สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 / 2555
วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายลําพูน ฉวีรักษ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นส.จินตนา กาญจนบัตร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
5. นางพันธทิพย โกศัลวัฒน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6. นางอัจฉรา ชาญนภ
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
7. นางจิรังกูร ณัฐรังษี
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7อุบลราชธานี
8. นายวสันต วงษอนันต
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
9. นางรุงอรุณ กระมุทกาญจน
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ
10. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
11. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
12. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
13. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
14. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
15. นางหรรษา ชืน่ ชูผล
หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
16. นางนภาพร จันทนบ
หัวหนากลุมงานการแพทย
17. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
18. นพ.สุทธินันท โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
19. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
20. นางอภัย มุสกิ า
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
21. นางเพ็ญพักตร พิมพจันทร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
22. นายพิทกั ษ ทองทวน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
23. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
24. ทพ.เทธัส หนูวัฒนา
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
25. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
26. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม
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27. นางไพรสุรีย บุญหอ
28. พญ.ปทมา สงวนตระกูล
29. นายธานินทร ไชยานุกูล
30. นายสมัย พูลทอง
31. นายวานิช สายยืน
32. นายธนายุทธ ศรไชย
33. นายสัมพันธ กุลพร
34. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
35. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
36. นางศิวาภรณ เงินราง
37. นายไพรัช จันทพันธ
38. นายอดุลย วรรณชาติ
39. นายทองอินทร ชัยธานี
40. นายประวิทย พันธจูม
41. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
42. นายวินัย แกวพรหม
43. นายมัธยม สุพัฒน
44. นายบัณฑิต สรอยคํา
45. นายชูวิทย ธานี
46. นายชวน จันทรเลื่อน
47. นายพีระพล เดชบุญ
48. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
49. นายวิชิต พุมจันทร
50. นายสันติ ศรัทธาพันธ
51. นายธีระวัฒน วีระพันธ
52. นายสุทัศน สีทน
53. นายประยงค สุดสุข
54. นายพลกฤต วรสันต
55. นายสมบัติ มูลศรี
56. นายธนศักดิ์ ธงศรี
57. นายสากล สีทากุล
58. นายรัชพล ตังคะวานิช
59. นายณัทกร วิทิตถิรานันท
60. นายไชยา พรหมเกษ
61. นายประจักษ สุพรหม

แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางฯ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
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62. นายอุทัย โมกขทิพย
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
63. นายเจริญศักดิ์ ศรีธัญรัตน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
64. นางดารณี เผาผา
จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
65. นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
66. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
67. นางสุชารัตน ดวงแกว นักวิเคราะหนโยบายฯชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
68. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
69. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นางจิติสุข กอนจันทร จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นส.ภูริดา พลศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นางนิภากร ธานี
จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางพิสมัย รากวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุลนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางฉัฏฉวี ใจแกว
80. นางวิภาลักษณ ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นายคมกริช ละคร
ทันตแพทยชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางวราภรณ วิตตะ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นส.กิตติยาพร ทองไทย เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางพัชราภรณ กิ่งแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นายคมกริช ละคร
ทันตแพทยชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นายระวี แววศรี
89. นางจิรวัฒน สุสิงห
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางสาวอุบลรัตน บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายจักรพันธ บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นส.อําไพ มาติวงศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นายปยะมิตร สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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97. นางสุกัญญา หะซะนี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
98. นางรสสุคนธ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
99. นายอุดม พงษพิละ
จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน
100. นส.จุฑารัตน ฉิมพลี นักการแพทยแผนไทย
101. นส.ศริญญา อุมาลี
นักการแพทยแผนไทย
102. นางอัจฉรา แชมชอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
103. นางพัฒนพร อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
104. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไป
105. นายวิระ พวงจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
106. นางทองพรรณ ภักดี นักจัดการงานทั่วไป
107. นส.สุภาภรณ พุฒผา นักจัดการงานทั่วไป
108. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข
109. นางพัชรา เดชาวัตร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
110. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
111. นางสาวนภาพร พรมภักดี นักวิชาการสาธารณสุข
112. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป
113. นางวาสนา พิมพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
114. นส.รัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
115. นส.ปอมเพชร ศิริผาลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
116. นายชนะจิต สุวรรณสุข นักวิชาการสาธารณสุข
117. นายพงศภณย ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
118. นส.แพรพิลาส ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
119. นายรังสรรค ศรีลวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
120. นายสันต ปกทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
121. นายจิระศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
122. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
123. นายวิษณุพร รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
124. นางพรพรรณ ภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
125. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
126. นางอมรวรรณ บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
127. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข
128. นายเจริญชัย คําแฝง นักวิชาการสาธารณสุข
129. นางอภัย มุสกิ า
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
130. นายวิษณุ จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
131. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุข

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
รพ.เขื่องใน
รพ.เขื่องใน
รพ.ตาลสุม
สสอ.โพธิ์ไทร
รพ.มวงสามสิบ
รพ.ตระการพืชผล
รพ.มวงสามสิบ
รพ.ดอนมดแดง
สสอ.ตาลสุม
รพ.กุดขาวปุน
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.เขมราฐ
รพ.เขมราฐ
สสอ.ศรีเมืองใหม
สสอ.กุดขาวปุน
สสอ.กุดขาวปุน
รพ.นาตาล
สสอ.สําโรง
รพ.วารินชําราบ
สสอ.ตระการพืชผล
รพ.มวงสามสิบ
สสอ.สําโรง
สสอ.สวางฯ
สสอ.นาเยีย
รพ.วารินชําราบ
รพ.โพธิ์ไทร
รพ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.ตาลสุม
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132. นายปรีดา สืบสิงห
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รพ.วารินชําราบ
133. นางสุดาพรรณ ประคองพันธ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สสอ.นาเยีย
134. นายจําลอง ผองจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รพ.สําโรง
135. นายณรงคชัย วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สิรินธร
136. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.โขงเจียม
137. นายกิตติธเนศ นิธิวรเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอเขื่องใน
138. นางเนตรนภิส พันธวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.มวงสามสิบ
139. นางภิณญญากาญจน เผาภูรี จพ.ธุรการชํานาญงาน
รพ.ทุงศรีอุดม
140. นางพิชญสุดากานต รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รพ.น้ํายืน
141. นายอนุสิฐ เกาะประทุม จพ.ธุรการชํานาญงาน
รพ.ทุงศรีอุดม
142. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เดชอุดม
143. นายสุพล การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.ตระการพืชผล
144. นายอาณัติ บัวขาว
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.บุณฑริก
145. นส.สุธามาศ นินพัฒน จพ.ธุรการชํานาญงาน
รพ.กุดขาวปุน
146. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.สิรินธร
147. นายวรายุธ เลิศแลว
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รพ.โขงเจียม
148. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ทุงศรีอุดม
149. นางสาวอรพรรณ สานุสันต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ําขุน
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีขอความรวมมือแตงกายดวยดวยเสื้อยางนาในหวงเดือน
เมษายน 2555
2.เชิญรวมเฉลิมฉลองพุทธชยัญตรี วันที่ 29 พฤภาคม- 4 มิถุนายน 2555
3.วั น ที่ 31 มี น าคม 2555
ท า นรองนายกเฉลิ ม อยู บํ า รุง มีกํ า หนดตรวจราชการที่ จัง หวั ด
อุบลราชธานี ขอเชิญหัวหนาสวนราชการเขารวมประชุม ณ หองประชุมไพรพะยอม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมีวาระประชุมติดตาม
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี
การรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 1/2555 อยูระหวางดําเนินการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต
ของทางวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุมงานบริหาร
งานการเจาหนาที่
1.มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ กรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว ในกลุมแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ทีบ่ รรจุ
ใหม ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2555 เปนตนไป
งานการเงิน
2.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กุมภาพันธ 2555
โซน 1 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย - ที่สงไมครบ คือ เขื่องใน
- ไมสงคือ ตาลสุม
- สสอ. ไมสง คือ ตาลสุม
โซน 2 - แมขาย สงครบทุกแหง
-ลูกขาย -ที่สงไมครบ คือ ตระการพืชผล กุดขาวปุน ศรีเมืองใหม
-ไมสงคือ นาตาล
-สสอ. สงครบทุกแหง
โซน 3 -แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย -ที่สงไมครบ คือ สําโรง วารินชําราบ
-ไมสงคือโขงเจียม
-สสอ. ไมสงคือ สวางวีระวงศ
โซน 4 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย -ที่สงไมครบ คือ บุญฑริก เดชอุดม นาจะหลวย ทุงศรีอุดม น้ํายืน
- สสอ. สงครบทุกแหง
ขอใหสสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบ ใหทันตาม
กําหนด ทุกประจํา เดือนและใหมีการตรวจสอบผลการ สงดวยวา สงผานหรือไม อยางไร โดยปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ ทุกเดือน
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2.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง
2.2.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ไตรมาสที่ 1/2555 มีผล
การประเมินดังนี้
2.2.1.1 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 11 แหง คือ มวงสามสิบ 50พรรษา ตระการ
พืชผล เขมราฐ โพธิ์ไทร นาตาล ศรีเมืองใหม สิรินธร โขงเจียม สําโรง และ พิบูลมังสาหาร
2.2.1.2 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 จํานวน 2 แหง คือ ทุงศรีอุดม และวารินชําราบ
2.2.1.3 โรงพยาบาลที่มีสถานการณการเงินระดับปกติ จํานวน 1 แหง คือ เขื่องใน และในงวดประจําเดือน
กุมภาพันธ 2555 จังหวัดไดเฝาระวังการเงินการคลังโรงพยาบาลตาม เกณฑ FAI พบวา กลุมที่มีความเสี่ยงระดับ 7
มีเพิ่มมากขึ้นจาก 8 โรงพยาบาลเปน11 โรงพยาบาล
2.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือนมกราคม 2555
แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับ 29 กุมภาพันธ 2555
เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง จากขอมูลพบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทนุ
สํารอง เปนลบ จํานวน 14 แหง
โซน 1 คือ มวงสามสิบ 50พรรษา ดอนมดแดง ตาลสุม
โซน 2 คือ ทุกแหง
โซน 3 คือ ทุกแหง
โซน 4 คือ เดชอุดม ทุงศรีอุดม
3. ตาราง CFO ประจําเดือนกุมภาพันธ 2555 จากขอมูลพบวา
โซน 1 ไมสง คือ ดอนมดแดง
โซน 2 ไมสง คือ ตระการพืชผล นาตาล
โซน 3 สงครบทุกแหง
โซน 4 สงครบทุกแหง
4 การติดตามการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ป 2555 อําเภอที่ยัง ไมมีการวางฏีกา เบิกเงิน คือ click ดู
รายละเอียด
โซน 1 คือ สสอ.มวงสามสิบ สสอ.เขื่องใน,ตาลสุม
โซน 2 คือ สสอ.ตระการพืชผล, นาตาล,โพธิ์ไทร
โซน 3 คือ สสอ.พิบูลมังสาหาร, โขงเจียม, สิรินธร, นาเยีย, สวางวีระวงศ
โซน 4 คือ สสอ.เดชอุดม สสอ.บุณฑริก สสอ.น้ํายืน สสอ.น้ําขุน
จากการประชุมประจําเดือนไดแจงให สสอ.วางเบิกภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และจังหวัดไดเรงรัดในที่
ประชุมประจําเดือนกลุมงานบริหาร วันที่ 9 มีนาคม 2555 ใหวางฏีกาเบิก / ยืม ดวนทีส่ ุด เพื่อจังหวัดจะตรวจสอบ
และเบิกจายผานระบบ GFMIS ใหทนั วันที่ 31 มีนาคม 2555
5. ติดตามการเบิกจายเงินโครงการเยียวยา จ.ปทุมธานี ป 2555 แยก อําเภอ และโรงพยาบาลอําเภอที่ยงั ไมมีการ
วางฏีกาเบิกเงิน คือ
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โซน 1 – ครบ
โซน 2 สสอ.ตระการพืชผล
โซน 3 สสอ.สิรินธร
โซน 4 สสอ.น้ํายืน
และ กลุมงานในสสจ.
จากการประชุมประจําเดือนไดแจงให สสอ.วางฏีกา 350 พรอมหลักฐานคาใชจาย เดินทาง ไปราชการ
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ และจังหวัด ไดเรงรัด ในที่ประชุม ประจําเดือน กลุมงาน บริหาร วันที่ 9 มีนาคม 255
ไดขยายเวลาวางเบิกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อจังหวัดจะ ตรวจสอบและเบิกจายผานระบบ GFMIS ใหทนั
วันที่ 31 มีนาคม 2555
โรงพยาบาลที่ยังไมมีการวางฏีกาเบิกเงินคือ
โซน 1 ไมมีการวางเบิก ( รพศ.,รพ.50พรรษา รพ.มวงสามสิบ รพ.เขื่องใน รพ.ตาลสุม )
สวนรพ.ดอนมดแดง ไมไดรับจัดสรร
โซน 2 รพ.เขมราฐ รพ.กุดขาวปุน รพ.นาตาล
โซน 3 ไมมีการวางเบิก (รพ.พิบูลฯ รพ.โขงเจียม รพ.สิรินธร รพ.วารินชําราบ) สวนรพ.สําโรง
ไมไดรับจัดสรร
โซน 4 ไมมีการวางเบิก (รพ.เดชอุดม, รพ.บุณฑริก, รพ.นาจะหลวย, รพ.น้ํายืน, รพ.ทุงศรีอุดม)
จากการประชุมประจําเดือนไดแจงให รพ.วางฎีกา 350 ตามเงื่อนไข
1.ชําระหนี้องคการป 2555 เปนลําดับแรก
2.ที่เหลือชําระหนี้บริษัทฯ เปนลําดับรอง
3.วางฏีกา 350 พรอมใบสําคัญชุดจัดซื้อ และทําหนังสือราชการแนบสําเนาใบสําคัญซื้อ สงพัสดุ
เพื่อทําหลักผูขายและใบ PO
4. จังหวัดจะวางเบิกจากระบบ GFMIS ภายในวันที่ 31มีนาคม 2555
2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 ความกาวหนาแผนงานงบประมาณ
2.1.1 งบประมาณ รพ.สต เหลือ 6 โครงการ(ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555)
2.2 การประกวด สสอ.,รพ.สต. ดีเดนระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2555
จังหวัดกําหนดออกประกวดคัดเลือกระหวางวันที่ 23-26 เมษายน 2555 ขอใหอําเภอที่เปน
ตัวแทน ในแตละโซนเตรียมพรอมรับการประกวดดังนี้
โซนที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2555 โซนที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2555
โซนที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2555 โซนที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2555
2.3 แจงแบบประเมินหมูบานจัดการสุขภาพป 2555 ขอใหดําเนินการประเมินหมูบานจัดการ
สุขภาพโดยใชแบบประเมินใหมของป 2555 โดยกรม สบส.ไดจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม รวม 6 ขอ คะแนนเต็ม 10
คะแนน เกณฑตองผานไมนอยกวา รอยละ 60
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ซึ่งในหวงเดือนเมษายน 2555 อําเภอ ตองดําเนินการประเมินรับรองหมูบาน เปาหมายป
2555 หากผานเกณฑใหแจงจังหวัด(กลุมยุทธฯ)ทราบ เพื่อจัดทําแผนออกประเมินรับรองโดยเปดใหจองวัน
ประเมินฯในระหวางวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2555(ยกเวนวันหยุดราชการ) โดยกรรมการระดับจังหวัดตอไป
2.4 การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพป 2555 มีนาคม 2555 อําเภอสงรายชื่อตําบลเปาหมาย
(1อําเภอ 1 ตําบล)
มีนาคม-มิถุนายน 2555 จัดทําขอตกลงในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ
กรกฏาคม 2555 ติดตามสนับสนุนจากทีมจังหวัด/
31 สิงหาคม 2555 สงรายงานถึงศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน (แบบรายงาน
ตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย) คัดเลือกพื้นที่ตําบลจัดการฯ รวมเวทีสรุปผลระดับประเทศ
2.4 การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพป 2555
มีนาคม 2555 อําเภอสงรายชือ่ ตําบลเปาหมาย(1อําเภอ 1 ตําบล)
มีนาคม-มิถุนายน 2555 จัดทําขอตกลงในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ
กรกฏาคม 2555 ติดตามสนับสนุนจากทีมจังหวัด/ภาค
31 สิงหาคม 2555 - สงรายงานถึงศูนย ฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
(แบบรายงานตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย)
คัดเลือกพื้นที่ตําบลจัดการฯ รวมเวทีสรุปผลระดับประเทศ
2.5 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
สปสช.ไดโอนเงินใหกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นทุกแหงแลว ตั้งแตวนั ที่ 20
กุมภาพันธ 2555 ขอใหประสานกองทุนฯเพื่อปรับยอดเงิน ในบัญชี และพิจารณา อนุมัติ แผนงาน โครงการของ
กองทุนในป 2555 ตอไป
3. กลุมงานควบคุมโรค
รายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา
สรุปผลการดําเนินงานควบคุมโรควัณโรค ในเดือนกุมภาพันธผูปวยรายใหม 79 ราย
สูงสุดพบที่ อ.เดชอุดม audit ตามเกณฑ Vct พบจํานวน 1 รายที่ อ.สิรินธร ดําเนินการคัดกรองตรวจเสมหะผูสัมผัส
รวมบานภาพรวมรอยละ 75 มี 3 อําเภอที่ดาํ เนินการยังไมไดตามเปาหมาย
ผลการเยี่ยมบานเขมขน 2 เดือนแรกผลงาน ภาพรวมรอยละ 50 Success(7 เดือน) ภาพรวม
ของจังหวัด รอยละ 92.6
4. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
4.1 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ไดดาํ เนินงานการพัฒนาเครือขายบริการทารกแรกเกิด เพื่อเพิ่มศักยภาพหนวยบริการ ไดจัดการประชุม
การพัฒนาเครือขายบริการทารกแรกเกิด ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุนียแกรนด
จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผูรับผิดชอบจากหนวย บริการ ดังนี้
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (กุมารแพทย 6 คน , พยาบาล 14 คน)
2. โรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง ๆ ละแพทย 1 คน, พยาบาล 2 คน
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4.2 สรุปผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขเขตสามัคคีเขต13
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน กีฬา
สาธารณสุขสามัคคีเขต13 ในระหวางวันที่ 22-24 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดศรีสะเกษ มีนักกีฬา ไดเปนตัวแทนเขต13
เขารวมการแขงขัน ในระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือและระดับกระทรวง รวมทั้งสิ้น 114 คน ตามชนิดกีฬา ดังนี้
1.ฟุตซอลอาวุโสชาย
7.ตะกรอหญิง
2.วอลเลยบอลชายหาดหญิง
8.แบดมินตัน
3.ปาเปาทีมชาย
9.ปาเปาทีมหญิง
4.หมากฮอสหญิง
10.วายน้าํ
5.เทนนิส
11. กรีฑา
6 เทเบิลเทนนิส
12. เปตอง
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.1 การคัดเลือก ToBe Number One Idol จังหวัดอุบลราชธานี มีตัวแทนเขารวมประกวด 1 คน เริ่มโหวต
วันที่ 21 เมษายน 2555
5.2 วันที่ 31 มีนาคม 2555 เชิญรับฟงบรรยาย นโยบายยาเสพติด โดย..รองนายกรัฐมนตรีเฉลิม อยูบํารุง
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค
6.1 กลุมงานคุมครองฯ จะจัดประชุมรานยาประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ณ หอง
บอลรูม C โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ ตัง้ แตเวลา 08.30 น. ขอเชิญเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบงาน คบส.
ทุกอําเภอเขารวมประชุม และประสานรานยาทุกแหง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขารวมประชุมดวย
6.2 ขอความรวมมือเรงรัดดําเนินการตามโครงการอาหารปลอดภัย
7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
7.1 ขอขอบคุณคณะทํางาน การประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 6ระหวางวันที่ 7 –
9 มีนาคม 2555
7.2 สรุปผลการดําเนินงาน การประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 6
7.3 กรอบและแนวทางการดําเนินงานชวงเทศกาลสงกรานต 2555 แนวทางการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข
o แนวทางการเก็บขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวต
ิ ชวงเทศกาลสงกรานต 2555
o รายชื่อ รพ.เครือขายระบบเฝาระวังการบาดเจ็บที่สงขอมูลรายงาน IS
o แนวทางสํารวจการขายสุราในสถานที่และเวลาที่หามขายชวงเทศกาลสงกรานต 2555
o แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบต
ั ิเหตุทางถนน
8. กลุมงานประกันสุขภาพ
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกุมภาพันธ 2555 ขอมูลจังหวัด รอยละ 99.98 (ไมนํา
คาวางงวดที่ 4 มาคิดความครอบคลุม) ขอมูล สปสช. รอยละ 99.951
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9. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
1. นโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เรงรัดในป 2555 “รวมคิด รวมสราง รพ.สต.+
ศสม คุณภาพ”
2. แนวทางการสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง
(ศสม.) คุณภาพแมแบบ
3.ขอใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ โดยมีตัวชีว้ ัดการพัฒนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ตามตัวชี้วัด ๖ ขอ ดังตอไปนี้
3.1 มีระบบขอมูลสุขภาพผูปวยในพืน้ ที่ที่เปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงระหวาง รพ.
สต. /ศสม.กับโรงพยาบาลแมขายได
3.2 อัตราสวนการใชบริการผูปวยนอกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ใชบริการที่
รพ.สต. /ศสม.เทียบกับรพ.แมขาย (มากกวา 60:40)
3.3 มีบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคพื้นฐานไดตามเกณฑมาตรฐาน เชน EPI,
ANC,Pap smear, คัดกรองโรคเรื้อรัง
1.ความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง DM&HT มากกวาหรือเทากับ 90%
2.ความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มากกวาหรือเทากับ 20%
3.รอยละทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย(LBW) นอยกวาหรือเทากับ 7%
4.ความครอบคลุมการให EPI Vaccine
มากกวาหรือเทากับ 90%
5.ANC ครั้งแรกอายุครรภ ไมเกิน12 สัปดาห มากกวาหรือเทากับ 60%
6.อัตราผูปวยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C นอยกวา 7มากกวาหรือเทากับ 35%
3.4 รอยละของประชากรในทะเบียนกลุมที่ตองการดูแลพิเศษ เชน ผูปว ย Palliative care
ผูปวยมะเร็ง ผูปวยโรคเอดส ผูปวยจิตเวช ผูป วยวัณโรค ผูพิการ ผูสูงอายุ และโรคเรื้อรัง ไดรับการเยีย่ มบานตาม
มาตรฐานการใหบริการ (รอยละ 80) (เนนการมีทะเบียนกลุมเสี่ยง และใชเกณฑการเยี่ยมบานตามขอ 4)
3.5 มีบริการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการสําหรับโรคเบื้องตน/โรคเรื้อรังและมีระบบ
สงตอสําหรับสิ่งสงตรวจไปยังโรงพยาบาลแมขาย
3.6 ผูปวยและกลุมเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
3.6.1 รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนที่ รพ.สต./
ศสม. เพิ่มขึ้น (รอยละ 10) เพื่อลดความแออัดของผูปวยโรคเรื้อรัง ในโรงพยาบาล โดยการยายผูปว ย โรคเรื้อรัง
จากโรงพยาบาลแมขายไปสู รพ.สต./ศสม.
3.6.2 รอยละของจํานวนผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาล
แมขาย ที่สงกลับ ไปรับการดูแลที่ รพ.สต./ศสม.เพิ่มขึ้น
3.6.3 รอยละของประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงไดรับการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชแบบเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ (ของกองสุขศึกษา) เปนเครือ่ งมือและมี
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อสม.เปนพี่เลี้ยง(รอยละ 60) (เนนการดําเนินงานตาม กระบวนการหมูบาน จัดการสุขภาพ ที่มีการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรม และ มี อสม.เปนพี่เลี้ยง โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ ศสม./รพ.สต. ขนาดใหญตองพัฒนา อสม. 10 %
ใหเปน อสม.เชี่ยวชาญ และพัฒนา 10 % ของ อสม.เชี่ยวชาญ ใหเปน อสม.ทรงคุณวุฒิ)
4. ขอใหทุกอําเภอใชเกณฑการเยี่ยมบานดังตอไปนี้ เปนแนวทางเยีย่ มบานในชุมชน
-เกณฑจังหวัดอุบลราชธานี(ปรับปรุงจากจังหวัดอุตรดิตถ)
-เกณฑสํานักการพยาบาล
5.ใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแตละระดับ เพื่อการพัฒนา ที่
ยั่งยืน
10. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.1 สรุปผลความกาวหนาการดําเนินงาน PMQA ประจําเดือน มีนาคม 2555 กลุมงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและคุณภาพบริการขอรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน PMQA ประจําเดือน มีนาคม 2555
10.2 สบช.ขอประชาสัมพันธการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
10.2.1 ประชาสัมพันธการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัย
ใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข “ ระบบรับกลาง ( Admission.) โดยสมัครผานระบบ internet และดูรายละเอียดได
ที่ Website http//: admission.pi.in.th ในระหวางวันที่ 1-20 เมษายน 2555
10.2.1 ประชาสัมพันธการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข) โครงการรวมผลิตเพื่อปฏิบัติงานใน รพ.สต. ของวิทยาลัยใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสมัครที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ในระหวาง วันที่ 2-20 เมษายน 2555
และสามารถดูรายละเอียดที่ Website http//: admission.pi.in.th ษายน 2555 ซึ่งประกอบไปดวยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 5 หลักสูตร,หลักสูตรต่ํากวาปริญญาตรี 6 หลักสูตร
10.3 กําหนดการปฐมบุคลากรจบใหม ประจําปงบประมาณ 2555 ในเดือน เมษายน 2555
10.4 งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
10.4.1 วันที่ 10-11 เมษายน ๒๕๕๕ สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการจะจัดประชุมโครงการ
“KM ระดับจังหวัดเพื่อธํารงบันไดขั้นที่ 2 สู HA” โดยมีกลุมเปาหมายเปน รพช.ทุกแหง ใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยสถานที่ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
10.4.2 วันที่ 24-25 เมษายน 2555 ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ า “เรื่อง
การพัฒนาระบบบริการพยาบาลสูการปฏิบัติ” ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
11. กลุมงานทันตสาธารณสุข
11.1 รายงานการจัดลําดับจัดสรรทันตแพทยคูสัญญา ป 2555
11.2 รายงานโควตาทันตาภิบาลและความตองการจางลูกจางทันตกรรม
11.3 สรุปผลการดําเนินงานทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2555
3.1 หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ (คาราวานฯ)
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3.2 รถทันตกรรมเคลื่อนที่

11.4 แผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม
* แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. วันที่ 26 เมษายน 2555 บานคําหมากออน หมูที่ 5 ตําบลแกง
โดม อําเภอสวางวีระวงศ
* แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่
* แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 เมษายน
2555
12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การ Update โปรแกรม JHCIS
ปจจุบัน โปรแกรม JHCIS ไดพัฒนา Version ลาสุดเปนวันที่ 19 มีนาคม 2555 แตจากการ
ประมวลผล พบวา รพ.สต.รอยละ 21.55 (75 แหง) ยังใช Version 15 ธันวาคม 54 สวนใหญอยูในอําเภอเมือง เขื่อง
ใน น้ํายืน พิบลู มังสาหาร วารินชําราบ เดชอุดม มี รพ.สต.ใช Version 27 มกราคม 55 รอยละ 67.82 (237 แหง) ที่
สําคัญคือมี รพ.สต.ที่ใช Version ต่ํากวา 15 ธ.ค.54 32 แหง (รอยละ 9.19) (สงคาออกเปน N/A)
13.งานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
13.1 ผาปาเพื่อสมทบทุนจัดตัง้ กองทุนเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อผูปวยไตวายเรื้อรัง จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการจัดตั้งกองทุน เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อผูปวยไต
วายเรื้อรัง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 เดือน มีนาคม 2555 (วันไตโลก) ที่ผาน มา ยอดเงินทีไ่ ดรับ ณ 27
มีนาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 1,077,480 บาท ขอขอบคุณทานผูบริหารและเจาหนาที่ทุกทาน ที่ชวยใหการดําเนินงาน
สําเร็จดวยดี
13.2 สงกรานตปลอดภัย สนุกใจไรแอลกอฮอล
สนง.สาธารณสุขจังหวัด รวมกับภาคีเครือขาย จัดกิจกรรม แถลงขาว สงกรานตปลอดภัย สนุกใจไร
แอลกอฮอล และจัดประชุมวิชาการ การดําเนินงานตาม พรบ.ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล  กําหนดการ
ประชุม 9.00 -10.00 น. แถลงขาวสงกรานตปลอดภัย สนุกใจไร แอลกอฮอล เวลา 10.00-12.00 เวทีเสวนา
หมูบานปลอดเหลา เราทําได 13.00-15.00 น. บรรยายวิชาการ การดําเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
ในการนี้ขอเชิญ ทานและเจาหนาที่ผูเกีย่ วของเขารวม ประชุมในวันที่ 5 เมษายน 2555
13.3 ผลการดําเนินงานมะเร็งปากมดลูก
ผลงานเฉพาะป 2555 เปาหมายไมต่ํากวา รอยละ 20
1.อําเภอทีม่ ีผลการดําเนินงานเฉพาะป สูงสุด คือ อําเภอโขงเจียม (รอยละ 12.33) อ.ศรีเมือง
ใหม (รอยละ 11.99) อ.สิรินธร (รอยละ 10.47) ภาพรวมจังหวัด รอยละ 5.47
2. อําเภอที่มีผลงานสะสม 3 ป สูงสุดคือ อ.มวงสามสิบ (รอยละ 66.02) อ.โพธิ์ไทร(รอยละ
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64.62) อ.นาจะหลวย (รอยละ 62.65) ภาพรวมจังหวัด รอยละ 46.27
ผลงานสะสมป 2553-255 เปาหมาย ไมต่ํากวา รอยละ 80
3.อําเภอทีม่ ีผลงานสะสม 3 ป สูงสุดคือ อําเภอที่มีผลงานสะสม 3 ป สูงสุดคือ อ.มวงสามสิบ
(รอยละ 66.02) อ.โพธิ์ไทร (รอยละ 64.62) อ.นาจะหลวย (รอยละ 62.65) ภาพรวมจังหวัด รอยละ 46.27
ผลงานเปรียบเทียบระหวางเดือน กุมภาพันธ และ มีนาคม 55 เมื่อคิดความ ครอบคลุม ของ
ผลงานที่เพิ่มขึ้นระหวางเดือน พบวา อําเภอที่มีผลงานระหวางเดือน เพิม่ มากที่สุดคือ อ.ทุงศรีอุดม รอยละ
7.59 ต่ําสุด คือ อ.น้ํายืน รอยละ 0.29 ( 39 คน)
14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
14.1 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555
14.2 โครงการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
14.3 การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตและ
เบาหวาน
15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
ไมมีวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
1. รพ.พิบูลมังสาหารเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาในวันที่ 24 เมษายน 2555
2. ให รพ.สต.ทุกแหง จัดทํา Gap Analysis (คน ของ สิ่งกอสราง)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม
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(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

