
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 9/2558 
วันท่ี   30 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
3. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
4. นายลําพูน  ฉวีรักษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
5. นางพรสุดา  แสงสุกวาว    แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 อุบลราชธานี 
6. นางจิตรา  จินารัตน    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
7. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  
8. นางสิริพร  วงศตรี     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
9. นางนภาพร   จันทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  
10. นางสาวกาญจนา  มหาพล    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
11. นางหรรษา  ชื่นชูผล    หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
12. นางรําไพ สุวนาม     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  
13. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
14. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติกร  
15. นางสุภาภรณ   อุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
16. นายปรีชา  ทองมูล    หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ  
17. นายวิชิต  พุมจันทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  
18. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน    หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ  
19. นางลําดวน  ศรีขาว    หัวหนางานการเงิน กลุมงานบริหารท่ัวไป  
20. นายบดินทร บุญขันธ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
21. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล  ๕๐ พรรษาฯ 
22. นางสาวพรทิพย  สมวัน    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน  
23. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ  
24. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  
25. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
26. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก  
27. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  
28. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
29. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
30. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
31. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ  
32. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
33. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง  



34. นพ.มนตชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
35. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
36. นพ.วรุตม  เกตุสิริ     ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
37. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน  
38. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
39. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน  
40. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ  
41. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  
42. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  
43. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล  
44. นายไพรชั  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
45. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร  
46. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
47. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  
48. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม  
49. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล  
50. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง  
51. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสําโรง  
52. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ  
53. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม  
54. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  
55. นายชวน  จันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน  
56. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  
57. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน  
58. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน  
59. นางพรทิพย สมวัน    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเข่ืองใน 
60. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเหลาเสือโกก  
61. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
62. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม  
63. นายอานันท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเขมราฐ  
64. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
65. นางจินตนา  พงษพิละ    นักจัดการงานท่ัวไป  โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
66. นายสันติ  ฝกทอง     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  
67. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน  
68. นายถนอม  ผิวหอม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล  
69. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลวารินชําราบ  
70. นางชุติมันต  อินญาพงษ    จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน รพ.สวางวีระวงศ  
71. นายประวิทย  สอดศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล  
72. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง  
73. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย  



74. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม  
75. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโขงเจียม  
76. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร  
77. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
78. นายสุวิทยชัย  ทองกูล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  
79. นายพรทวี  สุวรรณพรม       ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  
80. นายทวีศักดิ์  แพทยเพียร    นักจัดการงานท่ัวไป รพร.เดชอุดม 
81. นางจีระนันท  นาคํา    นักจัดการงานท่ัวไป  โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
82. นายปรีดา  จําปาเทศ    นักจัดการงานท่ัวไป  โรงพยาบาลนาจะหลวย 
83. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ   นักจัดการงานท่ัวไป  โรงพยาบาลน้ํายืน 
84. นางสุพัตรา  อุทธา  นักวิชาการการเงินและบัญชี    โรงพยาบาลน้ําขุน  
85. นางดารณี  เผาผา   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นายปญญาวุธ  ไพเราะ      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
87. นายชัยชาญ  บุญคูณ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
88. นางอุษณีย    เกิดมี          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
89. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
90. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางพรสิริ  มณฑา            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
92. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
93. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
94. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
95. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
96. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
97. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
98. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
99. นางพัชราภรณศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
100. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
101. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
102. นางจุฬาพร  คํารัตน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
103. นางจิรวัฒน  สุสิงห  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
104. นางเพ็ญศรี  สมชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
105. นายเอกชัย จรูญเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
106. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
107. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
108. นางสิริพร  แกวมหาวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
109. นางกุลชาธนันทพลินรัชตธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
110. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
111. นายสนธยา  การะเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
112. นางสาวรุงรัตน  พละไกร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
113. นางสาวทฤตมน ทองเรือง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  



114. นางสาวมะลิวรรณ มานะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
115. นส.วีระสุดา  สวัสดี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
116. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
117. นายประวิทย  ศิริรงัสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
118. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
119. นายวิรัตน  พวงพันธ     เภสัชกรปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
120. นายทวีศักดิ์  แกนสุข     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
121. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
122. นางวิลาวัลย หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
123. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.เข่ืองใน  
124. นางเกษุศิรินทร  ฉิมพลี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เข่ืองใน  
125. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม  
126. นางสาวรัชนี  สวางเนตร     นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม  
127. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธิ์ไทร 
128. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
129. นายนิติชัย  ทุมนันท    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล  
130. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพืชผล  
131. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ  
132. นางพัชรี  อมรสิน               พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  รพ.นาตาล  
133. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล  
134. นางสาวรัตชพร  กาละปตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.นาเยีย  
135. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ศรีเมืองใหม  
136. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม  
137. นางสาวแพรพิลาส  ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน  
138. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดขาวปุน  
139. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.กุดขาวปุน  
140. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  รพ.โพธิ์ไทร  
141. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ  
142. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ  
143. นายกีรติ  เสริมศรี             จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.พิบูลมังสาหาร 
144. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย  
145. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง  
146. นายจิรศักดิ์  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง  
147. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร  
148. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม  
149. นายตรองทรัพย  สายกนก   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม  
150. นายวิษณุ  จํารูญพงษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร  
151. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน  
152. นายวีระศักดิ์  อุดมดี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ทุงศรีอุดม 

 



 
153. นายพิทักษ  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน  
154. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต  นักวิชาการสาธารณสุข                    สสอ.น้ําขุน  
155. นางพีรดาพัฒน  พงษสร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ดอนมดแดง  
156. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.มวงสามสิบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
 

1. กําหนดพ้ืนท่ี โรงเรียนกองโพน อ.นาตาล เปนโรงเรียนนํารองตามโครงการเฝาระวังการจมน้ํา  
2. ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2559 

2.1 บูรณาการ 5 กลุมวัยในตําบลตนแบบ 
2.2 ลดอุบัติเหตุ ลดอัตราตาย กําหนด 5 จุดเสี่ยงในจังหวัด ซ่ึงเปนจุดท่ีเกิดเหตุบอยครั้ง และตาย

จํานวนมาก ตองวิเคราะหใหชัดเจน จุดเสี่ยง  5 แหงประกอบดวย 
- วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
- จุดกลับรถหนาทางเขา รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
- แยก กันทรารมย ไปตําบลบุงหวาย 
- แยกดงอูผึ้ง 
- ทางโคงบานธาตุ อ.วารินชําราบ 

2.3 Service Plan  
วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2558 เชิญประชุมผูเชี่ยวชาญแตละสาขา 

ขอส่ังการ : ขอทราบเปาหมายโรงพยาบาลท่ีจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพการใหยาละลายลิ่มเลือด (SK) 
ปงบประมาณ  2559 จํานวน 6 แหง 

2.4 งานควบคุมโรคไมติดตอ เนนคนไขโรคไต โดยในการประชุมครั้งตอไป ตองนําเสนอขอมูล 
Evidence Based ป 2557-2559 เปนคนไขรายใหมจํานวนก่ีคน และ ชวง 6 เดือนท่ีผานมาคนไข
เพ่ิมเทาไหร  

2.5 HR  Finance กระบวนการควบคุม กํากับ ติดตามตองเขมขน คะแนนคุณภาพบัญชีตองไดระดับดี
(ในชวง 3 เดือนแรกของปงบประมาณ) และตองกําหนดเปาหมาย 3 เดือนแรก ตองไดคะแนน
คุณภาพบัญชี ระดับดี จํานวนก่ีแหง 

2.6 ระบบสงเสริมสุขภาพดานสิ่งแวดลอม ควบคุมโรค คุมครองผูบริโภค และ ระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ในแตละงานจะ Monitor ในประเด็นเรื่องใดบาง เชน งานควบคุมโรค ตอง Monitor คา 
HI , CI เปนหลัก 

ขอส่ังการ : มอบ สสจ.โซน กํากับติดตามโรคไขเลือดออก (คา HI, CI)   
2.7 มะเร็ง ตองดําเนินการเชิงรุก (ทอน้ําดี/ใบไมตับ) อาจตองดําเนินการจัดทํา Quick Survey เพ่ือดู 

Base Line  
ขอส่ังการ : ดําเนินการสํารวจกลุมเสี่ยง คนไขรายใหม ในการประชุมครั้งตอไปนําเสนอดวย 

2.8 -2.9 ปญหาพ้ืนท่ี  เพ่ิมมะเร็งเตานม  
ขอส่ังการ : 1. ขยายพ้ืนท่ีดําเนินการใหครบ 25 อําเภอ คัดกรองเพ่ือคนหาความรุนแรงของโรค ระดับ 1-2   
            2. โรคเบาหวาน ในข้ันแรกใหสํารวจ คัดกรอง เพ่ือแยกกลุมเสี่ยง และ Good Control 
            3. .ในการประชุมครั้งตอไป ใหนําเสนอตามขอสั่งการ เปนรายตําบล ซ่ึงในปนี้จังหวัดจะใชเปน 
Ranking เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 
 

สถานการณการเงินการคลังเครือขาย รายละเอียดตามเอกสาร ไฟล: CFO_Nov58 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

- ขณะนี้อยูในชวงรับสมัคร นศ.พยาบาล โดยวิธีคัดเลือกตรง  
วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 ประกาศผลผูผานการสอบสัมภาษณ  
วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 รายงานตัว 
รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆจะประกาศในเว็บไซตวิทยาลัยพยาบาลฯ 

 

4.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
                     - โครงการผาตัดตา 100 Case และโครงการบริจาคโลหิต 
                     - โครงการเปด ICU วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 จํานวน 4 เตียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
5.1 กลุมงานบริหาร 
งานการเงิน 
1.การสงงบทดลอง 
 การสงงบทดลองประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจกิายน 2558  ขอใหทุกแหงทําการสงงบทดลอง และขอมูล
ประกอบงบ ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  
      - รพศ., รพท.,รพช. , รพ.สต. สงท่ี  http://hfo59.cfo.in.th 
       - สสอ. สงท่ี http://uploadfile.phoubon.in.th  
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 
         ผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดบั ประจําเดือน กันยายน 2558 
หลังจากท่ีมีการปดบัญชีเงินกองทุน uc โดยโรงพยาบาลมีการปรับปรุงรายกการ และการปรับปรุงรายการ
คาใชจายตามจาย ป 2558 ใหถูกตองแลว พบวา จากเดิมกอนปรับปรุงและปดบัญชีเงินกองทุน มีผลประกอบการ
ดังนี้ 
 -กอนปดบัญชีเงินกองทุน uc โรงพยาบาลมีผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 6  แหง คือ 50
พรรษาฯ  ตาลสุม   ศรีเมืองใหม  โขงเจียม  วารินชําราบ และทุงศรีอุดม   
 -หลังปดบัญชีเงินกองทุน uc โรงพยาบาลมีผลการประเมินความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 6 แหง คือ 50
พรรษาฯ   ศรีเมืองใหม  โขงเจียม  วารินชําราบ สวางวีระวงศ และทุงศรีอุดม  (ตามตาราง FAI) 
ขอเสนอแนะ  ใหโรงพยาบาลมีระบบการสอบทานขอมูลการเงินและขอมูลบริการ วาครบถวนหรือไม เพ่ือ สงผล
ใหการนําขอมูลไปใชวิเคราะหดัชนีท่ีเก่ียวของ จะไดเปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ใชประโยชนได  
3.คุณภาพบัญชี 



              การประเมินคุณภาพบัญชี ตามท่ี เขต 10 กําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพบัญชีตอเนื่อง โดยเนนให
โรงพยาบาลท่ีไมผานเกณฑประเมิน วางแผนพัฒนาคุณภาพบัญชี นั้น   คณะกรรมการ CFO ระดับ เขต ได
กําหนดใหโรงพยาบาลทุกแหงดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ  โดยสํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๐ กําหนด
แนวทางดําเนินการดังนี้ 
           1. ปรับปรุงเกณฑการประเมินใหมีคุณภาพและมาตรฐานเขมข้ึน คณะทํางาน/ทีมนักบัญชีระดับเขต ไดมี
การประชุมเพ่ือปรับปรุงเกณฑแลว  
           2. จัดทําคูมือการประเมินเพ่ือความเขาใจในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  
           3. ทีมประเมินประชุมและกําหนดแผนการออกประเมิน 
           4. ดําเนินการประเมินโรงพยาบาลทุกแหงในเขต 10 
ขอเสนอแนะ ขอใหโรงพยาบาลทุกแหง กํากับ ติดตาม การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพบัญชีท่ีไดวางไวแลว 
มีกระบวน การสอบทานขอมูลใหเปนไปตามคูมือบัญชีท่ีกําหนดไว เนน ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเปน
ปจจุบัน  เพ่ือรองรับการประเมิน ตอไป 
4. เรื่องอ่ืนๆ 
            การเบิกจายเงินงบประมาณ Non uc ในสวน Fix cost สสอ.ป 2559 แหงละ 350,000บาท ขณะนี้ ทุก
แหงยังไมดําเนินการวางเบิกงบประมาณ   
ขอเสนอแนะ ขอให สสอ.ทุกแหงเรงรัด ดําเนินการโดยวางฏีกาเบิกเงิน เพ่ือบรรลุเปาหมายการเบิกในไตรมาสท่ี 1   
ตามนโยบาย ผูบริหาร สสจ.กําหนดไว จํานวน ไมนอยกวา 100,000บาท/ แหง (28.57 %) 
 

งานการเจาหนาท่ี 
การพิจารณาการเบิกจายเงินเพ่ิมพิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัด  

กระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว 
มีผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร  จํานวน  ๒๕๒   ราย  (ตามบัญชีแนบทายนี้) 

  ผูไมขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน   ๒   ราย   
ตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ดังนี้ 

1. นางสาวภัคจิรา สมบัติทวีกุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ 
2. นางสาวประมูล  พันสุวรรณ   ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ 

 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

1. แจงปฏิทิน กําหนดวัน นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน และรับตรวจราชการ กรณีปกติ  

นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน 
  รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 10 –19 กุมภาพันธ 2559 
  รอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 19 –27กรกฎาคม2559 

ตรวจราชการ กรณีปกติ จํานวน 2 ทีม โดย ผูตรวจฯและสาธารณสุขนิเทศ เปนประธาน 
รอบท่ี 1 วันท่ี 22-24 มีนาคม 2559  
รอบท่ี 2 วันท่ี 12 –14กรกฎาคม2559 

2. การจัดทํา PA : Performance Agreement (การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 

กระทรวงสาธารณสุข) ดังนี้ 

2.1 LTC บูรณาการ 5 กลุมวัย ในตําบลตนแบบ 

2.2 ลดอุบัติเหตุ 



2.3 Service Plan ลดปวย/ลดตาย/ลดเวลารอคอยในการสงตอ 

2.4 NCD 

2.5 บริหารจัดการ HR  Finance/ พัสดุโปรงใส 

2.6 ระบบสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบปองกันโรค ระบบคุมครองผูบริโภค 

ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 
2.7มะเร็งทอน้ําดีและพยาธิใบไมตับ 

 2.8 ปญหา ของเขตสุขภาพท่ี 10 :มะเร็งตับ/ทอน้ําดี ,มะเร็งเตานม 
2.9 ปญหาของจังหวัด : DM  

3. ขอใหเรงรัดการดําเนินการและการบันทึกขอมูล งบคาเสื่อม 58 และหากมีงบเหลือจาย ตองสงแผนขอ

อนุมัติใชงบเหลือจายเสนอ อปสข. อนุมัติภายในธันวาคม 2558 

4. การจัดทําแผนปฏิบัติการเครือขายบริการ ปงบประมาณ 2559 

สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2559 งบประมาณในการจัดบริการสขุภาพจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ โอนลงพ้ืนท่ีเครือขายบริการ จึงขอใหทุกหนวยบริการวางแผนการดําเนินงานใหครอบคลุม
กิจกรรมบริการ และตอบสนองนโยบายสําคัญ และวางแผนการกํากับติดตาม โดยตั้งเปาหมาย/กําหนด
ผลลัพธ (Small Success)ระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  

จะมีการกํากับติดตามความกาวหนางานรายประเด็น ในระดับเครือขาย และรายรพ.สต. ซ่ึง
จะแจงรายละเอียดในโอกาสตอไป 

 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 
 

1. สถานการณโรคไขเลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : No.1_Situation_DHF) 
2. อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ  (รายละเอียดตามเอกสารfile : NO.2_DHF_Ampour ) 
3. คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย รายตําบล (รายละเอียดตามเอกสารfile : No. 3_HI) 
4. สรุปการวิเคราะหการระบาดโรคไขเลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : No. 4_Analize DHS) 

 

5.4  กลุมงานประกันสุขภาพ 
 

1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ตุลาคม 2558 
ขอมูล สปสช. รอยละ 99.961 รายละเอียดตามไฟล : coverageUc5809.pdf  
ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.987 รายละเอียดตามไฟล : coverageUc5809.xls 
2. ขอมูลจํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน 12รายละเอียดตามไฟล : 
File_Prakan.pdf  
3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการสรุป และบันทึกทางการแพทยผูปวยใน โดยทีมคณะทํางานระดับ จังหวัด 
(External audit) ออกตรวจประเมินฯ ณ หนวยบริการ จํานวน ๑๙ แหง  ในระหวาง วันท่ี 23 มิถุนายน 2558 – 
27 สิงหาคม 2558 ผลตรวจประเมินฯจํานวน 4 แหง10 ไดแก 
 1) รพ.ตระการพืชผล  (รายละเอียดตามไฟล : Trakan.docx ) 
 2) รพ.ดอนมดแดง  (รายละเอียดตามไฟล : Donmod.docx ) 
 3) รพ.สิรินธร (รายละเอียดตามไฟล : Sirinthon.docx ) 
 4) รพ.วารินชําราบ  (รายละเอียดตามไฟล : warin.docx ) 
 



5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
 

1. การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ  ประจําป 2558 
ตามท่ีหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี  ไดมีการจัดแขงขันกีฬาสาธารณสุข  

ประจําปมาอยางตอเนื่อง  และในป 2558 ไดกําหนดจัดการแขงขันชิงชนะเลิศระดับจังหวัด  (Sport Day และ 
Sport Night) ในวันท่ี  26  ธันวาคม  2558  และขอเชิญเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ในจังหวัดอุบลราชธานีทุกทาน
รวมกิจกรรมดังนี้ 

1. กําหนดหวงเวลา ดําเนินการแขงขัน 
 - แขงขันกีฬาภายในโซน  ระหวางวันท่ี  15 พ.ย.- 16 ธ.ค. 2558  
 -  แขงขันระหวางโซน  ระหวางวันท่ี   7 - 25 ธ.ค. 2558  
 - แขงขันชิงชนะเลิศ  ระหวางวันท่ี   26 ธ.ค. 2558    ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธาน ี
2. พิธีเปดการแขงขันชิงชนะเลิศ  เวลา 09.00 น. 
3. การแขงขันการประกวด ระหวางโซนตามเกณฑท่ีกําหนด 
 - ขบวนพาเหรด  เริ่มตั้งขบวนเวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนสามัคคี  โดยแตงกายตามสีของแต

ละโซน  และนําเสนอตามหัวขอท่ีกําหนดให 
 -  กองเชียร  
 - เตนบาสโลป  หลังพิธีเปด  
4. รวมเชียรกีฬารอบชิงชนะเลิศ  12 ประเภท  ตามสนามท่ีกําหนดไว 
5. งาน Sport Night  ตั้งแตเวลา  18.00 น. ณ บริเวณโดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

2.  แผนออกประเมินศูนยเด็กเล็กคุณภาพ ระดับจังหวัด เพ่ือสงเขารับการประเมินระดับเขต ดังนี้  
 

ลําดับ วัน เดือน ป อําเภอ ตําบล สังกัด ชื่อศูนยเด็กเล็กคุณภาพ 
1 1 ธ.ค. 58 (เชา) เมือง ข้ีเหล็ก อบต. ศูนยเด็กเล็กบานหนองตอแกว 
2 1 ธ.ค. 58 (บาย)  ขามใหญ เทศบาล ศูนยเด็กเล็กบานขามใหญ 
3 2 ธ.ค. 58 เข่ืองใน ทาไห อบต. ศูนยเด็กเล็กบานทาคอ 
4 3 ธ.ค. 58 บุณฑริก โนนคอ อบต. ศูนยเด็กเล็กบานโนนหมากเดือย 
5 4 ธ.ค. 58  (เชา) วารินชําราบ ทาลาด อบต. ศูนยเด็กเล็กบานถอน 
6 4 ธ.ค. 58 (บาย)  บุงไหม เทศบาล ศูนยเด็กเล็กบานบุงไหม 

 
5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 

5.6.1 ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานีป 
2559 จํานวนท้ังหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังนี้ 
1.1) ระบบสมัครใจ  เปาหมาย 2,000 ราย  
           ผลงาน 107 ราย    คิดเปนรอยละ 5.35  รายละเอียดดังนี้ 
           - จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4  เดือน   จํานวน     51   ราย  
            - คายบําบดัฯ                                  จํานวน     56   ราย 
1.2) ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 3,500 ราย 
            ผลงาน  398  ราย  รอยละ 11.37  
 



1.3) ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย 
             ดําเนินการได   64 ราย  รอยละ 21.33 
             รวมทุกระบบ   จํานวน  569  ราย  
5.6.2 การควบคุมตัวยาและสารเคมี รายละเอียดตามไฟล : Drugs_Nov58.pdf 
 

5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  ไมมีวาระการประชุม  
 

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1. งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ และ งานทะเบียนใบอนุญาต 
1.1 กําหนดวันชําระคาธรรมเนียม,ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดําเนินการสถานพยาบาล   และรานยา
ทุกประเภท/สถานท่ีผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2559 สําหรับผูรับอนุญาตฯสามารถรับบริการได       
ท่ี กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. (พักเท่ียง 12.00 – 13.00 น.) 
1.2 สรุปขอมูล การตอใบอนุญาตเก่ียวกับยา อาหาร สถานพยาบาล และยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เพ่ือใชใน
ป พ.ศ. 2559 (ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2558) 

ลําดับท่ี ประเภทใบอนุญาต จํานวนท้ังหมด 
(แหง) 

ตออายุแลว 
(แหง) 

คิดเปน 
(%) 

1  ยา 365 100 27.40 
2 อาหาร 51 4 7.84 
3 สถานพยาบาล 607 164 27.01 
4 ยาเสพติดใหโทษ  

(จําหนายยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 หมวด ก) รพ.รัฐ 

29 8 27.00 

***ขอมูล นับจากเริ่มตออายุ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2558 
1.3 กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งท่ี 7/2558  ในวันท่ี 17 
ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 4 ชั้นใตดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. งานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย 
2.1 การคัดเลือกรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ดานผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ป 2559 ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา   

ตามท่ี  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 ไดคัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอกรองมาลี  เลขท่ี 5  หมูท่ี 8  ตําบลสระสมิง  อําเภอวารินชําราบ  เพ่ือ
เปนตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี   เพ่ือรับการประเมินรางวัล  อย.  ควอลิตี้  อวอรด    2559  ระดับเขต  ซ่ึง
คณะกรรมการฯ  จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดตรวจประเมินสถานท่ีผลิต  เม่ือวันท่ี 26  
พฤศจกิายน  2558  และผลการประเมินรางวัลดังกลาว  จะประกาศผลในเดือนมกราคม 2559    

2.2 การเตรียมการรับงานกีฬากันเกราเกมส รายละเอียดตามไฟล : Prepair_Kunkrow games 58 
    2.3 วันท่ี  19 - 21 ธ.ค. 58  กําหนดลงพ้ืนท่ีตรวจเฝาระวัง  เขต อ.เมือง และ อ.วารินชําราบ รวมกับเทศบาล
นครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลตําบลแสนสุข เจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับอําเภอและหนวย
เคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร 
               -  อาหารกลุมเสี่ยงฟอรมาลิน ณ สถานท่ีจําหนายและหองเย็น  



               -  สถานประกอบการผลิตหมูยอ 
     2.4  วันท่ี  21 - 25 ธ.ค. 58  กําหนดลงพ้ืนท่ีตรวจกระเชาของขวัญในเทศกาลปใหมรวมกับ สคบ. 
     2.5  วันท่ี  28 - 29 ธ.ค. 58  กําหนดลงพ้ืนท่ีตรวจอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพในงานกาชาดประจําป 
รวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี เจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอเมือง และหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดาน
อาหาร 

3. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 

3.1 ติดตามการดําเนินการตามมาตรการ การดําเนินงานดานบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 7  
ขอ (ขอ 3)   (รายละเอียดตามไฟลแนบ หนา 1) 

3.2 สรุปผลการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ปงบประมาณ 2558  (รายละเอียดตามไฟลแนบ  หนา 2-6) 
3.3 จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยา ครั้งท่ี 3/2558  เม่ือวัน 

พฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดเสนอมาตรการ ดังนี้ (รายละเอียดตามไฟลแนบ หนา 7) 
 

5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  

ดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุบลราชธานี   ไดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ  เรื่อง “The 1stInternational Conference 
2015 on Public in Asian (PHA2015)”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการพัฒนา
งานดานสาธารณสุขของประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซ่ียน ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
           ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอความรวมมือจากหนวยงาน ดังนี้ 

1. เชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือผูแทน แหงละ ๑ ทาน เขารวมประชุม 

สงรายชื่อไดท่ีกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (หนังสือเชิญแจงในระบบหนังสือเวียนแลว)  
2. เชิญหนวยงานรวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเดน และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ 

พัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทย 
 

ลําดับ หัวขอการจัดนิทรรศการ หนวยงาน 

1 Primary Health Care (FCT) รพ.สต.ปทุมสสอ.เมืองอุบลราชธานี 

2 Environmental Health รพ.สําโรง 

3 
Non-Communicable Diseases and 
Changing Life Style 

รพ.เข่ืองใน 

4 Best Practice in Public Health (DHS) สสอ.ตระการพืชผล 

5 Traditional Medicine งานแพทยแผนไทยสสจ.อุบล 

6 Emergency Medical System อบจ.อุบลราชธานี / งาน EMS สสจ.อุบล 

7 Occupational Health and Safety กลุมอาชีวอนามัย สคร. 10 

8 Epidemiology กลุมระบาดวิทยา สคร10 

9 Health Promotion ศูนยอนามัยท่ี 7 

10 
Health Policy Financing in Universal 
Health Coverage 

สปสช.10 

 
 



5.10  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรฯ  จัดการอบรมหลักสูตร 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตร “นักวิจัยรุนใหม(ลูกไก) รุน 3 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาธารณสุขมีการพัฒนา

ศักยภาพดานการวิจัย ระหวางวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยไดรับการสนับสนุนหลักสูตรจาก สภาวิจัยแหงชาติ และเม่ือเขาอบรมครบตามหลักสูตรท้ังภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ จํานวน 40 ชั่วโมง จะไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐาน วช.  

2. หลักสูตรผูจัดการงานวิจัย เพ่ือพัฒนาเครือขายผูรับผิดชอบงานวิจัยระดับอําเภอใหสามารถเปนท่ี
ปรึกษาและสนับสนุนนักวิจัยใหมีผลงานวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงาน ในวันท่ี 16-18 ธันวาคม 2558 
ณ โรงเรมเนวาดาแกรนด มีกลุมเปาหมายคือ ผูรับผิดชอบงานวิจัยระดับอําเภอ จํานวน 100 คน (รพท./รพช.ละ 2 
คนและสสอ.ละ 2 คน) และระดับจังหวัด จํานวน 20 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน โดยเบิกคาท่ีพัก คาพาหนะ และคา
เบี้ยเลี้ยงจากตนสังกัด 
 

5.11 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 

1. Quick Win ตัวข้ีวัด Service plan สาขาทันตกรรม 
(12รายละเอียดตามไฟล : Quick win Service plan Dent 59) 
  - อัตราการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก รอยละ 30 

- จัดบริการทันตสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ในรพ.สต. (5กลุมวัย15กิจกรรม) รอยละ 50 
- ขอมูลและรายงานผลงานทันตสาธารณสุขป 2558 รายอําเภอ 12  รายละเอียดตามไฟล : data of 

dent(Access).pdf 
 - ขอมูลบริการทันตธารณสุขรายตําบล 12รายละเอียดตามไฟล : Report_dent_tumbol58 

2. สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จะออกมาเก็บขอมูลเชิงคุณภาพการประเมินผลการแกปญหาสุขภาพชอง
ปาก ระหวางวันท่ี 1 – 2 ธันวาคม 2558 รายละเอียดไดแจงกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของทราบแลว  

3. งาน พอ.สว. 
แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจําเดือนธันวาคม 2558 
- วันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ออกปฏิบัติงาน ณ บานโสกกอ  หมูท่ี 14  ตําบลหวยขา อําเภอบุณฑริก 
- วันท่ี 24 ธันวาคม 2558 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหนองโด  หมูท่ี 1  ตําบลไพบูลย อําเภอน้ําขุน 
 

5.12  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
 

1. การดําเนินงาน ควบคุมเบาหวาน มะเร็งปากมดลูกเดือน พฤศจิกายน 2558 12รายละเอียดตามไฟล : 
NCD_(Update).pptm 

2. แผนการออกตรวจจอประสาทตาเสื่อมในผูปวยเบาหวาน เดือน ธันวาคม 2558  รายละเอียดตาม 
12ไฟล : DR_NCD.xlsx) 
 

5.13 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 

1. การอบรมผูประกอบการรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาระบ  
สุขาภิบาลเพ่ือการทองเท่ียวและบริการสาธารณะ ไดรับงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี และเปนการเตรียม
รับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย “กันเกราเกมส”  
รุนท่ี 1 ผูประกอบการรานจําหนายอาหาร แผงลอย พ้ืนท่ีอําเภอ เขมราฐ โพธิ์ไทร ตระการพืชผล จํานวน 100 คน 
รุนท่ี 2 ผูประกอบการรานจําหนายอาหาร แผงลอย พ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียม สิรินธร พิบูลมังสาหาร จํานวน 100 คน 



รุนท่ี 3 ผูประกอบการรานจําหนายอาหาร แผงลอย พ้ืนท่ีอําเภอเมือง วารินชําราบ สวางวีระวงศ จํานวน 100 คน 
อําเภอท่ีเหลือ ถือเปนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเครือขาย  

2. การพัฒนามาตรฐานการจัดการขยะติดเชื้อ 
ผลการประเมินการจัดการขยะติดเชื้อท่ียังไมผานเกณฑ ท่ีสําคัญ คือ เครื่องหมายและขอความเตือน  
รถเข็นขยะไมไดมาตรฐาน ไมมีขอความเตือน น้ําเสียจากการลาง/ทําความสะอาดขยะติดเชื้อยังไมรวมกับระบบ
หลักของโรงพยาบาล เปาหมาย ท่ีตองเรงรัดการดําเนินการคือ โรงพยาบาล 5 แหง 

 
5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไมมีวาระการประชุม 
 

5.14 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ        ไมมีวาระการประชุม 
 

5,16  กลุมงานบริการสุขภาพ 
 

1.การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (BIKE FOR DAD)  
 

จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
(BIKE FOR DAD) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 
โดยมีกําหนดการดังนี้ 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2558  เวลา  14.00 น. กําหนดซอมใหญ (รายละเอียดตามไฟล : 041258.jpg)    
วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมพรอมกันท่ัวประเทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานีและหนวยงานในสังกัด ไดรับมอบหมายภารกิจหนวยปฐมพยาบาลตามเสนทาง การจัดนิทรรศการ
และการจัดหนวยแพทยใหบริการตรวจรกัษาฟรีประชาชน (รายละเอียดตามไฟล : Agenda_bilk.jpg) 
2. การแขงขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6 (กันเกรา เกมส) 
  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 6 (กันเกรา เกมส)  โดยกําหนดจัดการแขงขันในระหวางวันท่ี 8-18 มกราคม 2559 มีชนิดกีฬาท่ีแขงขัน 
จํานวน 27 ชนิดกีฬามีชนิดกีฬาท่ีขอหนวยปฐมพยาบาลของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 23 ชนิดกีฬา หนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับมอบหมายภารกิจหนวยแพทยประจําสนามแขงขัน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดมอบหมายใหหนวยงานศูนยวิชาการ และหนวยงานในสังกัดเปนทีม
ปฐมพยาบาลประจําสนามแขงขัน (รายละเอียดตามไฟล : Doctor_kunkrow games.pdf) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน     
ไมมีวาระการประชุม 
 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ     
 สรุปขอหารือจากมติกลุมสาธารณสุขอําเภอ  

1. การจัดประชุมของทุกกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 ตองการใหมีการบูรณาการรวมกันกับภารกิจของบุคลากรระดับพ้ืนท่ี  ดังนี้  
  สัปดาหท่ี 1 ของเดือน ประชุมหัวหนาสวนระดับอําเภอ 
  สัปดาหท่ี 2 ของเดือน ประชุมของทุกกลุมงาน 

สัปดาหท่ี 3 ของเดือน ติดตามงานในพ้ืนท่ี 
สัปดาหท่ี 4 ของเดือน สรุปงาน 



 2. การติดตามงบทดรอง ในประเด็นการสงงานไมครบไมทันเวลา ไมถูกตอง ควรดําเนินการติดตามใน
วาระกอนการประชุมประจําเดือน 
ขอส่ังการ :  

• ขอทราบตารางการประชุมระดับอําเภอ และขอสรุปการประชุม คปสอ. 

• ในวันพรุงนี้ ขอทราบรายละเอียดขอมูลการเงินการคลัง พรอมรองนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดทุกทาน 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
 

7.1  อกพ. กระทรวงฯเห็นชอบตามโครงสรางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ(นว.คอมพิวเตอรและ นว.การเงินฯ) 
โดยจะขอกําหนดกรอบไวกอน (ยกเวน รพ.สต) 
 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผาผา)  
       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                  (นางสิริพร  วงศตรี) 
            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม  
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

  ประธานการประชุม 
 


