
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสขุอำเภอน้ำยืน 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ช่ือหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
วัน/เดือน/ป ี : วันที่ 13 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564                  
หัวข้อ  : ประกาศมาตรการการบรหิารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกบัเจ้าหน้าที่  
                       ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ำ 
หมายเหตุ 
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 
   (นางสาวเบญจมาศ  วรรณโสภา)                           (นายประจักษ์  สุพรหม)                      
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข                     ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
วันที่ 13 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564                     วันที่ 13 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564         
          

ผู้รบัผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่
 

 
 

(นายวุฒิศักดิ์  ทองมนต์) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่ 13 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 



การประชุมเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ประจำเดือน มกราคม  2564  
บันทึกการประชุม ครั้งท่ี 1/2564   วันท่ี  5  เดือน มกราคม พ.ศ.2563  เวลา  09.00  น. 

ณ    ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสขุอำเภอน้ำยืน    จังหวัดอุบลราชธานี 
********************************************************** 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1. นายพีระพล  เดชบุญ                       สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน      สนง.สสอ.น้ำยืน      

2. นายประจักษ์  สุพรหม                         ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน          สนง.สสอ.น้ำยืน 

3. นางสาววาสนา   ศรีพูล                    นวก.สาธารณสุขชำนาญการ     สนง.สสอ.น้ำยืน 

4. นางสาวประณี  พงษ์กิ่ง                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             สนง.สสอ.น้ำยืน  

5. นางสาวสุชาดา  สายทอง                      นวก.สาธารณสขุชำนาญการ            สนง.สสอ.น้ำยืน     

6. นางสาวเดือนนภา  ศิริบูรณ์                   นวก.สาธารณสขุชำนาญการ            สนง.สสอ.น้ำยืน          

7. นายพัทธพล  อักโข                         จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน             สนง.สสอ.น้ำยืน 

8. นางสาวเบญจมาศ  วรรณโสภา               จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน             สนง.สสอ.น้ำยืน 

9. นางสาวยุวดี  ศรีรวัตร                          นักวิชาการสาธารณสุข                  สนง.สสอ.น้ำยืน     

10. นายวุฒิศักดิ์   ทองมนต์                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 สนง.สสอ.น้ำยืน 

11. นางสาวอุไรลักษ์   นามปัญญา            พนักงานธุรการ                            สนง.สสอ.น้ำยืน 

12. นางทิพวรรณ  จูมสิมมา                       นวก.สาธารณสขุชำนาญการ             รพ.สต.หนองครก-ตายอย 

13. นางสาวบัณฑิตา  โทมลุา                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร              รพ.สต.แข้ด่อน 

14. นางสาวภัสสร  เอื้อวงศ์                        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร              รพ.สต.โนนสงู 

15. นางสาวศิริรกัษ์  สอนอาจ                     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              รพ.สต.สุขวัฒนา 

16. นางสาวกรรธิมา  กิ่งแก้ว                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              รพ.สต.หนองครก-ตายอย 

17. นางสาวนิ่มอนงค์  กาญจนพัฒน ์            จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน        รพ.สต.ปลาขาว 

18. นางสาวกิตติยา  ฟ้าเลื่อน                     จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน        รพ.สต.ตาโม 

19. นางสาวปาณิศรา  ยานิพันธ์                   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              รพ.สต.ตาโม 

20. นางสาวเบญญาภา  ไพรบึง                    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              รพ.สต.ตาโม 

21. นางสาวสินีนาถ  ขวัญนู                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             รพ.สต.ค้อ 

22. นางสาวภัชราพร  วงษ์ขันธ์                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             รพ.สต.ยางใหญ่ 

23. นางสาวปราณปรียา  แก้วคำสอน           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               รพ.สต.บุเปือย 

24. นางสาวอมร  พวงแก้ว                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               รพ.สต.บุเปือย 

                                                                                                                 /25.นางสาวบุษยา…   



 
25. นางสาวบุษยา  ขันทา                         พนักงานธุรการ                             รพ.สต.หนองครก-ตายอย 

26. นางสาวดวงจันทร์  สมพร                     จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน         รพ.สต.บเุปือย 

27. นางสาวศิรลิักษณ์  มหาลี                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              รพ.สต.โนนสูง 

28. นางศรีวิกร  กุลพร                             นักวิชาการสาธารณสุข                     รพ.สต.โนนสูง 

29. นางโอวาท  รุ่งวัฒนา                           พนักงานสุขภาพชุมชน                    สสช.แปดอุ้ม                                                                                                      

30. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกลุ                  นวก.สาธารณสขุชำนาญการ             รพ.สต.กุดเชียงมุน 

31. นายสาคร  ทองหนุน                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              รพ.สต.กุดเชียงมุน 

32. นายเทพสิน  อินจำปา                         จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน               รพ.สต.ค้อ 

33. นางศรีวิกร  กุลพร                              นักวิชาการสาธารณสุข                   รพ.สต.โนนสูง 

34. นางสาววิลาสินี  ทองลือ                       นักวิชาการสาธารณสุข                   รพ.สต.แข้ด่อน 

35. นางดวงใจ  รักษา                              พนักงานธุรการ                            รพ.สต.ค้อ 

36. นางสาวชุติกาญจน์  มุขมนตรี                จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน              สสช.จันลา 

37. นางสาวอัชราพร  พลยา                       พนักงานบรกิาร                           สสช.จันลา 

38. นางสาวยุภาวดี  คำทู                           พนักงานพมิพ์                            สสช.แปดอุ้ม 

39. นางวิไลพร  วงค์ทองนลิ                        พนักงานธุรการ                          รพ.สต.ตาโม 

40. นางสาวกัญญา  สะภา                         พนักงานธุรการ                           รพ.สต.แข้ด่อน 

41. นางสาวกัณหา  พันธ์โบ                       นักวิชาการสาธารณสุข                   รพ.สต.สุขวัฒนา 

42. นางสาวธิษณามดี  ใจภักดี                    พนักงานธุรการ                           รพ.สต.กุดเชียงมุน 

43. นางสาวนวลฉวี  หินกอง                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              รพ.สต.กุดเชียงมุน 

44. นางสาวนวลลมัย  พรมรัตน์                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             รพ.สต.บุเปือย 

45. นางพัชนุช  วงศ์พุทธพฤทธ์ิ                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             รพ.สต.สุขวัฒนา 

46. นายยุติธรรม  โพธ์ิไทร                        จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน         รพ.สต.สุขวัฒนา 

47. นางสาววาสนา  วิถี                           นวก.สาธารณสุขชำนาญการ              รพ.สต.ยางใหญ ่

48. นางสาวฉวี  พลศรี                             พนักงานธุรการ                            รพ.สต.ยางใหญ ่

49. นางสาวพัชรินทร์  บุดชาลุน                  จพ.ทันตสาธารณสุข                      รพ.สต.ยางใหญ ่

50. นางสาวกาญจนา  คำศรีสุข                   พนักงานช่วยเหลือคนไข้                 รพ.สต.ยางใหญ ่

51. นางสาวสปุราณี  สีสวย                       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ               รพ.สต.ยางใหญ ่

52. นางสาวทิพาพรรณ  สิงห์สทีา                พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ               รพ.สต.ยางใหญ ่

                                                                                                             /53. นายสมชัย... 



53. นายสมชัย  หงษ์ทอง                         จพ.สาธารณสุขอาวุโส                      รพ.สต.ปลาขาว 

54. นางสาวอัญชัญ  พูลเวช                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               รพ.สต.ปลาขาว 

55. นางอุทุมพร  ลาธุล ี                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                รพ.สต.ปลาขาว 

56. นายชัยวัฒน์  ศรีทอง                         นวก.สาธารณสุขชำนาญการ               รพ.สต.แข้ด่อน 

57. นางสาววิจิตรา  ผิวบาง                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                รพ.สต.ปลาขาว 

58. นางสาวสมยั  ตัญญัติ                         พนักงานช่วยการพยาบาล                 รพ.สต.ปลาขาว 

59. นางสาวจริาภรณ์  สมภพ                    จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                รพ.สต.ปลาขาว 

60. นายธีรวัฒน์  เพชรไกร                       จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                รพ.สต.ตาโม           

61. จ่าเอกธนธรณ์  สิงห์สทีา                     นวก.สาธารณสุขชำนาญการ               รพ.สต.บุเปือย 

                        

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



วาระการประชมุประจำเดือนเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2564 
เริ่มประชมุเวลา  09.00  น. 
พิธีก่อนการประชุม 

1. พิธีมอบป้าย นโยบาย 3 หมอ (คนไทยทุกครอบครัว มี หมอ 3 คน)  

2. พิธีมอบเหรียญและใบประกาศงานกีฬา คปสอ.น้ำยืน 

3. พิธีมอบกล่องยางาน NCD  

4. พิธีมอบกระเช้าและอวยพรปีใหมผู่บ้รหิาร 

5. พิธีลงนามคำรบัรองการปฏิบัตริาชการ ปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

6. พิธีสวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ทราบ (นายพีระพล  เดชบุญ  สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน) 

1. การประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 เริ่มต้นสิ่งดี ๆ กับกจิกรรม MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

2. กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัว มี หมอ 3 คน”  

3. ท่าน สสอ.น้ำยืน อวยพรปีใหม่สำหรับบุคลากรสาธารณสุขทกุคน 

4. การปฏิบัตงิานในรปูแบบใหม่ วิถีใหม่ แบบ New normal ขอปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย 

5. เมื่อวันที่  28  ธ.ค. 2564 สสจอ.อบุลฯ ได้มอบนโยบาย 3 หมอ สำหรบับุคลากรสาธารณสุข ณ ศาลาประชา

วารินชำราบ  

โครงการ 3 หมอ 3 มอบ เป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่มอบใหเ้ป็นของขวัญปีใหม่ 2564     

คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” คือ อสม.หมอประจำตัว หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว 

“ดูแลใกล้ตัว ใกลบ้้าน ใกล้ใจ” ลดความแออัดโรงพยาบาล เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อ

รักษาในโรคซบัซ้อนยุง่ยาก โดย 

           -หมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน คือ อสม.เป็นหมอใกล้ตัว แนะนำดูแลผูป้่วยถึงบ้านและสุขภาพของ

คนในชุมชน 1 คนดูแลประชาชน 10-20 หลังคาเรือน  

           -หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข คือ บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ ให้การรักษาและสง่ต่อ รวมถึง

ดูแลสุขภาพให้คำแนะนำประชาชนในทุกมิติ 1 คน ดูแลประชาชน 1,250 – 2,500 คน  

           -หมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล รบัการส่งตอ่ 1 คนดูแลประชาชน 8,000 – 

12,000 คน โดยมีเป้าหมายใหป้ระชาชนรูร้ายช่ือหมอประจำตัว 3 คนของตนเอง 

 

 

                                                                                                   /6.วันที่  4  มกราคม… 



6. วันที่  4  มกราคม 2564 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำยืน และ ประชุม กำนัน /

ผู้ใหญบ่้าน ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัตกิารป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  บุคลากรสาธารณสุขต้อง

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กบัประชาชน เมื่อมีกจิกรรมการรวมตัวกนั ให้ อสม.ไปร่วม ปฏิบัติหน้าที่ สแกนไข้ 

แอลกอฮอลล์้างมอื 

7. ขอให้ทุก รพ.สต.สอดส่องดูแลรกัษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ เพื่อมิใหเ้กิดอัคคีภัย 

8. การประดับธงตราสญัลกัษณ์ ต้องดำเนินการต่อไป ดูแลใหส้วยงามอยู่เสมอ 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้รบัการจัดสรรจาก สสจ. ขอให้นำไปติดประกาศใหป้ระชาชนได้รับทราบ

ข่าวสารของทางราชการ 

10. สสอ.น้ำยืน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสาธารณสุข โซน 4 เรื่อง  ติดตามงบค่าเสื่อม 

11. ขอช่ืนชม อสม.ที่ได้รบัการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดบัจงัหวัด สาขาต่าง ๆ  

มติ ท่ีประชุม   รับทราบ                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  12/2563 
ระเบียบวาระที่ 3   ติดตามรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2563 
                      ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ 
4.1 กลุ่มงานบริหาร 
           1. การได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพิ่มเติม จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติ  
           2. การสมัครเข้าใช้งาน Nonhr ข้อมูลบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สสอ.น้ำยืน ครบ 100% 
           3. สสจ.ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต.ที่ว่าง อ.น้ำยืน คือ รพ.สต.ตาโม  คุณธีรวัฒน์  สมัคร 
           4. ห้ามพนักงานขับรถยนต์ราชการ ดื่มสุรา ผิดวินัยร้ายแรง 
           5. สำนักงานประกันสังคมแจ้ง รพ.ราชเวช ไม่ได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคม 
           6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ป ี2564   
               “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ร่างกายแข็งแรง  
                       1. พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริและโครงการเฉลมิพระเกียรติ 
                       2. ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทัง้กายใจและมีความมั่นคงทางสุขภาพ  
                       3. ให้ประชาชนได้รับบรหิารทีม่ีคุณภาพ ลดความแออัด ลดเหลื่อมล้า 
                       4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
                       5. เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
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นโยบาย กระทรวงสาธารณสขุ ปี 2564 
ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกจิแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง ดังนี้ 

                     1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  
                        -ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม.ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน   
                     2. เศรษฐกิจสุขภาพ  
                        -เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ ทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical & Wellness Hub) 
                     3. สมุนไพร กัญชา กัญชง   
                        -ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ 
                     4. สุขภาพดีวิถีใหม่ 
                           -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ New Normal โดยเฉพาะอาหาร ออกกำลังกาย 
                    5. COVID-19 
                          -เพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ 
                    6. หน่วยบริการก้าวหน้า   
                        -New Normal Medical Care  
                        -Innovative Health Service 
                    7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
                          -ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ 
                          -พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 
                    8. ธรรมาภิบาล โปร่งใส 
                          -บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
                    9. องค์กรแห่งความสุข 
                          -พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพงานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
(Happy & High-Preformance Organization) 
           6.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดใหห้น่วยงานดำเนินการประกาศ
มาตรการการบรหิารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกบัเจ้าหน้าที่ ผูม้ีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ำ เพื่อเป็นแนวทาง
และมาตรการการพฒันาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพตามสมรรถนะ  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบคุคล สสจ.อุบลราชธานี ได้ส่งข้อมูลรายชื่อบุคลากรที่ยงัไม่ได้สมัครเขา้ใช้งานข้อมูลบุคลากร 

กระทรวงสาธารณสุข NonHR หรือสมัครใชง้านไม่สำเร็จ ขอใหบุ้คลากรที่มีรายชื่อดงักล่าว รีบดำเนินการสมัครและพิมพ์ 

ก.พ.๗ จากระบบ NonHR เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง โดยด่วน ภายในวันที่  5  มกราคม  2564 
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2. กลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล สสจ.อุบลราชธานี แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมลูประวัติส่วน

บุคคล ครอบครัว การอบรม ใบประกอบวิชาชีพ ส่งเอกสารให้น้ำยืน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ และ สสอ. 

น้ำยืน จะได้รวบรวมส่งเอกสารให้ สสจ.อบุลฯ เพื่ออนุมัติต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข/เทคโนโลยีสารสนเทศ/งานประกันสุขภาพ 
           1.ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข               พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๗๐ (นายเกียรติภูมิ  วงศ์รจิต) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
            เพื่อให้การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมอย่างกว้างขวางตามแนวทางการดำเนินชีวิต
แบบใหม่ จึงกำหนดนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                    
                         1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีวิถีใหม่ สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ด้วยการ   
นำหลักธรรมของแต่ละศาสนามาปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  โดยบูรณาการกับ
หลักการแพทย์ การสาธารณสุข การแพทย์ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
                         2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสหวิทยากร บุคลากร และระบบการบริหารจัดการให้สามารถ 
สนับสนุนระบบสุขภาพวิถีใหม่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน 
                         3.ส่งเสริม พัฒนาองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ใน 
การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระบบสาธารณสุขทุกระดับ 
            2.แผนนิเทศงานผสมผสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1/2564 อำเภอน้ำยืน วันที่  14 
มกราคม 2564 ภาคเช้าร่วมต้อนรับคณะนิเทศ ที่  รพ.น้ำยืน ภาคบ่ายที่ รพ.สต.ตาโม ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วม
ต้อนรับ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และสรุปประเด็นปัญหาที่ รพ.น้ำยืน 
             3.แจ้งอนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ปี 2564 เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564 
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64 
             4.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน อบรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ในวันที่  7 มกราคม 2564 เวลา 13.00 
น. ณ สสอ.น้ำยืน วิทยากรจาก รพ.น้ำยืน 
              5.ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด อ.น้ำยืน ได้รับการคัดเลือก 2 สาขา 
                    -สาขาคุ้มครองผู้บริโภค                  รพ.สต.ยางใหญ่ 
                    -สาขานมแม่อนามัยแม่และเด็ก         รพ.สต.สุขวัฒนา 
              6.การขยายเวลานำส่งเงินกองทุน ชมรม อสม. อำเภอน้ำยืน คนละ 100 บาท 
                      -ค่าบำรุงชมรม  20  บาท ,เข้าสวัสดิการ  80  บาท  ภายใน 15 มกราคม 2564 
               7.ติดตามตัวช้ีวัด QOF ที่ยังไม่ผ่าน ขอให้ทุกสถานบริการเร่งรัดด้วย 
          

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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4.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          1.ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
รายบุคคลในชุมชน (Individual wellness Plan) กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้ส ูงอายุ 
ตำบลละ 1 คน  โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 14-15 มกราคม 2564  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท   อำเภอวาริน 
ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

          2.การแจ้งขอเชิญอบรมฟื้นฟูพัฒนา   ศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ  (Care Manager)จังหวัดอุบลราชธานี  
กลุ่มเป้าหมายเป็น CM ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม( Care manager  )   3 วัน  กำหนดการอบรม อีก 2 รุ่น คือ มกราคม
,กุมภาพันธ์  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 สสจ.อุบลฯ รอ สสจ.ทำหนังสือแจ้งยืนยันรายช่ือมาอีกครั้ง               
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
         1.ขอขอบคุณ รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง ที่สนับสนุนบุคลากร (อสม.) ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 102 
หมู่บ้าน รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิ  เพื่อให้ อสม. ที่อยู่ในพื้นที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิคัด
กรองโควิด 19 ให้กับผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบรหิารสว่น
จังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 
          2.ขอประชาสัมพันธ์และอนุมัติบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 2 หลักสูตร  ดังนี้                                                                                        
                    1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเฉพาะทาง (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 
อบรมระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 20 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลวิชาชีพและได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั ้น 1 ยังไม่หมดอายุและมีประสบการณ์การทำงานในคลินิก ในชุมชนหรือ
สถานศึกษาพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี ค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท                                                 
                    2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 
11 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2564  กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านมาการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท  ข้าราชการเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา มสีิทธิเบิก
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ ผู้สนใจสามารถสมัครอบรมได้ที่ระบบ
ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ได้ที่ www.http://co-dev.pi.ac.th 
                    3.ของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" การ
ดำเนินงานมอบของขวัญปีใหม่ : โครงการ 3 หมอ 3 มอบ 
                       - แจ้งผลการบันทึกข้อมลู 3 หมอ 3 มอบ  
                      - แจ้งตัวแทนแต่ละโซนเตรียมผูป้่วยติดเตยีง  เพื่อออกติดตามเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่  
จากทีมหมอประจำตัวระดับอำเภอ ซึ่งตัวแทนแต่ละโซน ได้แก่ โซน 1 คือ รพ.สต.ตาโม , โซน 2 คือ PCU.น้ำยืน และ 
โซน 3 คือ รพ.สต.กุดเชียงมุน  แต่ละพื้นที่เตรียม Post Card สีขนาด A4 และของขวัญมอบให้กับผูสู้งอายุติดเตียง    ส่วน
พื้นที่อื่น ให้ส่งภาพกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ตามนโยบายในพื้นที่ของตนเอง พร้อมถ่ายภาพกิจกรรมส่งให้      สสอ.น้ำ
ยืน                                                              
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4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        1. ศูนย์ปฏิบัตกิารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดแนบท้าย 
          2. แนวทางดำเนินงานสำหรบัผูเ้ดินทางมาจากพื้นทีร่ะบาด  COVID-19  รายละเอียดแนบท้าย 
          3.แนวทางการกักกันเพื่อควบคุมสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19   กรณีผู้ที่เดินทาง
กลับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอื่นๆ ที่พบผู้ป่วยภายใน 14 วัน ในจังหวัดอุบลราชธานี ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
2563 ) รายละเอียดแนบท้าย 
           4. 4. สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดแนบท้าย 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 

4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ/คุ้มครองผู้บริโภค/โรคไม่ติดต่อ 
           1. ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยให้บริการประชาชนในกิจกรรมการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อน
มนุษย์ เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน สรุปจำนวนผู้รับบริการ สรุป
ยอดผู้รับบริการ ดังนี้ 
                _ผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด 163 ราย แยกตามตำบล ดังนี้ 
ตำบลยาง  13 คน      ตำบลเก่าขาม  32 คน    ตำบลยางใหญ่ 5 คน    
ตำบลบุเปือย  24 คน  ตำบลสีวิเชียร  54 คน     ตำบลโซง  28 คน 
อื่นๆ 7 คน 
               _ผ่านการคัดกรอง 139 ยูนิต 
               _ไม่ผ่านการคัดกรอง 24  ราย 
       ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์และหากลุ่มเป้าหมายมารว่มบรจิาคโลหติ พร้อมทั้งร่วมดำเนินงาน
ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
             2.  ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดนโยบายในการตรวจจอประสาทตา 
ตรวจเท้าในผู ้ป่วยเบาหวาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง และได้จัดทำแผนการตรวจคัดกรองจอประสาทตา
ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อจัดเตรียมพื้นที่และผู้ป่วยเข้ารับการตรวจจอประสาทตา ดังนี้ 
    -พุธที่ 6 มกราคม 2564  รพ.สต.กุดเชียงมุน 
    -ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564  รพ.สต.ปลาขาว 
    -ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564  ศสช.รพ.น้ำยืน 
    -ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  รพ.สต.ตาโม 
**หมายเหตุ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร 
     แบบฟอร์มการคัดกรองสามารถเบิกได้ที่คลินิกพิเศษและงานกายภาพบำบัด รพ.น้ำยืน 
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              3.การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test 
ตามที่ เขตสุขภาพที่ 10 ได้ปรับการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากวิธี pap smear เป็น HPV 
DNA Test ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนา โปรแกรมให้สามารถตรวจสอบ
กลุ่มเป้าหมายได้ว่า เคยรับการตรวจ HPV DNA Test มาหรือยัง ส่วนการบันทึกผลงานเป็นการบันทึกใน 43 
แฟ้ม เพียงอย่างเดียว นั้น สถาบันมะเร็ง ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถสืบคืนข้อมูลและบันทึกผลการ
ดำเนินงานข้ึน จึงขอให้ทุกสถานบริการที่จะดำเนินการตรวจ HPV DNA Test ให้เข้าไปตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย 
และ บันทึกผลการดำเนินงาน โดยเข้าโปรแกรม HPVcxs2020 ที่ website : Http://Hpv.nci.go.th ทั้งนี้ เริ่ม
ต ั ้ งแต ่  ว ันท ี ่  1 มกราคม 2564 เป ็นต ้นไป โดยค ู ่ ม ือการบ ันท ึกฝ ่ ายได ้อ ัพโหลดไว ้ ในเ ว ็ บ ไซ ต์  
www.namyuensso.in.th >> รับ-ส่ง ข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อ                                                                                                                  
               4.ลดแออัด ใน รพ.สต. ตามที่ สสจ.อุบลฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
การจัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต. (ลดแออัด) ตามนโยบาย 30 : ๔๐ : ๓๐ และเป็นช่วงระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 จึงขอจัดสรรกล่องส่งยาผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อให้ท่านใช้ในการนำส่งยาให้ผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป 
               5.งานบุญประเพณีปลอดเหล้าสรุปรายงานพื้นที่ดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบบุญประเพณีปลอดเหลา้ 
ลดปัจจัยเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่บาป เพิ่มพื้นที่บุญ อุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.012/ว10759 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
ได้แจ้งแนวทางให้ทุกอำเภอกำหนดพื้นที ่เป้าหมายในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญ
ประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2564 ทุกตำบลอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน นั้น ซึ่งสรุป
การกำหนดกิจกรรมและพื้นที่เป้าหมายฯ ดังนี้ 
ต.เก่าขาม  บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 
ต.บุเปือย   บ้านบุเปือย  หมู่ที่ 1 
ต.ยางใหญ่ บ้านยางพัฒนา  หมู่ที่ 10 
ต.ยาง      บ้านหนองคู  หมู่ที่ 4 
ต.โดมประดิษฐ์  บ้านคำระหงษ์  หมู่ที่ 16 
ต.สีวิเชียร  บ้านโนนเจริญ  หมู่ที่ 4 
              6.ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ประจำเดือน มกราคม 2564   รายละเอียดตาม ppt. ที่นำเสนอใน
ที่ประชุม 
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4.6 กลุ่มงานการแพทย์และสขุภาพจิต/งานทันตสาธารณสุข 

            1.แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกจิกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย จังหวัด
อุบลราชธานี  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกจิกรรมการนำเสนอผลงานจงัหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากเดิม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2564 
            2.แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ด้วย โรงพยาบาลธัญญารกัษ์
ขอนแก่น แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ตามเกณฑม์าตรฐานการรับรอง
คุณภาพงานยาเสพติดของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง ดังนี ้
                    1.โรงพยาบาลดอนมดแดง  
                    2.โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  
                    3.โรงพยาบาลสริินธร           
                    4.โรงพยาบาลน้ำขุ่น  ในวันที่ 12 มกราคม 2564    
             3.แจง้แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 แผนในการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2564  ดงันี้ วันที่ 7 มกราคม 2564 บ้านโนนสูง 
หมู่ 8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพบิูลมังสาหาร และวันที่ 21 มกราคม 2564 บ้านนาขนัน หมู่ 5 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ 
 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 
4.8 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย/งานการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย       
            1.ขอบคุณบุคลากรสาธารณสุข ,อสม. ต.โซง ,PCU รพ.น้ำยืน ร่วมรณรงค์งานอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่  29 
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับคำชมเชย 
            2. วันหยุด 7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง 29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
               รายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่  1 ราย อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า 1 ราย     
เดือน ต.ค.63 ถึง ปัจจุบันเสียชีวิต 4 ราย 
            3.  ขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขที่ขึ้นเวรด่านช่วงเทศกาลปีใหม่    สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ 2 เท่า 
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
  -เรื่องจาก รพ.สต.ปลาขาว ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อต่อเติมอาคาร รพ.สต. ทอดถวาย ณ วันที่  22-23 มกราคม 2564  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ                                                   ปิดประชุม  เวลา 12.48  น. 

ลงช่ือ        อุไรลักษ์           ผู้จดบันทึกการประชุม                      
   (น.ส.อุไรลกัษ์  นามปัญญา)                                                     ( นายพีระพล    เดชบุญ )  
          พนักงานธุรการ                                                             สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 



 


