
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังที ่4/2559 

วนัที่  29 เมษายน  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 

1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. นพ.ชลิต  ทองประยรู  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์

3. นพ.ดนยั  เจียรกลู  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

4. นางศิริวทิย ์ หล่ิมโตประเสริฐ  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

5. นายลาํพนู  ฉวรัีกษ ์  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

6. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

7. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

8. นพ.พฒันา  ตนัสกุล    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 

9. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

10. พญ.อมรรัตน์  เทพฤทธ์ิ    หวัหนา้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  

       โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์

11. พญ.รพีพรรณ  เดชพิชยั    รองผูอ้าํนวยการสํานกังานป้องกนัและควบคุมโรค

ท่ี 10 

12. นางจตุพร  สลกัคาํ    โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์

13. นายถนอมศกัด์ิ  บุญสู่    แทนผูอ้าํนวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

14. นายพรชยั  บวัสุวรรณ    แทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริการสุขภาพท่ี 10 

15. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

16. นางสิริพร  วงศต์รี     หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ง า น พัฒ น า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

สาธารณสุข 

17. นางนภาพร   จนัทนบ    หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต 

18. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ   หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

19. นางหรรษา  ช่ืนชูผล    หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

20. นางรําไพ สุวนาม     หวัหนา้กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

21. นายระว ี แววศรี     หวัหนา้กลุ่มงานนิติกร 

22. นางสุภาภรณ์   อุตมงั    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

23. นายปรีชา  ทองมูล    หวัหนา้กลุ่มงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มฯ 
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24. นายวชิิต  พุม่จนัทร์    หวัหนา้กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 

25. นายชยัสิทธ์ิ  เรืองโรจน์    หวัหนา้กลุ่มงานบริการสุขภาพ 

26. นายบดินทร์ บุญขนัธ์    หวัหนา้กลุ่มงานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

27. ทพญ.ขนิษฐา  นามบุตร    แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

28. นพ.ธวติั  บุญไทย     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

29. พญ.ณฐิักา  วรรณแกว้    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

30. นพ.ชานนท ์ พนัธ์นิกุล    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

31. นพ.ชยัวฒัน์  ดาราสิชฌ ์    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโกก้ 

32. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 

33. นพ.ณฐันนท ์ พีระภานุรักษ ์   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

34. นพ.ศุภฤกษ ์ ศรีคาํ    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น 

35. นพ.วศรัญ  วฒันธีรางกรู    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาตาล 

36. นายประวร์ี  คาํศรีสุข    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

37. นพ.สยาม  ประสานพิมพ ์    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์

38. นพ.พิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้ายนื 

39. นพ.อคัรภูชิทย ์ ผลานนัต ์   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

40. นพ.วรุตม ์ เกตุสิริ     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

41. นายอดุลย ์ วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี 

42. นายสมยั  พลูทอง สาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ 

43. นายยรุวฒั  ทองผา สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 

44. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 

45. นายธนายทุธ   ศรไชย สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 

46. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 

47. นายไพรัช  จนัทพนัธ์ สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

48. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

49. นายวานิช  สายยนื    สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

50. นายไพรัช  จนัทพนัธ์    สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

51. นายสุทิน  กมลฤกษ ์    สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 

52. นายมธัยม  สุพฒัน์    สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

53. นายอุทยั  นิปัจการสุนทร    สาธารณสุขอาํเภอนาเยยี 

54. นายชูวทิย ์ ธานี     สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

55. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

56. นายสมบติั  มูลศรี     สาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น 
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57. นายชวน  จนัทร์เล่ือน    สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายนื 

58. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ    สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

59. นายชนะ  หอมจนัทร์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 

60. นายสรพงษ ์ ขลุ่ยเงิน    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

61. นายถนอม  ผวิหอม    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

62. นายณทักร  วทิิตถิรานนัท ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

63. นายประยงค ์ สุดสุข    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

64. นายธนศกัด์ิ  ธงศรี    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 

65. นายพลกฤต  วรสันต ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

66. นายรัชพล  ตงัคะวานิช    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

67. นายสากล  สีทากุล    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาเยยี 

68. นายพรทว ี สุวรรณพรม    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

69. นายประจกัษ ์ สุพรหม    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น 

70. นางดารณี  เผา่ผา     เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขชาํนาญงาน    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

71. นายปัญญาวธุ  ไพเราะ        นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

72. นายประวทิย ์ ศิริรังสรรคก์ุล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

73. นายรังสรรค ์ ศรีลว้น     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

74. นางศิริวรรณ  อินทรวเิชียรคชา  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

75. นายชยัชาญ  บุญคูณ          นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

76. นางอุษณีย ์   เกิดมี            นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

77. นางเยาวลกัษณ์  โภคละทวพีงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ     สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

78. นางพรสิริ  มณฑา              นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ         สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

79. นางนนัทิพร  ตั้งยิง่ยง   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ         สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

80. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ           สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

81. นางปภสัพร  พนัธ์พินิจ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ     สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

82. นายประพนธ์  บุญไชย  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

83. นางสาวภูริดา  พลศกัด์ิ  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

84. นางสาวเสาวลกัษณ์  ภาคทอง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

85. นายประสิทธ์ิ คุณแสนใส  จพ.ทนัตสาธารณสุขปฏิบติัการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

86. นางพชัราภรณ์  ศิริคุณ  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

87. นางเนติภรณ์  สิมาพนัธ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

88. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร์   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

89. นางจุฬาพร  คาํรัตน์   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
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90. นางจิรวฒัน์  สุสิงห์   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

91. นางเพญ็ศรี  สมชยั   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

92. นายเอกชยั จรูญเนตร   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

93. นางสาววรุณรัตน์  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

94. ภญ.ฑิฆมัพร  พนัธ์พินิจ     เภสัชกรชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

95. นางสิริพร  แกว้มหาวงศ ์   นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

96. นางกุลชาธนนัท ์พลินรัชตธ์นะเดช นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

97. นางวชิชุดา  สืบสาย  เภสชักรชาํนาญการ   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

98. นางอุไร  สอนอาจ  นกัจดัการงานทัว่ไป    โรงพยาบาลตาลสุม 

99. นายสุระ  เสนาเทพ     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ          โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ 

100. นางเนตรนภิส  พนัธ์วรรณ     พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ       โ ร ง พ ย า บ า ล ม่ ว ง

สามสิบ 

101. นายกิตติพงษ ์ เสนาะพิ       นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ      สสอ.ม่วงสามสิบ 

102. นายภูริภทัร  บรรจง           นกัวชิาการสาธารณสุข    โรงพยาบาลตาลสุม 

103. นายธีระยทุธ  เผา่กณัหา     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ          สสอ.เหล่าเสือโกก้ 

104. นางสาวพชัรี  ช่วงชยั     นกัวชิาการสาธารณสุข       สสอ.ตาลสุม 

105. นางเกตุศิรินทร์  ฉิมพลี     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ          สสอ.เข่ืองใน 

106. นางอรทยั  มุสิกา      นกัจดัการงานทัว่ไป                          โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 

107. นางจินตนา  พงษพ์ิละ     นกัจดัการงานทัว่ไป                          โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  

108. นางศิริกลัย ์ มะลยัทอง     จพ.การเงินและบญัชีชาํนาญงาน      โรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น 

109. นางศิวะพรรณ  ญาณะพนัธ์ นกัจดัการงานทัว่ไป         โรงพยาบาลนาตาล 

110. นายจาํลอง  ผอ่งจิต     นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ        โรงพยาบาลสาํโรง 

111. นางชุติมนัต ์ อินญาพงษ ์     จพ.การเงินและบญัชีชาํนาญงาน           โรงพยาบาลนาเยยี 

112. นายวรายธุ  เลิศแลว้     นกัจดัการงานทัว่ไป          โรงพยาบาลสิรินธร 

113. นายเอกพจน์  อินโสม     จพ.สาธารณสุขอาวโุส        โรงพยาบาลโขงเจียม 

114. นายปรีดา  จาํปาเทศ     นกัจดัการงานทัว่ไป        โรงพยาบาลนาจะหลวย 

115. นางพิชญสุดากานต ์ รวมเหมาะ นกัจดัการงานทัว่ไป       โรงพยาบาลนํ้ายนื 

116. นางสุพตัรา  อุทธา            นกัวชิาการการเงินและบญัชี      โรงพยาบาลนํ้าขุ่น 

117. นายองักรู  แก่นกุล    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ     สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

118. นายสุรศกัด์ิ  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขอาวโุส       สสอ.เข่ืองใน 

119. นายภูริภทัร  บรรจง    นกัวชิาการสาธารณสุข       รพ.ตาลสุม 

120. นางสาวรัชนี  สวา่งเนตร     นกัวชิาการสาธารณสุข       สสอ.ตาลสุม 

121. นายวริะ  พวงจนัทร์    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ     สสอ.โพธ์ิไทร 
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122. นายสมภพ  จนัทร์เกษ    นกัวชิาการสาธารณสุข       รพ.นาตาล 

123. นายนิติชยั  ทุมนนัท ์    นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ     รพ.ตระการพืชผล 

124. นางบุษบา การกลา้    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ      รพ.ตระการพืชผล 

125. นางสาวจิรภสัษร  สุระมุล   นกัวชิาการสาธารณสุข       รพ.เขมราฐ 

126. นางพชัรี  อมรสิน               พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ      รพ.นาตาล 

127. นางสาวยพุา  กุลบุตร    นกัวชิาการสาธารณสุข       สสอ.นาตาล 

128. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร  นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ     สสอ.นาเยยี 

129. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นกัวชิาการสาธารณสุข        รพ.ศรีเมืองใหม่ 

130. นายพงศภ์ณ  ศรีสมบูรณ์     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ     สสอ.ศรีเมืองใหม่ 

131. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพง็   นกัวชิาการสาธารณสุข        รพ.กุดขา้วปุ้น 

132. นางลาํใย  บุตรศรี    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ      รพ.กุดขา้วปุ้น 

133. นางยมลภทัร  คลงัแกว้    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ      รพ.โพธ์ิไทร 

134. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ     สสอ.วารินชาํราบ 

135. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม    นกัวชิาการสาธารณสุข       รพ.วารินชาํราบ 

136. นายกีรติ  เสริมศรี            จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน      สสอ.พิบูลมงัสาหาร 

137. นางดวงจิตร  กอมะณี    นกัวชิาการสาธารณสุข       สสอ.นาเยยี 

138. นายณฐัพล  ศรีสงคราม    นกัวชิาการสาธารณสุข       สสอ.สาํโรง 

139. นายจิรศกัด์ิ  รักษม์ณี    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ     รพ.สาํโรง 

140. นายชาํนาญ  เหลากลม    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ     สสอ.สิรินธร 

141. นายมรกต  ลอยนวล    นกัวชิาการสาธารณสุข       สสอ.โขงเจียม 

142. นายตรองทรัพย ์สายกนก   นกัวชิาการพสัดุ       รพ.โขงเจียม 

143. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุลนกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ     สสอ.นํ้ายนื 

144. นายพิทกัษ ์ บุตรโท    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ      รพ.นํ้ายนื 

145. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต ์นกัวชิาการสาธารณสุข                        สสอ.นํ้าขุ่น 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

 

1.  สาํรวจภูมิทศัน์ ท่ีมีความเส่ียงอนัเน่ืองจากผลกระทบจากกระแสลมแรง พายโุซนร้อน 

2.  วนัท่ี 15-17 พฤษภาคม  2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม

โรงเรียนตาํรวจตระเวณชายแดน(ตชด.)  

ข้อส่ังการ :  มอบทุกกลุ่มงานตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการพระราชดาํริ ไดแ้ก่ MCH IQ EQ  

ทนัตสุขภาพ ไอโอดีน  ภาวะโภชนาการ ฯลฯ 
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ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง 

 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังทีผ่่านมาติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย 

 

สถานการณ์การเงินการคลงั รายละเอียดตามไฟล ์ 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วชิาการ 

 

4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 บรรยายวชิาการเร่ือง เครือข่ายสุขภาพจงัหวดัเชียงใหม่ 

 โดย...นพ.ชลิต  ทองประยรู  

 ข้อส่ังการ :  มอบกลุ่มงานพฒันาคุณภาพฯและกลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์ฯ ทาํหนา้ท่ีทีมเลขานุการ 
 

4.2 สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่10 อุบลราชธานี 
 

 กาํชับการนํานโยบายสู่การปฏิบติั เน้นย ํ้ามาตรการ 3-3-1 3ก 5ส ในการป้องกนัควบคุมโรค 
 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
  

5.1 กลุ่มงานบริหาร 

งานการเงิน 

1.การส่งงบทดลอง 

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจาํเดือน มีนาคม 2559หน่วยงานท่ียงัไม่ส่ง/ส่งงบทดลองไม่ครบ  

โซน 1- แม่ข่าย  ส่งครบ งบไม่สัมพนัธ์  ดอนมดแดง 

                      -ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบงบไม่สัมพนัธ์  เมือง 

                      -สสอ. ส่งครบ 

โซน 2-แม่ข่าย ส่งครบ  งบไม่สัมพนัธ์ ตระการพืชผล 

                      -ลูกข่าย (รพ.สต.)ส่งครบ 

                      -สสอ.  ส่งครบ 

 

โซน 3-แม่ข่าย ส่งครบ 

                      -ลูกข่าย (รพ.สต)ส่งครบ 

                      -สสอ. ส่งครบ 

โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ  

                     -ลูกข่าย (รพ.สต) งบไม่สัมพนัธ์/ส่งไม่ครบ  เดชอุดม 
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                     -สสอ. ส่งครบ 

 

 1.2 แจง้ผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) 

 -รพช.  แม่ข่ายท่ีไดค้ะแนนไม่เตม็ 100  มี 6 แห่ง คือ โขงเจียม  พิบูลมงัสาหาร  ตาลสุม     เดชอุดม  นา

ตาล  และสวา่งวรีะวงศ ์

 -รพ.สต. ลูกข่ายท่ีคะแนนไม่เตม็ 50 มี  แห่ง 10 คือ โขงเจียม  เข่ืองใน  นาจะหลวย  ตาลสุม  ดอนมด

แดง  เดชอุดม  50 พรรษาฯ  นาตาล  นาเยยี  และสวา่งวรีะวงศ ์
 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ขอใหร้พช.ดอนมดแดงรพช.ตระการพืชผลและเครือข่ายอาํเภอเมืองเครือข่ายเดชอุดม กาํชบั

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้การสอบทานขอ้มลูบญัชี ใหเ้ป็นไปตามคุณภาพ / ผงัรายการบญัชี ก่อนส่งงบประจาํเดือน  และ

ควบคุม กาํกบั ระบบการบนัทึกบญัชี ใหมี้การกาํกบั ติดตามขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล ทั้งก่อนและ

หลงัการบนัทึกบญัชี 

 2. ใหมี้การ Audit ผลการส่งดว้ยวา่ ส่งผา่นหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอยา่งไร ทั้งแม่ข่ายและลูก

ข่าย ถา้คะแนนไม่ผา่นในรายการใด จะไดป้รับปรุงแกไ้ข ภายในวนัท่ี 20 ของเดือนท่ีส่งนั้น 
 

2.การเฝ้าระวงัการเงินการคลัง 

2.1.แจง้ผลการเฝ้าระวงัการเงินการคลงัของโรงพยาบาล ตามเกณฑ ์FAI 7 ระดบั ประจาํเดือน มีนาคม 2559 มีผล

การประเมินดงัน้ี  

เดือนมีนาคม 2559โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 7 จาํนวน 2แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่  สวา่งวรีะวงศ ์

เดือนกุมภาพนัธ์  2559 โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 7 จาํนวน จาํนวน 1แห่ง คือ  ศรีเมืองใหม่ 
 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจาํเดือนมีนาคม 2559) 

2.2.1 แจง้สถานการณ์ การเงินการคลงั ของเครือข่าย ณ 30 กนัยายน 2558เปรียบเทียบกบั มีนาคม 2559เก่ียวกบั 

เงินบาํรุงคงเหลือ เจา้หน้ีการคา้ ทุนสาํรองสุทธิ ค่าใชจ่้ายจาํเป็น เพื่อเป็นขอ้มูลใหเ้ครือข่ายมีการประเมินการเงิน

การคลงัตนเองในการกาํกบั ติดตามการบริหารการเงินการคลงั 

               จากขอ้มูลเดือนมีนาคม 2559 พบวา่ กลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีทุนสาํรอง เป็นลบ มากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั 

คือ 

 

   โซน 3   50 พรรษาฯ                 -24.56   ลา้นบาท 

                           โซน 1 วารินชาํราบ -7.86   ลา้นบาท 

   โซน 3   สาํโรง              -4.14    ลา้นบาท 
 

โรงพยาบาลท่ีมีทุนสาํรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  เดชอุดมนํ้ายนื  และเขมราฐส่วนโรงพยาบาลท่ีมีเจา้หน้ีการคา้ 

มากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั คือ  
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 โซน 4   เดชอุดม   100.12  ลา้นบาท 

 โซน 3   วารินชาํราบ   75.47   ลา้นบาท 

              โซน 2   ตระการพืชผล       72.62   ลา้นบาท 

   โซน 1   50พรรษาฯ            68.41   ลา้นบาท 

ข้อเสนอแนะ  

   ขอใหโ้รงพยาบาลมีการเฝ้าระวงัระวงัการเงินการคลงั มีการวเิคราะห์ขอ้มูล ทั้งดา้นรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้าย เพื่อหาสาเหตุวา่ยงัมีรายการใดท่ีไม่เป็นไปตามแผนบา้ง ใหมี้การควบคุม กาํกบัอยา่งเขม้งวด 
 

3.การประเมินการบริหารการเงินการคลงัคุณภาพบัญชี 

 แจง้ผลการประเมินการบริหารการเงินการคลงั (FAS) และคุณภาพบญัชี โดยทีมประเมินระดบัเขต

(บูรณาการกบัตรวจราชการรอบท่ี 1) โดยผลประเมินทั้งคุณภาพบญัชีและ FAS  ผ่านเกณฑ์  80%  มีผลการ

ประเมินดงัน้ี 

โรงพยาบาล การเงินการคลงั (FAS) คุณภาพบัญชี ผลการประเมิน 

ศรีเมืองใหม่ 84.04% 56.11% ไม่ผา่น 

ทุ่งศรีอุดม 67.71% 82.46% ไม่ผา่น 

50  พรรษาฯ 93.62% 98.45% ผา่น 

วารินชาํราบ 72.92% 65.76% ไม่ผา่น 

ตระการพืชผล 77.08% 72.12% ไม่ผา่น 

โขงเจียม 67.66% 67.86% ไม่ผา่น 
 

ข้อเสนอแนะ 

   ขอให้โรงพยาบาลท่ีไม่ผ่านการประเมินปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  เพื่อรับการตรวจประเมินซํ้ า  

กาํหนดการจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง  
 

4. เร่ืองอืน่ๆ   

 แจง้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UCปี 2559 จากขอ้มูลเพียงวนัท่ี  22  เมษายน  2559  ผลการ

เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  56.97  หน่วยงานท่ีเบิกสูงสุด  คือ  สสอ.สิรินธร  ตาลสุม  พิบูลมงัสาหาร   

นาจะหลวย  วาริน  ส่วนหน่วยท่ียงัมีผลเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ  55 (ไตรมาสท่ี  2)  ขอใหเ้ร่งรัดการวางเบิกเพื่อให้

ผา่นเกณฑไ์ตรมาสท่ี  3 (ร้อยละ 76) 

5.2  กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

5.2.1 กาํหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จงัหวดัอุบลราชธานี รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2559 

รอบท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี 12-14 กรกฎาคม 2559 

               พื้นท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 1 อ.เดชอุดม    รพ.สต.บวังาม 

               พื้นท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 2 อ.เข่ืองใน     รพ.สต.หวัดอน 
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5.2.2 สรุปจาํนวนคนไขใ้นพระราชานุเคราะห์ ขอ้มูล ณ 26 เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารfile : pt king 

5.2.3 การอนุมติัแผนค่าบริการทางการแพทยท่ี์เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน 

ตามท่ี สปสช.เขต10 อุบลราชธานี ไดเ้สนอแผนการบริหารงบประมาณค่าบริการทางการแพทยท่ี์เบิกจ่ายใน

ลกัษณะงบลงทุนหรือค่าเส่ือม 90% ของหน่วยบริการในสังกดั สสจ. ต่อคณะอนุกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ

ระดบัเขต(อปสข.) ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีมติอนุมติัในหลกัการแลว้  

ในการน้ี...ขอใหทุ้กหน่วยบริการดาํเนินการภายใน ปีงบประมาณ 2559 ดงัน้ี 

• ก่อหน้ีผกูพนั จดัซ้ือ จดัจา้ง ตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 

• หากมีเงินเหลือจ่ายหรือตอ้งปรับแผนตามท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ใหค้ปสอ. จดัทาํแผนเพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบ ต่อ นพ.สสจ.อบ เพื่อรวบรวมให้ อปสข.พิจารณาแผนภายในสิงหาคม 2559 

• บนัทึกรายงานตามแผนท่ีอนุมติัและปรับปรุงผลการดาํเนินงาาน ในระบบรายงานการใชเ้งินค่าบริการ

ทางการแพทยท่ี์เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน 
 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค 
 

1. สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : file1_situation DHF.pdf) 

2. อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออก จาํแนกรายอาํเภอ  (รายละเอียดตามเอกสารfile2_DHF Ampours) 

3. สถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา  (รายละเอียดตามเอกสารfile 3_CD) 

4. ความครอบคลุมวคัซีนในเด็กอายคุรบ 1 ปี2559 (รายละเอียดตามเอกสารfile 4_Vaccine_pptx) 
 

5.4 กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
 

1. สรุปค่า CMI เดือน มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารfile CMI_march59.xlsx 

2. การตรวจประเมินคุณภาพการบนัทึกเวชระเบียน(Medical record audit,MRA) ปี 59 รพ.เป้าหมายท่ีถูก

สุ่มตรวจประเมินฯจาํนวน 10 แห่งๆละ 80 ฉบบั (OP 10 ,IP 10) ไดแ้ก่ รพ.เข่ืองใน  

นํ้ายนื ม่วงสามสิบ วารินชาํราบ ตาลสุม ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม เดชอุดม และรพ.นํ้าขุ่น 

รายละเอียดประชุมช้ีแจงไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 59 เพื่อดูรายละเอียดตามเอกสารfile MRA.pdf 

5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

แจง้การเสด็จฯ ปฏิบติัพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ระหวา่งวนัท่ี 15 – 18 พฤษภาคม 2559 ดงัน้ี  

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

21เชา้21 เสด็จฯ โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นหว้ยฆอ้ง ตาํบลป่าก่อ อาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจริญ  

21บ่าย21 เสด็จฯ โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นตาเอม็ อาํเภอนํ้าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี  
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วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

21เชา้21 เสด็จฯ โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นคาํสะอาด อาํเภอนํ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี เสด็จไปโรงเรียน  

ตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นท่าแสนคูณ อาํเภอนํ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี  

21บ่าย21 เสด็จฯ เปิดศูนยก์ารเรียนรู้หนองบวัพฒันา อาํเภอนํ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี  

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559  

21เชา้21 เสด็จฯ ทรงเปิดงานสัมมนาวชิาการ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั  

อุบลราชธานี  

21บ่าย21 เสด็จฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเขม็ท่ีระลึก ผูบ้ริจาคโลหิตครบ 36 คร้ัง และ 108 คร้ังของ 

เหล่ากาชาด 7 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี กาํหนดการเสด็จฯ 

โดยละเอียดจะแจง้ ใหท้ราบอีกคร้ัง  
 

5.6 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

1. ผลการบาํบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดจงัหวดัอุบลราชธานี (เป้าหมายการบาํบดัของจงัหวดัอุบลราชธานี 

ปี 2559 จาํนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดงัน้ี 

    1.1 ระบบสมคัรใจ  เป้าหมาย 2,000 ราย  

            ดาํเนินการได ้839 ราย    คิดเป็นร้อยละ 41.95  รายละเอียดดงัน้ี 

                  - จิตสังคมบาํบดั ในโรงพยาบาล  หลกัสูตร  4 เดือน  จาํนวน     268    ราย  

                  - ค่ายบาํบดั “ศูนยข์วญัแผน่ดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.)        จาํนวน       571    ราย   

                  - ค่ายบาํบดัในอาํเภอ (งบทอ้งถ่ิน)                             จาํนวน      -       ราย 

   1.2 ระบบบงัคบับาํบดั เป้าหมาย 4,000 ราย 

                   ดาํเนินการได ้ 2,214  ราย  ร้อยละ  55.25   

   1.3 ระบบตอ้งโทษ เป้าหมาย 300 ราย 

                   ดาํเนินการได ้  401 ราย  เกินเป้าหมาย 101 ราย 

                   รวมทุกระบบ   จาํนวน  3,454  ราย คิดเป็นร้อยละ  54.83 

2. การควบคุมตวัยาและสารเคมี รายละเอียดตามเอกสารfile Report_Drugs 

3.ผลการดาํเนินงาน TO BE NUMBER ONE จงัหวดัอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารfile To Be Number 

One 

5.7 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   สถิติการบาดเจบ็ทางถนน    รายละเอียดตามเอกสารfile EMS.pptx 
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5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1. งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นบริการสุขภาพ และ งานทะเบียนใบอนุญาต  

ประชุมคณะทาํงานตรวจสถานพยาบาลประจาํปี จงัหวดัอุบลราชธานี คณะทาํงานตรวจสถานพยาบาลประจาํปี 

จงัหวดัอุบลราชธานี กาํหนดจดัประชุมและออกตรวจเยีย่ม สถานพยาบาล ประเภทรับผูป่้วยไวค้า้งคืน  

(โรงพยาบาลเอกชน ) จาํนวน 4 แห่ง ในวนัท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ หอ้งประชุม 4 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

2.งานผลิตภณัฑสุ์ขภาพและอาหารปลอดภยั  

2.1 . ประเมินมาตรฐานการจดัการการเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภยันมโรงเรียน  

ตวัช้ีวดัการตรวจราชการประเด็นการกาํกบัดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของนมโรงเรียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กาํหนดให ้สสอ., รพช.,รพ.สต. ประเมินมาตรฐานการจดัการการเก็บรักษาตามระบบ 

Cold chain และความปลอดภยันมโรงเรียน ของโรงเรียนทุกแห่งในพื้นท่ีรับผิดชอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ในการน้ี... ขอใหส้สอ., รพช.,รพ.สต. ดาํเนินการประเมินมาตรฐานการจดัการการเก็บรักษาตามระบบ Cold 

chain และความปลอดภยันมโรงเรียนของโรงเรียนทุกแห่งในพื้นท่ีรับผดิชอบ ในหว้งเดือนพฤษภาคม 2559 โดย

ใช ้Check list ตรวจผลิตภณัฑน์มโรงเรียน โดย สสอ.ทุกแห่งรวบรวมและส่ง Check list ตรวจผลิตภณัฑ์นมส่ง 

กลุ่มงานคุม้ครอง ผูบ้ริโภค และเภสัชสาธารณสุข สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ภายในวนัท่ี 15 

มิถุนายน 2559 เพื่อเป็น ขอ้มูลรับการตรวจราชการ รอบท่ี 2 โดย สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ได้

แจง้แผนการประเมินมาตรฐานดงักล่าวไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 – 5 

เรียบร้อยแลว้ รายละเอียด12ตามเอกสารMilk check list school.pdf 

2 .2 การคดัสรรสุดยอดผลิตภณัฑชุ์มชน ประจาํปี 2559  

สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอุบลราชธานี ไดก้าํหนดคดัสรรสุดยอดผลิตภณัฑชุ์มชน ประจาํปี 2559 โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี  

1 ) กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร/ผูป้ระกอบการท่ีลงทะเบียนผูป้ระกอบการ OTOP นาํผลิตภณัฑ์

ชุมชนท่ีจะขอรับการคดัสรรสุดยอดผลิตภณัฑชุ์มชน ประจาํปี 2559 ไปลงทะเบียน ณ สาํนกังานพฒันาชุมชน

อาํเภอ ระหวา่งวนัท่ี 4 - 9 พฤษภาคม 2559  

2 ) คณะกรรมการการคดัสรรสุดยอดผลิตภณัฑชุ์มชนระดบัจงัหวดั จะพิจารณาตดัสินใหค้ะแนนในภาค ก และ

ภาค ข ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

3 ) สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอุบลราชธานี ส่งผลคะแนนในภาค ก และภาค ข และผลิตภณัฑ ์ใหก้รมพฒันา

ชุมชน ระหวา่งวนัท่ี 15 - 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อใหค้ณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาตดัสินใหค้ะแนนในภาค 

ค ในการน้ี...ขอความร่วมมือ สสอ.,รพช. ประชาสัมพนัธ์การคดัสรรสุดยอดผลิตภณัฑชุ์มชน ประจาํปี 2559 

ดงักล่าวดว้ย  

3. งานบริหารเวชภณัฑย์าและเวชภณัฑมิ์ใช่ยา  ผลการดาํเนินการในการเก็บกลบัและทาํลายวคัซีน trivalent 

OPV จงัหวดัอุบลราชธานี  
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5.9  กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ7    ไม่มีวาระการประชุม 

5.10  กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

1. งานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล  

- วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร บรรจุใหม่ ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุม 1 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

- วนัท่ี 17-19 พฤษภาคม 2559 อบรมหลกัสูตรขา้ราชการท่ีดี แพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร บรรจุใหม่ เขต

สุขภาพท่ี 10 ณ หอ้งประชุมโรงแรมเนวาดา้แกรนด ์

 2. งานพฒันาระบบสุขภาพระดบัอาํเภอ DHS 

แผนการเยีย่มเสริมพลงัโดยผูป้ระเมินภายนอก รอบท่ี 2  

ลาํดบั วนั / เดือน / ปี  เครือข่าย DHS 

1 4 พฤษภาคม 2559 ดอนมดแดง 

2 18 พฤษภาคม 2559 บุณฑริก 

3  19 พฤษภาคม 2559 ศรีเมืองใหม่ 

4  23 พฤษภาคม 2559 พิบูลมงัสาหาร 

3. งานพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล 

กาํหนดใหมี้กิจกรรมการนิเทศงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจงัหวดัอุบลราชธานี รอบท่ี 1 

โดยคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ดงัน้ี  

ลาํดบั  วนั / เดือน / ปี  โรงพยาบาล  

1 10 พฤษภาคม 2559 รพ.เหล่าเสือโกก้  

2 13 พฤษภาคม 2559 รพ.สวา่งวรีะวงศ ์ 

3 17 พฤษภาคม 2559 รพ.นาตาล 

4 24 พฤษภาคม 2559 รพ.นาเยยี  

5 27 พฤษภาคม 2559 รพ.นํ้าขุ่น 

 

5.11  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
 

1. ตามท่ีกรมควบคุมโรค ไดจ้ดัส่งป้ายอะคริลิกโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี ขนาด 60 cm. x 30 cm. เพื่อสนบัสนุน

และส่งเสริม การดาํเนินการจดัสถานท่ีใหโ้รงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข 

ฉบบัท่ี 19 ไดถู้กตอ้ง อยา่งเป็นรูปธรรม จึงขอใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งติดต่อขอรับป้ายดงักล่าว จาํนวนแห่งละ 2 

ป้าย ยกเวน้ รพ . นาเยยีไดท่ี้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และติดตั้งป้ายบริเวณทาง เขา้ – ออก โรงพยาบาล  
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2. องคก์ารอนามยัโลกไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ของทุกปีเป็นวนังดสูบบุหร่ี โลกซ่ึงในปี 2559 น้ี

ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข ไดก้าํหนดประเด็นในการรณรงค ์คือ “GET Ready FOR PLAIN 

PACKAGING”“ ซองบุหร่ีแบบเรียบ ลดภยัเงียบ ลดโรค ” ขอใหทุ้กหน่วยงานพิจารณากาํหนดกิจกรรมการ

ณรงคใ์นวนังดสูบบุหร่ี ในปีน้ี  

3. การประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จงัหวดัอุบลราชธานี  

แผนการประเมินรับรองอาํเภอตน้แบบและคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ปี 2559 

1.การติดตามประเมินอาํเภอตน้แบบดา้น NCD อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี  

1.1 วนัท่ี 26 เมษายน 2559 ออกติดตามการเตรียมความพร้อมจากคณะกรรมการดาํเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ  

จงัหวดัอุบลราชธานี 

1.2 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ประเมินรับรองจากคณะกรรมการการดาํเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เขตสุขภาพ

ท่ี 10 ปี 2559  

2. แผนการเตรียมความพร้อมจากจงัหวดัและการประเมินจากคณะกรรมการการดาํเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 

เขต ปี 2559  

ลาํดบั           อาํเภอ  ประเมินระดบัจงัหวดั  ประเมินระดบัเขต  

1. อาํเภอนาตาล  23 พฤษภาคม 2559 27 มิถุนายน 2559 

2. อาํเภอตาลสุม  24 พฤษภาคม 2559 28 มิถุนายน 2559 

3. อาํเภอนาเยยี  27 พฤษภาคม 2559 29 มิถุนายน 2559 

4. อาํเภอโพธ์ิไทร  26 พฤษภาคม 2559 ๓๐ มิถุนายน 2559 

5. อาํเภอเหล่าเสือโกก้  1 มิถุนายน 2559 1 กรกฎาคม 2559 

6. อาํเภอทุ่งศรีอุดม  2 มิถุนายน 2559 1 สิงหาคม 2559 

7. อาํเภอนํ้ าขุ่น  3 มิถุนายน 2559 2 สิงหาคม 2559 

8. อาํเภอสวา่งวรีวงศ ์ 9 มิถุนายน 2559 3 สิงหาคม 2559 

9. สรรพสิทธิประสงค ์ 10 มิถุนายน 2559 4 สิงหาคม 2559 

หมายเหตุ อาํเภอนาเยยีขอเล่ือนจากวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  

4. ตามท่ีกรมอนามยั ร่วมกบัมูลนิธิถนัยรักษใ์นราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดาํเนินงานดูแล

และเฝ้า ระวงัสตรีไทยจากมะเร็งเตา้นม โดยจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นพื้นท่ีจงัหวดัเป้าหมาย ท่ีขยายพื้นท่ีการ

ดาํเนินการโครงการใหค้รอบคลุมทั้งจงัหวดั ไดส้นบัสนุนส่ือเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานดูแลและเฝ้าระวงัสตรีไทย

จากมะเร็งเตา้นม และดาํเนินงานโครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของสตรีไทย คือ สมุด

บนัทึกการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ไดรั้บจดัสรร 10 % ของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนท่ีเหลือใหจ้งัหวดับริหารจดัการ

โดยใชง้บประมาณของจงัหวดัต่อไป  
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5. การดาํเนินโครงการคดักรองมะเร็งเตา้นมโดยเคร่ืองเอก็ซเรยเ์ตา้นมเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะท่ี 3 

ตามท่ีมูลนินิกาญจนบารมีร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข จดัทาํโครงการคดักรองมะเร็งเตา้นมโดยเคร่ืองเอก็เรย์

เตา้นม เคล่ือนท่ี( Mammogram ) ในสตรีกลุ่มเส่ียงและดอ้ยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหา

มงคล สมยัท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ และได้

กาํหนดใหบ้ริการ ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ในวนัท่ี 6 , 7 , 8 และ 9 มิถุนายน 2559 ท่ีอาํเภอตระการพืชผล จงัหวดั

อุบลราชธานี  

6. Update data NCD ณ เมษายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล ์Update data NCD April59.pptx 

5.13  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
 

1. การพฒันาระบบบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้าตรฐาน (EHA) 

ผลการพฒันา... 

เทศบาลท่ียงัไม่สมคัร เพื่อขอรับการประเมิน จาํนวน 6 แห่ง  

(ทต.กุดประทาย, ทต.นาจะหลวย, ทต.สีวเิชียร, ทต.บุณฑริก, ทต.คาํขวาง, ทต.ช่องเมก็)  

เทศบาลท่ีไดรั้บการประเมินและผา่นเกณฑปี์ 59   จาํนวน 3 แห่ง  

เทศบาลท่ีไดรั้บการประเมินและผา่นเกณฑปี์ 58   จาํนวน 33 แห่ง  

ระบบการจดัการมูลฝอย ผา่นทั้งหมด 19 แห่ง ร้อยละ 32.20 (เกณฑร้์อยละ 25 )  

 

5.14 ศูนย์เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

1. 10ผลการจดัสรรงบ QOF งวด 1 / 2559 และผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั QOF ปี 10รายละเอียดตามไฟล ์

QOF59_Quater1.xls 

2. รายงานความกา้วหนา้การจดัทาํแผนท่ีระดบัหมู่บา้น คงเหลือ 2 อาํเภอ คืออาํเภอตระการพืชผล และอาํเภอ 

วารินชาํราบ (เฉพาะเขต รพ.สต.หว้ยขะยงู) 

3. รายงานคนตายมารับบริการ 1 ตุลาคม-25 เมษายน 2559  รายละเอียด12ตามไฟล ์Deathall_xls 

4.  การพฒันาระบบ Lab Data Exchange  

เพื่อให้ระบบสารสนเทศผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นมาตรฐาน และสามารถ

จดัทาํระบบ Data Exchange ของจงัหวดัไดที้มพฒันาระบบสารสนเทศจงัหวดัอุบลราชธานี ร่วมกบัผูรั้บผดิชอบ

งานตรวจทางห้องปฏิบติัการ จึงร่วมกนัพฒันาระบบ Data Exchange การรับ-ส่งผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

โดยแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. การพฒันาระบบ Data Exchange ระหวา่ง รพศ. กบั รพท./รพช.ในจงัหวดั (กาํหนดแลว้เสร็จ กรกฎาคม 

2559) 
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2. การพฒันาระบบ Data Exchange ระหวา่งบริษทัท่ีเป็น Out Lab กบั รพศ. รพท./รพช.ในจงัหวดั  

(กาํหนดแลว้เสร็จ ตุลาคม 2559) 

3. การพฒันา Lab Data Warehouse  (กาํหนดแลว้เสร็จ ธนัวาคม 2559) 

ในการน้ี สนง.สสจ.อบ. ไดด้าํเนินการประชุมผูรั้บผดิชอบไปแลว้ 2 คร้ัง เพื่อกาํหนดโครงสร้ง

ฐานขอ้มูล และรูปแบบการแลกเปล่ียนขอ้มูล ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการดาํเนินงานคือ โรงพยาบาลในจงัหวดั

อุบลราชธานี ยงัไม่มีมาตรฐานรหสัการตรวจทางห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์และท่ีประชุม กาํหนดใหใ้ช้

มาตรฐาน LOINC (LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) เป็นมาตรฐานในการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลดงักล่าว สนง.สสจ.อบ.จึงกาํหนดดาํเนินการประชุมเพื่อช้ีแจงมาตรฐาน LOINC และการ 

Mapping Lab Code ในระหวา่งวนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อุบลราชธานี และใครขอความร่วมมือใหทุ้กหน่วยงาน ส่งบุคคลากรผูรั้บผดิชอบ เขา้ร่วมประชุมดงักล่าว โดย

พร้อมเพรียงกนั 
 

5.15 กลุ่มงานนิติการ ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.16  กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ    

1. งาน อสม.  

แสดงความยนิดีแก่... นายสมประสงค ์สายสมยา ประธาน ประธาน อสม.จงัหวดัอุบลราชธานี ไดรั้บการ

พิจารณาเสนอช่ือ ขอรับพระราชทานคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) (โดยคณะกรรมการ

ประเมินผล งานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นดีเยี่ยมและดีเยีย่มอยา่งยิง่ ระดบัชาติ ประจาํปีพุทธศกัราช 

2559) 

2. งานหมู่บา้นจดัการสุขภาพและตาํบลจดัการสุขภาพ  

วนัท่ี 3-31 พฤษภาคม 2559 ประชุมจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการดาํเนินงานหมู่บา้นจดัการสุขภาพ

ตน้แบบและตาํบลจดัการสุขภาพแบบบูรณาการ โดยคณะกรรมการระบบสุขภาพอาํเภอ(DHS) 

3. งานสมชัชาสุขภาพ  

ขอใหทุ้กอาํเภอดาํเนินการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สมชัชาสุขภาพระดบัอาํเภอ ระหวา่งวนัท่ี 1-15 พฤษภาคม 

2559 
 

5.17  กลุ่มงานบริการสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม   

 

5.18  ศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ไม่มีวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอาํเภอ  

 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน     

 เชิญร่วมทาํบุญผา้ป่า 30 เมษายน 2559 รพ.ทุ่งศรีอุดม 

6.2 สาธารณสุขอาํเภอ    

  ไม่มีวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระที ่7  เร่ืองอืน่ๆ ไม่มีวาระการประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 

 

   ลงช่ือ..................................................ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผา่ผา) 

       กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

   

   ลงช่ือ...................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม  

                  (นางสิริพร  วงศต์รี) 

            หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

 

   ลงช่ือ...................................................ผูรั้บรองรายงานการประชุม 

                 (นายสุรพร  ลอยหา) 

   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

     ประธานการประชุม 

 


