
  
 
 
 

  วาระการประชุมคณะเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานีและเครือขายบริการสุขภาพ 

                           คร้ังท่ี   ๑๐ / ๒๕๖๒  

วันศุกร     ท่ี   ๔     เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ   หองประชุม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวเรือ ตําบลหัวเรือ  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหทราบและดําเนินการ 

1.แสดงความยินดีกับรพ.สต.ท่ีผานการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ป 2562 และเตรียมการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในสวนท่ีเหลือ 8 

แหง ป 2563 

2.ขอบคุณทุกทานท่ีชวยดูแลในภาวะอุทกภัน(น้ําทวม) 

3.ร.10 จะเสด็จท่ีอุบล แจงทุกหนวยดูแลเร่ืองความสะอาดของพ้ืนท่ีเนน หองน้ํา หองสวม และเนนย้ําการมี  

  พระบรมฉายาลักษณประจําหนวยงาน http://paymonth.phoubon.in.th/ 

4.จิตอาสา เปดลงทะเบียน วันท่ี 1 - 10 ของทุกเดือนท่ีวาการอําเภอทุกแหง 

5.เร่ืองโยกยาย นายอําเภอคนใหม มาวันท่ี 7 ตุลาคม 2562  

6.การโยกยายภายใน ตามคําส่ัง 

7.รับสมัครยายท่ี รพ.สต.หัวดูน ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 

8.เนนย้ําการดําเนินงานตองมีในแผนการเงินการคลัง 

9.งบคาเส่ือม 63 แจงใหตรวจสอบและดําเนินการ 

10ไขเลือดออกยังมีในพ้ืนท่ีใหดําเนินการตามมาตราการ 

11.รับสมัครสอบลูกจางช่ัวคราว 3 ตําแหนง ในวันท่ี 1-7 ตุลาคม 2562 สอบในวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 

12.แผนการเงินการคลังดําเนินการเสร็จแลว  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองจากศูนยวิชาการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๔.๑ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

1.ขอบคุณ จนท.ทุกทานท่ีรวมกิจกรรม 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฎจัดทําวารสารงานวิจัย ถามีงานวิชาการสามารถสงเพ่ือเผยแพรรวมตีพิมพในวารสาร 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองจากกลุมงาน/งานในสํานักงาน (ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด) 

๕.กลุมงานบริหารท่ัวไป    (ผูรับผิดชอบ : นายอลงกต  ตังคะวานิช , นายศรายุทธ ภานุมนตวาที ) 

๕.๑ ฝายบริหาร  

5.1.1  เร่ืองจากท่ีประชุม   กวป.  ประจําเดือน  กันยายน ๒๕๖๒   คลิกท่ีน่ี 

                        ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๒  ฝายการเงินและบัญชี   (ผูรับผิดชอบ : นายศรายุทธ  ภานุมนตวาที)  

 

   

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


  
 
 
 

(ไมมีวาระแจงท่ีประชุม)  

         ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๓ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (นายอังกูร  แกนกุล ,นายจิรายุ  แสงงาม) 

  ๕.๓.๑ รายงาน ๔๐๐  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒   คลิกท่ีน่ี 

๕.๓.๒  งานคียขอมูล โปรแกรม JHCIS ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒   คลิกท่ีน่ี 

 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16j584Iug7N3X2Pp6Nrfu4k7VBVQ3_TxV1EUZAy27N68/edit#gid=698908267
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/179nfEDGJNVCsyg37lFq_4d4jXHzVK0R3


  
 
 
 

 

 

   



  
 
 
 
 

๕.๓.๓  แนวทางการบันทึกขอมูลตรวจสุขภาพประชาชน 15 ป ข้ึนไป ปงบประมาณ 2563  คลิกท่ีน่ี 

      ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๔ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข ( ผูรับผิดชอบ : นายกฤษณะ  บัวเขียว ) 

   1.แนวทางการจัดทําแผนการเงินการคลังและแผนปฎิบัติการ ปงบประมาณ ๒๕๖๓  รายละเอียด 

   2.แจงทุก รพ.สต.จัดทําแผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence Strategy 15 แผนงาน 40 โครงการ 

สงในรูปเอกสารและไฟลขอมูล ท่ี http://ssomuangubon.com/ ฝายยุทธศาสตร ภายในวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 สามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ี  http://ssomuangubon.com/ ฝายยุทธศาสตร 

   3.เชิญผูรับผิดชอบจัดทําแผนฯทุก รพ.สต.รวมประชุมแนวทางจัดทําแผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ในวันท่ี 7 

ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ท่ีหองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

            4.งบคาเส่ือม ป ๒๕๖๓  ผานการพิจารณา จํานวน 2,070,180 บาท ผานการพิจารณาในระดับจังหวัด อยูในข้ันตอนการอนุมัติ

แผน 

                      ท่ีประชุม   รับทราบ 

 
๕.๕ ฝายสนับสนุนงานบริการสุขภาพ    (นางสุคนธา ไพเราะ) 

         1.แผนงานรองรับนโยบายเรงรัดดานบริหาร 

 งานองคกรคุณภาพ  

- HA 

- PMQA (จุดเนน หมวด 3 หมวด 6 

-องคกรแหงความสุขจุดเนน (คุณภาพองคกรแหงความสุข 5 หมวด 1.การนําองคกร 2. กระบวนการพัฒนาองคกร 3. การจัดการ

ความรูในองคกร4. การมุงเนนบุคลากร 5. ผลลัพธขององคกร) 

2.ดานพัฒนาการแพทย  (เช่ือมโยงบริการ :เพ่ือลดความแออัด:เพ่ิมคุณภาพบริการ/พัฒนาศักยภาพการดูแล 

โดยทีมหมอครอบครัว) 

-ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ผานเกณฑ 5 ดาว) 

-ลดแออัด ลดรอคอยใน รพ (ขยายหนวยบริการปฐมภูมิใน รพ.สต) 

-Fast Track 

-การเขาถึงกัญชาทางการแพทย 

3 ดานพัฒนาการสาธารณสุข 

-พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

-การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยสูงอายุใหเปนหลักชัยของสังคม 

-สรางเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ 

-การควบคุมและปองกันวัณโรค 

4. ดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

-การยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีอันตรายตอสุขภาพ 

   

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uPqs12TzgCwqzFURmSWqpalzz_GC1S3k
https://drive.google.com/file/d/183ZynD-8_EcPfImsYeMdMDA8NSjFKihb/view?usp=sharing
http://ssomuangubon.com/
http://ssomuangubon.com/
http://ssomuangubon.com/


  
 
 
 

-RDU & AMR 

-นวัตกรรมทางการแพทย เพ่ือเศรษฐกิจ 

  ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

๕.๖  ฝายประกันสุขภาพ  (ผูรับผิดชอบ : นายอนุพันธ  ศิริชัยวัฒนกุล) 

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

ระดับประเทศ ๙๙.๙๒๐% , ระดับเขต ๙๙.๙๖๐% , ระดับจังหวัด ๙๙.๙๕๖% ,  นอกเขตเทศบาล ๙๙.๙๙๙%  

ในเขตเทศบาลนคร ๙๙.๙๘๒% สิทธิวาง (รวมตายดวย) มี ๒ แหง (รพ.สต.หนองแก , รพ.สต.ยางลุม)   

เอกสารอางอิง  ตามไฟลน้ี  

 
๕.๖.๒ รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหนวยบริการ จายตรง อปท.   รายละเอียดตามเวปลิงคน้ี  -> 

๕.๖.๓ รายงานผลการสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอกสิทธิประกันสังคม (SSOP) แกสํานักสารสนเทศบริการ  

สุขภาพ (สกส.) ขอมูล  ณ  วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๓๐น.    รายละเอียด 

 

 

 

 

   

https://drive.google.com/file/d/1VQuDNnTpowuDMhCZ7UMUZliejWnOnkXb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZK2c_Q3jyBHpqqEN3KsuK9zQzn911Lq8/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


  
 
 
 

ท่ี รหัสสถาน
บริการ 

ช่ือสถานบริการ วันท่ี สกส.ตอบรับ คุณภาพขอ้มูล(%) 

1 03525 รพ.สต.หัวเรือ 30/09/2562 เวลา: 17:26 97.50 

2 03526 รพ.สต.หนองขอน 01/10/2562 เวลา: 12:06 81.93 

3 03527 รพ.สต.หนองไหล 30/09/2562 เวลา: 17:16 100.00 

4 03530 รพ.สต.ปทุม 30/09/2562 เวลา: 14:29 100.00 

5 03531 รพ.สต.ดา้มพร้า 30/09/2562 เวลา: 16:53 100.00 

6 03532 รพ.สต.หนองแก 30/09/2562 เวลา: 17:25 94.64 

7 03533 รพ.สต.ทัพไทย 03/10/2562   เวลา: 13:39 100.00 

8 03534 รพ.สต.หนองบอ่ 30/09/2562 เวลา: 14:42 100.00 

9 03535 รพ.สต.ดงบัง 30/09/2562 เวลา: 17:16 100.00 

10 03536 รพ.สต.ยางลุม่ 30/09/2562 เวลา: 21:48 82.05 

11 03537 รพ.สต.กระโสบ 30/09/2562 เวลา: 12:11 94.05 

12 03538 รพ.สต.ปากนํา้ 30/09/2562 เวลา: 12:00 100.00 

13 03539 รพ.สต.ผาแกว้ 30/09/2562 เวลา: 12:37 100.00 

14 03540 รพ.สต.หนองแต ้ 01/10/2562 เวลา: 13:42 100.00 

15 14251 รพ.สต.ปะอาว 30/09/2562 เวลา: 14:37 100.00 

16 21343 รพ.สต.หัวดูน 30/09/2562 เวลา: 12:37 96.67 

17 23161 รพ.สต.ขามใหญ ่ 30/09/2562 เวลา: 13:19 97.92 

18 23749 รพ.สต.ดงแสนสุข 30/09/2562 เวลา: 12:36 63.64 

19 24965 รพ.สต.ดงหอ่งแห ่ 30/09/2562 เวลา: 17:33 90.60 

20 28022 รพ.สต.ตาํแย 30/09/2562 เวลา: 14:15 91.67 

เฉล่ีย. 94.73 

ท่ีมาของขอมูล:  ขอมูลการตอบกลับ xxxxx_SOCDBIL_6505001.BIL  รายเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

๕.๖.๔ รายงานการวิเคราะหผลการสรุปคาใชจายผูปวยนอกงานประกันสังคม (SSOP)  รายละเอียด 

๕.๖.๕  ขอมูลรายการตองแกไขขอผิดพลาด ( ติด C ) เดือน กันยายน ๒๕๖๒  รายละเอียดตาม  เวปลิงคน้ี 

๕.๖.๖  สรุปรายละเอียด(ท่ีคาดวาจะไดรับ) การโอนเงินจัดสรรประกันสังคม ใหแก รพ.เครือขายและ รพ.สต. 

         ท่ีใหบริการผูประกันตน ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  ระหวางเดือน ม.ค.-มิ.ย.2562 

แหลงท่ีมาของขอมูลตาม  เวปลิงคน้ี 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1OjqZfAa2K1UT7gTqRQwVQirrn7H3p6tR?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NO0ZZhZ-NFitl_75sS5hf4ztfsTkbKyfDSVxj1V3nYY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u07qUc4ma5mUFh7oiAB3ANgoMYhWkPy1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h_Qv_xLd9g_5c1E1d_G2bquiUINDyl9LDINrK9tF1nU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lVimv-vxQEdfot-TLOumqcps_FMS010q?usp=sharing


  
 
 
 

๕.๖.๗  สรุปรายงาน ปกส.ท่ีมารับบริการตามภาระเส่ียงแยกรายเดือน  แหลงท่ีมาของขอมูลตาม  เวปลิงค 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๘ ฝายควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (ผูรับผิดชอบ :  นางรัฐยา พันธุยา และนางอุบลรัตน พรมเมืองเกา ) 

แผนการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผูปวยเบาหวานปงบประมาณ 2563  

วัน  วดป  หนวยงาน  ทีมท่ีออก    

พุธ  9 ตุลาคม 62  รพสต. ผาแกว  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

ศุกร  11ตุลาคม 62  รพสต. ตําแย  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

พุธ  16ตุลาคม 62  รพสต.หนองแต  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

ศุกร  18ตุลาคม 62  รพสต.หัวดูน  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

พฤหัสบดี  15 ตุลาคม 62  รพสต.ปากน้ํา  ทีมตรวจตา วารินชําราบ    

พฤหัสบดี  21ตุลาคม 62  วาง (จองได)  ทีมตรวจตา เดชอุดม    

อังคาร  5 พฤศจิกายน 62  กระโสบ  ทีมตรวจตาเดชอุดม    

พุธ  6พฤศจิกายน 62  รพสต.หนองไหล  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

อังคาร  12พฤศจิกายน 62  รพสต.หัวดูน  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

ศุกร  15พฤศจิกายน 62  รพสต.ทัพไทย  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

อังคาร  19พฤศจิกายน 62  รพสต.ปทุม  ทีมตรวจตาเดชอุดม    

ศุกร  22พฤศจิกายน 62  รพสต.หนองขอน  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

อังคาร  26พฤศจิกายน 62  รพสต.ขามใหญ  ทีมตรวจตาเดชอุดม    

พุธ  11ธันวาคม 62  รพสต.ปะอาว  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

พฤหัสบดี  12ธันวาคม 62  รพสต.ดงหองแห  ทีมตรวจตาเดชอุดม    

ศุกร  20ธันวาคม 62  รพสต.ปทุม  ทีมตรวจตาเดชอุดม    

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zSp0M9AgzJZShn4seoVFFWBGttyO46IzPQQIV1ebdUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_riLLjfwlz84lXz4ONcLq14e1nXjaHk_?usp=sharing


  
 
 
 

อังคาร  27ธันวาคม 62  รพสต.หนองบอ  ทีมตรวจตาเดชอุดม    

พุธ  8 มกราคม  63  รพสต.ดามพรา  ทีมตรวจตาวารินชําราบ    

ยังไมระบุ

แนนนอน 

รอจอง

กับNCD 

จังหวัด 

ศุกร  10มกราคม 63  รพสต. ดงบัง  ทีมตรวจตาวารินชําราบ 

พุธ  15 มกราคม 63  รพสต.ยางลุม  ทีมตรวจตาวารินชําราบ 

ศุกร  17 มกราคม 63  รพสต.หัวเรือ  ทีมตรวจตาวารินชําราบ 

พุธ  22 มกราคม 63  รพสต.ดามพรา  ทีมตรวจตาวารินชําราบ 

พุธ  29 มกราคม 63  รพสต.หนองแก  ทีมตรวจตาวารินชําราบ 

ศุกร  28 กุมภาพันธ 63  รพ.สตดงแสนสุข  ทีมตรวจตาวารินชําราบ 

ขอใหพ้ืนท่ีเตรียมความพรอมดังน้ี 

1.นัดผูมารับบริการหากมีจํานวน  มากกวา 100 คน  ใหนัดแบงเปนชวงเชาและบาย 

2. จัดเตรียมอาหารวางและเคร่ืองด่ืมใหผูปวยท่ีมารับบริการทุกคน  โดยจะมีเงินมอบให รพ.สต. คาอาหารวางและเคร่ือง

ด่ืมคนละ 25 บาท  หากแหงใดไมสะดวกจัดเตรียมขอใหแจงผูรับผิดชอบลวงหนา 

3. เตรียมจนท.วัด VA. ท่ีผานการอบรมแลวชวยทีมวัด VA 2 คน 

4.จัดเตรียมสถานท่ีท่ีไมปะปนหรือแยกจากผูรับบริการประจําใหเพียงพอใหบริการ 5 จุด ดังน้ี 

 

   



  
 
 
 

     หมายเหตุ จุดลงทะเบียนใหต้ังโตะ และเกาอ้ีเพ่ือใหบริการผูปวย 

                                              จุดผูปวยรอหยอดตา ใหวางเกาอ้ี 30 ตัว 

                             จุดรอวัด VA, รอวัดความดันลูกตาใหวางเกาอ้ี 10-20 ตัวแลวแตสถานท่ี 

2.ขอใหทุกรพสต.ดําเนินการคัดกรองสุขภาพโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุมประชากรอายุ 35ป ข้ึนไป และ ใหลงบันทึกใน

หวงเวลาใหบริการตามจํานวนท่ีคัดกรองไดจริง 

3. รายงาน NCD ท่ีตองสงเพ่ือทํา ranking 

1. รายงานผลการดําเนินงาน HBP ในวันท่ี 10 กพ 2563 และ 10 สค.2563 ( 5 คะแนน ) 

2.ถายรูปการรณรงควันเบาหวาน โลก ,วันไตโลก คร้ังละ 1-3 รูป ( 5 คะแนน) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

     ๕.๙  ฝายการแพทย/สุขภาพจิตเแพทยแผนไทย  (ผูรับผิดชอบ : นางผกาวรรณ กองพร,นางประภาดา ประดับสุข ) 

         1.แจงการจัดสรรเงินแพทยแผนไทย จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามผลงาน 1 เมษายน 2561-31 

มีนาคม 2562  ไดรับการจัดสรร ท้ังส้ิน 780,407.76 บาท ในสังกัด สสอ.เมือง ไดรับ จัดสรร 651,890.40 บาท ซ่ึงไดรับ

การโอนเขาแมขาย รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 ซ่ึงฝายจะดําเนินการแจงจัดสรรเขาเงิน

   



  
 
 
 

บํารุงของ รพ.สต.20 แหง ดังรายละเอียดแนบมาพรอมนี

 

 

   



  
 
 
 

 

 

   



  
 
 
 

 

2. ขอขอบคุณ ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดของ รพสต. ปทุม/ปากน้ํา/กระโสบ/หัวเรือ/หนองบอ/หนองแก/ทัพไทย

/หนองไหล/ดงแสนสุข/ปะอาว/หนองแต รวม 11 แหงท่ีรวมกิจกรรมมอบถุงพระราชทานทูบีนัมเบอรวันใหกับผู

ประสบอุทกภัยเม่ือ 25 กันยายน 2562 ณ หองประชุมตลาดใหญ 

3. แจงพ้ืนท่ีสีแดงท่ีมีการระบาดของยาเสพติดสูง 

1. หมู 1 ขามใหญ ตําบลขามใหญ  ( รพสต. ขามใหญ ) 

2.หมู 7 หนองมะนาว ตําบล ขามใหญ  ( รพสต.หัวดูน ) 

3. หมู 17 หนองมะเขือ ตําบล ขามใหญ  ( รพสต.หัวดูน ) 

4.หมู 3 ปลาดุก หมู 16 ปลาดุก  ( ศสช. 50 พรรษา ) 

5. หมู 11 ผาแกวใต  ( รพสต.ผาแกว ) 

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

 

   



  
 
 
 

 

 

   



  
 
 
 

 

 

 

   



  
 
 
 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๕.๑๑  ฝายสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม  (ผูรับผิดชอบ : นายประเสริฐ กอนศิลา และ นายอนุวัช คําลาน) 

1.  แจง  รพ.สต.   ทุกแหงแจงยอดเปาหมายการดําเนินงานตรวจคุณภาพน้ําด่ืม (ตูน้ําหยอดเหรียญ) ในพ้ืนท่ีของทาน(

ขอบคุณ  รพ.สต. ขามใหญ  เปาหมาย  63  ตู) 

2. แจงทุก  รพ.สต.  ทุกแหงเฝาระวังงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมหลังภาวะน้ําทวมและแจงฝายอนามัยส่ิงแวดลอมฯ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
 
 
 

 

๕.๑๒  ฝายสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  (ผูรับผิดชอบ : นายกัมปนาท ศรีพูล) 

 

 

หมดสภาพเม่ือ 

๑.) ตาย 

๒.) ลาออก 

๓.) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

๔.) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี มีคําส่ังใหพนสภาพตาม

ขอ ๒๖ คือ ( นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดหรือผูอ้าํนวยการสาํนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร  แลว้แตก่รณี อาจมีคาํสัง่ให้พน้สภาพการเป็นอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น หากปรากฏ  ขอ้เทจ็จริงตามรายงานการตรวจสอบขอ้เทจ็
จริงของคณะกรรมการระดับจังหวัดอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดังตอ่ไปน้ี  (๑) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบ่า้นผูนั้น้ไมเ่คยเ วาระท่ี ๑   เร่ืองแจง การพิจารณาคัดเลือก อสม. ครบวาระ

การปฏิบัติงาน ๔ ป 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน “หมายความวา บุคคลท่ีไดรับคัดเลือกจากหมูบานหรือชุมชนและผานการฝกอบรม

ตามหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีคณะกรรมการกลางกําหนด 

จาก พรบ.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ วาดวยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ขอท่ี ๒๔ อาสาสมัครสาธารณสุขส้ินสุ ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นสุขภาพท่ีกระทรวง 

สาธารณสุขหรือหน่วยงานของรัฐจัดข้ึนโดยไมมี่เหตุผลหรือความจาํเป็น  (๒) อาสา
สมัครสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้นผูนั้น้ไมรั่กษาจรรยาบรรณของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น หรือมีความประพฤติเสยีหายท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสยี
ศักดิศ์รี  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น ) 

*** สรุป อสม.ไมมีหมดวาระการปฎิบัติงาน และ อสม.ครบวาระการออกบัตร ๔ ป ดําเนินการตอบัคร อสม.  

หมดอายุ (ซ่ึง อสม.ปจจุบันใชบัตร สมารทการด เม่ือครบกําหนดจากวันออกบัตร ๔ ปใหตออายุอีกคร้ัง) 

   



  
 
 
 

แหลงอางอิง ๑. ( http://www.klongchanak.go.th/2011/upfile/law/rulehealt54.pdf) 
       ๒. คูมือ อสม.ยุคใหม สารนายจุลินทร ลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ป๒๕๕๔ 

  

ท่ีประชุม  

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

 

 

 

   

http://www.klongchanak.go.th/2011/upfile/law/rulehealt54.pdf


  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วาระท่ี ๒   ขอเชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน และ อสม.ในหนวยงานของทานเขารวมอบรมใน  

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ประจําป ๒๕๖๒ ระหวางวันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๖๒ ถึง  

วันศุกรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๖๒ ดังน้ี 

   



  
 
 
 

 
 

 

 

แผน ตารางการอบรม โครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2562 (ระหวางวันท่ี 9 ตุลาคม 62 - 11 ตุลาคม 62) 

   



  
 
 
 

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

 
เอกสารขอราชการ ในระบบ หนังสือเวียน E lectronic File  

 

วาระท่ี ๓   ใบประกาศ อสม.ดีเดน ในระดับจังหวัด รับใบประกาศวันประชุม กกบ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

อุบลราชธานี ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

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

 

การชวยเหลือผุประสบภัยทางการแพทยและสาธารณสุข 

   



  
 
 
 

 
 

 

ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีรพ.สต.ทุกแหง เจาหนาท่ี สสอ.เมืองทุกทาน และผูบริจาคทุกทาน ท่ีเสียสละแรงกาย แรงใจและ 

แรงทรัพย ในการชวยเหลือชาวอุบลฯผูประสบอุทกภัยในคร้ังน้ี  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๑๔ ฝายควบคุมโรคติดตอ  (นายวณิกเกียรติ  ย่ิงพันธ และนางกันยวิตรา หิรัญเชวงศักด์ิ) 

   



  
 
 
 

สถานการณไขเลือดออกระดับประเทศ ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีผูปวยรวมท้ังส้ิน  

๘๙,๑๕๗  ราย คิดเปนอัตราปวย  ๑๓๔.๙๑  ตอแสนประชากร เสียชีวิต  ๙๗   ราย อัตราปวยตาย ๐.๑๑ 

 

จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ พบผูโรคไขเลือดออก    ๖๙๕๖  ราย คิดเปนอัตราปวย 

๓๗๒.๑  ตอแสนประชากร เสียชีวิต  ๑๓ ราย  

อําเภอเมืองอุบลราชธานี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีรายงานผูโรคไขเลือดออก ๕๘๒ ราย  อัตราปวย 

๒๖๑ ตอแสนประชากร ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

 

   



  
 
 
 

 

 

ผลงาน FLU  ป 2562 

   



  
 
 
 

    

การสาํรวจจาํนวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขกลุม่เสี่ยงโรคไขห้วัดใหญ ่ประจาํปี 2563 และ เจา้
หน้าท่ีฉีดวัคซีนไขห้วัดใหญ ่2562 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๑๕  ระเบียบวาระท่ี ๗  เร่ืองอ่ืนๆ   

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

เลิกการประชุม            เวลา        12.00             น. 

ผูจดบันทึกการประชุม 

     นางสาวเบญจพรรณ  พลสวัสด์ิ 

            นักวิชาการคอมพิวเตอร 

   


