สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางน้้าเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายล้าพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. เภสัชกรดนุภพ ศรศิลป์ แทนผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
8. นายสัมพันธ์ มณีรัตน์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5 อุบลราชธานี
9. นายสอาด มุ่งสิน
แทนผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์
10. นางสาวสุภาณี กันถะกัสสานนท์
แทนผู้อ้านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
11. นางสิริพร วงศ์ตรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
13. ภญ.กาญจนา มหาพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
14. นายประทีป บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
15. นางร้าไพ สุวนาม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
16. นางนภาพร จันทนบ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
17. นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
18. นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
19. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
20. นายระวี แววศรี หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
21. นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
22. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
23. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี แทนผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
5๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
24. นพ.ธวัติ บุญไทย ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
25. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
26. นพ.อุดม โบจรัส ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
27. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

2

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

นพ.ลิต แสงแก้ว ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
นพ.ศุภฤกษ์ ศรีค้า ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาตาล
นพ.พัฒนา ตันสกุล ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส้าโรง
นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวารินช้าราบ
นพ.ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
ผู้อ้านวยการ รพร.เดชอุดม
นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน
นพ.นนทพงษ์ ยศวิจิตร ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
นายวุฒิชัย ลิมปิทีปราการ แทนสาธารณสุขอ้าเภอเมือง
นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอ้าเภอเขื่องใน
นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอ้าเภอม่วงสามสิบ
นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอ้าเภอดอนมดแดง
นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอ้าเภอตาลสุม
นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอ้าเภอเหล่าเสือโก้ก
นายศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอ้าเภอตระการพืชผล
นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอ้าเภอศรีเมืองใหม่
นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอ้าเภอกุดข้าวปุ้น
นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอ้าเภอเขมราฐ
นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอ้าเภอนาตาล
นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอ้าเภอวารินช้าราบ
นายทองอินทร์ ชัยธานี สาธารณสุขอ้าเภอพิบูลมังสาหาร
นายประวิทย์ พันธ์จูม สาธารณสุขอ้าเภอส้าโรง
นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอ้าเภอโขงเจียม
นายมัธยม สุพัฒน์ สาธารณสุขอ้าเภอสิรินธร
นายวินัย แก้วพรหม สาธารณสุขอ้าเภอสว่างวีระวงศ์
นายสุทิน กมลฤกษ์ สาธารณสุขอ้าเภอนาจะหลวย
นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอ้าเภอทุ่งศรีอุดม
นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอ้าเภอน้้ายืน
นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอ้าเภอน้้าขุ่น
นายชนะ หอมจันทร์ ผช.สาธารณสุขอ้าเภอเขื่องใน
นางพรทิพย์ สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอเขมราฐ
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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84.
85.
86.
87.
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
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97.

นายสันติ ศรัทธาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอศรีเมืองใหม่
นายอานันท์ สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
นายสันติ ฝักทอง นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
นายจ้ารัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอโพธิ์ไทร
นายธนศักดิ์ ธงศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอส้าโรง
นายสากล สีทากุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอนาเยีย
นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอสว่างวีระวงศ์
นายวรายุธ เลิศแล้ว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
นายเอกพจน์ อินโสม จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน รพ.สิรินธร
นายไชยา พรหมเกษ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอเดชอุดม
นายสุวิทย์ชัย ทองกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอทุ่งศรีอุดม
นายจิตร มั่งมี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอน้้ายืน
นายทวีศักดิ์ แพทย์เพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
นายปรีชา ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางดารณี เผ่าผา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายปัญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสุชารัตน์ ดวงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
ว่าที่ ร.ตณัฏฐากร พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางปภัสพร พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายประพนธ์ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายประสิทธิ์ คุณค้าใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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98. นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นางจุฬาพร ค้ารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นายกิตติพศ ด้าบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นางชุติมันต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีช้านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางจิรวัฒน์ สุสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินิจ เภสัชกรช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
110. นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
111. นายสนธยา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
112. นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
113. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
114. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
115. นายอังกูร แก่นกุล นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
116. นางวิลาวัลย์ หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
117. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน สสอ.เขื่องใน
118. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
119. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.ตาลสุม
120. นายวิระ พวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
121. นายสมภพ จันทร์เกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
122. นายสุพล การกล้า พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.ตระการพืชผล
123. นางบุษยา การกล้า พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.ตระการพืชผล
124. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
125. นางพัชรี อมรสิน พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.นาตาล
126. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
127. นางสาวรัตชพร กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ
128. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม่
129. นายพงศ์ภณ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม่
130. นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดข้าวปุ้น
131. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดข้าวปุ้น
132. นางล้าใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.กุดข้าวปุ้น
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133. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
134. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สสอ.วารินช้าราบ
135. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินช้าราบ
136. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
137. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
138. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ส้าโรง
139. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สสอ.ส้าโรง
140. นายช้านาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สสอ.สิรินธร
141. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
142. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โขงเจียม
143. นายวิษณุ จ้ารูญพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
144. นางบรรจง สร้อยค้า นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินช้าราบ
145. นางณัฐภัสสร วงศาสุข ผอ.รพ.สต. รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินช้าราบ
146. นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้้ายืน
147. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.เดชอุดม
148. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.ทุ่งศรีอุดม
149. นายพิทักษ์ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.น้้ายืน
150. นางสาวอรพรรณ์ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้้าขุ่น
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในทุกสาขา ทุกประเภท
ขอให้รักษาคุณความดีต่อไป
1.2 เรื่องจากศาลากลาง ทญ.น้้าเพชร ตั้งยิ่งยง น้าเสนอ
1.2.1 แนะน้าหัวหน้าส่วนราชการใหม่ นายอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี เป็น ปลัดจังหวัด
อุบลราชธานี
1.2.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด น้าภาพบรรยายของนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ในการสร้างความเสมอและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1.3 ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนระดับเขต เข้าร่วมการแข่งขันในระดับกระทรวง
สาธารณสุข ต่อไป เช่น ปาเป้า, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอลอาวุโส จ้านวน 114 คน
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1.4 เรื่องงานสารบรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส้าคัญมาก และโครงการที่เป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ให้รวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 สถานการณ์การบริหารจัดการการเงินการคลัง รายละเอียดตาม File ที่แนบ(CFO_Jan56)
3.2 การด้าเนินงาน DHS (District Health System)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
 รพ.พระศรีมหาโพธิ์
1. วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2556 กรมสุขภาพจิตจัดสัมมนาเครือข่ายสุขภาพจิตระดับอ้าเภอเพื่อพัฒนาทีมงานสุขภาพจิต
ก้าหนด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 อ.ราศรีนาตาล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ลงพื้นที่ อ.เขื่องใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 อ.นาตาล
2. อบรมโครงการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ส้าหรับพยาบาลจิตเวชที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กใน รพศ.สรรพสิทธิ์
ประสงค์,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
3. วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรม
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส้าหรับพยาบาลผู้รับผิดชอบพัฒนาเด็กและ WCC(well child clinic) ใน
รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค์,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ณ ห้อง 50 ปี รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5 อุบลราชธานี
1. ขอความร่วมมือให้จังหวัดด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัด ให้เสร็จสิ้นภายใน กรกฎาคม 2556
2. แจ้งการสนับสนุนการด้าเนินการติดตั้งระบบสื่อสารในโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ 4 แห่ง (สนับสนุนบางรายการคือ
เสาและสายอากาศ)ส่วนของเครื่องให้ใช้ของ รพ.สต.ที่ได้รับเพิ่มแต่ไม่ได้ใช้งานมาใช้ก่อน
ข้อสั่งการ: ให้โรงพยาบาลเปิดใหม่จัดซื้อเครื่องใหม่(บรรจุในแผนให้เรียบร้อย) ให้ สสจ.โซน กากับติดตาม
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีแผนลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ
เตรียมการรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริโสภาพรรณวดี
ข้อสั่งการ:ขอรายละเอียดก้าหนดการที่จัดเจน
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุ่มงานบริหาร
1.1 งานการเงิน
1.การส่งงบทดลอง
ติดตามการส่งงบทดลองประจ้าเดือน ธันวาคม 2555 (ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2556) หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง /
ส่งงบทดลองไม่ครบ
โซน 1 - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ เขื่องใน, เมือง , ดอนมดแดง , เหล่าเสือโก้ก
- สสอ.เขื่องใน , ม่วงสามสิบ
โซน 2 - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ นาตาล
- สสอ.ศรีเมืองใหม่
โซน 3 - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ โขงเจียม , พิบูลมังสาหาร, สว่างวีระวงศ์
- สสอ.พิบูลมังสาหาร
โซน 4 - ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งไม่ครบ บุณฑริก, เดชอุดม, ทุ่งศรีอุดม, น้้าขุ่น
- สสอ.บุณฑริก
ข้อเสนอแนะ...
1. ขอให้สสอ.รพช.ติดตาม ก้ากับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ด้าเนินการส่งงบให้ทันตามก้าหนด
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ ทุกเดือน
2. ขอให้โรงพยาบาล/สสอ ก้าชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อน
ส่งงบประจ้าเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย
3.ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่
ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
4.ขอให้ควบคุม ก้ากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้านรายได้ ด้านลูกหนี้
ทุกสิทธิ ให้มีการก้ากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชีให้ปฏิบัติอย่าง
สม่้าเสมอ
1.2 รายงานสถานะการเงินประจ้าเดือนธันวาคม 2555
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2555 เกี่ยวกับ เงิน
บ้ารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนส้ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ้าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมิน การเงินการคลัง
ตนเอง ในการก้ากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง จากข้อมูล เดือนธันวาคม...พบว่า
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนส้ารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามล้าดับ คือ
โซน 2 เขมราฐ
- 25.98 ล้านบาท
โซน 3 วารินช้าราบ - 24.58 ล้านบาท
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โซน 1 50 พรรษาฯ - 21.37
ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนส้ารอง เป็นบวก คือ บุณฑริก , เขื่องใน, เดชอุดม
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามล้าดับ คือ
เดือนตุลาคม
โซน 4 เดชอุดม
75.24
ล้านบาท
โซน 1 50 พรรษาฯ 61.36
ล้านบาท
โซน 3 วารินช้าราบ 54.93
ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 54.25
ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ...
1.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้ให้เป็น
ปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
แต่ละประเภท
2.จากข้อมูลจะเห็นว่าโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) คงเหลือจ้านวนมากและยังไม่ด้าเนินการ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น รพ.ตระการฯ , รพ.เดชอุดม, รพ.เขมราฐ, รพ.วารินฯ, รพ.พิบูลฯ ขอให้มีการตรวจสอบยอด
คงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชี
3.ขอให้โรงพยาบาล มีการก้ากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มีกระบวนการ การมี
ส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1.3 สรุปผลการติดตาม การส่งคืนเงินยืม งบไทยเข้มแข็งปี 54-55
ตามที่งานการเงินฯ ได้ท้าหนังสือทวงถาม การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมงบไทยเข็มแข็ง ปี 54 และปี 55
ครั้งที่ 3 โดยก้าหนดให้ สสอ.ทุกแห่ง ที่ยังค้างเงินยืม ตรวจสอบและส่งคืนหลักฐานพร้อมเงินสด(ถ้ามี) ภายในวันที่ 15
มกราคม 2556 พบว่า...
1.3.1 หน่วยงานที่ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ้านวน 11 หน่วยงาน คือ ส้าโรง, ทุ่งศรีอุดม, นาตาล, สิรินธร ,
กุดข้าวปุ้น นาจะหลวย, เดชอุดม , ศรีเมืองใหม่
1.3.2 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ 6 หน่วยงาน คือ ม่วงสามสิบ , บุณฑริก, พิบูลมังสาหาร,
ตระการพืชผล, เหล่าเสือโก้ก, น้้ายืน
1.3.3 หน่วยงานที่ยังไม่ด้าเนินการ 6 หน่วยงาน คือ เขมราฐ,เขื่องใน,โพธิ์ไทร,วารินช้าราบ,ดอนมดแดง
ส้าหรับหน่วยงานที่ยังมีลูกหนี้เงินยืมค้างอยู่ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด จะพิจารณาด้าเนินการตาม
ระเบียบ การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการชดใช้เงินยืม ข้อ 61 โดยจะเสนอบังคับให้เป็นไปตามสัญญายืมเงิน
ในการหักเงินเดือนผู้ยืมเงินต่อไป
1.4 แจ้งเรื่องการบริหารการเงินการคลังระดับกระทรวง ปี 2556
กลุ่มประกันสุขภาพ สป.จัดประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2556 เรื่องประสิทธิภาพ
การบริหารการเงินการคลังระดับเขต ระดับจังหวัด และกระบวนงานการจัดท้าแผน 3 แผน ที่ถูกก้าหนดเป็นตัวชี้วัด
ระดับกระทรวง และ ตัวชี้วัดส้านักงานปลัดกระทรวงฯตามค้ารับรองฯ มีรายละเอียด ดังนี้
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1.4.1 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ มี 4 เรื่อง ประกอบด้วย
**ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางการเงินลดลง(ร้อยละ 50)เป้าหมายก้าหนดจาก
ระดับ 7 ลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับ 4
** ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการที่ครบถ้วน(ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นไตรมาส 3)
รพ.กลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น 175 แห่ง (รพ.ในสังกัดอุบล มี 5 แห่ง ที่วิกฤติ ระดับ 7 ต่อเนื่องเรื้อรังได้แก่ รพ.โขงเจียม,
พิบูลฯ, 50 พรรษาฯ, ศรีเมืองใหม่, เขมราฐ) มี 11 แห่ง ที่วิกฤติระดับ 7 ได้แก่ รพ.ตระการฯ กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ วาริน
ฯ ตาลสุม โพธิ์ไทร ส้าโรง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม เดชอุดม นาตาล
** ร้อยละของหน่วยบริการมีฐานข้อมูลต้นทุนพื้นฐาน(มีและใช้โปรแกรมต้นทุนมาตรฐาน ร้อยละ 80) ส้าหรับ
รพ.ในสังกัดอุบลฯ ก้าหนดให้ด้าเนินการทุกแห่ง
** ร้อยละของหน่วยบริการที่มีและใช้แผน 3 แผน ตามระบบการจัดการควบคุมภายใน(ร้อยละ 90)
ดังนั้น.. กระทรวงฯก้าหนดให้หน่วยบริการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่มีและใช้
แผน 3 แผน โดยกลุ่มประกันสุขภาพ สป.ได้จัดท้าโปรแกรมส้าหรับการกรอกและส่งข้อมูลตามฟอร์ม ทั้ง 4 เรื่อง คือ แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ้ารุง
- แผนการจัดหางบลงทุน
- แผนการจัดซื้อยามีมูลค่าสูงสุด
- แผนการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลัก
กรอกข้อมูลตามฟอร์มของปี 2554 - 2557 ด้าเนินการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 รพ.สามารถ Download โปรแกรม
จาก Web กลุ่มประกัน สป.
1.4.2 ตัวชี้วัดระดับส้านักงานปลัดกระทรวงฯตามค้ารับรองฯ
คุณภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการฯตามเกณฑ์ประเมินการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ:
FAI ได้ก้าหนดระดับคะแนนประเมิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 ไว้ที่ ร้อยละ 80 มีกิจกรรมด้าเนินการ 4 กิจกรรม
หลัก...
1.การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (20 คะแนน) ก้าหนดให้มีการประเมินตามแนวทางภายใต้ระเบียบ คตง.ข้อ 6
ประเด็น แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ้ารุง แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ แผนการจัดหางบลงทุน
2.การพัฒนาคุณภาพระบบบัญชี (20 คะแนน) ก้าหนดให้มีการประเมินตามโปรแกรมตรวจสอบประเมินคุณภาพบัญชี
อิเลคทรอนิคส์ ของกลุ่มประกันสุขภาพ สป. ในประเด็น เงินสดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ(ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์) รายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่น ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย
และประเด็นอื่นๆ เพื่อให้บัญชีมีคุณภาพน่าเชื่อถือ
3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (30 คะแนน) ประเมินตามดัชนีความรุนแรง 7 ระดับ ของกลุ่ม
ประกัน สป. ก้าหนดให้มีการด้าเนินการในประเด็นตามนโยบายกระทรวงฯ คือ ใช้แผน 3 แผน ตลอดจนการน้า ข้อมูล
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายบริการมาบริหารประสิทธิภาพและมีการจัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านยา เวชภัณฑ์
ลงไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10
4.การพัฒนาการจัดท้าต้นทุนบริการ(Unit Cost)(30 คะแนน) ก้าหนดให้มีการประเมินตามโปรแกรมมาตรฐานการจัดท้า
ต้นทุนบริการ ของกลุ่มประกันสุขภาพ สป.
ขอให้โรงพยาบาล ด้าเนินการตามประเด็นที่ก้าหนด ซึ่งจังหวัดจะด้าเนินการประเมินตามเครื่องมือ ตลอดจน
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ส่งผลการประเมินให้กลุ่มประกันสุขภาพ สป.ตามไตรมาส ต่อไป (ตัวชี้วัด FAI นี้ เป็นทั้งตัวชี้วัดตามค้า รับรองฯ และ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด)
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2.1 ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2.2 แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2556
2.3 สรุปค่าเสื่อมปี 2556
2.4 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 ของเครือข่ายบริการ
สืบเนื่องจากการจัดท้าแผนการเงินการคลัง เครือข่ายต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการในภาพรวมของเครือข่าย ซึ่ง
ขณะนี้บางเครือข่ายจัดท้าเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้บริหาร(สสอ./รพช.)ได้ก้ากับ ตรวจสอบแผนปฏิบัติการให้สอด คล้องกับ
แผนการเงินการคลัง ส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายใน 10 มกราคม 2556
อ้าเภอที่ส่งแล้วมีดังนี.้ .
โซน 1 ครบ
โซน 2 อ.กุดข้าวปุ้น, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.นาตาล,เขมราฐ,
โซน 3 ครบ
โซน 4 ครบ
2.5 พื้นที่เป้าหมายด้านความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ 2555- 2559
จังหวัดอุบลราชธานี
2.6 แผนอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย fixed cost สสอ.(งบ Non Uc) ประจ้าปีงบประมาณ 2556
(งบ 200,000บาท) อ้าเภอที่ส่งแล้ว..
โซน 1 อ.เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง ตาลสุม
โซน 2 อ.ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น นาตาล เขมราฐ โพธิ์ไทร
โซน 3 อ.วารินฯ ส้าโรง พิบูลฯ นาเยีย สิรินธร
โซน 4 อ.น้้ายืน นาจะหลวย น้้าขุ่น
3.กลุ่มงานควบคุมโรค
3.1 ผลการด้าเนินงานด้านระบาดวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกอ้าเภอ ที่พัฒนาการด้าเนินงานระบาดวิทยาและทีม SRRT จนท้าให้
ได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้
3.1.1 รางวัลการแจ้งข่าวและรายงานเหตุการณ์ทางระบาดวิทยาดีเด่น
3.1.2 รางวัลเครือข่ายงานเฝ้าระวังสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ ล้าดับที่ 1 ของจังหวัด ที่มีประชากรเกินล้าน
คน (เป็นล้าดับ 8 ของประเทศ)
3.2 การด้าเนินงานตามนโยบายอ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556
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3.2.1 ตามหนังสือที่ อบ 0027.010/ว.9540 ลว 21 ธค. 55 เรื่อง แนวทางการด้าเนินงานและประเมินตนเอง
“อ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ” ปี 2556
ให้อ้าเภอส่งผลการประเมินตนเองและบันทึกผลการประเมินตนเองทางเว๊ปไซด์ ส้านักจัดการความรู้ กรม
ควบคุมโรค นั้น อ้าเภอที่ด้าเนินการแล้ว ดังนี้
- อ้าเภอส่งผลการประเมินตนเองให้กลุ่มงานควบคุมโรคแล้ว จ้านวน 16 อ้าเภอ ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ เขื่องใน เดชอุดม น้้ายืน บุณฑริก ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ พิบูลมังสาหาร ส้าโรง
นาเยีย นาตาล เหล่าเสือโก้ก และสว่างวีระวงศ์
- อ้าเภอบันทึกผลการประเมินตนเองทางเว๊ปไซด์ ส้านักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค จ้านวน 8 อ้าเภอ
ได้แก่ ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ น้้ายืน บุณฑริก ม่วงสามสิบ พิบูลมังสาหาร ส้าโรง และนาเยีย
3.2.2 สรุปผลความครอบคลุมในการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุข ในเว็ปไซต์ส้านักระบาดวิทยา
เดือนมกราคม 2556
3.3 รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน มกราคม 2556
3.4 สรุปผลการด้าเนินงานวัณโรคเดือน มกราคม 2556
- น้าเสนอผลการด้าเนินงานวัณโรคเดือน มกราคม 2556 (No.3.1_present_TB_Jan 56)
- ข้อมูลสรุปผลการด้าเนินงานวัณโรคเดือน มกราคม 2556 (No.3.2_present_TB_Jan 56)
4.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.1 กีฬาสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 10
ตามที่ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 10 ในระหว่าง วันที่ 2527 มกราคม 2556 เพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขระดับกระทรวง นักกีฬาในสังกัด ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทนเครือข่ายบริการที่ 10 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่
18-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ชนิดกีฬา
จานวนนักกีฬา
1
ฟุตซอลอาวุโส
15
2
ตะกร้อหญิง
8
3
เทนนิส
7
4
ปาเป้าทีมหญิง
6
5
หมากฮอสหญิง
1
6
แบดมินตัน
15
7
บาสเก็ตบอลหญิง
15
8
ว่ายน้า
1๐
9
เปตอง
8
10 กรีฑา
14
11 เทเบิลเทนนิส
4

12

12

ผู้ประสาน
รวม

4
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4.2 มหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวยเอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ด้าเนินโครงการมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวยเอวบาง สร้างได้ ด้วยฮู
ลาฮูป เพื่อรณรงค์สร้าง กระแสการออกก้าลังกาย ในรูปแบบ การเต้นฮูลาฮูป และส่งเสริมการบูรณาการ องค์ความรู้ด้าน
การออกก้าลังกายกับการสร้างสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.
ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ด้าเนินโครงการมหกรรมสุขภาพดี ดังกล่าวฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2556 ในช่วงเวลา 15.00-16.30น. พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมและแบบลงทะเบียนส่ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
5.1 แจ้งผลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ้าปี 2556
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก้าหนดจัด
ประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ้าปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 17 มกราคม
2556 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประทานรางวัลในการประกวด จากองค์ประธาน
โครงการฯ แต่ละประเภท ดังนี้
1.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัล รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปี ที่
1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ตัวแทนคือ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัล รักษา
มาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ตัวแทนคือ บริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี ได้รับ
รางวัลดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*** พฤษภาคม – มิถุนายน 2556 คณะกรรมการระดับประเทศ ลงมาตรวจเยี่ยมให้คะแนนทุกประเภท
*** กรกฎาคม 2556 เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
5.2 การประกวดกิจกรรม “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ”
ประจ้าปี 2556
ก้าหนดให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนต้นแบบ จังหวัดละ 4 คู่ เข้าร่วมประกวด ในระดับภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี และประกวดระดับ ประเทศ ในระหว่าง
วันที่ 30 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2556 ณ เจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
5.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2013 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ จ้านวน 2 ทีม คือ รุ่น Junior และ
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รุ่น Pre-Teenage
5.4 รายงานผลการบ้าบัดรักษายาเสพติด ประจ้าเดือน มกราคม 2556
5.5 แผนต้อกระจก ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ที่
ว/ด/ป
รายละเอียด
เป้าหมาย (คน) F/U สถานที่
หมายเหตุ
1 9 ก.พ.56
ท้าการคัดกรองผู้ป่วย
4๐๐
- อาคารเอนกประสงค์ อ้าเภอในโซน 4
รพ.5๐ พรรษา ฯ
2

22 - 24 ก.พ. 56 ท้าการผ่าตัดตาผู้ป่วยต้อ
กระจก
(ทีมแพทย์จักษุภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

2๐๐

- อาคาร
เอนกประสงค์ แผนก
ผ่าตัด ชั้น 5
รพ. 5๐ พรรษา ฯ

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
6.1 ขอความร่วมมือทุกอ้าเภอ(ยกเว้น อ้าเภอเมืองอุบลราชธานีและวารินช้าราบ) ด้าเนินการตรวจสถานที่ผลิต
อาหารตามเกณฑ์จีเอ็มพี (GMP กฎหมาย) และ Primary GMP ให้แล้วเสร็จและรายงานผลการตรวจสถานที่ให้
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการตรวจสถาน ที่ผลิต
อาหารปี 56 ได้ที่ http://uploadfile.phoubon.in.th กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค รับ/ส่งข้อมูล...foodsafety
6.2 การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์จีเอ็มพี (GMP กฎหมาย) และ Primary GMP
อ้าเภอเมืองอุบลราชธานีและอ้าเภอวารินช้าราบ ด้าเนินการประสานภาคีเครือข่าย จากคณะวิทยาศาสตร์และ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการตรวจประเมิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ระดับอ้าเภอ ซึ่งจะมีการเตรียมความ
พร้อมภาคีเครือข่ายผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ก้าหนดออกตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2556
6.3 กพร.ก้าหนดตรวจประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย ประจ้าปีงบประมาณ 2555
7. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย
8. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนธันวาคม 2555
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.938 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.98
8.2 สรุปจ้านวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จ้าแนกรายรพ./อ้าเภอ และรายเดือน
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9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ขอให้ทุกอ้าเภอเร่งรัดการด้าเนินงานดังต่อไปนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการ DHS (คณะอ้านวยการและคณะท้างาน)
- ประชุมคณะท้างาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการ DHS
- จัดท้าฐานข้อมูลทุกประเภท (ทั้งระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ)
- ก้าหนดพื้นที่เน้นหนักในการจัดระบบหมอครอบครัวประจ้าตัวทุกครัวเรือน
(แพทย์ นสค อสม กสค)
ระดับเขตพัฒนาสาธารณสุข(โซน) ให้คัดเลือกโซนละ 1 อ้าเภอ
ระดับอ้าเภอ
ให้คัดเลือก 1 ต้าบล
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและ PCU รพช.ด้าเนินการทุกหมู่บ้าน
พื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายเน้นหนักให้ด้าเนินการ 1 หมู่บ้าน (โดยสอดคล้องกับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ)
- ก้าหนด One District One Project : ODOP ของแต่ละอ้าเภอ
9.2 รายงานผลการติดตามการขอรับงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ (Ontop payment)ปี 2556
10. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.1 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ระดับจังหวัด เพื่อการธ้ารงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ในวันที่ 1213 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลกรณ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1.โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับขั้นที่ 0-2 ผู้เข้าร่วมประชุมจ้านวน 11 คน โดยแบ่งออกเป็น
* วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 จ้านวน 5 คน
* วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 จ้านวน 6 คน
2.โรงพยาบาลที่อยู่ระดับขั้นที่ 3 Re-accredit ผู้เข้าร่วมประชุมวันละ 4 คน
11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
11.1 งานทันตสาธารณสุข
หมายก้าหนดการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมาลี จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ ยโสธร ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2556 ซึ่งจังหวัด
อุบลราชธานีมีก้าหนดเสด็จเยี่ยม วันที่ 16 มีนาคม 2556
11.2 แผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์
แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
** 7 กุมภาพันธ์ 2556 หมู่ที่ 6 บ้านเหล่างาม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร
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** 21 กุมภาพันธ์ 2556 หมู่ที่ 9 บ้านค้าอุดม ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย
แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่รายละเอียดตาม file แนบ(Plan dent car)
แผนออกให้บริการทันตกรรมในเรือนจ้า ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
11.3 สรุปผลการด้าเนินงาน เดือนธันวาคม 2555
11.3.1 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รายละเอียดตาม file
แนบ(Summary dent mobile)
11.3.2 รถทันตกรรมเคลื่อนที่รายละเอียดตาม file แนบ(Summary dent car)
12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการเยี่ยมบ้านส้าหรับ นสค.
13.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
13.1
การด้าเนินงานโครงการตรวจค้นหามะเร็งตับและท่อน้้าดี
13.1.1 รายงานผลการด้าเนินงานให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและ
ท่อน้้าดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ณ มกราคม 2556 มีการด้าเนินงานตรวจอัลตร้าซาวด์ 1,035 ราย พบ ปกติ 969 ราย
ผิดปกติ 1,084 ราย
13.1.2 แนวทางการส่งต่อเพื่อรับการรักษา กรณีพบความผิดปกติ Liver mass เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกต่อคนไข้ ขอ
ความร่วมมือท่านในการส่งผู้ป่วยไปรับบริการที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ในเช้าวันพฤหัส ของทุกอาทิตย์ โดย ให้
ประทับตราโครงการอัลตร้าซาวด์ค้นหามะเร็งตับและท่อน้้าดี ที่หน้าซอง และในใบส่งตัว (แจกให้ในที่ประชุมวันนี้) พร้อม
ระบุชื่อ พบนายแพทย์สิทธิพร ศศิวรรณพงศ์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และ 21 มีนาคม 2556 นี้ อาจารย์ติดราชการ
ยกเว้นการส่งตัวผู้ป่วยใน 2 วันดังกล่าว
13.1.3 แผนการออกด้าเนินงานตรวจอัลตร้าซาวด์ เดือน กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 อ้าเภอโพธิ์ไทร
13.2 การด้าเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก
สรุปผลการด้าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงานปี 2556 เป้าหมายไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 2๐ ภาพรวมทั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ท้าได้ร้อยละ 1.73 อ้าเภอที่มีผลการด้าเนินงานสูงสุดคือ อ้าเภอ เมือง ดอนมดแดง
กุดข้าวปุ้น ผลงาน ร้อยละ 6.62, 4.20, 3.70 ตามล้าดับผลงานสะสม 4 ปี ( ปี 2553- 2556) เป้าหมายไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 80
ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ท้าได้ร้อยละ 66.12 อ้าเภอที่มีผลการด้าเนินงานสูงสุดคือ อ.ดอนมดแดง เดชอุดม
เมือง ตามล้าดับ ผลงาน ร้อยละ 106.34 , 94.24 , 94.08 ตามล้าดับอ้าเภอที่ยังไม่มีผลการด้าเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก
ในปี 2556 จ้านวน 3 อ้าเภอ ได้แก่ นาเยีย บุณฑริก และ นาจะหลวย งบประมาณสนับสนุนการด้าเนินงานตรวจมะเร็ง
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ปากมดลูก ปี 2556 ให้ใช้เงิน PPA หรือ PPE ของเครือข่ายบริการฯ ที่ได้รับโอนจาก สปสช.ไปแล้ว โดย โรงพยาบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสไลด์ตรวจทั้งหมด
13.3 แผนการตรวจประเมินการด้าเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการท้างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ส้านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5 (อุบลราชธานี) ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี และทีมประเมิน
จังหวัดอุบลราชธานี วางแผนในการออกตรวจประเมินความเสี่ยงจากการท้างานของบุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่งก้าหนด
ออกด้าเนินงาน ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2556 นี้ โดย ประเมินเพื่อยกระดับ 4 แห่ง , ประเมินระดับ 5 จ้านวน 7
แห่ง ประเมินซ้้า (Reaccredit) จ้านวน 13 แห่ง
13.4 การด้าเนินงานโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
13.4.1 ผลการด้าเนินงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา ( 4 เดือน) เป้าหมายการด้าเนินงาน
ร้อยละ 60 ผลการด้าเนินงานในรอบ 4 เดือน แรก จากเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด 65,171 คน ด้าเนินการตรวจ
แล้ว 16,508 คน ร้อยละ 25.33 จ้านวนครั้งที่ออกปฏิบัติงาน 191 ครั้ง เฉลี่ยผู้รับบริการ 86.43 คนต่อครั้ง อ้าเภอที่มีผลการ
ด้าเนินงานครอบคุลมเป้าหมายมากที่สุดคือ อ้าเภอโขงเจียม ร้อยละ56.97 รองลงมาคือ อ้าเภอดอนมดแดง ร้อยละ 47.86
และ อ้าเภอ ตระการพืชผล ร้อยละ47.52
13.4.2 รายงานผลการด้าเนินงานส้ารวจข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ข้อมูล 22 อ้าเภอ
- ข้อมูลป่วย ลดลง 21.95 % ป่วยเบาหวาน 27.50% เบาหวานความดันโลหิตสูง 30.27% ความ
ดันโลหิตสูง 41.73%
- แยกระดับความรุนแรง
เบาหวานปกติ (คุมได้) 36.47% ระดับ 1 26.73%
ระดับ 2 14.62%
ระดับ 3 16.27%
มีภาวะแทรกซ้อน 5.91%
HT ปกติ (คุมได้) 46.07%
ระดับ 1 28.86%
ระดับ 2 9.2%
ระดับ 3 7.32 %
มีภาวะแทรกซ้อน 8.54 %
- การไปรับบริการที่ รพช 60.42% รพ.สต. 32.71% อื่นๆ (รพศ คลินิก) 6.87%
- เป้าหมาย ลดแออัด ผู้ป่วยไปรับบริการที่ รพ.สต. 60% ผ่านเกณฑ์ 5 อ้าเภอ เมือง เขื่องใน สว่าง
วีระวงศ์ นาเยีย น้้าขุ่น
- อ้าเภอที่ มี ผู้ป่วยไปรับบริการที่ รพ.สต. น้อยกว่า ร้อยละ 10 จ้านวน 4 อ้าเภอ เขมราฐ นาตาล
กุดข้าวปุ้น ส้าโรง
14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
14.1 สรุปผลการด้าเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2556
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 18 มกราคม 2556
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15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
6.1 สาธารณสุขอ้าเภอ
ไม่มี
6.2 โรงพยาบาล
ขอเชิญผู้อ้านวยการโรงพยาบาลประชุมหลังจากการประชุมนี้
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม
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