สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 /255๗
วันที่ ๒ เมษายน 255๗ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
…………………………… ………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชลิต ทองประยูร
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
3. นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพศ.สรรสิทธิประสงค์ฯ
4. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลําพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นางกาญจนาพันธ์ สมหอม
แทนผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7
อุบลราชธานี
7. นางจิตรา จินารัตน์
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
8. นางนงลักษณ์ ศรีแสง
แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
9. นางวรารัตน์ รุ่งเรือง
แทนผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
10. นายอนุภาพ แสนใจ
แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ
11. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
12. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงาพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13. ภญ.กาญจนา มหาพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฯ
14. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
15. นางรําไพ สุวนาม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
16. นางสุภาภรณ์ อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
17. นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
18. นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
19. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
20. นายวิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
21. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
22. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาล
5๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
23. นพ.ธวัติ บุญไทย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
24. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว ผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
25. นพ.อุดม โบจรัส ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
26. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
27. นพ.ลิต แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
นาเยีย
28. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคํา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุูน

29. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
30. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
31. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
32. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
33. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
34. นพ.ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
ผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม
35. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
36. นพ.นนทพงษ์ ยศวิจิตร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
37. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ รองผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม
38. นายอดุลย์ วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมือง
อุบลราชธานี
39. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
40. นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอม่วงสามสิบ
41. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
42. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหล่าเสือโก้ก
43. นายศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
44. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม่
45. นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดข้าวปุูน
46. นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
47. นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอําเภอนาตาล
48. นายประวิทย์ พันธ์จูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง
49. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอําเภอ
พิบูลมังสาหาร
50. นายมัธยม สุพัฒน์ สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
51. นายวินัย แก้วพรหม สาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์
52. นายสุทิน กมลฤกษ์ สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
53. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม
54. นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
55. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอําเภอน้ําขุ่น
56. นายชนะ หอมจันทร์ ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
57. นางพรทิพย์ สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
58. นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
59. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
60. นายสันติ ศรัทธาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม่
61. นายอานันท์ สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
62. นายสันติ ฝักทอง นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
63. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุูน
64. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
65. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
66. นายจํารัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร

67. นายธนศักดิ์ ธงศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
68. นายสากล สีทากุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
69. นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์
70. นายวรายุธ เลิศแล้ว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
71. นายเอกพจน์ อินโสม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
72. นายไชยา พรหมเกษ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
73. นายสุวิทย์ชัย ทองกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม
74. นายจิตร มั่งมี ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
75. นายทวีศักดิ์ แพทย์เพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
76. นายปรีชา ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางดารณี เผ่าผา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. ว่าที่ ร.ตณัฏฐากร พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางปภัสพร พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นายประพนธ์ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางจุฬาพร คํารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นายกิตติพศ ดําบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางชุติมันต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางจิรวัฒน์ สุสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

105. นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นายสนธยา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
110. นายอังกูร แก่นกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
111. นางวิลาวัลย์ หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
112. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เขื่องใน
113. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
114. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ตาลสุม
115. นายวิระ พวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
116. นายสมภพ จันทร์เกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
117. นายสุพล การกล้า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
118. นางบุษบา การกล้า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
119. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
120. นางพัชรี อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นาตาล
121. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
122. นางสาวรัตชพร กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ
123. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม่
124. นายพงศ์ภณ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม่
125. นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้วนักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดข้าวปุูน
126. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดข้าวปุูน
127. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กุดข้าวปุูน
128. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
129. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ
130. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินชําราบ
131. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
132. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
133. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สําโรง
134. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง
135. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร
136. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
137. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.โขงเจียม
138. นายวิษณุ จํารูญพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
139. นางบรรจง สร้อยคํา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ
140. นางณัฐภัสสร วงศาสุข ผอ.รพ.สต. รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินชําราบ
141. นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน
142. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เดชอุดม

143. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
144. นายพิทักษ์ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น้ํายืน
145. นางสาวอรพรรณ์ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข

สสอ.ทุ่งศรีอุดม
สสอ.น้ําขุ่น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีกับ สสอ.คนใหม่ นายอุทัย นิจปัจการสุนทร สสอ.นาเยีย
๑.2 แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน HA ทั้ง 5 แห่ง
1.3 ให้ทุกหน่วยบริการเตรียมการเฝูาระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝุาย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
1.สํานักงานควบคุมปูองกันโรคที่ ๗ อุบลราชธานี
1.1 กําหนดแผนออกสุ่มตรวจร้านค้าสุราในห้วงวันที่ 12-13 เมษายน 2557
1.2 เชิญชวนส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับเขต5,6,7 ส่งผลงานภายในวันที่ 15 เมษายน
2557
๒.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดย..นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
2.1 เตรียมการและขอความร่วมมือโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เรื่องการส่งต่อ
ผู้ปุวยมาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในห้วงวันที่ 18-25 เมษายน 2557 หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน ขอ
ความกรุณาส่งต่อหลังวันที่ 25 เมษายน 2557
2.2 รพศ.สรรพสิทธิ์ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้ปุวยนอก จัดทําเป็นคู่มือ โดยมีเบอร์
โทรศัพท์เพื่อการประสานงาน คือ 045-319263 คุณ จินารัตน์ และศูนย์ประสานงานการส่งต่อ 045-245063
2.3 การตรวจเยี่ยมแม่ข่ายต่างๆ โดยปีนี้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญออกเยี่ยม รพร.เดชอุดม และ รพ.พิบูล
มังสาหาร พบว่า วิชาชีพต่างๆมีความภูมิใจที่ได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑.กลุ่มงานบริหาร
งานตรวจสอบควบคุมภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง
(รพศ./รพช. )
ดําเนินการทบทวน ปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันในกระบวนงานที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ
2. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC
3. การควบคุม เก็บรักษา (บริหารคลังยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ)
4. การจัดทําแผนจัดซื้อและวัสดุประจําปี (วัสดุสํานักงาน – เงินบํารุง)
5. การจัดทําแผนประมาณการรายได้ – ควบคุมค่าใช้จ่าย
6. การจัดทําแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
7. การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน
ในการนี้ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง(รพศ./รพช.) จัดส่งรายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(ปย.2) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ตามกระบวนงาน 7 กระบวนงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะได้รวบรวมรายงานและจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มตรวจสอบ ภายใน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยขอให้ทุกหน่วยงานส่งเอกสารทางอีเมล์: internal_audit_moph@hotmail.com ปีละ 2 รอบ ดังนี้
1) รอบ 6 เดือน จัดส่งภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
2) รอบ 9 เดือน จัดส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล(คตป.)ประจํากระทรวงสาธารณสุข มีกําหนดการสอบทานผล
การดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๔ ตัวชี้วัด และเขต ๖ตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๓ พค. ๕๗ โดยวัดผลการดําเนินงาน ระดับเขต
บริการสุขภาพที่ ๑๐ ระดับจังหวัด และโรงพยาบาลทั่วไปโดยนําเสนอผลการดําเนินงานที่ สนง.สสจ.อบ.
***ในการนี้ สนง.สสจ.กําหนดโรงพยาบาลชุมชน เปูาหมาย คือ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
2.2 เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ กําหนดจัดประชุมวิชาการระดับเขต ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการประกวดผลงานวิชาการ ในการนี้ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรสาธารณสุขร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
3.กลุ่มงานควบคุมโรค
3.1 สถานการณ์โรคติดต่อ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตาม file ชื่อ situation_CD No.1
3.2 แนวทางการดําเนินงานอําเภอส่งเสริมปูองกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
ตาม file ชื่อ Ampourkemkang.pdf

๔. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม
5.กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
5.1 ผลการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือน มีนาคม
๒๕๕๗ เปูาหมายจังหวัดอุบลราชธานี ๘,๖๐๐ ราย
5.๑.1 ระบบสมัครใจ เปูาหมาย ๔,๓๐๐ ราย
ดําเนินการได้ ๒๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๖ รายละเอียดดังนี้
๑. จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน จํานวน ๒๙๕ ราย
๒. ค่ายบําบัด หลักสูตร ๙ วัน จํานวน - ราย
5.1.๒ ระบบบังคับบําบัด เปูาหมาย ๔,๐๐๐ ราย
ดําเนินการได้ ๒,๒๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๗
5.1.๓ ระบบต้องโทษ เปูาหมาย ๓๐๐ ราย
ดําเนินการได้ ๒๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐
รวมทุกระบบ จํานวน ๒,๗๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๔
5.2 ผลงานการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก จํานวน 451 ราย
5.3 จัดอบรมโปรแกรมยาเสพติด ในห้วงเดือนเมษายน 2557 รายโซน
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
งานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
6.๑ กําหนดการลงพื้นที่ตรวจเฝูาระวังอาหาร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๗
ตามแผนบูรณาการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๕๗ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งาน คบส.ระดับอําเภอ
(รพช./สสอ.) และหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ดังนี้
ลาดับ
วันที่
เวลา
กิจกรรม
๑ ๑ เม.ย.๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ตรวจ GMP สถานที่ผลิต
เก็บตัวอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยว (เจี่ยหน่ําเฮง อ.เมือง)
๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตรวจ GMP สถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างหมูยอ
อําเภอเมือง
๒ ๒ เม.ย.๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เก็บตัวอย่างอาหารกลุ่มเสี่ยงฟอร์มาลินปนเปื้อน
ณ แหล่งจําหน่ายรายใหญ่ในจังหวัด (อําเภอ
วารินชําราบ ๕ แห่ง และอําเภอเมือง ๑ แห่ง)
๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐น. เก็บตัวอย่างอาหารกลุ่มเสี่ยงปนเปื้อนฟอร์มาลิน
ณ ร้านอาหารบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําห้วยวังนอง อําเภอเมือง
๓ ๓ เม.ย.๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตรวจ GMP สถานที่ผลิต + เก็บตัวอย่างหมูยอ
อําเภอเมือง (ต่อ

๖.๒ กําหนดการลงพื้นที่ตรวจเฝูาระวังอาหาร บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ในงาน “เทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน”
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมการตรวจจะมีขึ้นในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่งาน คบส.ระดับอําเภอ (รพช./สสอ.) และหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึงพิธีเปิด
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)
7. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม
๘. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

๙. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

๑๐. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.1 กําหนดการออกเยี่ยมประเมินงานเทคนิคการแพทย์
ลําดับ

วัน / เดือน / ปี

รพ.ที่รับการประเมิน

๑
๒
๓
๔

๒ เมษายน ๒๕๕๗
๒ เมษายน ๒๕๕๗
๒ เมษายน ๒๕๕๗
๒ เมษายน ๒๕๕๗

เขมราฐ
ม่วงสามสิบ
สว่างวีระวงศ์
ศรีเมืองใหม่

10.2 กําหนดการออกเยี่ยมประเมินงานรังสีวินิจฉัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลําดับ

วัน / เดือน / ปี

๑

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

๒

๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

๓

๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

๔

๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

๕

๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

รพ.ที่รับการประเมิน
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลบุญฑริก
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลโขงเจียม

หมายเหตุ
o
o
o

ใช้แบบประเมินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ส่งสรุปผลการประเมินให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรฯ สสจ. หลังจากการประเมิน ๑ สัปดาห ์
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมประเมินให้เบิกจาก CUP

10.3 ประชาสัมพันธ์
- วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗ จะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้แพทย์
ทันตแพทย์ และเภสัชกรจบใหม่เข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี ณ กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ บุคลากรจบใหม่รายงานตัว ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สนง.สสจ.อุบลราชธานี
- วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
- วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) รายงานตัวและทําทะเบียนประวัติ
ราชการ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพศ.สปส.
- วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓
สนง.สสจ.อุบลราชธานี
- วันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ระดับเครือข่ายบริการ
ที่ ๑๐ “หลักสูตรข้าราชการที่ดี”
11.งานทันตสาธารณสุข
- กรมอนามัยเชิญร่วมประชุมและนําเสนอผลงานทันตสาธารณสุขชุมชน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เม.ย.๒๕๕๗ ณ
โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น ส่งบทคัดย่อได้ที่Surat.m@anamai.mail.go.th ภายใน วันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๗
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลเครื่องมือและซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ทันตกรรม
** โซน ๓ และ ๔ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ.วารินฯ
** โซน ๑ และ ๒ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล
- ประชุมทันตบุคลากรเรื่อง “การบันทึกข้อมูลทันตสาธารณสุขโปรแกรม JHCIS” วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
1. สรุปผลงานฟันเทียมพระราชทานแยกรายอําเภอ รายละเอียดตามfile ชื่อ dent_CD57
2.สรุปผลการดําเนินงาน QOF (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตาม
file ชื่อ QOF_dent

- ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๒ ครั้งปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงาน
ผู้รับบริการทั้งสิ้น(คน)
1.ตรวจโรคทั่วไป
2.ทันตกรรม
3.ส่งต่อผู้ปุวย
4.บริการนวดแผนไทย
5.บริการตัดผม

บ้านพลาญชัย อ.สิรินธร
127
47
40
2
52
80

บ้านหนองหว้า อ.ทุ่งศรีอุดม
167
118
49
10
32
30

๑2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12.1 สรุปการส่งข้อมูล รายละเอียดตาม file ชื่อ 21 file.xlsx และ 43 file.xlsx
12.2 รายงานการให้บริการในผู้เสียชีวิต รายละเอียดตามfile ชื่อ Dead_new
๑3. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ไม่มีวาระการประชุม

14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
๑4.1 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามfile ชื่อ Patroob.pdf
๑5. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
๑ 5.1 เรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานตําบลจัดการสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง (อําเภอละ ๑
คน)เข้าร่วมประชุมวิทยากรพี่เลี้ยงตําบลจัดการสุขภาพ ประจําปี ๒๕๕๗ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒ –
๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองฝึกอบรมค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๑5.2 (ร่าง)กําหนดการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานีช่วงประมาณ ปลายเดือน เมษายน
๒๕๕๗ ถึงต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
ด้วยจิตอาสา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
6.1 สาธารณสุขอําเภอ
สสอ.เขมราฐ ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 200 ปี อําเภอเขมราฐ วันที่ 11-12 เมษายน 2557
6.2 โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขื่องในประชาสัมพันธ์การทําบุญทอดผ้าปุาครบรอบ 32 ปีโรงพยาบาลเขื่องใน วันที่ 20
เมษายน 2557

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
กลุ่มยุทธ์: แจ้งเลื่อนการตรวจเยี่ยมโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 วันที่ 3
เมษายน 2557 ออกไปโดยไม่มีกําหนด
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

