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วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 
อำเภอเขมราฐ    จังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่   12/ 2562  วันที่  3 ธันวาคม 2562 
ณ   ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 

…………………………..................................................…………………… 
เริ่มประชุม  10.39  น. 
 
วาระก่อนการประชุม 
 ๑. สวดมนต์ไหว้พระ 
 2. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเรียนรู้ระบบดิจิทัล และ “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน” สำหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประหมู่บ้าน(อสม.) ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 3. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในเดือนธันวาคม 2562 
 4. นางปวิณา การเกษ ผอ.กศน.เขมราฐ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบดิจิทัล และ “อุบลราชธานี นครแห่ง
การอ่าน” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประหมู่บ้าน(อสม.) 
 5. นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กล่าวขอบคุณและยินดีรับข้อตกลงความร่วมมือ 
 6. มอบเงินสวัสดิการการคลอดบุตร นางนิชานันท์ นาชีวา และนายพันธ์เทพ เสาะพบดี 
 7. มอบเงินสวัสดิการการแต่งาน นางสาวธนาพร คงนิล 
 8. มอบเงินสวัสดิการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 7. มอบของที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดให้กับบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1. “สนับสนับรวมน้ำใจร่วมกาชาด” ให้พื้นที่บริหารจัดการ แบ่งแยกเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาภายหลัง รวบรวมนำเงินส่งฝ่ายการเงิน สสอ. 

2. สรุปการรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากแต่ไม่ผ่านการคัดกรอง ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำ
ประเด็นปัญหาไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3. ลงนาม คำรับรองป 
 4. วันที่ 5 เชิญเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการแต่งชุดปกติขาว เจ้าหน้าที่แต่งชุดหน่วยงาน 
และร่วมกิจกรรมทาสีรั้วสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ   
 5. งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 27 ธันวาคม – 5 มกราคม 
 6. 18 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรม “คนเขมราษฎรธ์านี ไม่ทอดทิ้งกัน” เน้นออกกำลังกาย คีตะมวยไทย 
 7. 20 ธันวาคม 2562 “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ที่บ้านดอนแสนพัน ให้ รพ.สต.หนองผือ เตรียมการ 
 8. 30 ธันวาคม 2562 กำหนดให้เป็นวันหยุดเพ่ิมเติม  
 9. ในช่วงวันหยุดให้ดูแลสำนักงานเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ  
 10. มาตรการร่วมกัน “90 วัน 90 กล่อง” ให้เขียนโครงการให้ทันห้วงเวลา ให้เขียนโครงเชิงการอบรม 
พัฒนา แก้ปัญหา และไม่เกิน 30% ของงบโครงการ 
 11. ให้ความสำคัญเรื่อง “โรคเอดส์” ในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันเอดส์โลก ช่วยกันรณรงค์ 
 13. เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน บ๋าฮี เป็น พรเจริญชัย  
 14. 12 ธันวาคม 2562 มีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ ประมงเขมราฐ มีการ
ทำหมันหมา-แมว  
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ระเบียบวาระท่ี 2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม  
                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องจากฝ่าย 

  4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ 
    4.1.1   
    4.1.๒  
 

 4.2 ฝ่ายบริหาร (นายจำรัส พรมบุญ ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ)  
4.2.1 วันที่ 4 ขอเจ้าหน้าที่มาล้างกำแพงเพ่ือเตรียมการทาสีในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
4.2.2 ให้ ผอ.รพ.สต. ทำคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธษรณสุขและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทุกหกเดือน (กรณี จพ. จบ ป.ตรี) 
4.2.3 กรณีจ้างเหมาหรือปรับปรุงซ่อมแซม ที่เป็นอำนาจอนุมัติของ สสอ. ขอให้สั่งรายงานก่อหนี้

ผูกพันธ์แนบรายการ/แบบแปลน สั่งก่อน 
4.2.4 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลาโดยเฉพาะลากิจ ลาพักผ่อน ต้องการรอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ก่อน และต้องเขียนใบลาอย่างน้อย 5 วัน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ต้องเขียน
ใบลาตามระเบียบ 

4.2.5 แจ้งประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสำฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ 

 
  4.3. ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายระพิณฤทธิ์  บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) 
   3.3.๑ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งละ ๑ คน เข้าร่วมอบรมการสอบ
เทียบเครื่องวัดความดันโลหิตสูง ตามโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึง
บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตในระดับตำบลได้ทั่วประเทศ จัดประชุมโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ 
อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารอำนวยการผู้ป่วย
นอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  
หมายเหตุ : ๑) การแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง ๒) ให้นำเครื่องวัดความดันโลหิตที่ผ่านการสอบเทียบและต้องการ
สอบเทียบอย่างละ ๑ เครื่อง ไปด้วย 
            3.3.๒ แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการรับรองติดดาว ปี ๒๕๖๒ ซึ่งหมดอายุการ
รับรองคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ได้แก่ รพ.สต.นาแวง, รพ.สต.นาหว้า, รพ.สต.แก้งเหนือ และรพ.สต.เจียด 
จัดทำลักษณะองค์กร (Organization Profile :OP) ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ทางเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ช่องทาง รับ – ส่งข้อมูลสาธารณะ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เพ่ือรวมรวมและนำส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตัวอย่างเอกสารดังนี้ 

                                                                  
          ๓.๓.๓ แจ้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

                                                        
 
 
          ๓.๓.๔ คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Manager) ตามประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการ

จัดหารายได้ของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

                                                         
 
  4.4. ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ ่งแวดล้อม/งานยาเสพติด (นางสาวบุณลภัสสรณ์  เหลา   
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน) 
 

 1. แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก     
➢ ประเทศไทย --- ป่วย 116,462 ราย  อัตราป่วย 175.66 ต่อปชก.แสนคน, ตาย 125 ราย,อัตราป่วยตาย 

0.11  
➢ จังหวัดอุบลราชธานี---ป่วย 7,252 ราย, ตาย 13 ราย, อัตราป่วย 387.9 ต่อปชก.แสนคน 

ผู้ป่วยเสียชีวิต : อ.นาจะหลวย 5 ราย, อ.วารินชำราบ 2 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, อ.น้ำขุ่น 2 ราย, อ.
สิรินธร 1 ราย, อ.เดชอุดม 1 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 1 ราย 
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➢ อำเภอเขมราฐ---ป่วย  430  ราย, อัตราป่วย 529.08 ต่อปชก.แสนคน, ยังไม่มีผู้เสียชีวิต 
 

ลำดับ ตำบล จำนวนผู้ป่วย 
ม.ค.-ต.ค. 

จำนวนผู้ป่วย 
พ.ย./หมู่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านที่เกิดโรค จำนวนหมู่บ้านที่ยัง
ไม่เกิดโรค/หมู ่

หมายเหตุ 

 เขมราฐ 154 1 21  1 (10) 155 ราย 
 นาแวง 33 2 12 1 (7) 35 ราย 
 หนองนกทา 43 1 10 3 (2,4,7) 44ราย 
 หนองผือ 44 3 10 4(8,10,11,13) 47 ราย 
 หนองสิม 6 0 3 7(1,3,4,5,6,9,10) 6 ราย 
 ขามป้อม 62 0 15 2(11,15) 62 ราย 
 หัวนา 37 0 11 4(1,3,10,12) 37 ราย 
 แก้งเหนือ 32 0 9 1(4) 32 ราย 
 เจียด 12 0 7 2(4,9) 12 ราย 
  423 7 99 24 430  

(ท่ีมา : ศูนย์ระบาดวิทยา อำเภอเขมราฐ  ณ วันที่ 28 พ.ย.2562) 
 

2. แจ้งสถานบริการที่ส่งใบเบิกวัคซีน 
 1. ขามป้อม 
 2. แก้งเหนือ 

 
 4.5. ฝ่ายคบส.&สสม.&แพทย์แผนไทย&ทันตสาธารณสุข (นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ) 

 ฝ่ายคบส.&สสม.&แพทย์แผนไทย&ทันตสาธารณสุข 

❖ ผลงาน Fee Schedule ทนัตกรรมป้องกนั  
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*** ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง  ส่งขอ้มูล ANC รายเก่า & รายใหม่ ทั้งยงัไม่คลอด ส่งให้ รพ. อาทิตย ์ละ คร้ัง เพ่ือเคลม  
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*** เดือน ธ.ค. ขอให้ทุกแห่ง ด าเนินการ 100 %  
 

 
 

 
*** พ้ืนท่ีใด ด าเนินการฟลูออไรดเ์สร็จแลว้ เร่ง เคลือบหลุมร่องฟัน ให้เสร็จภายในเดือน ม.ค.63 
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❖ ผลงานแพทยแ์ผนไทย พ.ย.62  
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❖ ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ตรวจสอบสถานะการส่ง 43 แฟ้ม ผา่นระบบ Ubon System ทุกวนั   หากมีปัญหาในการส่ง 43 
แฟ้ม ให้ด าเนินการ ดงัน้ี  

1. ตรวจสอบสัญญาณ เน็ต และ เชค็การเปิดระบบ Ubon System ปกติหรือไม่ 
2. ตั้งค่าการส่งขอ้มูลใหม่ หรือ ก าหนดส่ง วนัละ 2 เวลา    
3. ส่งออก 43 แฟ้ม ใน HDC แบบ manual ทุก สัปดาห์  

    

 
❖ ขอตวัแทน รพ.สต. 1 แห่ง เพื่อเป็นตวัแทนประกวด อสม.ดีเด่น สาขาท่ี 12 การเฝ้าระวงั  ป้องกนั และควบคุมโรคไม่

ติดต่อ  
* คดัเลือกระดบัจงัหวดั ในวนัท่ี 11 ธ.ค.62 ณ ตึกใหม่ สสจ.อบ. 
รพ. สต.  .....................................  
 
 
 
 
 
 



9 

 

4.6 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิต (นางจิตรดา  ศรีสุระ  
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข) 

 3.6.1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา 
 3.6.2 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานมหัศจรรย์ 1 ,000 วันแรกของ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562   

ผลการดำเนินงาน TEDA4I วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา                
 3.6.3 รพ.สต.ไหนมีความประสงค์จะรับไลด์และแอลกอฮอล์ 95 % สามารถติดต่อรับได้ที่ สสอ. 

  3.6.4 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งและรพ.เขมราฐส่งข้อมูลพระ 1 รูป /วัด/สถานบริการ ตามแบบฟอร์ม 
 

            4.7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายพันธ์เทพ  เสาะพบดี ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
 - แห่งที่ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เขียนโครงการเข้ามาได้เลย ไอทีจะได้รวบรวมส่ง
จังหวัดพร้อมกัน 
 
            4.8 ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางศิริพร  เหล่าสิงห์  นักวิชาการการเงินและบัญชี) 
  3.8.1 แจ้งสรุปผลการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
 

4.9 เรื่องจากโซน 
โซน 1     
โซน 2  
โซน 3   

ระเบียบวาระท่ี  5 วาระอ่ืนๆ  
  5.1 เชิญประชุมการดำเนินงาน 
 

เลิกประชุมเวลา 13.05 น. 


