
 
วาระการประชุมคณะเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอเมืองและเครือขายบริการสุขภาพ 

                           คร้ังท่ี   ๕ / ๒๕๖๒  

วันศุกร   ท่ี  ๓    เดือน พฤษภาคม   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. มอบเกียรติบัตรผานการประเมินรับรองมาตรฐานตําบลตนแบบดูแลผูสูงอายุระยะยาวดานสุขภาพเขต 10 

ระดับดีเดน ประจําป 2561 จํานวน 2 ตําบล ดังน้ี  

3.1 ตําบลไรนอย ประกอบดวย รพ.สต.ตําแย, ยางลุม,ดงแสนสุขและ PCU 50 พรรษาฯ  

3.2 ตําบลขามใหญ ประกอบดวย รพ.สต.ดามพรา , ขามใหญและหัวดูน 

    ท่ีประชุม    รับทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหทราบและดําเนินการ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

   

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


 
เร่ืองจากท่ีวาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

1.การโยกยายปลัดอําเภอ  

         2.ขอบคุณสงเสริมประเพณีทําบุญตักบาตรดอกบัววันอาทิตย และกิจกรรมตางๆที่ผานมาในเดือนเมษายน 

3. การทําบุญตักบาตรวันท่ี 4 พ.ค.2562 ณ ทุงศรีเมือง และจิตอาสา (อสม. 50 คน) ตําบลขามใหญและแจ

ระแม 

5รวมพิธีเฉลิมฉลองบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พ.ค.2562 ขอเชิญขาราชการทุกคน แตงชุดปกติขาวสวมหมวก 

เวลา 15.30น. 

7.จิตอาสา รอบอางหวยวังนองในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (รวมพลท่ีหนาวัดมงคลโกวิทาราม )เวลา 

08.00น.เปนตนไป 

8.อําเภอเมืองอุบลราชธานี แจงเว็บไซตท่ีวาการอําเภอแลว 

9.จัดทําปายกอนพระบรมราชาภิเษก  และปายหลังพระบรมราชาภิเษก 

10.ตัวแทนไปรวมพิธีรับเสด็จฯ นายชนชล นาคแนวดี สนง.สสอ.เมือง นายวรนาถ ทองออน รพ.สต.หัวดูน 

เดินทางโดยรถไฟ เย็นวันท่ี 4 พ.ค.2562 เดินทางกลับเย็นวันท่ี 5 พ.ค.2562 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

เร่ืองจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 เร่ืองจากจังหวัด 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

- รายงานการประชุมคร้ังท่ี   ๔ /๒๕๖๒ สามารถ   คลิกที่น่ี  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

รับรองการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

- ติดตามขอส่ังการตามวาระการประชุมเร่ืองจากกลุมงาน/ฝาย/งาน ในรายงานการประชุม 

คร้ังท่ีแลว กรุณา   คลิกท่ีน่ี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองจากศูนยวิชาการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

   

https://docs.google.com/document/d/11598GrMsPSxdvR0XYaKZ57bKAajXvKjAfi7XdNRbAcA/edit
https://docs.google.com/document/d/11598GrMsPSxdvR0XYaKZ57bKAajXvKjAfi7XdNRbAcA/edit


 
๔.๑ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

ประชาสัมพันธ หลักสูตร สม. 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๒ เทศบาลนครอุบล 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

  ท่ีประชุม   

๔.๓ ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง 

        (ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

ท่ีประชุม   

๔ .๔  เทศบาลตําบลอุบล   

  แจงแผนงานออกตรวจสุขาภิบาลอาหารในเขตรับผิดชอบ 

         แจงแผนรับมือการระบาดไขเลือดออก 

4.5 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 

    กลุมการพยาบาล  จัดโครงการผาตัดตาตอกระจกและผาตัดศัลยกรรมที่มือ ขอใหรพ.สต.สํารวจ และขอใบนัดผู

ปวยเขารับรักษา  

  สงรายช่ือผูปวย 

  คุณภาพการคัดแยกขยะติดเช้ือรพ.สต.กอนสงกําจัดท่ี รพ.แมขาย 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

4.6 ชมรมอสม.อําเภอเมือง 

  ขอใหอสม.ที่รับทุนการศึกษาบุตรอสม. ในชวงวันอสม. สงหลักฐานขอรับทุนใหชมรมดวย 

     ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานอสม. (ตามเอกสารแนบ) 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงาน (ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด) 

๕.กลุมงานบริหารท่ัวไป    (ผูรับผิดชอบ : นายอลงกต  ตังคะวานิช   นายศรายุทธ ภานุมนตวาที ) 

   



 
๕.๑ ฝายบริหาร 

๕.๑.๑   เร่ืองจากท่ีประชุม   กวป.  ประจําเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   คลิกที่น่ี 

                 สสอ.ดีเดนระดับจังหวัด  กุดขาวปุน 

                 รพ.สต.ดีเดนระดับจังหวัด รพ.สต.กลางใหญ  อ.เขื่องใน  

1. ขอรองเรียน จํานวน 68 เรื่อง   

2. ตัวอยางเร่ืองผิดวินัย กรณีชูสาว /กรณีรายงานเท็จ 

3. กําชับการใชรถยนตราชการ ตองมีการขอใชตามแบบ 3,4  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
๕.๒ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (นายอังกูร  แกนกุล ,นายจิรายุ  แสงงาม) 

  ๕.๒.๑ ผลงานและคา Score  ผลงานตามเกณฑ  QOF  ขอมูล  ณ  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 

จําแนกราย รพ.สต.  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

   

http://meeting.phoubon.in.th/index.php#Agenda1


 

 

   



 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

๕.๒.๒ งานคียขอมูลโปรแกรม JHCIS เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   คลิกที่นี 

๕.๒.๓ รายงาน ๔๐๐  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒   คลิกที่น่ี 

๕.๒.๔  ตรวจสอบผลงาน  QOF ปงบประมาณ ๒๕๖๒   คลิกที่นี 

๕.๒.๕  เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒  คลิกที่นี 

๕.๒.๖   ตัวอยาง   แบบฟอรม การจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอร ป ๒๕๖๒  คลิกที่นี 

 

   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_B370vZAScaSXzx5G-dAIa_dJg2Onx1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16j584Iug7N3X2Pp6Nrfu4k7VBVQ3_TxV1EUZAy27N68/edit#gid=698908267
http://203.157.166.27/cockpit62/index2.php
http://www.phoubon.in.th/bye_com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JisUJuECPiUibI0sbAwxYZmgVMqZfZVOfDU05QjVAxk/edit#gid=252327222


 

 

 

 

   



 

 

 

   



 

 

 

   



 

 

 

 

 

   



 
4.2.7 ตัวอยาง  สงรายงานการจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอร  หลังจาก จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนท่ี

เรียบรอยแลว ใหสงรายงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายใน 30 วัน  แบบฟอรม   คลิกที่นี 

 

ตัวอยาง   สงรายงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

   

https://docs.google.com/document/d/1-l8bdgPWBx6mVIXRJ42bgXqY_jvad85c--R27vyjPlk/edit


 
๕.๓ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข   (ผูรับผิดชอบ : นายกฤษณะ  บัวเขียว , นางสุคนธา ไพเราะ) 

5.3.1 งานฝายแผน 

         ในการปรับแผนงาน Action planรอบ 6 เดือนหลัง ของปงบประมาณ ในสวน งบกองทุน และเงินบํารุง 

รพ.สต. ไมมี รพ.สต.ใดมีการปรับแผน  ในสวนของ สสอ. และ รพ .แมขาย นัดประชุมปรับแผนวันที่ 3 พ.ค 2562 เวลา 

14.30น. 

5.3.2 การตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2562 กําหนดการตรวจราชการกรณี

ปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 2   

1 กําหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ปงบประมาณ 2562 

● รอบท่ี 2 วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 

• พ้ืนท่ีรับการตรวจราชการ : เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตระการพืชผล / รพ.สต.ตากแดด 

2 กําหนดการเตรียมพ้ืนท่ีรับการตรวจราชการ กรณีปกติรอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2562 

• คร้ังท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

• คร้ังท่ี 2 ในวันศุกรท่ี 10พฤษภาคม 2562 

• คร้ังท่ี 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

รายละเอียด คลิกท่ีน่ี 

มติท่ีประชุม 

5.3.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัด

อุบลราชธานี เขารวมในการประกวดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ดีเดนระดับ

เขต 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลางใหญ อ.เข่ืองใน 

- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน อ.กุดขาวปุน 

5.3.4 ทีมโรงพยาบาลท่ีผานการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ีไดรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพ้ืนที่ตนแบบท่ีมีการพัฒนาเพ่ือดูแลคุณภาพชีวิต

ประชาชน (พชอ.) ดังรายช่ือตอไปน้ี 

1 โรงพยาบาลท่ัวไปท่ีผานการรับรองซ้ํา reaccredit ครั้งท่ี 1 ไดแก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ผาน r1 

เม่ือวันท่ี 8 พค.2561 หมด 7 พค.2564  

2 โรงพยาบาลชุมชนท่ีผานการรับรองซ้ํา reaccredit จํานวน 2 รพ. ไดแก 

- รพ.สิรินธร ผาน r2 เม่ือวันท่ี 8 พค.2561 หมด 7 พค.2564) 

- รพ.ดอนมดแดง ผาน r1 เม่ือวันท่ี 12 มิย.2561 หมด 11 มิย.2564  

3 โรงพยาบาลท่ีผานการรับรอง ข้ัน 3 จํานวน 4 รพ. ไดแก 

- รพ.บุณฑริก ผานการรับรองเม่ือวันท่ี 10 เมย.2561 หมด 9 เมย.2563 

- รพ.โขงเจียม ผานการรับรองเม่ือวันท่ี 10 เมย.2561 หมด 9 เมย.2563 

   

https://drive.google.com/file/d/19Mu4ieVY3znOwlpEpjAW9h9VnDFws2vf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Mu4ieVY3znOwlpEpjAW9h9VnDFws2vf/view?usp=sharing


 
- รพ.โพธ์ิไทร ผานการรับรองเม่ือวันท่ี 12 มิย.2561 หมด 11 มิย.2563 

- รพ.ทุงศรีอุดม ผานการรับรองเม่ือวันท่ี 14 สค.2561หมด 13 สค.2563 

4 วิทยากรอาจารยท่ีปรึกษาท่ีชวยใหผลักดัน ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพในจังหวัด จนโรงพยาบาลทั้ง 7 

แหง ผานการรับรอง  

- นางสาวอรชร มาลาหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.สรรสพสิทธิประสงค  

- นางสาววราทิพย ศรีทอง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล 

5 อําเภอท่ีไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพ้ืนท่ีตนแบบท่ีมีการพัฒนาเพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน (พชอ.) 

ประจําป 2561  

- อําเภอกุดขาวปุน ภายใตการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต “กุดขาวปุน 5 ดี (ปญญาดี รายไดดี สุขภาพด ี

สังคมดี และส่ิงแวดลอมดี)  

- อําเภอเข่ืองใน ภายใตการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต “เข่ืองในเมืองแหงความสุข : Khueangnai 

Happy City” 

5.3.4 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามเกณฑ QOF ป 2562  

แจงตรวจสอบ และหากตองการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม ขอมูล ยังสามารถดําเนินการได โดยตองสงเขา HDC 

Zone ภายในวันท่ี 5 พ.ค.62 (ขอมูลวันท่ีใหบริการ ตองไมเกิน 31 มี.ค.62) เน่ืองจากตองทําการประมวลผล ตัดสงให 

สป.สช.เพ่ือจัดสรรงบประมาณวันท่ี 7 พ.ค.62   
รายละเอยีด คลกิที�น ี�  

 
สรปุ QOF สสอ.เมอืง      รายละเอยีด คลกิที�น ี�  
มตทิ ี�ประชุม 
 

5.3.5 แจง้จัดทํารายการแผนงบคา่เสื�อม ปี 2563 (แผนตั �งตน้)   รายละเอยีด คลกิที�น ี� 
มตทิ ี�ประชุม 
 

5.3.6 ตดิตามความกา้วหนา้การดําเนนิงานตามตวัชี�วดั Ranking ปี 2562  รายละเอยีด คลกิที�น ี� 
มตทิ ี�ประชุม 
 

๕.๔ กลุมงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ 

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

1.ติดตามการดําเนินการประเมินการใหบริการผูปวยนอกของหนวยบริการปฐมภูมิ (PCUQ) ป 2562 รพ.สต.ละ 400 

ตัวอยาง หรือ รอยละ 5 ของผูมารับบริการ ณ รพ.สต. ตอหน่ึงวัน   โดยมีกําหนดระยะเวลาในการประเมินในระหวาง เดือน 

กุมภาพันธ –เดือนเมษายน 2562   และสรุปผลการประเมินใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี ฝายไดแจงในที่

ประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ และหนังสือทาง EDOC ไปแลวน้ัน รพ.สต.ใดยังสรุปไมเสร็จขอใหเรงดําเนินการสรุปสงภายใน

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

   

https://drive.google.com/file/d/1Ru7cgFMZPUwUi_fihA5-vKK-k-214yv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ru7cgFMZPUwUi_fihA5-vKK-k-214yv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXL8SFqfBrxH-udhDPah3z1o_ak8k9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXL8SFqfBrxH-udhDPah3z1o_ak8k9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMtgWZA5ynCoZdFE-aebg82Nctq1o-QW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMtgWZA5ynCoZdFE-aebg82Nctq1o-QW/view?usp=sharing
http://meeting.phoubon.in.th/index.php#Agenda1


 
2. คําส่ังคณะทํางานเตรียมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด เลขท่ี 13/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 สงเอกสาร 

ทางEDOC แลว โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการพ่ีเล้ียง รพ.สต.ติดดาว คําสั่ง คปสอ.ท่ี 7/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  

3. ประเด็นปรึกษาหารือเร่ืองการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ขนาด L รพ.สต.ขามใหญ ตองมีการใหบริการโดยผูที่มีที่มีใบ

ประกอบวิชาชีพ ท้ัง 4 ใบ  

4.ขอเชิญผูรับผิดชอบงานการดูแลผูปวยประคับประคองของ รพ.สต.เขาอบรมโครงการพัฒนาเครือขายในการดูแลแบบประ

คับประคอง  โดย รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปนผูจัด  กําหนดจัด 2 รุน ๆท่ี 1 วันที่ 23 พ.ค. 2562 และรุนท่ี 2 วันที ่

24 พ.ค. 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ.หองประชุมปทุมราชวงศา อาคารเอนกประสงค รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิ ราลงกรณ 

ซ่ึงผูเขาอบรมสามารถเลือกวันเขาอบรมไดโดยสงรายช่ือใหผูรับผิดชอบภายในวันท่ี 20 พ.ค.2562 

5.ขอเชิญ พยาบาลผูรับผิดชอบงาน 1. งาน ANC 2.งานพัฒนาการเด็ก 3.งาน EQ IQ ของทุกรพ.สต.ประชุมถอดบทเรียน

มหัศจรรย 1,000 วัน ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ.หองประชุมสนง.สาธารณสุขอําเภอเมือง

อุบลราชธานี 

6. สสจ.กําหนดการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  One health One district concept ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 โดย

ใหทานผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ฯ เปนผูนําเสนอ ผูเขาประชุมประกอบดวย ทานสสอ. หัวหนากลุมงานบริหาร/หัวหนากลุม

พยาบาล/หัวหนากลุมงานเภสัช 

6.1 แผนออกเย่ียมตามโครงการ  One health One district concept เดือน พฤษภาคม 2562 

  
วัน เดือน ปี 09.00-10.30 

น. 
10.30-12.

00 น. 
13.30-14.30 

น. 
15.00-16.30 

น. 

10 พฤษภาคม 
2562 

  ทัพไทย หนองบอ่ ดงบัง 

13 
พฤษภาคม2562 

  ปะอาว หนองขอน หนองไหล 

22 พฤษภาคม 
2562 

  ตาํแย ดงแสนสุข ยางลุม่ 

24 พฤษภาคม 
2562 

  PCU ๕๐ ขามใหญ ่ หัวดูน 

27 
พฤษภาคม2562 

    หนองแต ้ หัวเรือ 

   



 

29 พฤษภาคม 
2562 

 ดงหอ่งแห ่ ปากนํา้ ผาแกว้ 

 

  ทีมท่ีออก 

รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

1.ทา่น ผอ. รพ ๕๐ พรรษาฯ 1.ทา่นสสอ.เมือง 

2.หัวหน้ากลุม่การ 2.ผูช้ว่ยสาธารณสุข 

3. หัวหน้ากลุม่เภสัช 3.หัวหน้าฝ่ายไอที 

4. หัวหน้ากลุม่บริหาร 4.หัวหน้าฝ่ายยุทธ ์

5.หัวหน้ากลุม่ภารกิจดา้นปฐมภูมิ 5.หัวหน้าฝ่ายพัฒนฯ 

 
7.ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ในทีม PCC ดังน้ี 1.pcc หนองแก  2.pcc ปะอาว (ปะอาว/หนองขอน /หนองไหล) 3.pccปทุม (ปทุม/ปากน้ํา 

) 4.pcc ดามพรา ประชุมนอกรอบเร่ืองงบสนับสนุน pcc เพ่ิมเติม งวด 2 ป 2561 ท่ีหองประชุมCon ช้ัน 1 สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๕  ฝายประกันสุขภาพ  (ผูรับผิดชอบ : นายอนุพันธ  ศิริชัยวัฒนกุล) 

๕.๔.๑  แจงอัตราความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ เม.ย.๒๕๖๒) 

ระดับประเทศ ๙๙.๙๔๐% , ระดับเขต ๙๙.๙๗๐% , ระดับจังหวัด ๙๙.๙๘๘% ,  นอกเขตเทศบาล ๙๙.๙๙๙%  

ในเขตเทศบาลนคร ๙๙.๙๒๙% สิทธิวาง (รวมตายดวย)มี ๓แหง (ดามพรา,หนองแก,ยางลุม)    เอกสารอางอิง  ตาม

ไฟลน้ี 

   

https://drive.google.com/file/d/1MapGQkSln-mcUZ13O77qYlTbtHnFPSV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-Z9xM4kn_HaneYQXgn4OYNbCASrzleG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-Z9xM4kn_HaneYQXgn4OYNbCASrzleG/view?usp=sharing


 

 

๕.๔.๒ รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหนวยบริการ จายตรง อปท.   รายละเอียดตามเวปลิงคน้ี  -> 

๕.๔.๓ รายงานผลการสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอกสิทธิประกันสังคม (SSOP) แกสํานักสารสนเทศบริการ  

สุขภาพ (สกส.) ขอมูล  ณ  วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๐๐น.    รายละเอียด 

ท่ี  รหัสสถานบริการ  ช่ือสถานบริการ  วันท่ี สกส.ตอบรับ  คุณภาพขอมูล(%) 

1  03525  รพ.สต.หัวเรือ  01/05/2562   เวลา: 08:37:35 AM  88.37 

2  03526  รพ.สต.หนองขอน  30/04/2562   เวลา: 13:09:51 PM  87.50 

3  03527  รพ.สต.หนองไหล  30/04/2562   เวลา: 14:01:18 PM  92.86 

4  03530  รพ.สต.ปทุม  30/04/2562   เวลา: 13:50:06 PM  91.67 

5  03531  รพ.สต.ดามพรา   30/04/2562   เวลา: 14:14:37 PM  74.13 

6  03532  รพ.สต.หนองแก   30/04/2562   เวลา: 16:23:29 PM  79.35 

7  03533  รพ.สต.ทัพไทย  01/05/2562   เวลา: 09:42:55 AM   93.62 

8  03534  รพ.สต.หนองบอ  30/04/2562   เวลา: 14:51:55 PM  90.24 

9  03535  รพ.สต.ดงบัง  30/04/2562   เวลา: 22:39:25 PM  81.82 

10  03536  รพ.สต.ยางลุม   01/05/2562   เวลา: 10:36:38 AM  74.19 

11  03537  รพ.สต.กระโสบ   30/04/2562   เวลา: 12:47:44 PM  95.12 

12  03538  รพ.สต.ปากน้ํา  30/04/2562   เวลา: 14:29:08 PM  85.19 

13  03539  รพ.สต.ผาแกว  01/05/2562   เวลา: 11:18:47 AM  89.47 

14  03540  รพ.สต.หนองแต  30/04/2562   เวลา: 12:10:34 PM  100.00 

   

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


 
15  14251  รพ.สต.ปะอาว  30/04/2562   เวลา: 12:38:17 PM  81.82 

16  21343  รพ.สต.หัวดูน  01/05/2562   เวลา: 10:29:53 AM  83.72 

17  23161  รพ.สต.ขามใหญ  01/05/2562   เวลา: 10:32:53 AM  84.48 

18  23749  รพ.สต.ดงแสนสุข  01/05/2562   เวลา: 08:50:39 AM  68.75 

19  24965  รพ.สต.ดงหองแห   30/04/2562   เวลา: 22:41:05 PM  82.76 

20  28022  รพ.สต.ตําแย  01/05/2562   เวลา: 10:51:56 AM   94.87 

เฉล่ีย.  85.32 

ท่ีมาของขอมูล:  ขอมูลการตอบกลับ XXXXXSOCDBIL6421001.BIL รายเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

๕.๔.๕ รายงานการวิเคราะหผลการสรุปคาใชจายผูปวยนอกงานประกันสังคม (SSOP)  รายละเอียด 

๕.๔.๖  รายงานการจัดสรรคาบริการทางการแพทยประกันสังคม (ก.ค.-ธ.ค.๖๒) รายละเอียดตาม  เวปลิงคน้ี 

๕.๔.๗  ขอมูลรายการตองแกไขขอผิดพลาด (ติด C) เดือนเมษายน ๒๕๖๒  รายละเอียดตาม เวป ลิงคนี ้

๕.๔.๘ แจงกําหนดการจัดประชุมการเบิกจายสิทธิ อปท. วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ พ.ค.๒๕๖๒  ท่ี สสอ.เมือง 

ท่ีประชุม  :  รับทราบ  

๕.๖  ฝายการเงินและบัญชี   (ผูรับผิดชอบ : นายศรายุทธ  ภานุมนตวาที)   

งบทดลอง ระบบบัญชี GL  

เดือน มีนาคม 2562  

 

เดือน เมษายน  2562  ยังไมประมวลผล 

การเบิกจายคาตอบแทน ชวงเทศกาลสงกรานต  

อางถึง มติคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับท่ี 3/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562  

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NO0ZZhZ-NFitl_75sS5hf4ztfsTkbKyfDSVxj1V3nYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YlRWLpSE1lFRuBNerUtKBGtEJ5i0atuT3G2Ffdk2a90/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_KoGJmCFUL1W38ouC7mBIX9aDeful1L/view?usp=sharing


 
ใหสามารถจายคาตอบแทนใหแกผูปฎิบัติงานในหนวยบริการ ตางหนวยบริการ และนอกหนวยบริการ นอกเวลา

ราชการ ระหวางวันท่ี 12-16 เมษายน 2562 ไมเกินสองเทาของหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายคาตอบแทน

แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีที่ปฎิบัติหนาท่ีในหนวยบริการ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับท่ี 5 )  

งานควบคุมภายใน 

ทีมตรวจสอบภายใน สสจ.อบ. ไดออกตรวจสอบภายใน สสอ.เมือง และ รพสต.ขามใหญ เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2562 ไดัรับคําช่ืนชมจาก ทีมตรวจฯจาก สสจ.ขอขอบคุณ ทีมงาน รพสต.ขามใหญ ท่ีเปนตัวแทน มา ณ ท่ีนี ้ 

แผนการตรวจสอบภายใน สสอ.เมือง  

ไดดําเนินการออกตรวจสอบแลว จํานวน 4 แหง หัวดูน หัวเรือ ขามใหญ ตําแย 

เหลือ 16 แหง มีแผนออกดังน้ี  

 

ท่ีประชุม       รับทราบ     

๕.๗  ฝายคุมครองผูบริโภค (ผูรับผิดชอบ :  นางสาววรวรรณ   โพธิบาตร) 

(ไมมีวาระแจงที่ประชุม) 

   



 
ท่ีประชุม    รับทราบ 

๕.๘ ฝายควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (ผูรับผิดชอบ :  นางรัฐยา พันธุยา และนางอุบลรัตน พรมเมืองเกา )  
 1.เร่ืองตัวช้ีวัดท่ีเป็น rankingในรอบ 6เดือนแรกท่ีตัวช้ีวัดไมถึ่งเป้าหมาย 
1.1  ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสี่ยงเบาหวาน  เกณฑร้์อยละ 2.05 

เครือขา่ยบริการสุขภาพ  

กลุม่เสยีง DMรายใหม ่ % 

03525 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นหัวเรือ 15 0 0.00 

03526 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนอง
ขอน 

278 7 2.52 

03527 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนอง
ไหล 

202 4 1.98 

03530 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นปทุม 237 5 2.11 

03531 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นดา้ม
พร้า 

125 2 1.60 

03532 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนอง
แก ตาํบลแจระแม 

13 1 7.69 

03533 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลทัพไทย 
ตาํบลแจระแม 

50 1 2.00 

03534 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนอง
บอ่ 

82 2 2.44 

03535 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นดงบัง 76 1 1.32 

03536 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นยางลุม่ 
ไร่น้อย 

240 3 1.25 

03537 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นกระ
โสบ 

284 3 1.06 

03538 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นปากนํา้ 101 0 0.00 

03539 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นผาแกว้ 65 2 3.08 

03540 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนอง
แต ้

337 1 0.30 

14251 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นปะอาว 186 6 3.23 

21343 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลหัวดูน 287 7 2.44 

   



 
23161 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลขามใหญ ่ 289 2 0.69 

23749 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลดงแสนสุข 64 3 4.69 

24965 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลดงหอ่งแห ่ 79 1 1.27 

28022 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นตาํแย 53 3 5.66 

77672 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 

5 0 0.00 

      2.1 

 

จากขอมูล การคนหากลุมเส่ียงเบาหวานจากการตรวจสุขภาพประชาชน 35 ป ข้ึนไป ใหครอบคลุมและนํามาใหความ

รูปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือไมใหกลุมเส่ียงน้ันเขาสูการเปนเบาหวานรายใหม 

 

1.2 รอยละของผูปวยกลุมเส่ียงความดันโลหิตสูงที่ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน เปาหมายรอยละ30 
เครือขายบริการสุขภาพ  จํานว

นสงสัยปวย (

คน)(B) 

จํา

นวนท่ีรอย

ละ 30 

จํานวน

ท่ีพ้ืนท่ีกําหนด

เปนเปาหมาย 

มีผล

การวัดความดัน

โลหิตท่ีบาน(A) 

รอยละ 

03525 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหัวเรือ  11  4  6  6  54.55 

03526 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองขอน  211  64  64  64  30.33 

03527 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไหล  24  8  9  9  37.50 

03530 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปทุม  35  11  29  29  82.86 

03531 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดามพรา  16  5  12  12  75.00 

03532 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองแก  99  30  90  90  90.91 

03533 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทัพไทย  46  14  19  19  41.30 

03534 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองบอ  71  22  54  54  76.06 

   



 
03535 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดงบัง  32  10  12  12  37.50 

03536 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยางลุม  14  5  8  8  57.14 

03537 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกระโสบ  298  90  96  96  32.21 

03538 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปากน้ํา  64  20  30  30  46.88 

03539 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานผาแกว  64  20  20  20  31.25 

03540 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองแต  275  83  82  82  29.82 

14251 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปะอาว  22  7  9  9  40.91 

21343 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวดูน  9  3  2  2  22.22 

23161 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขามใหญ  109  33  38  38  34.86 

23749 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงแสนสุข  6  2  4  4  66.67 

24965 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงหองแห  20  6  11  11  55.00 

28022 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตําแย  19  6  6  6  31.58 

77672 ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ฯ  4  2  3  3  75.00 

               41.60 

จากขอมูล พบวา กลุมเส่ียงความดันโลหิตสูงคาไมคงท่ีจํานวนอาจเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการคนพบกลุมเส่ียงตลอดปการทําผลงานควรทํา

เกินเปาหมายและตรวจเช็คขอมูลทุกเดือน 
1.3 รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมน้ําตาลไดดี เปาหมายรอยละ 40 

เครือขา่ยบริการสุขภาพ ผูป่้วยท่ีอยูใ่นเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 
จาํน

วนผูป่้วย
(B1) 

ไดรั้บ
การตรวจ 

ควบคุม
ไดดี้(A1) 

% 

   



 
03525 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้นหัวเรือ 546 336 250 45.79 

03526 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
หนองขอน 

314 231 94 29.94 

03527 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
หนองไหล 

275 185 99 36.00 

03530 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ปทุม 

432 283 216 50.00 

03531 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ดา้มพร้า 

722 521 329 45.57 

03532 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
หนองแก  

597 375 312 52.26 

03533 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลทัพ
ไทย  

134 100 51 38.06 

03534 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
หนองบอ่ 

274 220 117 42.70 

03535 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ดงบัง 

135 106 41 30.37 

03536 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ยางลุม่ ไร่น้อย 

378 289 180 47.62 

03537 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้
นกระโสบ 

257 239 102 39.69 

03538 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ปากนํา้ 

406 295 197 48.52 

03539 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ผาแกว้ 

231 190 133 57.58 

03540 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
หนองแต ้

428 265 163 38.08 

14251 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ปะอาว 

311 240 105 33.76 

21343 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลหัว
ดูน 

375 191 131 34.93 

23161 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลขาม
ใหญ ่

452 313 165 36.50 

   



 
23749 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลดง

แสนสุข 
370 232 133 35.95 

24965 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลดง
หอ่งแห ่

258 206 90 34.88 

28022 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้น
ตาํแย 

272 224 155 56.99 

77672 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษา  

200 166 97 48.50 

        42.44 

 
จากขอมูลพบวา มีผูปวยเบาหวานท่ีตรวจ HbA!C ตรวจไดเฉล่ีย 69% พบวากลุมท่ีเหลือเปน ผูปวยท่ีไปรักษาท่ีสถานบริการอ่ืนๆ 

และผูปวยเบาหวานท่ีเคยถูกวินิจฉัยจากท่ีอ่ืน/รพสต.พ้ืนท่ี แตไมประสงคจะมาเจาะเลือด และตามมาตรวจเลือดไมไดและ

อีก 1.29% ท่ีถูกวินิจฉัยวาเปนเบาหวานแตผูปวยไมทราบวาตนเองเปนเบาหวาน/ ไมไดเปนเบาหวานและไมเคยรับยาเบาหวาน 

จึงไมมาตรวจเลือดและรอการลบขอมูลอยูซ่ึงสวนใหญถูกวินิจฉัยจาก หนวยงานอ่ืนๆ 

  

 1.4 รอยละของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสุงไดรับการตรวจคัดกรองโรคไต เปาหมายรอยละ 80 

 

เครือขา่ยบริการสุขภาพ B A อัตรา(100) 

 

 

03525 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล
บา้นหัวเรือ 

78
6 

682 86.7
7 

03526 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล
บา้นหนองขอน 

30
4 

225 74.0
1 

03527 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล
บา้นหนองไหล 

38
7 

284 73.3
9 

03530 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล
บา้นปทุม 

59
6 

428 71.8
1 

03531 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล
บา้นดา้มพร้า 

1,
417 

1,01
1 

71.3
5 

03532 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล
บา้นหนองแก  

71
2 

342 48.0
3 

   



 
03533 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

ทัพไทย  
14

4 
102 70.8

3 
03534 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นหนองบอ่ 
32

3 
298 92.2

6 
03535 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นดงบัง 
15

2 
119 78.2

9 
03536 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นยางลุม่  
59

8 
433 72.4

1 
03537 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบา้

นกระโสบ 
25

1 
166 66.1

4 
03538 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นปากนํา้ 
66

3 
613 92.4

6 
03539 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นผาแกว้ 
37

0 
336 90.8

1 
03540 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นหนองแต ้
69

4 
612 88.1

8 
14251 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นปะอาว 
39

0 
315 80.7

7 
21343 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

หัวดูน 
65

3 
437 66.9

2 
23161 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

ขามใหญ ่
84

6 
720 85.1

1 
23749 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

ดงแสนสุข 
72

9 
578 79.2

9 
24965 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

ดงหอ่งแห ่
44

0 
351 79.7

7 
28022 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบล

บา้นตาํแย 
41

4 
323 78.0

2 
77672 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 

35
9 

318 88.5
8 

    76.5
4 

จากขอมูลพบวา ผูปวย เร้ือรังของเคร่ือขาย๕๐พรรษาฯ ไปรักษาท่ีรพ.แหงอ่ืนจํานวน> 40%  ทําใหการติดตามผลการคัดกรอง 

   



 
โรคไตทําไดลําบาก และบางแหงตรวจคัดกรองไมครบตามเกณฑทําใหผลงานไมข้ึนซ่ึงการวางแผนในรอบ 6 เดือนหลังวางแผนใหเจา

หนาท่ีออกเชิงรุกและใหอสม.ออกสํารวจและตรวจปสสาวะ ตามรายช่ือท่ียังไมไดคัดกรองเพ่ือนํามาวางแผนกอนเดือนสิงหาคม 

62โดยเฉพาะ  รพสต.ท่ีผลงานยังไมถึงเปาหมาย 

2. การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําดีเดือน พค. 2562  วันท่ี7 พค. 2562 คือรพสต. กระโสบ  

   14 พค. 2562 คือ PCU ๕๐ พรรษา, 21 พค.2562 คือรพสต. ปากน้ํา และวันท่ี 28 พค. 2562 คือ รพสต. ขามใหญ ปญหาคือ ผู

ปวยมารอนานเน่ืองจากแพทยออกใหบริการอัลตราซาวด ชา( 10.00บางแหง 10.30 น) ขอใหทางพ้ืนท่ีไดแจงกับผูปวยดวยเพราะ

แพทยติดผูปวยในโรงพยาบาล และกรณีท่ีผูปวยเปนเบาหวานความดันโลหิตใหเสริฟนมรสจืดใหทานกอนและกินยาหลังอาหารได

เลย  

     3. ทีม NCD สสจ.อุบลราชธานี ออกเย่ียมเสริมพลังเครือขาย๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 โดยนัดประชุม

ทีมNCDโรงพยาบาล๕๐พรรษาฯทีมNCDสสอ.เมือง ,รพสต. หนองแก เขารวมประชุมในวันท่ี5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น.ณหองประชุม

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

   ๕.๙  ฝายการแพทย/สุขภาพจิตเแพทยแผนไทย (ผูรับผิดชอบ:นางผกาวรรณ กองพร และนางสาววันวิสา คลัง

เจริญ) 

 1.สรุปผลการดาํเนินงานให้บริการแพทยแ์ผนไทย ประจาํเดือน เมษายน 2562 

 
จาํนวนผูรั้บบริการักษาพยาบาล 263,531 ครัง้ รับบริการแผนไทย 47,990 ครัง้ คดิ
เป็นร้อยละ 19.21 
รพสต.ท่ีมีผูม้ารับบริการสูงสุด ดงหอ่งแห ่ร้อยละ 41.84 

   



 

 
รพสต.ท่ีสร้างรายไดไ้ดม้ากท่ีสุด รพสต.หนองแก 
รพสต.ท่ีจา่ยยาสมุนไพรไดไ้มถึ่งเกณฑร้์อยละ 6 รพ.สต.หัวเรือ/กระโสบ/ดงหอ่งแห ่

 
มติท่ีประชุม
...........................................................................................................
................. 
2. เร่ืองอ่ืนๆ.  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๕.๑๐  ฝายสงเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข  (ผูรับผิดชอบ : นางพจนีย ขัดโพธิ์ และนางสาวกนกวรรณ 

ลอยนวล) 

๑. ขอเชิญผูสูงอายุหรือประชาชนท่ีดูแล 1 วัด ๑ โรงพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง แหงละ ๒ ทาน ซึ่ง                   

เกณฑการคัดเลือกมีคุณสมบัติดังน้ี 

   



 
  ๑. เปนผูสูงอายุหรือประชาชนท่ีไปทําบุญท่ีวัดเปนประจํา 

  ๒. สามารถอานออก เขียนได 

  ๓. สามารถถายทอดความรูใหแกพระสงฆและประชาชนท่ีมาทําบุญท่ีวัดได 

เขารวมอบรมในโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือสงเสริมความรอบรูการพึ่ง     

ตนเองและชวยเหลือชุมชนดานสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชหลักสูตรอาสาสมัคร     

ประจําวัด (อสว.) ครู ข ระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองปทุมราชวงศา (                                   

อาคารเอนกประสงค ช้ัน ๒ ) โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

๒.ศูนยอนามัยท่ี ๑๐ อุบลราชธานีขอความอนุเคราะหประสานพ้ืนที่เก็บขอมูลสํารวจความรอบรูดานสุขภาพสําหรับ

ประชาชนไทย อายุ ๑๕ ปข้ึนไป และจัดเตรียมกลุมตัวอยางในการสัมภาษณมาท่ี รพ.สต. ตองเปนคนในพ้ืนที่และใหเตรียม

สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประชาชนตัวจริงมาดวย   

วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รพ.สต.ดามพรา จํานวน ๑๘ ครัวเรือน ๔๘ ตัวอยาง 

วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. รพ.สต.ปากนํ้า (บานคอเหนือ) ต.กุดลาด จํานวน ๓๑ ครัว

เรือน ๘๒ ตัวอยาง 

๓. มูลนิธิ พอ.สว.ประชาสัมพันธโครงการศัลยกรรมตกแตงแกไขความพิการแตกําเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ

ท่ัวไป ไฟไหม น้ํารอนลวก ซ่ึงมูลนิธิ พอ.สว.จะสนับสนุนคาใชจายในระหวางการดําเนินโครงการตามสิทธิ์ผูปวยในพระราชานุ

เคราะห โดยกําหนดดําเนินการระหวางวันท่ี ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และใหแจงชื่อของผูท่ี

ตองการเขารวมโครงการไดท่ีฝายทันตสาธารณสุข สสอ.เมือง ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
สรุปการศึกษาดูงาน มหัศจรรย ๑,๐๐๐ วันแรกแหงชีวิต ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………………………………………………. 

นําทีมโดย  ๑.นายปญญา เศวตธรรม นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.เมืองอุบลราชธานี 

  ๒.นายทนงศักด์ิ  หลักเขต สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  เลขา พชอ.เมืองอุบลราชธานี 

  ๓. นายอดุลย  วรรณชาติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

  ๔.นายประวิทย  พันธจูม  อดีตรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

  ๕.นายชูชาติ  สมสวย  อดีตนายอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

พรอมดวยเครือขาย พชอ. และบุคลากรสาธารณสุขเครือขายอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

โดยมี นายเลิศพันธุ สินบรรเลงเสนาะ นายอําเภอพิมาย, นายไพศาล จันทวลี สสอ.พิมาย 

นางวีราภรณ ภัทราวรานันท ผช.สสอ.พิมาย และจนท.คปสอ.พิมาย  ใหการตอนรับ 

 ปญหา พชอ.พิมาย ป ๒๕๖๒ 

  ๑. โรคเร้ือรัง 

  ๒.พัฒนาการเด็ก 

  ๓.อุบัติเหตุ 

   



 
  ๔.stroke  /stemi 

  ๕.ขยะ 

  ๖.ขาวปลอดสารพิษ  

การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 

  มหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต ชวงเวลาทองของการพัฒนาสมอง หนุนแมต้ังครรภมีโภชนาการดี เล้ียงลูกดวยนมแม พัฒนา

ทักษะ ผานการกิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน จากครอบครัวและชุมชน เพ่ือสรางเด็กไทยคุณภาพ 

  เริมดําเนินโครงการ ป ๒๕๖๐ นํารอง ๓ ตําบล ทําเต็มพ้ืนท่ีอีก ๙ ตําบลในป๒๕๖๑ 

แบงการดําเนินงานเปน ๕ ระยะ  

 

   



 

 

จุดเดน 

๑.หากมีปญหาการเดินทาง  เชน ไปฝากครรภ/ฟงธรรม จะมีรถในหมูบาน/อบต.พาไป 

๒.คณะกรรมการ CFT ประกอบดวย ผูมีจิตอาสา อสม. ผูใหญบาน คณะกรรมการมาจากการประชาคมในหมูบาน 

๓.มีโครงการกองทุนวันละ ๑ บาท เพ่ือ เย่ียมหลังคลอด และมอบเงินชวยเหลือกรณีขัดสน 

๔.มีหมูบานนํารอง/ตนแบบ  ตองพิธีลงนามบันทึกขอตกลงควํามรวมมือ (MOU) เพ่ือเปนหมูบานตนแบบการดําเนินงานโครงการ "มหัศจรรย 

1000 วันแรกแหงชีวิต" 

๕. -มิส ๑,๐๐๐ วัน (ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก) ระดับตําบล อบรมมิส ๑,๐๐๐ วัน ระดับหมูบาน และใหคนหาหญิงต้ังครรภท่ีมี

ปญหา/ยากจน 

๖.ประกาศแมดีเดน (๑๒สิงหาคม) โดยมีเกณฑ เชน สมัครเขารวมโครงการ กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กครบ ฝากครรภครบ ฝากครรภกอน ๑๒ 

สัปดาห 

๗.ออกอําเภอย้ิม จะออกเย่ียมหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหาฐานะยากจน 

กลยุทธ 

   



 
๑.งบประมาณ เนนจากกองทุนตําบล และงบประมาณภายนอก เชน วัด /บริษัทเกลือ/โลตัส/ จากประกวดนางสาวอรพิม วิมายะปุระ โดย

สาธารณสุขจําหนายเส้ือรายไดเขากองทุน 

๒.การดําเนินงาน 

  - จะมีการถอดกิจกรรมจาก KPI วาวัดอะไร ทําอะไร เร่ืองอะไร ทําแผน เนนงบกองทุนตําบล โดยทาง สสอ.เปนผูควบคุมกํากับงาน 

  - รพ.สต.แตละแหงตองมีนวตกรรมมานําเสนอ/ประชุมมิส ๑,๐๐๐ วัน 

  -ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กเปน(มิส๑,๐๐๐วัน)มีความศรัทธาในงาน 

  - จุดแข็ง   ผอ.รพ. เปนสูติแพทย........................................................................................................................................ 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

  ๕.๑๑  ฝายสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม  (ผูรับผิดชอบ : นายประเสริฐ กอนศิลา และ นายอนุวัช คําลาน) 
- ขอใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง สรุปผลการตรวจรานจําหนายอาหาร/แผงลอย ทางกายภาพ และทางแบคทีเรีย 

ภายในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2562  เพ่ือจะรวบรวมสงจังหวัดตอไป 

- ขอเชิญโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง เขารวมประกวดนวัตกรรม  GREEN & CLEAN Hospital ป พ.ศ. 2562 ตาม

แนวทางและเกณฑการประกวด สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี Link http//goo.gl/tSqoSX หรือ QR Code ท่ีแนบมา 

- การรายงานการจัดการระบบสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ใน

โปรแกรมระบบรายงานผานเวปไซต  www.phdb.mophหรือ QR Code > ระะบบรายงานสนับสนุนขอมูลสุขภาพ > รายงาน

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม หรือ QR Code ท่ีแนบมา 

-  
-  
- รายงานการจัดการระบบสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

- ท่ีประชุม    รับทราบ 

๕.๑๒  ฝายสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  (ผูรับผิดชอบ : นายกัมปนาท ศรีพูล) 

- ขอใหทุกทานตรวจสอบและอนุมัติ เงินคาปวยการ อสม.ประจําเดือน เมษายน 62 ภายในวันจันทรที่ 6 

พฤษภาคม 2562 (ทานใดท่ี อสม.ไมไดรับคาปวยการสามารถสอบถามมายังฝาย สสม.สสอ.เมืองฯ) 

- ขอมูลการพัฒนาศักยภาพ อสค ประจําปงบประมาน 2562 มีรายละเอียดดังตารางดังน้ี 

   

http://www.phdb.moph.go.th/


 

 

 ๕.๑๓  การแพทยฉุกเฉินและปฏิค ม   (ผูรับผิดชอบ : นางสุภาภรณ  บุญมาศ)   

(ไมมีวาระแจงท่ีประชุม) 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๑๔  ฝายควบคุมโรคติดตอ  (นายวณิกเกียรติ  ย่ิงพันธ และนางกันยวิตรา หิรัญเชวงศักด์ิ) 

 

   ท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๑๕   ระเบียบวาระท่ี ๗  เร่ืองอ่ืนๆ   

(ไมมีวาระแจงท่ีประชุม) 
ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

เลิกการประชุม            เวลา  12.00  น. 

ผูจดบันทึกการประชุม 

     นางสาวเบญจพรรณ  พลสวัสด์ิ 

            นักวิชาการคอมพิวเตอร 

   


