สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. นพ.ปราโมทย์ ศรีสาอาง
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4. พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
5. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นายอดุลย์ วรรณชาติ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
8. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวารินชาราบ
9. นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม
10. นายเทพ นันทพูลทรัพย์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ
11. นางสุทชยา แสงรุ่ง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
12. นางอรุณศรี ผลเพิ่ม
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
13. นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
14. นพ.สาโรช สมชอบ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
15. นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
16. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
17. นพ.อุดม โบจรัส
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
18. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
19. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
20. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาตาล
21. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
22. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
23. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาตาล
24. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
25. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสาโรง
26. นพ.วรุฒม์ เกตุศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
27. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
28. นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้ายืน
29. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้าขุ่น
30. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
31. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
32. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
33. นางราไพ สุวนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
34. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
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35. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
36. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
37. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
38. นางภัลลภา โสติถิสวัสดิ์
39. นายบดินทร์ บุญขันธ์
40. นางธิดารัตน์ บุญทรง
41. นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
42. นายทะนงศักดิ์ หลักเขต
43. นายสมัย พูลทอง
44. นายยุรวัฒ ทองผา
45. นายไชยา พรหมเกษ
46. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
47. นายธนายุทธ ศรไชย
48. นางศิวาภรณ์ เงินราง
49. นายณรงค์ แผลงศร
50. นายวานิช สายยืน
51. นายไพรัช จันทพันธ์
52. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
53. นายสัมพันธ์ กุลพร
54. นายธานินทร์ ไชยานุกูล
55. นายอุทัย นิปัจการสุนทร
56. นายบัณฑิต สร้อยคา
57. นายสุทิน กมลฤกษ์
58. นายวินัย แก้วพรหม
59. นายชูวิทย์ ธานี
60. นายจิตร มั่งมี
61. นายมัธยม สุพัฒน์
62. นายชวน จันทร์เลื่อน
63. นายอุทัย โมกข์ทิพย์
64. นายพีระพล เดชบุญ
65. นายสมบัติ มูลศรี
66. นายเกรียงไกร พื้นทอง
67. นายเสถียร ปวงสุข
68. นายสันติ ศรัทธาพันธ์
69. นายสันติ ฟักทอง
70. นายจารัส พรมบุญ
71. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
72. นายจารัส พรมบุญ
73. นายถนอม ผิวหอม
74. นายอลงกต ตังคะวานิช
75. นายธนศักดิ์ ธงศรี

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล
สาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุขอาเภอ ม่วงสามสิบ
สาธารณสุขอาเภอ เขื่องใน
สาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอาเภอตาลสุม
สาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
สาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
สาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอาเภอนาตาล
สาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอาเภอกุดข้าวปุ้น
สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
สาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอาเภอสิรินธร
สาธารณสุขอาเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอาเภอสาโรง
สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
สาธารณสุขอาเภอนาเยีย
สาธารณสุขอาเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอาเภอน้ายืน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
สาธารณสุขอาเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอกุดข้าวปุ้น
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโพธไทร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาตาล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสาโรง
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76. นายสุทัศน์ สีทน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
77. นายพลกฤต วรสันต์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
78. นายธีระยุทธ เผ่ากัณหา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาเยีย
79. นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
80. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นายปัญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นายวีระพันธ์ ซื่อสัตย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์คกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นายรังสรรค์ ศรีล้วน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางสาวมุทิตา วรรณชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางลาดวน ศรีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นายประพนธ์ บุญไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายวิษณุ สุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางพิสมัย วรรณชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางดวงเดือน จันทสุริยวิช เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. ทพ.วัชรวีย์ ธเนศเฉลิมพงศ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97.
98. นางณภัทร โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นางสาวอุทัย สมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นายประพนธ์ บุญไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นายอุดม พงษ์พิละ
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางปิยะพร บุญเกิด
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นางสาวสุภาวดี อัคคะเพชร แพทย์แผนไทย
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นายพิทักษ์ มูลประดับ
นิติกรปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นางเกตุสิรินทร์ ฉิมพลี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นางจินตพร เลิศกระโทก ผู้ประสานงานโครงการฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
110. นางสาวกัลยกร โชติชัย
ผู้ประสานงานโครงการฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
111. นายกัชษดิศษ์ ตาลจาลอง ผู้ประสานงานโครงการฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
112. นางสาวอภิรดี จิตแสวง เจ้าพนักงานธุรการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
113. นายสุระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
114. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
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115. นางสาวอังศุมาลิน นาคา นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลตาลสุม
116. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลตาลสุม
117. นางสุรภารัชต์ ทองหิน
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
118. ว่าที่ร.ต.หญิงวีนารินทร์ ดอกรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลดอนมดแดง
119. นายนิติชัย ทุมนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
120. นางสาวสุภาภรณ์ พุฒิผา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
121. นายอนันท์ สิงคิบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลเขมราฐ
122. นายศิวะพรรณ ญาณะพันธ์ จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
โรงพยาบาลนาตาล
123. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
124. นางศิริกัลย์ มะลัยทอง เจ้าพนักงานการเงินการบัญชีชานาญงาน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
125. นางจินตนา พงษ์พิละ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
126. นายคมกริช พิมพะกัน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลวารินชาราบ
127. นายวิษณุ จารูญพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
128. นายพลังยุทธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลโขงเจียม
129. นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลน้ายืน
130. นายปรีดา จาปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลนาจะหลวย
131. นางจิระนันทร์ นาคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
132. นางสุพัตรา อุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
โรงพยาบาลน้าขุ่น
133. นางรัฎฎิกรษ์ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชา นาญการ
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
134. นางทิพย์สุดา มณีเนตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
135. นางอรอุมา พลเขต
เจ้าพนักงานธุรการ
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
136. นายวรพงศ์ หงษ์ทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาลเขมราฐ
137. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาลสาโรง
138. นางยมลภัทร มะลิเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
139. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โรงพยาบาลโขงเจียม
140. นางสาวปราณี ชาววัง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
141. นางมาลัยพร พลสิมมา
จพ.เวชสถิติชานาญงาน
โรงพยาบาลนาเยีย
142. นายจันทร์ศิริ คาแสน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาลบุณฑริก
143. นางสาวมยุรี กุมภะกะ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลน้าขุ่น
144. นายอนุชา แสงเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
145. นางสาวขนิษฐา สุขเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
146. นางสาวปิยะนาถ สารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลนาเยีย
147. นางพวงเพชร สมสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลนาจะหลวย
148. นางราตรี ดาทวี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
149. นายชานาญ เหลากลม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.สิรินธร
150. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.ม่วงสามสิบ
151. นางสาวพัชรี ช่วงชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.ตาลสุม
152. นางสาวพิษธพร เติมบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.กุดข้าวปุ้น
153. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
154. นายณัฐพล ศรีสงคราม
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.สาโรง
155. นายภิศักดิ์ พรรณนาภพ นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.พิบูลมังสาหาร
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156. นายกิตติธเนศ นิธิวรเสฏฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
157. นางวีราภรณ์ คาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
158. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สสอ.เดชอุดม
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.น้าขุ่น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1. ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. ขอแสดงความยินดีกับสาธารณสุขอาเภอใหม่ 2 ท่าน
1. นายจิตร มั่งมี สาธารณสุขอาเภอนาเยีย
2. นายไชยา พรหมเกษ สาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
3. เรื่องแจ้งจากกระทรวงฯ
3.1 สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใย เรื่องความสะอาดของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ
ข้อสั่งการ : มอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แบ่งทีมตรวจความสะอาดของโรงพยาบาล
3.2 การดาเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)
3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561
3.4 TB ปลัดกระทรวงฯ จะติดตามประเด็นการดาเนินงานในที่ประชุม สป.สัญจร (พิษณุโลก)
26-27 กุมภาพันธ์ 2561
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง
รายละเอียดตามไฟล์ : Present_CFO_Jan.pdf
3.2 งบประมาณค่าเสื่อม
อยู่ในวาระกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สนง.สสจ.อบ.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นโยบายลดความแออัด
ขอให้ทบทวน สอบทานระบบการส่งต่อ จัดตั้งศูนย์ COD ใน รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ โดย
ทบทวนแต่ละ Node ควรทาหน้าที่อะไรบ้าง กาหนดวันประชุมแล้วแจ้งให้ทราบด้วย
ข้อสั่งการ : มอบรองฯพิทักษ์พงษ์ ดาเนินการ
4.2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงค์ 400 รูป ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2561
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุ่มงานบริหาร
การเงิน
1.การส่งงบทดลอง
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจาเดือน ธันวาคม 2560 หน่ว ยงานที่ยังไม่ส่ ง /ส่ งงบทดลองไม่ครบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : report finance.xlsx
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
- สสอ. ส่งครบ
โซน 2 - แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ โพธิ์ไทร
- สสอ. ส่งครบ
โซน 3 - แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร
- สสอ. ส่งครบ
โซน 4 - แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
- สสอ. ส่งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Score.xlsx
- รพช. แม่ข่ายที่มีคะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน มีจานวน 1 แห่ง คือ ตระการพืชผล
- รพ.สต. ลูกข่ายที่มคี ะแนนไม่เต็ม 50 คะแนน มีจานวน 4 แห่ง คือ เขื่องใน โขงเจียม
พิบูลมังสาหาร และ เดชอุดม
ข้อเสนอแนะ...
1. ขอให้ทุกเครือข่าย กาชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบ
ประจาเดือน ตลอดจนควบคุม กากับ ระบบการบันทึกบัญชี ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทั้งก่อน
และหลังการบันทึกบัญชี
2. Audit ผลการส่ง ตรวจสอบผลคะแนน ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย หากถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุง
แก้ไข ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่งนั้น
2. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจาเดือน กันยายน 2560 มีผลการประเมินดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ :
FAI61.xlsx
เดือนพฤศจิกายน 2560... โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ และ วารินชาราบ
เดือนธันวาคม 2560...
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ สาโรง
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ และ วารินชาราบ
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจาเดือนธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CFO.xlsx
สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2560 เกี่ยวกับ เงิน
บารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจาเป็น ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
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ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ
โซน 3 วารินชาราบ
- 69.10 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ
- 37.64 ล้านบาท
โซน 2 สาโรง
- 7.11 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นบวก คือ เดชอุดม บุณฑริก น้าขุ่น และน้ายืน
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ
โซน 3 วารินชาราบ
94.70 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม
72.63 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ
72.36 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
52.12 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ รายการ ที่
ไม่เป็นไปตามแผน โดยควบคุม กากับ อย่างเข้มงวด
2.3.รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : receiveable.xlsx
สถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 เกินกาหนดชดใช้หลักฐานเงินยืม จานวน
ทั้งสิ้น 1,066,448.00 บาท มีผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่าน กากับ ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้ยืมส่ง
หลักฐาน ชดใช้เงินยืม โดยด่วนต่อไป
3. การยื่นภาษีเงินได้ ปีภาษี 2560
3.1 งานการเงินฯส่งหนังสือรับรองเงินได้ ปี 2560 ของ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ ที่เบิกเงินทาง
สานัก งานสาธารณสุขจังหวัด โดยได้จัดส่งไปที่ สสอ.และ รพ.เรียบร้อยแล้ว ขอให้ดาเนินการ แจกจ่ายให้เจ้าตัว
หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ขอให้ประสานโดยตรงที่งานการเงิน 045-241920 ต่อไป
3.2 หนังสือรับรองการหักเงิน กบข. ปี 2560 ขณะอยู่ระหว่างดาเนินการของกองทุนฯ คาดว่าหนังสือรับรองฯ
จัดส่งถึง จังหวัด ประมาณต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แล้วจะดาเนินการแจกจ่ายให้หน่วยงานย่อยต่อไป
3.3 การยื่นแบบและชาระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
สานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชาระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีนายจ้าง
ยื่นแทนพนักงาน สาหรับการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2560 กรณีนายจ้างยื่น
แทน พนักงาน ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวก รวมเร็ว ประหยัดเวลา โดยเจ้าตัวต้องส่งข้อมูลแนบไฟล์ นามสกุล
xls ผ่านหน่วยงานสังกัด ให้ สนง.สสจ.อบ เพื่อดาเนินการแทน และส่งข้อมูลให้สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
ต่อไป โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
1.เลขประจาผู้เสียภาษีของผู้มีเงินได้
2.คานาหน้าชื่อ
3.ชื่อ-สกุล
4.จานวนเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)
5.จานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่นาส่ง
6.ค่าลดหย่อนอื่นๆ (ถ้ามี)
3.4 การยื่นแบบและชาระภาษีด้วยตนเอง ซึง่ ดาเนินการได้ทง้ั ทาง อินเตอร์เน็ต และที่สรรพากรพื้นที่ ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 9 เมษายน 2561
4. วาระประชุมเพิ่มเติม
งานการเงินกาลังดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนรอบ ตุลาคม 2560 คาดว่าจะสามารถรับเงินตกเบิกได้
ภายใน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5.2.1 กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Agenda
yut_ปรับ 30 มค61.pdf
5.2.2 สรุปผลการดาเนินงานค่าเสื่อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : 00การบริหารจัดการค่าเสื่อม
5.2.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบ Non UC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Non UC
ข้อสั่งการ :
1. เน้นย้าการเบิกจ่ายงบประมาณ Non UC ซึ่งท่านปลัดกระทรวงฯกาลังติดตามผลการดาเนินงาน
2. การดาเนินการประเด็นงบค่าเสื่อม งบลงทุน ในปี 2561 จังหวัดจะดาเนินการ กาหนดคุณลักษณะ
(Spec) กลาง และคณะกรรมการกลาง คาดว่าจะดาเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ 2562
มอบหมาย รองฯอดุลย์ วรรณชาติ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาล, ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ, เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
มอบหมาย นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ ผอ.โรงพยาบาลม่วงสามสิบ และสาธารณสุขอาเภอ กากับ
ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมรับการตรวจราชการฯ ครั้งที่ 1/2561 และขอเชิญ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง เข้าร่วมรับการตรวจราชการฯในวันที่ 5
และ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณ์โรคติดต่อ (โรคคางทูม อีสุกอีใส ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์
: cd1_cd_25012561.pdf
5.3.2 ผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
2.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : cd2_สรุปผลการ
ดาเนินงานวัณโรค_0161.pdf
2.2 ผลการคัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษา จาแนกรายอาเภอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : cd3_สรุปผล
การคัดกรองวัณโรค_0161.xls
5.3.3 ประชุม พัฒนาศักยภาพสาหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : same day Art.pdf
5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
5.4.1 ผลการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบาบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2560 จานวนทั้งหมด 5,019 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : file_Kanpat.pdf
5.4.2 การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ประจาเดือน มกราคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : file_Kanpat.pdf
5.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย
1.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กาหนดจัดประชุมแกนนานักเรียน นักศึกษา หารือแนวทาง
แก้ไขปัญหาการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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1.2 เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กาหนดจัดประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1.3 ร่วมออกหน่วย พอ.สว. เพื่อออกให้บริการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ความรู้ และให้
คาแนะนาในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ขอ อย.)
1.4 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กาหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ รพ.สต เขต10 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จ.อุบล (เปิดการประชุมและมอบนโยบาย
โดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)
2. งานทะเบียนใบอนุญาต
2.1 กาหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมริมน้า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสถานพยาบาล
ที่เข้าพิจารณาเพื่ออนุญาตรายใหม่ และแจ้งเลิกกิจการ
2.2 กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้า สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
3. งานบริหารเวชภัณฑ์
สรุปผลการดาเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 และ 2 ไตรมาส 1
ปีงบประมาณ 2561 และการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุเอกซเรย์) ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :
file3.1.ppt
5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
5.6.1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 มกราคม 2561)
 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 ผลงาน ไตรมาส 2
ผลงาน ร้อยละ 26.92 (ระดับประเทศ ร้อยละ 23.30 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 29.39)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : dent1 1.6-12ปี.pdf
 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผลงาน ร้อยละ 1.48 (ระดับประเทศ ร้อยละ 3.53 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 1.50)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : dent2.ปฐมภูมิ.pdf
 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ผลงาน ร้อยละ 25.71 (ระดับประเทศ ร้อยละ 11.83 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 17.35)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : dent3.เข้าถึงบริการ.pdf
5.6.2 งาน พอ . สว .
งาน พอ . สว .
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านแขมใต้ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
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5.7 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
5.7.1 แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี(Roadmap) ปีงบประมาณ 2561-2563 ได้มีหนังสือเวียนถึง
ท้องถิ่นจังหวัด นายอาเภอทุกอาเภอ ให้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม Roadmap
การจัดการสิ่งปฏิกูล ในส่วนสานักงานสาธารณสุขอาเภอให้รายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานรายไตรมาส
และทาบันทึกเสนอนายอาเภอทุกครั้ง ไตรมาสที่ 1 มีรายงานแล้ว 5 อาเภอ (เขื่องใน,เมืองใหม่ สาโรง, พิบูล,
นาเยีย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 1 waste61.pdf (file หนังสือสั่งการ) และ ไฟล์ 2
roadmap_waste61_080161.pdf (ppt.)
5.7.2 การประเมิน GREEN and CLEAN Hospital จะเริ่มออกประเมิน เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
เริ่มจากโรงพยาบาล ที่มีเป้าหมายการยกระดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 3 CG.pdf
5.7.3 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA มี
เทศบาลที่หมดอายุการรับรองจานวน 20 เทศบาล ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เทศบาลสมัคร
เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ของเทศบาลและ ประชาชนในพื้นที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 4EHA.pdf
5.8 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ

ไม่มีวาระการประชุม

5.9 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไม่มีวาระการประชุม

5.10 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
1.1 สถานการณ์ การรับรอง HA จังหวัดอุบลราชธานี
***โรงพยาบาลรพ.นาตาล ผ่านการรับรอง ขั้น 1
1.2 แผนการดาเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรอง
1.2.1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่าย ในโรงพยาบาลเป้าหมาย ขั้น 2 โดยเดือน กุมภาพันธ์ 2561
มีแผนการออกเยี่ยม โดยทีม QLN ดังนี้
o วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กาหนดการเยี่ยมโดยทีม QLN ที่ รพ.โพธิ์ไทร
o วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 กาหนดการเยี่ยมโดยทีม QLN ที่ รพ.ทุ่งศรีอุดม
1.2.2 โรงพยาบาลขั้น 3 ที่ต้องธารงสภาพ 2 แห่ง มีแผนดาเนินการ ออกเยี่ยมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมพี่เลี้ยง
QRT เฉพาะด้าน ดังนี้
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
กาหนดการเยี่ยม รพ.สิรินธร (ประเมิน Re-ac วันที่ 7-8 มีนาคม รอการยืนยัน สรพ.)
 วันที่ 23 มีนาคม 2561
กาหนดการเยี่ยม รพ.ดอนมดแดง (ประเมิน Re-ac 19-20 เมษายน 2561 รอการยืนยันสรพ.)
2. การพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC)
2.1 จานวนแพทย์อบรมระยะสั้นหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวจานวน 11คน (รุ่น 7 = 2 คน, รุ่น 8 = 6คน, รุ่น 9
= 3 คน) รายชื่อตามเอกสารแนบ (รายชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นปี 61.xlsx)
2.2 เขตสุขภาพที่ 10 ให้ทุกอาเภอสารวจจานวนบุคลากรตาม Major Criteria ใน PCC Catchment Area ตาม
แบบฟอร์มเอกสารแนบ (อัตรากาลังใน PCC.xlsx) ส่งมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ E-mail :
DHSubon@Gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
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3. การพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว
เขตสุขภาพที่ 10 ให้ทุกอาเภอยืนยันเป้าหมายการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ปี 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Goal เป้าหมาย รพ.สต.ติดดาว61.xlsx หากมีการปรับเปลี่ยนให้แจ้งมายังกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ E-mail: DHSubon@Gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
4. มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
กาหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดประจาปี 2561
ลาดับ
วัน / เดือน /ปี
เป้าหมาย
1
13 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลนาเยีย
2
15 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3
20 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลน้ายืน
4
21 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลโขงเจียม
5
22 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
6
26 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
7
28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายส่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ (Checklist-MT 2560)
ให้คณะกรรมการก่อนวันการประเมิน 1 สัปดาห์
5. มาตรฐานงานห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กาหนดการส่งและตรวจ ตัวอย่าง
EQA ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ของงานห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ
ตาบล ปีงบประมาณ 2561 โดยศูนย์วิทย์ฯ วันที่ 30 มกราคม 2561 รพ. ทุกแห่งตรวจสอบการรายงานผลการ
ตรวจทุกรายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รพ.ทุกแห่งรวบรวมข้อมูลการตรวจทุกรายการส่งศูนย์วิทย์ฯ
5.12 กลุ่มงานนิติการ
รายงานผลการดาเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาเดือน มกราคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์
: Justice_Jan61.ppt
5.13 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
5.14 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

5.14.1 สรุป CMI เดือนธันวาคม 2560 จาแนกราย รพ. Excel ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : CMI ธันวาคม
60.xlsx
5.14.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค.60 – ธค.60 Excel ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 170184_61-งบกองทุน IP
1) SumAdjRW รายจังหวัด
2) จานวนส่งข้อมูล
3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล
4) ชดเชยรายจังหวัด
5) ชดเชยรายโรงพยาบาล
6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพยาบาล
7) ข้อมูล 5 อันดับโรคแรกราย รพ.
5.14.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนธันวาคม 2560
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.967 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : coverageuc6101.pptx ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
ร้อยละ 99.997 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : coverageuc6101.xlsx
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5.15 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ข้อมูลผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Patpanthai.pdf
5.16 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
5.16.1 ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ด้ว ยส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดอุบ ลราชธานี ได้รับข้อสั่ งการจากจังหวัดอุบลราชธานี ให้ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ร้านค้า สถานบริการ สถาน
ประกอบการ ร้ านอาหาร และหน่ ว ยงานอื่ นๆ ที่ก ฎหมายกาหนดไว้ จึ ง ขอให้ ท่านดาเนิน การออกตรวจ
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในร้านค้า สถานประกอบการร้านอาหาร และสถานที่อื่น
ตาม ที่กฎหมายกาหนดไว้ และรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้รายงานต่อผู้ว่าราชการในโอกาสต่อไป
5.16.2 การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ สคร 10. จัดประชุมพัฒนา ศักยภาพบุคลกร ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จึงขอความเชิญ บุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จานวน 2 คน คือจาก
สนง.สาธารณสุข อาเภอละ 1 คน และ สถานีตารวจภูธรในแต่ละอาเภอ (ระดับอาเภอ)จานวน 1 คน เข้าร่วม
ประชุม ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี และโปรดแจ้งรายชื่อให้กลุ่ม
งานควบคุม โรคไม่ติดต่อ ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2561
5.16.3 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากโรงพยาบาล ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความ
ดัน โลหิตสูง ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมศรีลาดวน จังหวัดศรีสะเกษ
5.16.4 การประเมินตนเอง เพื่อค้นหาแบบอย่างที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการดาเนินงาน โรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD)
กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคไม่ติดต่อ กาหนดให้เครือข่ายบริการทุกอาเภอ ประเมินตนเอง เพื่อค้นหาแบบอย่าง
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการดาเนินงาน โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) โดยขอความ
ร่วมมือในการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่งกลับไปที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทางอีเมล์ ncdssjubon@gmail.com ,
pomwank@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักสาธารณสุขอาเภอ
6.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาล
แจ้งให้ทราบ : ประธานกลุ่มผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนคนใหม่ นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
6.2 สาธารณสุขอาเภอ
ข้อหารือ : 1. แนวทางการจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
2. การจัดการขยะ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 โครงการปั่นจักรยานหาทุนทรัพย์สนับสนุน รพ.สต. รพช. ในถิ่นทุรกันดาร โดย นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
รองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

