่ือมาแลวสงไฟลสรุปรายช่ือใหกลุมงานพัฒนทางe-mail: 
hrdubon@hotmail.com เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณสมบัติ  
 10.4 แจงรายช่ือผูมีสิทธ์ิสมัครขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต เรียนตอปริญญาโทพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชนอกเวลาราชการ สําหรับ รพศ./รพท./รพช./และรพ.สต. มีผูมีสิทธ์ิสมัครใหสมัครภายในส้ินเดือนตุลาคม
ทาง web site http://www.hr.dmh.go.th/nurse/sign_up.php จํานวน 3 คน 

- นางรัตยา จูแสน จาก รพ.สต.คําขวาง สสอ.วารินชําราบ 
- นายสรวิชญ เหลาดรุณ จาก รพ.สต.ทาวังเสือ สสอ.น้ําขุน 
- นางสาวมะลิวัน สุขสนอง จากกลุมการพยาบาล รพ.นาจะหลวย 



 11
 10.5 ขอความรวมมือสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป
(ดานการรักษาโรคเบ้ืองตน)ปการศึกษา 2555 และขอมูลรายละเอียดช่ือผูผานการฝกอบรมแลวท้ังหมด เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการวางแผนพิจารณาจัดสรรโควตาฝกอบรมในป 2555 ใหสงขอมูลภายในวันท่ี 11 ตุลาคม 2554 
ทาง e-mail:hrdubon@hotmail.com ดาวนโหลดเอกสารแบบสํารวจไดท่ี http://uploadfile.phoubon.in.th/ ช่ือ 
“สํารวจความตองการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติป55” 
 

11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 

 11.1 คณะกรรมการประกวดผลงานเดนดานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. ระดับโซน ไดทําการคัดเลือก 
รพ.สต. ตัวแทนโซน เพื่อเขารวมการประกวดระดับจังหวัดเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงผลการคัดเลือกมีดังนี้ ตัวแทน 

โซน 1 ไดแก รพ.สต.โพนเมือง อ.เหลาเสือโกก 
ตัวแทนโซน 2 ไดแก รพ.สต.ดอนใหญ อ.ศรีเมืองใหม 
ตัวแทนโซน 3 ไดแก รพ.สต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร 
ตัวแทนโซน 4 ไดแก รพ.สต.หวยขา อ.บุณฑริก 

หมายเหตุ คณะกรรมการระดับจังหวัดจะออกทําการประกวดประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 
  11.2  สรุปผลการดําเนินงานทันตกรรมเคล่ือนท่ี เดือนตุลาคม 2554 

11.3 แผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 บานนาสะแบง หมูท่ี 2 ตําบลหนองนกทา อําเภอเขมราฐ 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 บานนาแก หมูท่ี 6 ตําบลหนองไฮ อําเภอสําโรง 

 11.4 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประชุมวิชาการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2554 ใน
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีจํานวนและกลุม 
เปาหมายผูเขารวมประชุม 
 

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

ไมมีวาระการประชุม  

13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 

 13.1 การปองกันภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน ในป 2555 กําหนดการดําเนินงาน
ตรวจจอประสาทตาเส่ือมจากโรคเบาหวาน ท่ี รพ.สต. โดยกําหนดกิจกรรมบูรณาการ 2 กิจกรรม คือ การ
ตรวจจอประสาทตาและการตรวจเทาในผูปวยเบาหวาน ซึ่ง ในการดําเนินงานป 55 เพ่ิมอีก 1 หนวยเปน 
3 หนวย แบงพ้ืนท่ีดําเนินงาน เปน 3 ทีม ไดแก 
 ทีมท่ี 1 หนวย รพ.วารินชําราบ รับผิดชอบอําเภอ วารินชําราบ สวางวีระวงศ พิบูลมังสาหาร  
สิรินธร โขงเจียม สําโรง เมือง(สสอ.+CMU สปส.+ 50 พรรษา ) เหลาเสือโกก และตาลสุม  
 ทีมท่ี 2 หนวย รพ.มวงสามสิบ รับผิดชอบอําเภอ มวงสามสิบ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการ
พืชผล เขมราฐ โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม กุดขาวปุนและนาตาล  
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 ทีมท่ี 3 หนวย รพ.เดชอุดม รับผิดชอบอําเภอ เดชอดุม บุณฑริก นํ้ายืน นํ้าขุน นาเยีย นาจะ
หลวยและทุงศรีอุดม รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
  

 13.2 การดําเนนิงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเส่ียง ป 54 คร้ังท่ี 2  
 ดําเนินการเม่ือปลายปงบประมาณ 2554 (สิงหาคม-กันยายน 2554) ขอความรวมมือในการ ติดตามผล
การดําเนนิงาน และสรุปขอมูลสงใหงานควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อ สรุปรายละเอียดเปนภาพรวมจงัหวัด และ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาตอไป  
อําเภอท่ีสงผลการดําเนนิการเรียบรอยแลวมี 7 อําเภอ ไดแก เมือง , เหลาเสือโกก , ตาลสุม , กุดขาวปุน , นาเยยี , 
สวางวีระวงศ และ บุณฑริก  
สวนยังเหลือ 18 อําเภอที่ยังไมไดสงผลการดําเนินงาน คือ วารินชําราบ , มวงสามสิบ , ดอนมดแดง , มวง
สามสิบ , ตระการพืชผล , โพธ์ิไทร , เขมราฐ , นาตาล , โขงเจียม , พิบูลมังสาหาร , นาจะหลวย , น้ํายืน , น้ําขุน , 
ทุงศรีอุดม , สําโรง , ศรีเมืองใหม , เดชอุดม และเข่ืองใน  
 13.3 จังหวดัอุบลราชธานีกําหนดการดําเนนิงานสนับสนนุการรณรงคงานศพปลอดเหลาและงานบุญ
ประเพณีปลอดเหลาเปนนโยบายจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจังหวัด แจงนโยบายสงเสริม และสนับสนุนการรณรงคงานศพปลอดเหลาและงาน
บุญประเพณีปลอดเหลา ในการนี้ ขอความรวมมือทุกอําเภอ ในการประสานการดําเนินงานรวมกบัองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน , ภาคประชาชนในการดําเนนิงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย  
 - เกิดกิจกรรมรณรงคงานศพปลอดเหลาและงานบุญประเพณีปลอดเหลา ในหมูบาน และชุมชน  
 - มีการประชาคมระดับหมูบาน 
 - มีกิจกรรมและมาตรการทางสังคมเกี่ยวกบั การจัดงานศพปลอดเหลา และ งานบุญประเพณีปลอด
เหลา 
 

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

 14.1  สรุปผลการดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จงัหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554 
 14.2  การตรวจคัดกรองนิว่โดยรถเอ็กซเรย KUB digital 

ตามท่ี จังหวัดไดแจงแผนออกเอ็กซเรย KUB โดยรถเอ็กซเรย KUB digital ในระหวางเดือน ต.ค.-พ.ย.
54  ขอใหอําเภอดําเนินการ ดงันี้ 

อําเภอท่ีออกดาํเนินการแลว 8 อําเภอ ไดแก อําเภอ เข่ืองใน เมือง มวงฯ ตระการฯ ตาลสุม ดอนมดแดง 
เหลาเสือโกกและเขมราฐ โปรดสงรายงานผลการอานผล KUB ใหจังหวัดทราบ อําเภอท่ีจะดําเนินการในเดือน 
พ.ย.54 กรุณาสงแผนแจงสถานท่ี และ หมายเลขโทรศัพทผูประสานงานใหจังหวัดทราบดวย กอนวันดําเนนิการ 
1 สัปดาห 

ขอส่ังการ: ใหงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพนําขอมูลมาคุยกันเพื่อบริหารจัดการตอไป และกําหนด
ตําบลที่จะตรวจ KUB ในป งบประมาณ 2555 
 

 
 



 13
15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  ไมมีวาระประชุม 

ขอส่ังการ: ขอใหผูรับผิดชอบนําขอมูลมาสรุปเพื่อกําหนดเปนมติเร่ืองรูปแบบในการจางหมอนวดในป      
                  2555 ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 
เร่ืองจากโรงพยาบาล 
 

  นพ.สุวิทย: กลุมงานประกันจะสรุปแนวทางการดําเนนิงานจัดการความเส่ียง ตามมาตรา 41 
 ขอส่ังการ: 1.นพ.สสจ.ใหทําเปน Pitfall ในแตละเร่ือง ตามประเด็นมาตรา 41 โดยรวบรวมเปนวารสาร 
      และมอบกลุมงาน สบส.ดําเนินการ  
       2. หองสวมคนไขตามโรงพยาบาลใหเปล่ียนเปนสวมนั่งราบโดยเฉพาะหองคนไขพิเศษ 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                    (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                               (นางสิริพร  วงศตรี) 
               หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 


