
  
 
 

 วาระการประชุมคณะเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานีและเครือขายบริการสุขภาพ 

                           คร้ังท่ี   ๗ / ๒๕๖๒  

วันพฤหัสบดี   ที่   ๔  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ   หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

เร่ิมประชุม    เวลา  ๐๙.๐๐    น. 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระกอนการประชุม 

1. เจริญสติ / สมาธิ  ประมาณ ๑๐ นาที   ไฟลเสียง 

2. มาชชสาธารณสุขอุบลราชธานี นพ.สสจ   ไฟลเสียง 

3. พิธีชื่นชมยินดีกับผูที่มี ผลงานวิชาการที่ไดรับการคัดเลือกเปนผลงานระดับยอด

เยี่ยม ระดับดีเดน และระดับดี ป 2562  จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี รวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

1.รางวัลระดับยอดเย่ียม ประเภท Poster สาขาสงเสริมปองกัน ควบคุมชุดท่ี 2 ไดแก ผลงงานวิชาการเร่ือง 

ปจจัยคุกคาม และภาวะสุขภาพของผูประกอบการและพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา “กรณีศึกษา

กลุมเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนท่ีปทุม ไดแก  นางวิลาวัลย หลักเขต  ผูอํานวยการ  รพ.สต.ปทุม  

2.รางวัลระดับดีเดนประเภท Poster สาขาสงเสริมปองกัน ควบคุมชุดท่ี 4  ไดแก ผลงานวิชาการเรื่อง แนวทาง

การพัฒนาการชวยเหลือและปองกันการเกิดโรคหัวใจโดยภาคีเครือขายมีสวนรวมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลดงหองแห ไดแก  นางบรรเทิง พลสวัสด์ิ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงหองแห 

   

https://drive.google.com/file/d/0B3Dmw5xUF-iEWVphQnBtWWx3Vms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaaCf049_X0jh78hTi5l8pjXnHGwmYWs/view?usp=sharing


  
 
 

3.รางวัลระดับดี ประเภท Poster สาขาสงเสริมปองกัน ควบคุมชุดท่ี 2 ไดแก ผลงงานวิชาการเร่ือง “ผลการใช

นวัตกรรมสตารืเตือนไตตอการรับรูระดับการทํางานของไตและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมใน

คลินิกโรคเร้ือรัง ไดแก  นางสุปราณี  เมืองโคตร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ปทุม 

4.รางวัลระดับดี สาขา R2R , Innovation  เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดกรอง

และสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป พ้ืนท่ีรพ.สต.ปทุม ไดแก  นางวัชรี อํามะเหียะ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

รพ.สต.ปทุม 

5.พิธีมอบมุงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก โดย ทานผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 

และทานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี เปนผูรับมอบ 

    ท่ีประชุม    รับทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหทราบและดําเนินการ 

1.พิธีเปดธรรมนูญตําบลวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ท่ีตําบลหนองขอน โดยนายอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

2.สถานการณ ไขเลือดออก  เสียชีวิต จํานวน 12 ราย 

   แนวทางการดําเนินงานไขเลือดออกของ เครือขาย  

1. กอนระบาด 

2. ชวงระบาด 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

เร่ืองจากท่ีวาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม   รับทราบ  

เร่ืองจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 เร่ืองจากจังหวัด 

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

- รายงานการประชุมคร้ังท่ี   6 /๒๕๖๒ สามารถ   คลิกที่น่ี  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

   

https://docs.google.com/document/d/1TgxxTb4bzG5Agb8lIOqSEPr2gYyLFdrXD2qaKC1ZI3A/edit


  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

- ติดตามขอส่ังการตามวาระการประชุมเร่ืองจากกลุมงาน/ฝาย/งาน ในรายงานการประชุม 

คร้ังท่ีแลว กรุณา   คลิกท่ีน่ี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองจากศูนยวิชาการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

๔.๑ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จะลงฝกงานในเขต รพ.สต.อําเภอเมืองุบลราชธานี  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๒ เทศบาลนครอุบล 

ไมมีวาระ 

  ท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๓ ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง 

ไมมีวาระ 

  ท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๔  เทศบาลตําบลอุบล   

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

 ๔.๕ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 

1. แจงขอมูลเกี่ยวกับยาฉีด Diclofenac และอาการไมพึงประสงค  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรับแจงจาก สปสช. กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายท่ีเกิดจาก

การฉีดยาแกปวด Diclofenac เขากลามเน้ือ เฉลี่ยปละ 5 ราย โดยสวนใหญพบวามีการบาดเจ็บของเสนประสาทท่ีไป

เล้ียงกลามเน้ือหนาแขงและเทา  และพบวาจํานวนผูไดรับความเสียหายจากกรณีดังกลาวมีแนวโนม เพ่ิมมากขึ้น  

   

https://docs.google.com/document/d/1TgxxTb4bzG5Agb8lIOqSEPr2gYyLFdrXD2qaKC1ZI3A/edit


  
 
 

ดังน้ัน เพ่ือปองกันและเฝาระวังอาการไมพึงประสงคของการใชยาฉีด Diclofenac  อย.และราชวิทยาลัย

อายุรแพทยแหงประเทศไทย ไดทบทวนขอมูลทางวิชาการท่ีเก่ียวของแลว จึงขอความรวมมือกระทรวงสาธารณสุขแจง

หนวยงานในสังกัดทราบและนําไปฏิบัติ  ดังน้ี  

1. ลดความเส่ียง จากเทคนิคการฉีดยาท่ีไมถูกตอง (ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวของกับเสน

ประสาทไซอาติกจากการฉีดยาDiclofenac )  คือควรฉีด ลึกๆ  เขากลามเน้ือบริเวณสะโพกสวนนอกดาน

บน 

2. สงเสริม ใหมีการใชยาฉีด Diclofenac อยางสมเหตุสมผล (Rational drug use) 

3. ทบทวน คุณภาพยาฉีด Diclofenac เพื่อเพ่ิมความมั่นใจวาการบาดเจ็บเสนประสาทไซอาติกไมเกี่ยวของ

กับปญหาคุณภาพยา 

อาการไมพึงประสงคท่ัวไปของยาขนานน้ี  

-ขาบวม BP สูง กลามเน้ือหัวใจวาย  หลอดเลือดหัวใจตีบ  ปวดศีรษะ  มึนงง  คัน  ผื่น ทองอืด  ทองผูก  จุกแนน 

คล่ืนไสอาเจียน  อุจจาระรวง  แผลในกระพเอาหาร/ลําไสเล็กสวนตน  เลือดแข็งตัวชา ซีด  หูอื้อ  เอนซัมยตับสูงกวาปกต ิ

ตับมีการอักเสบ 

อาการไมพึงประสงคท่ี รุนแรง 

         1. การแพยารุนแรงอาจจะเกิดในการสัมผัสยาคร้ังแรก หรือสัมผัสยามาแลวหลายครั้งโดยไมแสดงอาการ

แพเลยในคร้ังกอนๆก็ได 

         2.  การแพยาแบบรุนแรง เกิดไดจาก ยาเม็ดชนิดกิน ยาฉีด หรือยาเหน็บทางทวารหลักก็ได 

         3.  กระบวรการแพยา จะเกิดฉับพลันทันทีในเวลาเปนนาที หรือคอยๆ เกิดข้ึนภายใน 24 ช่ัวโมงก็ได 

         4.  การแพยาแบบฉับพลัน จะเกิดในระบบหายใจและระบบไหลเวียน (หายใจหอบเหน่ือยและความดัน

โลหิตตก)โดยไมมีอาการแสดงท่ีผิวหนังมากอนก็ได 

         5.  ระยะเวลาท่ีเกิดอาการรุนแรง มักจะเกิดข้ึนหลังจากสัมผัสยาภายใน 24 ช่ัวโมงปละไมข้ึนกับขนาดของ

ยาท่ีไดรับมากอน 

   



  
 
 

การแกไข รักษาการแพยา  : ตามแนวทางท่ี รพ.จัดทําให รพ.สต.ทุกแหง (Emergency Management)  และ

กรอบยาฉุกเฉิน ท่ีตองมีไวท่ี รพ.สต. ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว   

สําเนาหนังสือไดนําเรียนสสอ. เพ่ือแจงใหผูเก่ียวของทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

2.  เสนทางการขนยายมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. มาสง รพ.๕๐ พรรษา ฯ 

 

 

3.  จากการประชุม NCD Board เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 โดยนพ.ทวีเกียรติ และนพ.เอกชัย

เปนประธานที่ผานมา ไดมีประเด็นหารือ 2 ประเด็น คือ  

    3.1 การ Drip ยาใหผูปวยท่ี รพ.สต.  ซ่ึงมีรายงานความเส่ียง เก่ียวกับการ Drip ยา ท่ีผูปวยนํายามาจาก 

รพ.ท้ังในและนอกเครือขาย (เชน สปส.) ยาบางชนิดไมสามารถใหไดที่ รพ.สต. เชน ยาขับเหล็ก  Fortum  แมกนีเซียม 

ฯลฯ  และ พบอุบัติการณแพยา ใน รพ.สต.เขตพ้ืนท่ีอื่นๆในจังหวัด 

   



  
 
 

ผูปฏิบัติงาน  ไมม่ันใจและเกิดความกังวลเก่ียวกับสถานการณ ดังกลาว จึงขอให  รพ. ทบทวนแนวทางการใหยา 

Drip ท่ี รพ.สต. เพ่ือผูใหและผูรับบริการม่ันใจและรูสึกปลอดภัย   

    3.2 การนําสงผูปวยท่ี ON iv   มากับรถฉุกเฉิน ตองมีพยาบาลมากับผูปวยดวยทุกครั้ง  รพ.สต.มีขอจํากัด คือ  

          1. ไมมีเจาหนาท่ีอยูใหบริการผูปวย ที่ รพ.สต.ขณะนําสงผูปวยไป รพ.  

          2. เจาหนาท่ีไมมีรถกลับ รพ.สต.หลังสงผูปวยแลว (รถฉุกเฉินไมรับกลับไปสง) ตองกลับหารถโดยสารเอง 

          3. โทรตามรถฉุกเฉิน ถาพยาบาลไปไมได ตอง off IV กอนสง  

       ท้ังน้ี ท่ีประชุมไดขอความรวมมือ รพ.สต.ทุกแหงท่ีมีความเสี่ยง/อุบัติการณเกี่ยวกับกรณีดังกลาว  เขียน

รายงานความเส่ียง สงท่ีกลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.๕๐ พรรษา ฯ / Line NCD เพื่อเปนขอมูลนําเขาท่ีประชุมผูมีสวน

เก่ียวของท้ังในและนอกเครือขาย สําหรับแกไขและวางแนวทางการดําเนินงานตอไป  

4.  การจัดสรรมุง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดจัมโบพิเศษ)  

รพ.๕๐ พรรษา ฯ ไดรับบริจาคมุงจากพระภิกษุ และญาติธรรม จํานวน   25  หลัง สําหรับเปนสาธารณะ

ประโยชน  (ชวงท่ีไขเลือดออกระบาด) ทาง  รพ.จึงขอมอบมุงดังกลาวให รพ.สต.ไปสงมอบตอใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ที่

ขาดแคลน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตอไป   

 

 

5.  เร่ือง    แนวทางการใหบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบา  ปงบประมาณ 2562 

   



  
 
 

  สปสช. กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายและตัดรอบขอมูล วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  โดยสงขอมูลการ

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประเภทผูปวยนอก มายัง สปสช.  ผานโปรแกรม e-Claim ของสปสช. เทาน้ัน  (

โดยผูรับบริการตองข้ึนทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน Rebies Vaccine ท่ี รพ.) 

  ในการน้ี  รพ.๕๐ พรรษา ฯ จึงขอความรวมมือ มายังรพ.สต.ในเครือขาย  ดําเนินการดังตอไปน้ี 

1.  รพ.สต. ท่ีเบิก Rebies Vaccine จาก รพ.ไปฉีดใหผูรับบริการในพื้นท่ี   งดเบิก Rebies Vaccine  ตั้งแตวัน

น้ีเปนตนไป 

2.  Rebies Vaccine ท่ียังเหลือคางท่ี รพ.สต. ใหใชตอท่ี รพ.สต.จนกระท่ังหมด 

3.  หากวัคซีนท่ี รพ.สต. หมดแลว ให Refer  ผูรับบริการที่ตองฉีด Rebies Vaccine มาฉีดตอท่ี รพ.ทุกราย 

โดยเขียนใบ Refer ใหผูรับบริการนํามาย่ืนที่ รพ.๕๐ พรรษา ฯ ระบุ วาสงตอมารับ Rebies Vaccine 

    ท่ีประชุม   รับทราบ 

ทานนายแพทยเศวต ขอนัดทีมเพ่ือทบทวนรายละเอียดอีกครั้ง 

๔.๖ ชมรม อสม.อําเภอเมือง 

แจงเงินชมรมคงเหลือในบัญชี  ชมรม อสม.เมืองอุบลราชธานี 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองจากกลุมงาน/งานในสํานักงาน (ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด) 

๕.กลุมงานบริหารท่ัวไป    (ผูรับผิดชอบ : นายอลงกต  ตังคะวานิช   นายศรายุทธ ภานุมนตวาที ) 

๕.๑ ฝายบริหาร  

๕.๑.๑   เร่ืองจากท่ีประชุม   กวป.  ประจําเดือน  1 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   คลิกที่น่ี 

                  5.1.2   เชิญชวนขาราชการประชาชน ออกกําลังกายดวยทาออกกําลังกายพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10  ตามคลิปวิดีโอท่ีสงชองทางไลน  

              อําเภอย้ิม ท่ี อบต.หัวเรือ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ขอใหรพ.สต.หัวเรือ จัดกิจกรรมดวย  

                   ท่ีประชุม  รับทราบ 

๕.๒  ฝายการเงินและบัญชี   (ผูรับผิดชอบ : นายศรายุทธ  ภานุมนตวาที)  

   

http://meeting.phoubon.in.th/index.php


  
 
 

ติดตามการสงรายงาน GL เดือน มิถุนายน 2562  แจงโอนเงินคาตอบแทน ฉ 11 จากเงินงบประมาณ กรณี

เบิกใหแกเจาหนาท่ีท่ีมีคําส่ังใหปฎิบัติหนาท่ี นักวิชาการ คําส่ังมีผลต้ังแต 1 พฤษภาคม 2562 และใหทําคําสั่งมอบหมายหนาที่

การงานในหนาท่ีนักวิชาการแจง สสอ ทราบ 

         ท่ีประชุม  รับทราบ 

๕.๓ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (นายอังกูร  แกนกุล ,นายจิรายุ  แสงงาม) 

  ๕.3.๑ รายงาน ๔๐๐  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒   คลิกที่น่ี 

5.3.2  มิถุนายน 2562  ตรวจสอบการสงขอมูล Ubon System  (43 แฟม)   คลิกที่น่ี 

  5.3.3 ประชากรในเขตรับผิดชอบไทซํ้าซอน ของ CUP โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ป 2562 

รายช่ือประชากรไทซ้ําซอน    คลิกท่ีน่ี 

 

 

5.3.4  งานคียขอมูล โปรแกรม JHCIS ประจําเดือน กรกฎาคม 2562   คลิกที่น่ี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

๕.๔ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข   (ผูรับผิดชอบ : นายกฤษณะ  บัวเขียว , นางสุคนธา ไพเราะ) 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16j584Iug7N3X2Pp6Nrfu4k7VBVQ3_TxV1EUZAy27N68/edit#gid=698908267
http://zone1.phoubon.in.th/itemized/web/index.php?r=tools%2Fdefault%2Findex
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MR08KNzA2cYj9lR1JwpwMHXmq6JmtcfO/edit#gid=2024661841
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Xun8UXQEA-BTTnXg46F1cg8KfDjXghAD


  
 
 

5.4.1 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2/2562  

5.4.4.1 กําหนดการ    เอกสารประกอบ 

5.4.1.2 แผนนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบท่ี2/2562   เอกสารประกอบ 

พ้ืนท่ีไดรับการตรวจเย่ียม รอบท่ี 2/2562 คือ รพ.สต.ดงแสนสุข ส่ิงท่ีตองเตรียม คือ 

1. ผอ.รพ.สต. กลาวตอนรับ แนะนํา เจาหนาท่ี 

          2. ประธานทีมนิเทศงานแจงวัตถุประสงคการเย่ียม รพ.สต. แบงผูนิเทศเปน 2 ทีม 

                     ทีมท่ี 1 ทีมสุมตรวจลูกน้ํายุงลาย สุมตรวจคา HI, CI หมูบานเปาหมาย  โดยใหพ้ืนท่ีเตรียม อสม.จํานวน 4 คน 

เพ่ือนําทีมสุมลูกน้ํายุงลายในหมูบาน จํานวน 40 หลังคาเรือน (จนท.รพ.สต.ไมตองออกรวม ให อสม.นําทีม) 

                    ทีมท่ี 2 ผอ.รพ.สต.นําเสนอสถานการณ ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีตอประธานและทีมนิเทศงานตลอดจนปญหา 

อุปสรรค ในการดําเนินงาน แก ทีมประเมินการควบคุมไขเลือดออก รับฟงการนําเสนอผลการดําเนินงานควบคุมไขเลือดออกของ 

รพ.สต. โดยมีผูเขารวมรับฟงประกอบดวย  ผอ.รพ.สต. และจนท. ในรพ.สต.เปาหมาย 

5.4.2 การติดตามประเมินผล ตัวช้ีวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2562   เอกสารประกอบ 

5.4.3 การทําโครงการแกไขปญหาไขเลือดออก โดยใชเงินบํารุงรพ.สต.  

       1.โครงการจัดช้ือ จัดจาง วัสดุ /โปสเตอร ส่ือ เคมีภัณฑ ยากันยุง ยา ฉีดยุง ทําโครงการ เสนอ ทาน

สสอ.อนุมัติ 

       2.โครงการ ประชุม อบรม รณรงค ประชาคม ท่ีมีคาอาหารวาง อาหารกลางวัน  เสนอทาน สสอ เห็นชอบ /

ทาน สสจ  อนุมัติ  (ไมมีใน Action plan สามารถทําไดโดยทําหนังสือปะหนาแจงกรณีเกิดการระบาด)  

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
๕.๕ กลุมงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ 

                (นางสุคนธา ไพเราะ/ นางประภาดา ประดับสุข/นายกฤษณะ บัวเขียว/นางพจนีย ขัดโพธิ์) 

5.5.1รายช่ือผลงานวิชาการท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผลงานระดับยอดเยี่ยม ระดับดีเดน และระดับดี ป 2562 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   

https://drive.google.com/file/d/1Z04oeCaMzuGmKkfCPeiyqq0rCZyw_T37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cBTGq87OYKGNInEP_lruMs3K5zpCF5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ci_3JxhaNuWHt_FUAmfLRgMBb4wcKGc/view?usp=sharing


  
 
 

 
5.5.2  แผนออกติดตามความคืบหนาผลการพัฒนางาน รพ.สต.ติดดาวจากทีมระดับอําเภอ 

 

วันเดือนป  เชา  บาย 

5 กรกฎาคม 2562  ขามใหญ  หนองขอน   (10) 

8 กรกฎาคม 2562  ยางลุม  หนองแต    (16) 

9 กรกฎาคม 2562  ปากน้ํา  ดงแสนสุข (12) 

 

            ขอใหคณะทํางานของแตละทีม รวมประชุมและรายงานความคืบ หนา /ปญหาอุปสรรค แกผูบริหาร 

5.5.3 ขอเชิญคณะทํางานเตรียมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว คณะท่ี 2 คณะทํางานเตรียมชุมชน และกลุมเปาหมายรับการสัมภาษณ  และผูรับ

ผิดชอบงานเตรียมชุมชนและกลุมเปาหมายสัมภาษณ เขาประชุม ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.เปนตนไป ณ หองประชุม 

สสอ.เมือง 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๖  ฝายประกันสุขภาพ  (ผูรับผิดชอบ : นายอนุพันธ  ศิริชัยวัฒนกุล)) 

๕.๖.๑  แจงอัตราความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ มิ.ย.๒๕๖๒) 

   



  
 
 

ระดับประเทศ ๙๙.๙๔๐% , ระดับเขต ๙๙.๙๗๐% , ระดับจังหวัด ๙๙.๙๘๙% ,  นอกเขตเทศบาล ๙๙.๙๙๖%  

ในเขตเทศบาลนคร ๙๙.๙๖๔% สิทธิวาง (รวมตายดวย)มี ๕ แหง (หนองแก,ดามพรา,ยางลุม,ปากน้ํา,ขามใหญ)   

เอกสารอางอิง  ตามไฟลน้ี 

 

 

๕.๖.๒ รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหนวยบริการ จายตรง อปท.   รายละเอียดตามเวปลิงคน้ี  -> 

๕.๖.๓ รายงานผลการสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอกสิทธิประกันสังคม (SSOP) แกสํานักสารสนเทศบริการ  

สุขภาพ (สกส.) ขอมูล  ณ  วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๒๑.๐๐น.    รายละเอียด 

ท่ี  รหัสสถานบริการ  ช่ือสถานบริการ  วันท่ี สกส.ตอบรับ  คุณภาพขอมูล(%) 

1  03525  รพ.สต.หัวเรือ  28/06/2562   เวลา: 16:53:52 PM  85.37 

2  03526  รพ.สต.หนองขอน  28/06/2562   เวลา: 10:18:08 AM  97.56 

3  03527  รพ.สต.หนองไหล  28/06/2562   เวลา: 15:23:39 PM  94.83 

4  03530  รพ.สต.ปทุม  28/06/2562   เวลา: 10:50:18 AM  100.00 

5  03531  รพ.สต.ดามพรา   28/06/2562   เวลา: 16:34:39 PM  88.24 

6  03532  รพ.สต.หนองแก  28/06/2562   เวลา: 08:43:40 AM  92.11 

7  03533  รพ.สต.ทัพไทย  28/06/2562   เวลา: 15:25:25 PM   100.00 

8  03534  รพ.สต.หนองบอ  28/06/2562   เวลา: 15:35:03 PM  80.77 

9  03535  รพ.สต.ดงบัง  28/06/2562   เวลา: 15:26:19 PM  100.00 

10  03536  รพ.สต.ยางลุม  28/06/2562   เวลา: 15:50:31 PM  93.10 

   

https://drive.google.com/file/d/1GDb_UBhMwCsIcNzLFhqTnkzY_XXSr4T3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZ1V_OpNCy92Wv8-H_r9lqYO6Avcu2hl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKRF62rJo-kMQjCpzUoI8Mu8fAke-Rsc-4f7HPihhzs/edit#gid=1168844098
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQGXbQxTPj-elqSeyXyL39ThJkrYgBw_KxkDwE1pC3I/edit?usp=sharing


  
 
 

11  03537  รพ.สต.กระโสบ   28/06/2562   เวลา: 10:13:28 AM  97.30 

12  03538  รพ.สต.ปากน้ํา  28/06/2562   เวลา: 09:51:05 AM  88.96 

13  03539  รพ.สต.ผาแกว  28/06/2562   เวลา: 09:53:49 AM  96.43 

14  03540  รพ.สต.หนองแต  28/06/2562   เวลา: 09:46:49 AM  96.43 

15  14251  รพ.สต.ปะอาว  28/06/2562   เวลา: 09:02:52 AM  92.68 

16  21343  รพ.สต.หัวดูน  28/06/2562   เวลา: 15:27:54 PM  88.89 

17  23161  รพ.สต.ขามใหญ  28/06/2562   เวลา: 15:26:35 PM  74.24 

18  23749  รพ.สต.ดงแสนสุข  28/06/2562   เวลา: 08:41:54 AM  85.00 

19  24965  รพ.สต.ดงหองแห  28/06/2562   เวลา: 16:29:16 PM  88.89 

20  28022  รพ.สต.ตําแย  28/06/2562   เวลา: 14:34:47 PM  95.65 

เฉล่ีย.  91.31 

ท่ีมาของขอมูล:  ขอมูลการตอบกลับ XXXXX_SOCDBIL_6479001.BIL รายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๕.๖.๕ รายงานการวิเคราะหผลการสรุปคาใชจายผูปวยนอกงานประกันสังคม (SSOP)  รายละเอียด 

๕.๖.๖  ขอมูลรายการตองแกไขขอผิดพลาด (ติดC) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  รายละเอียดตาม  เวปลิงคนี ้

๕.๖.๗ แจงกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ป ๒๕๖๓ และการจัด 

ทําขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ (CPP) กําหนดเปนวันพุธ ท่ี  ๒๔ ก.ค.๒๕๖๒  ณ หองประชุม 

สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

ท่ีประชุม  :  รับทราบ 

๕.๗  ฝายคุมครองผูบริโภค (ผูรับผิดชอบ :  นางสาววรวรรณ   โพธิบาตร) 

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

๕.๘ ฝายควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (ผูรับผิดชอบ :  นางรัฐยา พันธุยา และนางอุบลรัตน พรมเมืองเกา )  

1.แจงเร่ืองตัวช้ีวัดRanking รอบท่ี2 ตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑ ขอใหหนวยงานท่ีตัวชี้วัดยังไมผานเกณฑเรงทําผล

งานเพ่ือใหไดตามเปาหมาย 

อัตรารอยละของผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงไดรับการคัดกรองโรคไต เปาหมาย รอยละ ๘๐ 

 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NO0ZZhZ-NFitl_75sS5hf4ztfsTkbKyfDSVxj1V3nYY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gmx4bntXYibOltE9I3iVQKarnNvFhNHl/view?usp=sharing


  
 
 

 

 

 
 อัตราผูป่้วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตไดดี้   ร้อยละ ๕๐ 

 

   

   



  
 
 

 

๒.การวางแผนการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๓๕ ปขึ้นไป รพสต.ใดจะใหบริการกอนใหมาเบิก 

สติปเบาหวานและแบบฟอรมคัดกรองไดท่ีฝาย NCD รอบแรกมีใหเบิก ๕๐ กลองและสติปเบาหวานจะมารอบ

ท่ี๒ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒สําหรับรพสต.ท่ียังไมไดเบิก 

๓.แจงเร่ืองการตัดช้ินเน้ือเพ่ือตรวจวินิจฉัยมะเร็งลําไสใหญและไสตรง อําเภอเมืองผลการคัดกรองผิดปกต ิ

๕๘ คนดังน้ี 

    หนวยงาน        จํานวนท่ี 

Fit test positive 

  สงทํา colono     หมายเหตุสํารอง 

รพ.สต. หนองไหล  ๖ คน  ๓ คน  ๓ คน 

รพ.สต.ยางลุม  ๘ คน  ๔ คน  ๔ คน 

รพ.สต.ผาแกว  ๓ คน  ๑ คน  ๑ คน อายุเกิน ๑ คน 

รพ.สต.ดงหองแห  ๑ คน  ๑ คน  -  

รพ.สตปากน้ํา  ๕ คน  ๒ คน  ๒ คน อายุเกิน ๑ คน 

รพ.สต.ดงแสนสุข  ๑ คน  ๑ คน  -  

   



  
 
 

รพ.สต.หนองขอน  ๖ คน  ๔ คน  ๒ คน 

รพ.สต. ดงบัง  ๑ คน  ๐ คน  อายุเกิน ๑ คน 

รพ.สต.ตําแย  ๓ คน  ๑ คน  สํารอง๑คน อายุเกิน ๑คน 

รพ.สต. ขามใหญ  ๑ คน  ๑ คน  -  

รพ.สต.หนองแก  ๔ คน  ๒ คน  สํารอง ๑คน   อายุเกิน ๑ คน 

รพ.สต.กระโสบ  ๓ คน  ๑ คน  สํารอง ๒ คน 

รพ.สต. หัวดูน  ๒ คน  ๑ คน  สํารอง ๑ คน 

รพ.สต. ดามพรา  ๓ คน  ๑ คน  อายุเกิน ๒ คน 

รพ.สต.ปทุม  ๓ คน  ๒ คน  สํารอง ๑ คน 

รพ.สต.ปะอาว  ๗ คน  ๔ คน  สํารอง๓คน 

รพสต.หนองแต  ๒ คน  ๑ คน  สํารอง ๑ คน 

ภาพอําเภอ  ๕๘คน  ๓๐คน  ๒๘ คน 

ข้ันตอนการเตรียมความพรอม ทางโรงพยาบาล ๕๐พรรษา จะนัดผูปวยเพ่ือใหความรูและเตรียมความพรอม

อีกคร้ังและจะไดแจงพ้ืนที่ทราบในคร้ังตอไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

     ๕.๙  ฝายการแพทย/สุขภาพจิตเแพทยแผนไทย (ผูรับผิดชอบ : นางผกาวรรณ กองพร ) 
1.สรุปผลการดําเนินงานแพทยแผนไทยประจําเดือน มิถุนายน 2562 ผลงาน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 25 รพ.สต.ท่ีมี

ผลงานไมถึงเกณฑ  รพ.สต .ดงบัง / ยางลุม/ ตําแย รพ.๕๐ พรรษา รพ.ประเภทท่ัวไป  ผลงานตองไมนอยกวารอยละ 10  ได 

8.67 ผลงานภาพรวม อําเภอเมือง รวมถึง รพ.สรรพสิทธิ์ ได 4.97  ผูปวยนอกทั้งหมด  398,316 คร้ัง บริการแพทยแผนไทย 

75,573 คร้ัง รอยละ18.97 

   



  
 
 

รอยละผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับการบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และแพทยทาง

เลือก ไมนอยกวา รอยละ 25

 

 

 

2.ผลงานการเขาถึงบริการสุขภาพจิตในผูปวยโรคซึมเศราไมนอยกวารอยละ 63 

รพ.สต.ท่ีผลงานนอยกวาเกณฑ  หัวเรือ/หนองขอน/หนองไหล/หนองแก/ทัพไทย/หนองบอ/ดงบัง/หนองแต/ปะอาว 

   



  
 
 

 

 

 

3.สถิติการฆาตัวตายสําเร็จ   ระหวาง ตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562  เปาหมาย 7  ราย  พบ 6  ราย ดังน้ี 

ตําแย 1 ราย  ผาแกว 1  ราย   ดงแสนสุข 1 ราย หนองแต  2  ราย  กระโสบ   1  ราย 

4. เด็ก อายุ 0-5 ป พัฒนาการลาชา ตองเฝาระวังติดตามตอเนื่อง 

ขามใหญ 2 ราย ขาดการติดตาม 1 ราย  อยูระหวางกระตุน 1 ราย 

ตําแย 1 ราย ไปกระตุน รพศ.แลว 

ยางลุม 1 ราย ขาดการติดตาม 

   



  
 
 

ปะอาว 3 ราย  ขาดการติดตาม 

หัวเรือ 1 ราย อยูระหวางการติดตาม 

ปทุม 1 ราย ไมครบ Couse 

กระโสบ 1 ราย ขาดการติดตาม 

ดงบัง 1 ราย ขาดการติดตาม 

กระโสบ 1 ราย ขาดการติดตาม 

5.เร่ืองอ่ืนๆ 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

   ๕.๑๐  ฝายสงเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข  (ผูรับผิดชอบ : นางพจนีย ขัดโพธิ์ และ น.ส.กนกวรรณ ลอยนวล) 

            1. สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประชาสัมพันธ

ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงท่ีมีผูสูงอายุ อายุครบ 100 ปขึ้นไป สงประวัติผูสูงอายุเพ่ือเขารับโลห เหรียญเชิดชู

เกียรติและเงินจํานวน 1,000 บาทจากสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย โดยสงเอกสารประกอบดังน้ี 

1.1 รูปหนาตรงของผูสูงอายุ 

1.2 สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน 

1.3 ประวัติของผูสูงอายุ 

1.4 รูปภาพกิจกรรมการใชชีวิต 

1.5 รับรองประวัติผูสูงอายุโดยผูนําชุมชน ( ผูใหญบาน/กํานัน ) 

1.6 รับรองประวัติผูสูงอายุโดย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

๒. สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกําหนดจัดทอด 

ผาปา เพ่ืออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องคอุปถัมภของสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประ   

เทศไทยฯในวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสัมพันธวงศศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนสมาชิก               

ชมรมผูสุงอายุในเครือขายและผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญทอดผาปา โดยใหรวบรวมเงินบริจาคสงกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ภายใน   

วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือนําเงินสงใหกับฝายสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีตอไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๕.๑๑  ฝายสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม  (ผูรับผิดชอบ : นายประเสริฐ กอนศิลา และ นายอนุวัช คําลาน) 

1.แจง รพ.สต.  ท่ีดําเนินการตรวจรานอาหาร/รานอาหารแผงลอย ดวยแบบประเมิน ทางดานกายภาพและเคมีดวย

น้ํายา   SI-2 ใหสงผลสรุปการดําเนินงาน  ภายในวันท่ี   10  กรกฎาคม  2562    (ขอขอบคุณ รพ.สต.ท่ีไดดําเนินการสงแลว 

รพ.สต.ขามใหญ / ดงแสนสุข / หนองแต / ปะอาว / ปากน้ํา / หนองขอน/ผาแกว/ทัพไท  ) 

   



  
 
 

2.แจง รพ.สต.   ทุกแหงเฝาระวัง   โรงอาหาร ในโรงเรียน /มหาวิทยาสัย / หนวยงานของรัฐและเอกชนดวยแบบ

ประเมิน ทางดานกายภาพ  สอรร.7 และเคมีดวยน้ํายา  SI-2  (ดวยเหตุการระบาดของโรคอุจจาระรวงในคาย ต.ช.ด พระยอด

เมืองขวาง) 

 

   



  
 
 

 

 

   



  
 
 

 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
 
 

๕.๑๒  ฝายสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  (ผูรับผิดชอบ : นายกัมปนาท ศรีพูล) 

 

ว าระท่ี ๑   เปาหมายการดําเนินงานกิจอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําครอบครัว (อสค.) ประจําป ๒๕๖๒  

             สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

 
มติท่ีประชุม 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

 

   



  
 
 

วาระท่ี ๒   การดําเนินการ โครงการ สามลานสามป เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไทองคราชัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

             สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานีท่ี 

 
ท่ีมา 

https://ubn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=06b9ff

bd9fa83f29fef3a7e7ba8119d6&id=144516f0ea0e6c233042766d4d5adea3# 
  

มติท่ีประชุม 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

   

https://ubn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=06b9ffbd9fa83f29fef3a7e7ba8119d6&id=144516f0ea0e6c233042766d4d5adea3
https://ubn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=06b9ffbd9fa83f29fef3a7e7ba8119d6&id=144516f0ea0e6c233042766d4d5adea3
https://ubn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=06b9ffbd9fa83f29fef3a7e7ba8119d6&id=144516f0ea0e6c233042766d4d5adea3


  
 
 

วาระท่ี ๓   ขอเชิญชวน รพ.สต.ประกวดการใชง้าน แอพิเคช่ัน อสม.ออนไลน์ ปีท่ี๓ 
 

 
 

 
 

 ท่ีประชุม    รับทราบ 

 

   



  
 
 

 ๕.๑๓  การแพทยฉุกเฉินและปฏิค ม  (ผูรับผิดชอบ : นางสุภาภรณ บุญมาศ,นส.วันวิสา คลังเจริญ)   

สรุปงานบริจาคโลหิตอําเภอเมืองอุบลราชธานี  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 , นส.วันวิสา  คลังเจริญ 

โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

 

   



  
 
 

 

 

 

   



  
 
 

 

 

  ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๑๔  ฝายควบคุมโรคติดตอ  (นายวณิกเกียรติ  ย่ิงพันธ และนางกันยวิตรา หิรัญเชวงศักด์ิ) 
   

 

 

   



  
 
 

 

 

   



  
 
 

 

 

   



  
 
 

 

 

   



  
 
 

 

 
 

   



  
 
 

 

 
 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๑๕  ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ   

   



  
 
 

ไมมีวาระ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

เลิกการประชุม            เวลา     12.15      น. 

 

ผูจดบันทึกการประชุม 
     นางสาวเบญจพรรณ  พลสวัสด์ิ 

            นักวิชาการคอมพิวเตอร 

   


