
  
 
 

 

วาระการประชุมคณะเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอเมืองและเครือขายบริการสุขภาพ 

                           คร้ังท่ี   ๖ / ๒๕๖๒  

วันพุธ   ท่ี  5   เดือน มิถุนายน   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 

    ท่ีประชุม    รับทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหทราบและดําเนินการ 

1. การดําเนินงานตามมาตราการควบคุมโรคไขเลือดออก 

2. ระเบียบการใชครุภัณฑทางราชการสวนตัว 

3. การขยายอายุราชการ  

4. อําเภอฝากการขับเคลือนการออมแหงชาติ ฝากพ้ืนที่ประชาสัมพันธ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 

เร่ืองจากท่ีวาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

   

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


  
 
 

 

เร่ืองจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 เร่ืองจากจังหวัด 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

- รายงานการประชุมคร้ังท่ี   ๕ /๒๕๖๒ สามารถ   คลิกที่น่ี  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

- ติดตามขอส่ังการตามวาระการประชุมเร่ืองจากกลุมงาน/ฝาย/งาน ในรายงานการประชุม 

คร้ังท่ีแลว กรุณา   คลิกท่ีน่ี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองจากศูนยวิชาการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   (ไมมีวาระแจงท่ีประชุม) 

๔.๑ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๒ เทศบาลนครอุบล 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

  ท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๓ ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

  ท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๔  เทศบาลตําบลอุบล   

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

   

https://docs.google.com/document/d/1VgaNAE3C-tyYTsL_PBppyue7F0u6WaUVQ6q9qzFHxPg/edit
https://docs.google.com/document/d/1VgaNAE3C-tyYTsL_PBppyue7F0u6WaUVQ6q9qzFHxPg/edit


  
 
 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

 ๔.๕ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 

 

 

   ท่ีประชุม   รับทราบ 

4.6 ชมรม อสม.อําเภอเมือง 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

   



  
 
 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองจากกลุมงาน/งานในสํานักงาน (ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด) 

๕.กลุมงานบริหารท่ัวไป    (ผูรับผิดชอบ : นายอลงกต  ตังคะวานิช   นายศรายุทธ ภานุมนตวาที ) 

๕.๑ ฝายบริหาร  

๕.๑.๑   เร่ืองจากท่ีประชุม   กวป.  ประจําเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๒   คลิกที่น่ี 

ฝายการเงินและบัญชี   (ผูรับผิดชอบ : นายศรายุทธ  ภานุมนตวาที)  

๑.ติดตามการสงรายงานบัญชีเกณฑคงคาง ( GL ) 

เดือน เมษายน 2562 สงครบทุกแหง ลาชาเกินกําหนดไดแก หัวเรือ สงผลใหคะแนนภาพรวมไมเต็ม 50  

เดือน พฤษภาคม 2562 กําหนดสงวันที่ 5 สงไดท่ีเวบไซต สสอ เมือง   www.ssomuangubon.com  รับสง

ขอมูลจากฝาย   GL  

๒.คําส่ังแตงต้ัง ใหปฎิบัติหนาท่ีนักวิชาการสาธารณสุข 

สสอ.เมืองไดมีคําส่ังใหยกเลิก คําส่ังให เจาพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติหนาท่ี นักวิชาการ ท่ีมีคําสั่งกอน 

1 พฤษภาคม 2562 ทุกราย  สิทธิในการเบิกคาตอบแทนใหใชสิทธิตามตําแหนงเดิม จนกวาจะมีคําสั่งใหม 

๒.การตรวจสอบภายใน  

สรุปประเด็นท่ีตองเฝาระวัง   

กรณีซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง 

กรณียืมเงิน 

กรณีเบิกจายเงินโครงการ 

กรณีแบงซ้ือแบงจาง 

กรณีส่ังจายเช็ค 

กรณีเงินสดในมือเกิน 

กรณีใชรถราชการ 

 

ให รพสต.ที่ไดรับการแนะนําแกไข รายงานการแกไขภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ฝายจะออกรายงานให สสจ 

ทราบในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562   

                  ท่ีประชุม  รับทราบ 

๕.๒ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (นายอังกูร  แกนกุล ,นายจิรายุ  แสงงาม) 

  ๕.๒.๑ แจงการใชงาน เว็บไซต สสอ.เมืองอุบลฯ  

- ช่ือเว็บไซต   www.ssomuangubon.com 

   

http://meeting.phoubon.in.th/index.php#Agenda1
http://www.ssomuangubon.com/
http://www.ssomuang.com/


  
 
 

1. ข้ันตอนการเขาใชงานเว็บไซต  

 

 

   



  
 
 

 หมายเหตุ   การดาวนโหลด หรือ อับโหลดเอกสาร ทุกอยางตองล็อคอินทุกครั้ง  รหัสผูใช 

และรหัสผาน รับไดท่ี คุณ ศรายุทธ ภานุมนตวาที 

 2. รายงาน ๔๐๐  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒   คลิกที่น่ี 

  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๓ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข   (ผูรับผิดชอบ : นายกฤษณะ  บัวเขียว , นางสุคนธา ไพเราะ) 

1. ความกาวหนาในการเบิกจายงบฯคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(คาเสื่อม)  สวน 

สสอ.เมือง เบิกจายครบทุกรายการ 

2. แนวทางการจัดทําแผนต้ังตน คาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (คาเสื่อม)

ปงบประมาณ 2563  คลิกท่ีนี 

 

 

หลักเกณฑ   คลิกท่ีนี 

 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16j584Iug7N3X2Pp6Nrfu4k7VBVQ3_TxV1EUZAy27N68/edit#gid=698908267
https://drive.google.com/file/d/1qd5xgA_XrMnm1o_iwMunJlLfjYrmlgm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-ogvHNoR6eMEydtnt3omLxXNpIEGA3x/view?usp=sharing


  
 
 

 

 

 

3. เตรียมการรับตรวจราชการ รอบท่ี 2 ปงบประมาณ 2562    คลิกท่ีนี 

4. สรุปผลการประเมินผลงาน Ranking รอบท่ี 1 ปงบประมาณ 2562   คลิกท่ีนี 

5. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 2  หวงระหวางวันที่ 4– 12 กรกฎาคม 2562  แบงเปน 4 ทีม เลือก 

รพ.สต.ท่ีพบผูปวยไขเลือดออก /    อาจเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีกรณีพบผูปวยในพื้นท่ีใหม  รางกําหนดการ รอบ 2/

2562คลิกท่ีน่ี     รางแผนนิเทศ รอบ 2/2562 คลิกท่ีน่ี 

6. การประเมินผล (Ranking) รอบท่ี 2 ใชขอมูลส้ินเดือน สิงหาคม  

   

https://drive.google.com/file/d/11rSyuySd20ALPyfTN-_tcWXkgPFqHPml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sJSK7UzeTFmGZHoIxFBkFMqQcMOOYJLQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQJYDu2eq-EHVk14lDwXvhltKDC1PgnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iw6mJ-4THGSR3ixCN163Myy3zUBMwsfW/view?usp=sharing


  
 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
๕.๔ กลุมงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ 

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

1.แผนการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)  

              15 ก.ค.2562 เชา รพ.สต.หนองขอน   บาย รพ.สต.ขามใหญ 

              18 ก.ค. 2562 เชา รพ.สต.หนองแต    บาย รพ.สต.ยางลุม 

              19 ก.ค. 2562 เชา  รพ.สต.ดงแสนสุข  บาย รพ.สต. ปากนํ้า 

2.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 สงเอกสารใบรับรองผลการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทยใหแลวขอให

รพ.สต.ท่ีสงเคร่ืองมือมาสอบเทียบติดตอรับไดท่ีฝาย 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๕  ฝายประกันสุขภาพ  (ผูรับผิดชอบ : นายอนุพันธ  ศิริชัยวัฒนกุล)) 

๕.๔.๑  แจงอัตราความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ พ.ค.๒๕๖๒) 

ระดับประเทศ ๙๙.๙๔๐% , ระดับเขต ๙๙.๙๗๐% , ระดับจังหวัด ๙๙.๙๘๘% ,  นอกเขตเทศบาล ๙๙.๙๙๖%  

ในเขตเทศบาลนคร ๙๙.๙๕๔% สิทธิวาง (รวมตายดวย)มี ๓แหง (หนองแก,ยางลุม,ดงแสนสุข)    เอกสารอางอิง  

ตามไฟลน้ี 

 

 

๕.๔.๒ รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหนวยบริการ จายตรง อปท.   รายละเอียดตามเวปลิงคน้ี  -> 

๕.๔.๓ รายงานผลการสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอกสิทธิประกันสังคม (SSOP) แกสํานักสารสนเทศบริการ  

สุขภาพ (สกส.) ขอมูล  ณ  วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๒๑.๐๐น.    รายละเอียด 

   

https://drive.google.com/file/d/14PomGZgs9Fp6Hy5eEQX_eiB4LRdlN0Ff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHoZhoLtfd6UDfUcr_rrQX8F3JfpYt-d/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  รหัสสถานบริการ  ช่ือสถานบริการ  วันท่ี สกส.ตอบรับ  คุณภาพขอมูล(%) 

1  03525  รพ.สต.หัวเรือ  31/05/2562   เวลา: 12:48:26 PM  84.38 

2  03526  รพ.สต.หนองขอน  31/05/2562   เวลา: 12:09:50 PM  82.47 

3  03527  รพ.สต.หนองไหล  31/05/2562   เวลา: 20:09:55 PM  90.70 

4  03530  รพ.สต.ปทุม   31/05/2562   เวลา: 11:56:31 AM  98.77 

5  03531  รพ.สต.ดามพรา   21/05/2562   เวลา: 14:18:55 PM  89.80 

6  03532  รพ.สต.หนองแก   31/05/2562   เวลา: 11:48:41 AM  93.33 

7  03533  รพ.สต.ทัพไทย  31/05/2562   เวลา: 17:39:49 PM   94.44 

8  03534  รพ.สต.หนองบอ  31/05/2562   เวลา: 14:02:59 PM  88.89 

9  03535  รพ.สต.ดงบัง  31/05/2562   เวลา: 17:35:13 PM  93.75 

10  03536  รพ.สต.ยางลุม   31/05/2562   เวลา: 12:32:20 PM  88.89 

11  03537  รพ.สต.กระโสบ   31/05/2562   เวลา: 12:21:14 PM  93.18 

12  03538  รพ.สต.ปากน้ํา  31/05/2562   เวลา: 18:00:25 PM  89.29 

13  03539  รพ.สต.ผาแกว  31/05/2562   เวลา: 11:46:23 AM  91.67 

14  03540  รพ.สต.หนองแต  31/05/2562   เวลา: 13:55:48 PM  100.00 

15  14251  รพ.สต.ปะอาว  31/05/2562   เวลา: 12:10:07 PM  100.00 

16  21343  รพ.สต.หัวดูน  31/05/2562   เวลา: 18:14:01 PM  86.36 

17  23161  รพ.สต.ขามใหญ  31/05/2562   เวลา: 18:20:03 PM  90.57 

18  23749  รพ.สต.ดงแสนสุข  31/05/2562   เวลา: 12:49:06 PM  100.00 

19  24965  รพ.สต.ดงหองแห  31/05/2562   เวลา: 18:16:12 PM  77.11 

20  28022  รพ.สต.ตําแย  31/05/2562   เวลา: 13:34:48 PM  93.13 

เฉล่ีย.  90.65 

ท่ีมาของขอมูล:  ขอมูลการตอบกลับ XXXXXSOCDBIL6421001.BIL รายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕.๔.๕ รายงานการวิเคราะหผลการสรุปคาใชจายผูปวยนอกงานประกันสังคม (SSOP)  รายละเอียด 

๕.๔.๖  ขอมูลรายการตองแกไขขอผิดพลาด (ติดC) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  รายละเอียดตาม  เวปลิงคนี ้

๕.๔.๗ แจงกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ป ๒๕๖๓ และการจัด 

ทําขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ (CPP) กําหนดเปนวันศุกร ท่ี  ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๒  ณ หองประชุม 

สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

ท่ีประชุม  :  รับทราบ 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NO0ZZhZ-NFitl_75sS5hf4ztfsTkbKyfDSVxj1V3nYY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYxomU5X7YNcgHSB8QYh7Yg4-Yxl3o7t/view?usp=sharing


  
 
 

   

๕.๗  ฝายคุมครองผูบริโภค (ผูรับผิดชอบ :  นางสาววรวรรณ   โพธิบาตร) 

ไมมีวาระ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

๕.๘ ฝายควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (ผูรับผิดชอบ :  นางรัฐยา พันธุยา และนางอุบลรัตน พรมเมืองเกา )  

1.      เร่ืองแจง้ให้ทราบ เร่ืองการประชุมเตรียมรับทีมนิเทศน์จากสาํนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีโดยกาํหนดการประชุมเตรียมความพร้อมและยกร่างเอกสารนําเสนอ
ในวันท่ี12 มิถุนายน  2562 โดยมีผูเ้ขา้ประชุมทีม NCD จากรพ.๕๐พรรษาฯ ทีม NCD 
สสอ.เมือง และทา่นผูช้ว่ยสสอ. ผอ.รพสต.หนองแกและจนท.ผูรั้บผิดชอบNCDจากร
พสต.หนองแกสถานท่ีห้องประชุม สสอ.เมืองอุบลราชธานีเวลา  13.00น. 

2.      แผนการออกอัลตราซาวดตั์บเดือนมิถุนายน 2562 
4.มิย, 62 เป็น รพสต.หนองแก 
11 มิย. 62เป็นรพสต.ยางลุม่ ขอเล่ือนไปกอ่น 
18มิย. 62เป็นรพสต.ตาํแย 
25 มิย. 62เป็นรพสต.ดา้มพร้า 
ทีมจะออกให้บริการเวลา 7.00น. แพทยอ์อกให้บริการอัลตราซาวดเ์วลา 09.30น.หาก

ติดผูป่้วยในรพ.จะออกให้บริการไมเ่กิน 10.30 น.ขอรบกวนเตรียมอาหารวา่งให้ผูป่้วยและ
ประชาสัมพันธใ์ห้ผูป่้วยทราบดว้ยคะ 

 3.แจง้เร่ืองการตรวจมะเร็งปากมดลูกการเบกิสไลดเ์บกิท่ีรพ.๕๐พรรษาฯเบกิไป
กับวัสดุประจาํเดือน หากมีปัญหาแจง้ท่ีคุณอุบลรัตน์ไดเ้ลยและอยา่ลืมตรวจเตา้นมดว้ยนะคะ
เพ่ือให้ผลงานข้ึนพร้อมกัน 

 

รอ้ยละผูป่้วยเรื�อรงัไดร้บัการคดักรองโรคไต
เรื�อรงัขอ้มลูณวนัที� 25 .พค 2562  

 

เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ เป้าหมาย ผลงาน อตัรา
(100)  

 

 

03525 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นหวัเรอื 788 687 87.18  

   



  
 
 

03526 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นหนองขอน 306 231 75.49  

03527 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นหนองไหล 389 287 73.78  

03530 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นปทมุ 599 416 69.45  

03531 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นดา้มพรา้ 1,423 1,027 72.17  

03532 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นหนองแก 718 355 49.44  

03533 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลทพัไทย 149 61 40.94  

03534 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นหนองบอ่ 327 303 92.66  

03535 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นดงบงั 152 121 79.61  

03536 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นยางลุม่ 600 435 72.5  

03537 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นกระโสบ 255 167 65.49  

03538 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นปากนํ �า 668 613 91.77  

03539 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นผาแกว้ 374 322 86.1  

03540 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นหนองแต ้ 696 615 88.36  

14251 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นปะอาว 397 320 80.6  

21343 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลหวัดนู 658 443 67.33  

23161 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลขามใหญ ่ 852 726 85.21  

23749 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลดงแสนสขุ 734 587 79.97  

24965 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลดงหอ่งแห ่ 442 357 80.77  

28022 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นตาํแย 415 324 78.07  

77672 ศนูยส์ขุภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 362 318 87.85  

      72.98  

   



  
 
 

หมายเหต ุ        

ขอใหห้นว่ยงานที�เป้าหมายยงัไมถ่งึรอ้ยละ80เรง่ทาํผลงาน
เพื�อ เพื�อใชเ้ป็นrankingในรอบที�2        

ท่ีประชุม   รับทราบ 

     ๕.๙  ฝายการแพทย/สุขภาพจิตเแพทยแผนไทย (ผูรับผิดชอบ:นางผกาวรรณ กองพร และนางสาววันวิสา คลังเจริญ) 

1.สรุปผลการใหบริการแพทยแผนไทย ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

 

รพสต.ท่ีไมผานเกณฑ การเขาถึงบริการรอยละ 25 ดังน้ี  หัวเรือ/หนองแก/ทัพไทย/หนองบอ/ดงบัง/ยางลุม/กระโสบ/

ปากน้ํา/ปะอาว  /pcu 50 รพท. ตองใหบริการไมนอยกวารอยละ 10  รพ.๕๐พรรษา 

   



  
 
 

 

 

รพสต.ท่ีไมผานเกณฑ การจายยาสมุนไพรนอยกวารอยละ 6 หัวเรือ/กระโสบ/ ดงหองแห และ รพ. ๕๐ พรรษา 

 

2.สรุปผลการเขาถึงบริการผูปวยโรคซึมเศรา จาก รายงาน cookpit  สสจ.อุบลฯ ณ 30 พค.2562   

รพ.สต.ท่ีนอยกวาเกณฑรอยละ 63 ดังน้ี หัวเรือ/หนองขอน/หนองไหล/หนองแก/ทัพไทย/หนองบอ/ดงบัง/หนองแต/ปะอาว 

   



  
 
 

 

 

 

 

 

3.ผลการคัดกรองตอกระจก ในผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปโดย เจาหนาท่ี .ณ 29 พ.ค.2562 จากโปรแกรมVission 

   



  
 
 
รพสต.ท่ีผลงานการคัดกรองตอกระจกในผูสูงอายุ นอยกวารอยละ 80 ขอใหเรงรัดแจงผูสูงอายุในฐานขอมูลที่มีปญหาดาน

สายตาเขารับการคัดกรอง ดวย E-Chart และ pinhold และถาพบมีปญหาระดับสายตาที่ตํ่ากวา 6/36 ใหแจงไปที่ศูนย

ประสาน รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงณ  045-319300 ตอ 1330 เพื่อกําหนดวันที่ไปจะพบจักษุแพทย และทําหนังสือสงตัว

ไปท่ี รพ.๕๐พรรษาตอไป 

 

 

4.สสจ.จัดทําโครงการยุติความรุนแรงในชุมชน โดยจะจัดกิจกรรมในวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ. หองประชุม 

รพ.สต.หนองแต ตําบลข้ีเหล็ก อ.เมือง จ.อุบลฯ เปาหมาย  ครู  อบต. แกนนําชุมชน  อสม.  รวม 50  คน เวลา 08.00 -16.00 

น. 

5.ขอเชิญผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขารับประชุมเชิงปฎิบัติการใหคําปรึกษาและประเมินโรคจิต ซึมเศรา ณ หอง

ประชุมช้ัน4 ตึก9ช้ัน รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 

รุนท่ี 1 ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต โซน 1 และ 2  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

รุนท่ี 2 ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต โซน 3  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 

6.ขอเชิญผูรับผิดชอบงานยาเสพติดและแกนนํา TO BE NUMBER ONE  รวม แหงละ 4 คน เขาประชุมการบําบัดโดย

ชุมชน CBTX ในวันท่ี 21  มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.ณ. หองประชุม สสอ .เมืองอุบลฯ 

   



  
 
 

7.จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับเพชรปที่ 2 คณะกรรมการจะออกประเมิน

การรักษามาตรฐาน ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เวลา 15.00 น. 

และขอรับการสนับสนุนบูธนิทรรศการ และ เยาวชนทูบีนําเบอรวันหนองแตนําเสนองานตอคณะกรรมการ จํานวน 5 คน 

8.เร่ืองอ่ืนๆ 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

    ๕.๑๐  ฝายสงเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข  (ผูรับผิดชอบ : นางพจนีย ขัดโพธ์ิ และนางสาวกนกวรรณ ลอยนวล) 
     

1. ประชาสัมพันธเชิญทันตบุคลากรหรือผูท่ีสนใจสงผลงานวิชาการเพ่ือคัดเลือกนําเสนอผลงานในโครงการจัดการประชุม

วิชาการและนําเสนอผลงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2562 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562             

ผูท่ีผานการคัดเลือกนําเสนอผลงานวิชาการจะไดรับการยกเวนคาลงทะเบียน หากมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

ไดท่ี ทันตแพทยสันติ การรัมย กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย Line ID : modsanti หมายเลขโทรศัพท ๐                     

๔๕๖๑ ๕๐๐๒ ตอ ๓๓๑๓  

2. ประชาสัมพันธเชิญทันตาภิบาล เขารวมประชุมวิชาการโครงการจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทันต 

สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป ๒๕๖๒ ในระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม                   

โรงแรมเทพนคร อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยเบิกคาใชจายเปนคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง       

ด่ืม จํานวน ๓ วัน เปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท ชําระเงินท่ีจุดลงทะเบียนในวันจัดงาน เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ               

จากตนสังกัดและสงใบตอบรับไปท่ีกลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ภายในวันที่ ๓๐       

มิถุนายน ๒๕๖๒  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๕.๑๑  ฝายสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม  (ผูรับผิดชอบ : นายประเสริฐ กอนศิลา และ นายอนุวัช คําลาน) 

1.ขอให้ รพ.สต.   ทุกแหง่  สง่สรุปผลการตรวจร้านอาหาร/แผงลอยจาํหน่ายอาหาร ทางกายภาพ 
และสรุปผลการตรวจ  ทางแบคทีเรีย   ภายในวันท่ี  21  มิถุนายน  2562 เพ่ือสรุปสง่สาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2.ให้   รพ.สต.  ทุกแหง่  แจง้ปัญหาของบริษัทในการเกบ็ขนขยะติดเช้ือ  เพ่ือปรับปรุงการดาํเนิน
งานตอ่ไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ   

   

   



  
 
 

๕.๑๒  ฝายสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  (ผูรับผิดชอบ : นายกัมปนาท ศรีพูล) 

๑.สรุปการนําจาย กองทุน กอช   
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี ป๒๕๖๒ 

 

   



  
 
 

๒.ขอให ทุกแหงแรงดําเนินการกรอกขอมูล อสค.ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ สามารถตรวจสอบและเช็คขอมูลที่เว็บไซค www.thaiphc.net 

๓.ขอให ทุกแหงอนุมัติเงินคาปวยการประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 ๕.๑๓  การแพทยฉุกเฉินและปฏิค ม   (ผูรับผิดชอบ : นางสุภาภรณ  บุญมาศ)   

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

 ท่ีประชุม   

๕.๑๔  ฝายควบคุมโรคติดตอ  (นายวณิกเกียรติ  ย่ิงพันธ และนางกันยวิตรา หิรัญเชวงศักด์ิ) 
   ฝายคร.สสอ.เมืองอุบลฯขอสรุปสถานการณโรคไขเลือดออกอําเภอเมืองอุบลฯ มีการระบาดอยู 21 หมูบาน ซึ่งมีจํานวน 6 

หมูบานท่ีตองเรงแกปญหาดวน 

Generation 2 ❌จํานวน 4 หมูบานคือ บานหนองบอ ม. 4(รพสต.หนองบอ),บานโนนหงสทอง หมู 12(รพสต.ดงแสนสุข), 

บานดอนกลาง ม.25 (รพสต.ดามพรา) และ บานวนารมย ม.23 (รพสต.ดามพรา) 

Generation  3 ❌จํานวน 1 หมูบาน คือบานโพนงามหมู 7(รพสต.หนองบอ) 

Generation  5 ❌จํานวน 1 หมูบาน 

คือ บานหนองบอ หมู 3 (รพสต.หนองบอ) 

   



  
 
 

 

 

   



  
 
 

 

 

   



  
 
 

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 9หมูบาน 

(มากท่ีสุด3อันดับแรก) 

1.ฉีดสเปยกระปองดําเนินการ6หมูบาน คิดเปนรอยละ66.7ของหมูบานท้ังหมด 

2.จัดทีมลงสํารวจลูกน้ํา 8หมูบาน คิดเปน88.9%ของหมูบานท้ังหมด 

3.รณรงคใสทรายกําจัดลูกน้ํา7หมูบาน  

คิดเปน77.8%ของหมูบานท้ังหมด 

สรุปปญหาการดําเนินงานควบคุมโรคในวันท่ี4มิย62 

✅แนวทางการแกปญหา 

ปญหาเคร่ืองพน ไดแกไขโดยทีมคร.สสอ.เมืองจะลงพ้ืนท่ีซอมบํารุงเค่ืองพนรพสต.ดงแสนสุขเชาพรุงน้ี 

สวนปญหาขยะ ใหพ้ืนท่ีดําเนินการประสานผูนําชุมชน/ประชาชน รณรงคทําความสะอาดโดยดวน 

- งานวัคซีน  /วัคซีนไขหวัดใหญ มีการรณรงค ในกลุม เส่ียง เหมือน เดิม  เปล่ียน แปลง ในกลุม หญิง ต้ังครรภ 

ใหเปนวัคซีน ปกติ  ฉีดในหญิง ต้ังครรภ ท่ี อายุ ครรภ 4เดือนข้ึน ไป  

โดยใหรพ.สต.เบิกวัคซีน ไปฉีดท่ีรพ.สต.ฉีดวันท่ีมีแพทย ออกตรวจ 

   



  
 
 

 
 ท่ีประชุม   รับทราบรับทราบ 

 

๕.๑๕   ระเบียบวาระท่ี ๗  เร่ืองอ่ืนๆ   

(ไมมีวาระแจงท่ีประชุม) 

ท่ีประชุม   

 

เลิกการประชุม            เวลา     12.00     น. 

ผูจดบันทึกการประชุม 

     นางสาวเบญจพรรณ  พลสวัสด์ิ 

            นักวิชาการคอมพิวเตอร 

   


