สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2559
วันที่31มีนาคมเวลา 13.30น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ปราโมทย ศรีสําอางค แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค
3. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลําพูน ฉวีรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายประวิทย พันธจูม
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
8. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
9. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
10. พญ.อมรรัตน เทพฤทธิ์ หัวหนา
กลุมงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค
11. พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย
รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 10
12. นางจตุพร สลักคํา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค
13. นายถนอมศักดิ์ บุญสู แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่
10
14. นายพรชัย บัวสุวรรณ แทนผูอํานวยการสํานักงานบริการสุขภาพที่
10
15. นายสุทธิพงษ ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
16. นางสิริพร วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
17. นางนภาพร จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
18. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
19. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
20. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
21. นายระวี แววศรี หัวหนากลุมงานนิติกร
22. นางสุภาภรณ อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ
23. นายปรีชา ทองมูล
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
24. นายวิชิต พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
25. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ
26. นายบดินทร บุญขันธ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
27. ทพญ.ขนิษฐา นามบุตร แทน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
28. นพ.ธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
29. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
30. นพ.ชานนท พันธนิกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
31. นพ.ชัยวัฒน ดาราสิชฌ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก
32. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
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33. นพ.ณัฐนนท พีระภานุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
34. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
35. นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
36. นายประวีร คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
37. นพ.สยาม ประสานพิมพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ
38. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
39. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
40. นพ.วรุตม เกตุสิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
41. นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
42. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอ
มวงสามสิบ
43. นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอ
เขื่องใน
44. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
45. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
46. นางศิวาพร เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
47. นายไพรัช จันทพันธ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
48. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
49. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
50. นายไพรัช จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล
51. นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
52. นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอ
สิรินธร
53. นายอุทัย นิปจการสุนทร
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
54. นายชูวิทย ธานี
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
55. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
56. นายสมบัติ มูลศรี
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
57. นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
58. นายบัณฑิต สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
59. นายชนะ หอมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
60. นายสรพงษ ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
61. นายถนอม ผิวหอม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
62. นายณัทกร วิทิตถิรานันท
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
63. นายประยงค สุดสุข
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
64. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
65. นายพลกฤต วรสันต
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
66. นายรัชพล ตังคะวานิช
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
67. นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
68. นายพรทวี สุวรรณพรม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
69. นายประจักษ สุพรหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
70. นางดารณี เผาผา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นายประวิทยศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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73. นายรังสรรค ศรีลวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นางศิริวรรณอินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางพรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางเนติภรณ สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางจุฬาพร คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางจิรวัฒน สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางสาววรุณรัตน ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ
เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางวิชชุดา สืบสาย เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลตาลสุม
99. นายสุระ เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ
100. นางเนตรนภิส พันธวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมวงสามสิบ
101. นายกิตติพงษเสนาะพิ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.มวงสามสิบ
102. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตาลสุม
103. นายธีระยุทธเผากัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เหลาเสือโกก
104. นางสาวพัชรี ชวงชัย นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ตาลสุม
105. นางเกตุศิรินทร ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เขื่องใน
106. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
107. นางจินตนา พงษพิละ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
108. นางศิริกัลย มะลัยทอง จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน โรงพยาบาล
กุดขาวปุน
109. นางศิวะพรรณ ญาณะพันธนักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาตาล
110. นายจําลอง ผองจิต
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โรงพยาบาลสําโรง
111. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน โรงพยาบาลนาเยีย
112. นายวรายุธ เลิศแลว นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลสิรินธร
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113. นายเอกพจน อินโสม จพ.สาธารณสุข อาวุโส โรงพยาบาลโขงเจียม
114. นายปรีดา จําปาเทศ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาจะหลวย
115. นางพิชญสุดากานต รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลน้ํายืน
116. นางสุพัตราอุทธานักวิชาการการเงินและบัญชี โ
รงพยาบาลน้ําขุน
117. นายอังกูร แกนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
118. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุข อาวุโส
สสอ.เขื่องใน
119. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
120. นางสาวรัชนี สวางเนตร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ตาลสุม
121. นายวิระ พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
122. นายสมภพ จันทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
123. นายนิติชัยทุมนันท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.ตระการพืชผล
124. นางบุษบา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
125. นางสาวจิรภัสษร สุระมุลนักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
126. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.นาตาล
127. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
128. นางสาวรัตชพร กาละปตรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.นาเยีย
129. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม
130. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม
131. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
132. นางลําใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กุดขาวปุน
133. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
134. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ
135. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินชําราบ
136. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
137. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
138. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สําโรง
139. นายจิรศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง
140. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร
141. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
142. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการพัสดุ รพ.โขงเจียม
143. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน
144. นายพิทักษ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น้ํายืน
145. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกทานที่ไดรับรางวัล
2. วันที่ 1 เมษายน 2559 วันขาราชการพลเรือน
3. วันรณรงคลางสวม วันที่ 1 เมษายน 2559 ทานรองปลัดกระทรวง พญ.ประนอม คําเที่ยง
รวมกับกิจกรรม 3 ก 5ส
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เรื่องจากศาลากลาง
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯติดตามโครงการพระราชดําริ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ระหวางวันที 15-18 พฤษภาคม 2559
2. การจัดระเบียบสังคมรอบๆรพศ.สรรพสิทธิประสงค
3. โครงการวางผังเมือง (รถไฟรางคูอุบลฯ- โคราช) ภายในป 2565
4. เชิญเขารวมประชุมเสวนายามเชา หัวหนาสวนราชการจังหวัด วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา
07.00-09.00 น. ณ หองประชุมโดมใหญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรวมกับรพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค
ขอสั่งการ: มอบทุกกลุมงานตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของตามโครงการพระราชดําริ ไดแก MCH IQ EQ
ทันตสุขภาพ ไอโอดีน ภาวะโภชนาการ ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา(รับรองรายงานการประชุม) รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย
สถานการณการเงินการคลัง
FAI ระดับ 7โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
พบวา : ปญหาจากคาใชจายเกินแผน ซึ่งเกินแผนรอยละ 9.5 ขาดทุนเดือนละ 1ลาน เจาหนี้การคาเพิ่ม 4 ลาน
(รอยละ
18) จากยอดยกมา คาดวาไตรมาส 4 เงินตามผลงานจะมีไมเพียงพอกับการชดเชยการขาดทุน
การแกไขปญหา : ดําเนินการใชจายใหไดตามแผน
FAI ระดับ 4มีจํานวน7 แหงไดแก ๕๐ พรรษาฯ, ตาลสุม, ตระการพืชผล, โขงเจียม, สําโรง, นาเยีย, สวางฯ
NI เปนบวกจากการรับงบลงทุนและคาตอบแทนกําลังคน(รับทันที) เนนการควบคุมกํากับแผนการเงินการคลัง
เมื่อเปรียบเทียบแผนกับผล พบวา...
เดือนกุมภาพันธ ใชจายเกินแผนจํานวน 7 แหงไดแก เขมราฐ, ตระการพืชผล, โขงเจียม, สวางฯ, เดชอุดม,
บุณฑริก, นาจะหลวย
• เดือนมกราคม ใชจายเกินแผนจํานวน 5 แหง
• สถานการณหนี้เพิ่มเมื่อเทียบกับยอดยกมาโรงพยาบาลมีหนี้สินเพิ่มจากเดือนกันยายน 2558: รพ.ศรีเมืองใหม
• คาใชจายกลุมโรงพยาบาลทั่วไป : โรงพยาบาลที่มีคาใชจายเกินแผนเล็กนอย ไดแก รพร.เดชอุดม, ๕๐ พรรษาฯ
• คาใชจายโรงพยาบาลตั้งใหม : มีคาใชจายเพิ่มขึ้นในสวนคายา และคาตอบแทน เชน รพ.นาตาล
• การเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลผูปวยในป 2559 : โรงพยาบาลจํานวน 8 แหงที่มีผลงานต่ํากวา ป 2558 ซึ่ง
จะสงผลกระทบไตรมาส 4 และปถัดไป ขอใหทุกพื้นที่เตรียมการหาแนวทางการแกไขปญหา
ขอสั่งการ: วิเคราะห CMI โรงพยาบาลที่ไมถึงเกณฑ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
4.1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดย...นพ.ปราโมทย ศรีสําอางค
• การพัฒนาระบบขอมูลผูปวยสงตอ รับกลับ
• ปญหาการเชื่อมตอขอมูลคนไขโรคเรื้อรังระหวางโปรแกรม HOMEC กับ โปรแกรม JHCIS
• บัญชีคางจายกับพื้นที่ รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงคจะตัดบัญชีเปนศูนย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 หลังจากนี้
บัญชีคางจายจะสงขอมูลยอนกลับที่พื้นที่
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ขอสั่งการ: ขอขอมูลบัญชีคางจายสงให นพ.สสจ.อบ.เพื่อรับทราบดวย
4.2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10อุบลราชธานี
• ขณะนี้สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10ดําเนินการควบคุม กํากับคา HI CI อยางตอเนื่อง
• ขอมูลโรคมาเลเรีย อุบลราชธานีมีจํานวนผูปวยสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ (290 ราย)
• การบาดเจ็บทางถนน: สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10จัดทําแผนออกตรวจเยี่ยมศูนย EOC ระหวาง
วันที่ 11-13 และ 16-17เมษายน 2559
4.3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
พัฒนาหมูบานจัดการ และตําบลจัดการสุขภาพ โดยเลือกหมูบานในพื้นที่ตําบลศรีไค อ.วารินชําราบ
4.4 ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
จัดทําแผนออกสํารวจปญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ(พนักงานมีจํานวน เกิน 1200
คน) เดือนพฤษภาคม จะแลวเสร็จพรอมๆกับวิเคราะหขอมูลให นพ.สสจ.ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.1 งบทดลอง
ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กุมภาพันธ 2559 หนวยงานที่ยังไมสง /สงงบทดลองไมครบ
ดูรายละเอียดไฟล Report finance.xlsx
โซน 1 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ
- สสอ. สงครบ
โซน 2 - แมขาย สงครบงบไมสัมพันธ ตระการพืชผล นาตาล
- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ งบไมสัมพันธ ตระการพืชผล
- สสอ. สงครบ
โซน 3 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ
- สสอ. สงครบ
โซน 4 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ
- สสอ.สงครบ

ขอเสนอแนะ
1. ขอใหรพช.ตระการพืชผล รพท.เดชอุดม รพช.น้ํายืน และเครือขายนาจะหลวย กําชับผูเกี่ยวของใหมี
การสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ / ผังรายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน และควบคุม กํากับ
ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบขอมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะดานรายได ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการ
กํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้งกอนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งในสวนแมขาย
และลูกขาย ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงนั้น
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แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ FAI 7 ระดับประจําเดือน กุมภาพันธ 2559 มี
ผลการประเมินดังนี้ดูรายละเอียดไฟล FAI 59
เดือนกุมภาพันธ 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 1 แหง คือ ศรีเมืองใหม
เดิมเดือนมกราคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวนจํานวน 1 แหง คือ ๕๐ พรรษาฯ
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง
2.1.แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน กุมภาพันธ
2559 มีผลการประเมินดังนี้
เดือนกุมภาพันธ 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 1 แหง คือ ศรีเมืองใหม
เดิมเดือนมกราคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 1 แหง คือ 50พรรษาฯ
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนกุมภาพันธ 2559
แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ
30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ กุมภาพันธ 2559
เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2559 พบวา โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 1 50พรรษาฯ
-41.14 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ
-28.80 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
-16.84 ลานบาท
โซน 2 ศรีเมืองใหม
-10.19 ลานบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ มวงสามสิบ และ น้ํายืน
โรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
93.57 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ
73.95 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
72.16 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
69.50 ลานบาท
ขอเสนอแนะ ขอใหโรงพยาบาลควบคุม กํากับ อยางเขมงวดเฝาระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ทั้งดาน
รายไดและคาใชจาย เพื่อหาสาเหตุรายการใดที่ไมเปนไปตามแผน
3.การประเมินคุณภาพบัญชี
แจงแผนการประเมินคุณภาพบัญชีและประเมินการบริหารการเงินการคลัง(FAS) ตามเกณฑเขตสุขภาพที่ 10 ป
2559 มีแผนออกประเมิน ดังนี้
1.ทีมประเมินระดับเขต (บูรณาการกับตรวจราชการ รอบที่ 1)
- ตรวจประเมิน รพ.ที่วิกฤติระดับ 7 ณ 30กันยายน 2558 ทั้งเขต จํานวน 15 แหง จังหวัดอุบล
จํานวน 6 แหง ไดแก โรงพยาบาลโขงเจียม ศรีเมืองใหม ตระการพืชผล วารินชําราบ ทุงศรีอุดม
50พรรษาฯ
ระหวาง 2 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2559
- รูปแบบการประเมิน ประชุมเปดตรวจและแจงวัตถุประสงค คณะทํางานประเมินตามเครื่องมือ
และประชุมสรุปผลตรวจประเมิน นําทืมโดย รองประธาน CFO เขต 10 นพ.สสจ.ศรีสะเกษ
2. ทีมระดับจังหวัด ตรวจประเมินโรงพยาบาลที่เหลือ จํานวน 20 แหง ระหวาง 4 เมษายน -15 มิถุนายน 2559
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4.เกณฑประเมินทั้ง คุณภาพบัญชีและ FAS ผานเกณฑ 80%
ขอเสนอแนะ ขอใหโรงพยาบาลแจงผูเกี่ยวของเตรียมคน/ผูรับผิดชอบงาน เตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อรับการ
ตรวจประเมินตามกําหนดกากร ซึ่งจะแจงใหทราบอีกครั้ง
5. เรื่องอื่นๆ
1. แจงผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบNon UC ป 2559 ดูรายละเอียดไฟล non_uc.xlsxจากขอมูล วันที่ 27
มีนาคม 2559 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 52.70 หนวยงานที่เบิกสูงสุด คือ สสอ.สิรินธร พิบูลมังสาหาร
วารินชําราบ และนาจะหลวย สวนหนวยที่ยังมีผลเบิกจายไมถึง รอยละ 55 (ไตรมาสที่ 2) ขอใหเรงรัดการวาง
เบิก เพื่อใหผานเกณฑไตรมาสที่ 3 (รอยละ 76) ดูรายละเอียดไฟลไฟลnon_uc.xlsx
2. แจงขาราชการในสังกัดที่ยังไมไดรับหนังสือรับรอง กบข. ป 2558 เพื่อประกอบการยื่น ภงด. 91 ประจําป
ติดตอขอรับไดที่งานการเงินฯ
3. แจงการเบิกเงินเดือนตกเบิกตามรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2558 อยูระหวาง งานการเจาหนาที่และ
งานการเงินฯดําเนินการ คาดวาจะเบิกและจาย ภายในสิ้นเดือน เมษายน 2559
ขอเสนอแนะ
1. ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและ
คาใชจาย เพื่อหาสาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวน
เงินที่ไดรับจริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายให
เปนไปตามแผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด
2. ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ ควบคุม เกี่ยวกับการรับรูรายได โดยเฉพาะการรับรูเงินโอนธนาคาร
ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบแหลงที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินสงใหสวนเกี่ยวของ และ
บันทึกบัญชีรับรูทันที ใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
3. เรื่องอื่นๆ
ติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณงบNon UC ป 2559
5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1. สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 ระหวางวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 มีขอเสนอแนะ
รายละเอียด ตามแบบตก. 3 ที่แนบ
สวนที่เกี่ยวของกับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ : คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ
ขอ 1 ใหทุกรพ.ทบทวน Master Plan ของ รพ.ปรับปรุงใหถูกตองตามขอกําหนด เพื่อนํามาใชใน
การพัฒนาพื้นที่ของ รพ.
ขอ 2 ให รพ.สต.ทุกแหงตรวจสอบ/ดําเนินการ เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแลใหรายงานผล
การดําเนินการ ตามแบบฟอรม สงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 25 พฤษภาคม 2559
2. การสรรหาแพทยผูสมควรไดรับรางวัล จากแพทยสมาคมแหประเทศไทย ในพระราชูปถัมภรายละเอียด
แนบ
3. การประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานสาธารณสุข จากการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัด
อุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้
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5.3 กลุมงานควบคุมโรค
1.สถานการณโรคไขเลือดออกดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล cd_1 dhf situation.pptx
2.อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล cd_2 dhfAmpourและไฟล HI CI ubon2125_3_16.xlsx
3.สถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล cd_3.pdf
5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ
1.ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกุมภาพันธ 2559
ขอมูลสปสช. รอยละ 99.943 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.978 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล
coverageuc5902.ppt และ ไฟล ไฟล coverageuc5902.xls
2.สรุป CMI เดือนกุมภาพันธ 59 โรงพยาบาลที่ยังไมสงขอมูล คือ รพ.นาตาล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล

CMI กพ.59

5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
1.แจงการเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระหวางวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตาเอ็ม อําเภอน้ําขุน
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาแสนคูณ อําเภอน้ํายืน
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคําสะอาด อําเภอน้ํายืน
- พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผูบริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหลากาชาดที่ 7
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทรงกําหนดเสด็จฯวันที่ 18
พฤษภาคม 2559)
- เสด็จฯ เปดงานสัมมนาวิชาการโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง
2. การจัดกิจกรรมงานวันผูสูงอายุแหงชาติภายใตแนวคิด (Theme) “เดินหนาประเทศไทยไปกับผูสูงอายุ ” จังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อดูรายละเอียด (กําหนดการ)ไฟล Agenda.docx
3. สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10 รวมกับ วพบ.สรรพสิทธิประสงค จัดทําโครงการอบรมหลักสูตรผูจัดการดูแล
ผูสูงอายุ (Care Manager :CM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (FCT) ในการทําหนาที่พี่
เลี้ยงของนักบริบาล CG ในพื้นที่ตําบลจัดการสุขภาพ 5 กลุมวัยแบบบูรณาการ (ตําบลตนแบบ LTC) จํานวน 2 รุน
ๆ ละ 26 คน แบงเปน...
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 18 – 22 เมษายน 2559
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559
***ขอใหทุกตําบลสงรายชื่อผูเขาอบรมใหสํานักงานเขตสุขภาพที่ 10 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559
4. สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอให รพศ./รพท. สนับสนุนยาฝงคุมกําเนิด แกโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ใน
จังหวัดเพื่อฝงคุมกําเนิดใหหญิงวัยรุนหลังคลอดและหลังแทง (Teenage Pregnancy) เพื่อลดอัตราการตั้ง ครรภ
ซ้ําในกลุมนี้ ซึ่งสํานักงานเขตสุขภาพ ที่ 10 จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณทดแทนใหในลําดับตอไป
5. ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กฯเพื่อดูรายละเอียด (ผลงานตุลาคม 2558 - มกราคม 2559)ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล 590229_dspm-5809-5901 รอยละ–กราฟ.xls
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5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
1. ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ป 2559 จํานวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล file_kanpat1.pdf
2. สรุปผลการบําบัดระบบสมัครใจเดือน มีนาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล Summary_treat.jpg
3. การควบคุมตัวยาและสารเคมีดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล kanpat_original drugs.pdf
5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
การบาดเจ็บทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล Road traffic Injury
5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ และงานทะเบียนใบอนุญาต
1.1 กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2559 ในวันที1่ 9เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น
ใตดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.2 กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการประจําจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่
1/2559 โดยออกตรวจพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจํานวน 7 แหง ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา
08.30 – 16.30 น. ณหองประชุม 4 ชั้นใตดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.3 กําหนดจัดประชุมพนักงานเจาหนาที่งานคุมครองผูบริโภคฯระดับอําเภอ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณหองประชุม 2 สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.4 กําหนดจัดประชุมคณะทํางานตรวจสถานพยาบาลประจําป จังหวัดอุบลราชธานี และออกตรวจเยี่ยม
สถานพยาบาลประเภทรับผูปวยไวคางคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จํานวน 4 แหง ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณหองประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. งานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย
2.1 การประชุมคณะทํางานจัดทําหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา อย.นอยจังหวัดอุบลราชธานี
ดวย มติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน2558 กําหนดใหมีกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา อย.นอย” ในแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2559 ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา รู” มาสูการ
ปฏิบัตใิ นโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตามคําสั่งจังหวัด อุบลราชธานี ที่
1142/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําหลักสูตร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา อย.นอยจังหวัด อุบลราชธานี ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2559 ซึ่งเดิมกําหนดจะจัดประชุมคณะทํางานจัดทํา หลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา อย.นอย
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 แตเนื่องจากมีการปรับคําสั่งคณะทํางานฯ จึงขอเลื่อนการ
ประชุมและกําหนดจัดประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (แนบคําสั่งจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ 1142/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําหลักสูตร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา อย.นอยจังหวัด
อุบลราชธานี ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559)
2.2 กิจกรรมการตรวจเฝาระวัง งานอาหารปลอดภัย
2.2.1 กิจกรรมการตรวจเฝาระวังการใชสารหามใช (ฟอรมาลิน) ในอาหารกลุมเสี่ยง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร เขต 10 กําหนด
ออกตรวจเฝาระวังการใชสารหามใช (ฟอรมาลิน) ในอาหารกลุมเสี่ยง ไดแก อาหารทะเล สไบนาง และ
เล็บมือนาง (ตีนไก) ณ รานจําหนาย/หองเย็น และ รานอาหาร ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี , อําเภอ
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วารินชําราบ เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยของ อาหารในชวงวันหยุดยาว(เทศกาลสงกรานต)โดยมี กิจกรรมมอบ
ปายใหกับผูผลิตหมูยอ ที่ใหความรวมมือในการกํากับ ดูแล สถานที่ผลิตใหผานเกณฑจีเอ็มพี , ไมใชสารบอแรกซ
(สารหามใชใน อาหาร) , ใชเกลือเสริม ไอโอดีน ในการผลิตอาหาร ตลอดจนลดการใชวัตถุกันเสียจํานวน 19 ราย
ในวันที่ 11 เมษายน 2559
2.2.2 กิจกรรมการตรวจวิเคราะหหายาฆาแมลงในผัก-ผลไม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับ หนวยเคลื่อนที่เพื่อความ ปลอดภัยดานอาหารเขต 10
กําหนดออกตรวจวิเคราะหหายาฆาแมลงในผัก-ผลไม ในตลาดสด (ทุกอําเภอ) โดยหนวยเคลื่อนที่เพื่อความ
ปลอดภัยดานอาหาร เขต 10 โดยตั้งจุดใหบริการตรวจวิเคราะห ณ กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ ในวันที่
25 -26 เมษายน 2559
*** ในการนี้ขอความรวมมือใหทุกอําเภอดําเนินการเก็บตัวอยางผัก - ผลไม ในตลาดสดสงตรวจวิเคราะหซึ่ง
สามารถดาวนโหลดหนังสือ ขอความรวมมือ ในการเก็บตัวอยางผัก-ผลไม ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2559
ที่ http://uploadfile.phoubon.in.thกลุมงานคุมครองผูบริโภครับ/สงขอมูล..foodsafety
2.2.3 งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา
การเรงรัดการสงรายงานสรุปการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุวิทยาศาสตรการ แพทย วัสดุ
ทันตกรรม และวัสดุเอ็กซเรย)และการปรับแผน ไตรมาส 2/2559 โดยขอใหสง Excel file ภายใน 4 เมษายน
2559 และหนังสือนําสง ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 (รายละเอียดตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
อุบลราชธานีที่ อบ 0032.008/ว2319 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559)
5.9 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ไมมีวาระการประชุม

5.10 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
- วันที่ 19 เมษายน 2559 ทีม QRT ระดับจังหวัด และคณะอาจารยที่ปรึกษา จะออกเยี่ยมเปนพี่เลี้ยงแก
โรงพยาบาลกุดขาวปุน เพื่อกระตุนการพัฒนาโรงพยาบาลในโครงการพัฒนาคุณภาพ HA โดย Node โพธิ์ไทร
- วันที่ 28-29 เมษยน 2558 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) จะตรวจประเมิน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลสําโรง
2. งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ DHS
- วันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนจากการ
เยี่ยมเสริมพลังดวยรูปแบบการประเมินไขว ครั้งที่ 1 โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยสสจ.โซน ,
ผูแทน ผอก.รพ. / สสอ. แตละโซน, แพทยเวชปฏิบัติครอบครัว , ผูผานการอบรมหลักสูตร ครู ข., และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน สสจ. ที่ไดรวมออกเยี่ยมเสริมพลังในรอบที่ 1 ณ หองประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
- แผนการเยี่ยมเสริมพลังโดยผูประเมินภายนอก รอบที่ 2
ลําดับ
วัน / เดือน / ป
เครือขาย DHS
1
22เมษายน 2559
อําเภอนาตาล และอําเภอดอนมดแดง
2
25เมษายน 2559
อําเภอนาจะหลวย และอําเภอศรีเมืองใหม
3. งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข
งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ป 2559 ไดกําหนดใหมีกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพและสนับสนุนวิชาการ ให กับงานเทคนิค
การแพทย และงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
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กําหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานเทคนิคการแพทยจังหวัดอุบลราชธานี ป 2559
ลําดับ
1
2
3
4

วัน / เดือน / ป
8เมษายน 2559
11เมษายน 2559
19 เมษายน 2559
22เมษายน 2559

โรงพยาบาล
รพ.มวงสามสิบ, รพ.โพธิ์ไทร
รพ.นาเยีย
รพ.พิบูลมังสาหาร
รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ, รพ.บุณฑริก
รพร.เดชอุดม รับประเมิน ISO 15189 จากศูนยวิทยฯ
5
26เมษายน 2559
รพ.ตระการพืชผล, รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
6
28เมษายน 2559
รพ.ดอนมดแดง
7
29 เมษายน 2559
รพ.สรรพสิทธิประสงค
กําหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานรังสีวินิจฉัยจังหวัดอุบลราชธานี ป 2559
ลําดับ
1
2
3
4
5

วัน / เดือน / ป
5 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559
19 เมษายน 2559
21 เมษายน 2559
26 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
รพ.นาเยีย, ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รพ.สวางวีระวงศ, รพ.โขงเจียม
รพ.โพธิ์ไทร, รพ.กุดขาวปุน
รพ.สรรพสิทธิประสงค
รพ.พระศรีมหาโพธิ์

หมายเหตุ
- ขอใหหนวยงานที่รับการตรวจเยี่ยมประเมินเตรียมผลการตรวจประเมินและผลการพัฒนาตามแผน OFI ป
2558 และผลการตรวจประเมินตนเองในป 2559ใหคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินพิจารณาดวย
- หนวยงานที่รับการตรวจเยี่ยมประเมินฯ ตองรับผิดชอบงบประมาณในการดําเนินงานตรวจประเมินทั้งหมด
5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
1.สํานักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรมควบคุมโรค กําหนดติดตาม ตรวจพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในชวง
เทศกาลสงกรานตเนนการดําเนินงานกรณี กระทําผิด ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย กําหนดเขาพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 – 12 เมษายน 2559
2. Update data NCDณ มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล Updatencd.pptx
5.13 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
1. รณรงคลางสวมพรอมกันทั่วประเทศ
ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีขอสั่งการ ใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง รณรงคลางสวมพรอมกันทั่ว
ประเทศในวันที่ 1 เมษายน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม โดยใหผูบริหาร
หนวยงานนําทีม และใหมีการทําตอเนื่องตลอดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล 1ENV.jpeg
2. การรายงานสถานการณภัยแลงและการแกปญหา
2.1 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีไดรายงานสถานการณภัยแลง ซึ่งเกิดขึ้นหลายพื้นที่และไดมอบหมายใหสวน
ราชการ
2.2 ทุกแหงเฝาระวัง สําหรับหนวยงานสาธารณสุขใหมีการรายงานการตรวจคุณภาพน้ําอุปโภค-บริโภค ทุก 15
วัน โดยเนนการตรวจคุณภาพภาคสนาม คือ คลอรีนตกคาง และ Coliform Bacteria
2.3 การเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มและน้ําแข็งในชุมชน ขอใหทุกอําเภอ ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําดื่ม และน้ําแข็ง ที่
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ใชบริโภค ตําบลละ 20 ตัวอยาง ใหครอบคลุมทุกหมูบาน เบิกชุดตรวจที่กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม (ยังไมเบิก 8
อําเภอ คือ มวง ตาลสุม พิบูล วาริน เดช บุณฑริก นาจะหลวย สําโรง)
3. การจัดการขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล
จากการประเมินการจัดการขยะติดเชื้อในสถานบริการ ยังมีโรงพยาบาลที่ไมผานเกณฑ 5 แหง คือ เหลาเสือโกก
นาเยีย นาตาล สวางวีระวงศ น้ําขุน ไมผานมาตรฐานดาน ที่พักขยะ และพาหนะเก็บขน สําหรับอาคารที่พักขยะ
ฝายพัสดุกําลังปรับปรุงแบบใหถูกตอง เพื่อสงใหโรงพยาบาลดําเนินการ
4. การลดการใชโฟมบรรจุอาหาร ในสถานที่ราชการ(เอกสาร 2)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล 2Foam.pdf
ตามที่กรมอนามัย ไดมีโครงการ ลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยให
หนวยงาน รณรงค ลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ใหใชวัสดุที่ยอยสลายไดงายทดแทน เชน ภาชน
จากชานออย ใบตอง ปนโต แกวสวนตัวฯ เพื่อสุขภาพ ลดขยะ ลดโลกรอย ซึ่งนายแพทยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ไดประกาศชัดเจนแลววา “สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตอง No Foam”leoydจังหวัดจะประเมิน
โรงพยาบาล No Foam ตามแบบประเมินที่แจงไปแลว
5. การติดตาม โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติระยะ 2
ขอให สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก น้ํายืน ติดตามการดําเนินงานใน โรงเรียน ตชด. 2 แหง คือ คําสะอาด
และ บานปาไม กรมอนามัยจะมีการติดตาม (วัสดุบางรายการใหรับที่รานวิทยา เดชอุดม)
5.14 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ใหพื้นที่ตรวจสอบการสงขอมูล และปรับปรุงผลงาน QOF
5.15 กลุมงานนิติการไมมีวาระการประชุม
5.16 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯไมมีวาระการประชุม
5.17 กลุมงานบริการสุขภาพ
การจัดการแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
จังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสมาคมจักรยานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินการจัดการแขงขัน
จักรยานทางไกลนานาชาติ “Tour Of Thailand” ประจําป 2559 เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยกําหนดพิธีเปดการแขงขันในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ บริเวณศาลากลาง
หลังเกา และแขงขันตามเสนทาง อุบลราชธานี เขมราฐ มุกดาหาร รวมระยะทาง 187 กิโลเมตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานในสังกัดดังนี้
1.ขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัด
รถพยาบาลฉุกเฉินพรอมเจาหนาที่พยาบาล แหงละ 1 คัน ติดตามขบวนจักรยาน จนสิ้นสุดเขตจังหวัดที่อําเภอ
เขมราฐ(พรอมที่บริเวณศาลากลางหลังเกาเวลา 08.00 น.)
2.ขอความรวมมือโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเสนทางแขงขัน
เปนโรงพยาบาลเผชิญเหตุ จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการแขงขัน (รายละเอียดตาม
กําหนดการ)
5.18 ศูนยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศ ไมมีวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
ไมมีวาระการประชุม
6.2 สาธารณสุขอําเภอ
• การจัดสรรโควตานักเรียนทุน
• การจัดทําขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน
• การแขงขันฟุตบอลระหวางทีม ผูอํานวยการโรงพยาบาล กับสาธารณสุขอําเภอ ทุกวันศุกรที่ 2 ของเดือน
• การประกวด สสอ./รพ.สต.
ประเภท สสอ. สงประกวด สสอ.ตระการพืชผล
ประเภท รพ.สต. คัดเลือกจากระดับโซนๆละ 1 แหง (คัดเลือกจากการเยี่ยมเสริมพลัง)
• เกิดอุบัติเหตุไฟไหม สสอ.มวงสามสิบ ซึ่งพนักงานการไฟฟาประเมินวาเปนความเสี่ยงในการนําสายไฟ
ทั้งหมดรวมไวในกลองเก็บสายไฟ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เพิ่มเติม มติ อปสข.
1. ขยายเวลาการกอหนี้คาเสื่อมถึง 30 มิถุนายน 2559
2. เสนอขอใชงบเหลือจายคาเสื่อม ป 2558 ภายในปงบประมาณ 2559
3. บันทึกกอหนี้แลวใหลงบันทึกในโปรแกรม
ปดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

