สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 29 เมษายน เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ ม 1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุ รพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชลิต ทองประยูร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ์ประสงค์
3. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางศิริวทิ ย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลําพูน ฉวีรักษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายประวิทย์ พันธ์จูม
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.เจริ ญ เสรี รัตนาคร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
8. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
9. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
10. พญ.อมรรัตน์ เทพฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ์ประสงค์
11. พญ.รพีพรรณ เดชพิชยั
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานป้ องกันและควบคุ มโรค
ที่ 10
12. นางจตุพร สลักคํา
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ์ประสงค์
13. นายถนอมศักดิ์ บุญสู่
แทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
14. นายพรชัย บัวสุ วรรณ
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ การสุ ขภาพที่ 10
15. นายสุ ทธิ พงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
16. นางสิ ริพร วงศ์ตรี
หั ว หน้ า ก ลุ่ มง านพั ฒ น ายุ ท ธ ศาส ต ร์
สาธารณสุ ข
17. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต
18. นางพรนภัส ประเสริ ฐไทยเจริ ญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
19. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
20. นางรําไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
21. นายระวี แววศรี
หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร
22. นางสุ ภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบบริ การ
23. นายปรี ชา ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมฯ
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24. นายวิชิต พุม่ จันทร์
25. นายชัยสิ ทธิ์ เรื องโรจน์
26. นายบดินทร์ บุญขันธ์
27. ทพญ.ขนิษฐา นามบุตร
28. นพ.ธวัติ บุญไทย
29. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
30. นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล
31. นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิ ชฌ์
32. นพ.อุดม โบจรัส
33. นพ.ณัฐนนท์ พีระภานุรักษ์
34. นพ.ศุภฤกษ์ ศรี คาํ
35. นพ.วศรัญ วัฒนธี รางกูร
36. นายประวีร์ คําศรี สุข
37. นพ.สยาม ประสานพิมพ์
38. นพ.พิทกั ษ์พงษ์ จันทร์ แดง
39. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
40. นพ.วรุ ตม์ เกตุสิริ
41. นายอดุลย์ วรรณชาติ
42. นายสมัย พูลทอง
43. นายยุรวัฒ ทองผา
44. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
45. นายธนายุทธ ศรไชย
46. นางศิวาพร เงินราง
47. นายไพรัช จันทพันธ์
48. นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฏ
49. นายวานิช สายยืน
50. นายไพรัช จันทพันธ์
51. นายสุ ทิน กมลฤกษ์
52. นายมัธยม สุ พฒั น์
53. นายอุทยั นิปัจการสุ นทร
54. นายชูวทิ ย์ ธานี
55. นายพีระพล เดชบุญ
56. นายสมบัติ มูลศรี

หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุ ขมูลฐานฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริ การสุ ขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตาลสุ ม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเหล่าเสื อโก้ก
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาตาล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
สาธารณสุ ขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุ ขอําเภอม่วงสามสิ บ
สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
สาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
สาธารณสุ ขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
สาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
สาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้าขุ่น
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57. นายชวน จันทร์ เลื่อน
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
58. นายบัณฑิต สร้อยคํา
สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
59. นายชนะ หอมจันทร์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
60. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
61. นายถนอม ผิวหอม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
62. นายณัทกร วิทิตถิรานันท์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
63. นายประยงค์ สุ ดสุ ข
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอพิบูลมังสาหาร
64. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
65. นายพลกฤต วรสันต์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
66. นายรัชพล ตังคะวานิช
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอสว่างวีระวงศ์
67. นายสากล สี ทากุล
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
68. นายพรทวี สุ วรรณพรม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
69. นายประจักษ์ สุ พรหม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนํ้าขุ่น
70. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
71. นายปั ญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
72. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
73. นายรังสรรค์ ศรี ลว้ น
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
74. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
75. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
76. นางอุษณี ย ์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
77. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
78. นางพรสิ ริ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
79. นางนันทิพร ตั้งยิง่ ยง
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
80. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
81. นางปภัสพร พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
82. นายประพนธ์ บุญไชย
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
83. นางสาวภูริดา พลศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
84. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
85. นายประสิ ทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
86. นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
87. นางเนติภรณ์ สิ มาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
88. นายสุ รทิน หมื่นอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
89. นางจุฬาพร คํารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
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90. นางจิรวัฒน์ สุ สิงห์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
91. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
92. นายเอกชัย จรู ญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
93. นางสาววรุ ณรัตน์ ชนะศรี รัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
94. ภญ.ฑิฆมั พร พันธ์พินิจ เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
95. นางสิ ริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
96. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
97. นางวิชชุดา สื บสาย
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
98. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลตาลสุ ม
99. นายสุ ระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ
100. นางเนตรนภิส พันธ์วรรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โ ร ง พ ย า บ า ล ม่ ว ง
สามสิ บ
101. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.ม่วงสามสิ บ
102. นายภูริภทั ร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลตาลสุ ม
103. นายธี ระยุทธ เผ่ากัณหา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.เหล่าเสื อโก้ก
104. นางสาวพัชรี ช่วงชัย
นักวิชาการสาธารณสุ ข
สสอ.ตาลสุ ม
105. นางเกตุศิรินทร์ ฉิ มพลี นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.เขื่องใน
106. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
107. นางจินตนา พงษ์พิละ
นักจัดการงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
108. นางศิริกลั ย์ มะลัยทอง จพ.การเงินและบัญชีชาํ นาญงาน
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
109. นางศิวะพรรณ ญาณะพันธ์ นักจัดการงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลนาตาล
110. นายจําลอง ผ่องจิต
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ
โรงพยาบาลสําโรง
111. นางชุติมนั ต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชาํ นาญงาน
โรงพยาบาลนาเยีย
112. นายวรายุธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลสิ รินธร
113. นายเอกพจน์ อินโสม
จพ.สาธารณสุ ขอาวุโส
โรงพยาบาลโขงเจียม
114. นายปรี ดา จําปาเทศ
นักจัดการงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลนาจะหลวย
115. นางพิชญสุ ดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลนํ้ายืน
116. นางสุ พตั รา อุทธา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลนํ้าขุ่น
117. นายอังกูร แก่นกุล
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
118. นายสุ รศักดิ์ สุ ขสาย
จพ.สาธารณสุ ขอาวุโส
สสอ.เขื่องใน
119. นายภูริภทั ร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.ตาลสุ ม
120. นางสาวรัชนี สว่างเนตร นักวิชาการสาธารณสุ ข
สสอ.ตาลสุ ม
121. นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ ไทร
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122. นายสมภพ จันทร์ เกษ
นักวิชาการสาธารณสุ ข
123. นายนิติชยั ทุมนันท์
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
124. นางบุษบา การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
125. นางสาวจิรภัสษร สุ ระมุล นักวิชาการสาธารณสุ ข
126. นางพัชรี อมรสิ น
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
127. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุ ข
128. นางสาวรัตชพร กาละปั ตร นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
129. นางสาวรัตติกาล ดวงสี ดา นักวิชาการสาธารณสุ ข
130. นายพงศ์ภณ ศรี สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
131. นางสาวอุไรวรรณ สุ ขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุ ข
132. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
133. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
134. นางสมาพร มนตรี โพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
135. นส.ธิ ดารัตน์ รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุ ข
136. นายกีรติ เสริ มศรี
จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน
137. นางดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุ ข
138. นายณัฐพล ศรี สงคราม นักวิชาการสาธารณสุ ข
139. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
140. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
141. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุ ข
142. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการพัสดุ
143. นางสาวนภาพร ห่วงสุ ขสกุลนักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
144. นายพิทกั ษ์ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
145. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุ ข

รพ.นาตาล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.เขมราฐ
รพ.นาตาล
สสอ.นาตาล
สสอ.นาเยีย
รพ.ศรี เมืองใหม่
สสอ.ศรี เมืองใหม่
รพ.กุดข้าวปุ้ น
รพ.กุดข้าวปุ้ น
รพ.โพธิ์ ไทร
สสอ.วาริ นชําราบ
รพ.วาริ นชําราบ
สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.นาเยีย
สสอ.สําโรง
รพ.สําโรง
สสอ.สิ รินธร
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
สสอ.นํ้ายืน
รพ.นํ้ายืน
สสอ.นํ้าขุ่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ทราบ
1. สํารวจภูมิทศั น์ ที่มีความเสี่ ยงอันเนื่องจากผลกระทบจากกระแสลมแรง พายุโซนร้อน
2. วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม
โรงเรี ยนตํารวจตระเวณชายแดน(ตชด.)
ข้ อสั่ งการ : มอบทุกกลุ่มงานตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามโครงการพระราชดําริ ได้แก่ MCH IQ EQ
ทันตสุ ขภาพ ไอโอดีน ภาวะโภชนาการ ฯลฯ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมา(รับรองรายงานการประชุ ม)

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมาติดตามในวาระประชุ มของกลุ่มงาน/ฝ่ าย
สถานการณ์ การเงินการคลัง รายละเอียดตามไฟล์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ งการประชุ มจากกระทรวงสาธารณสุ ข/ศูนย์ วชิ าการ
4.1 โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
บรรยายวิชาการเรื่ อง เครื อข่ายสุ ขภาพจังหวัดเชียงใหม่
โดย...นพ.ชลิต ทองประยูร
ข้ อสั่ งการ : มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯและกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ทําหน้าที่ทีมเลขานุการ
4.2 สํ านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
กํา ชับ การนํานโยบายสู่ การปฏิ บ ตั ิ เน้นยํ้า มาตรการ 3-3-1 3ก 5ส ในการป้ องกันควบคุ มโรค
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่ างๆในสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุ่มงานบริหาร
งานการเงิน
1.การส่ งงบทดลอง
1.1 ติดตามการส่ งงบทดลองประจําเดือน มีนาคม 2559หน่วยงานที่ยงั ไม่ส่ง/ส่ งงบทดลองไม่ครบ
โซน 1- แม่ข่าย ส่ งครบ งบไม่สัมพันธ์ ดอนมดแดง
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่ งครบงบไม่สัมพันธ์ เมือง
-สสอ. ส่ งครบ
โซน 2-แม่ข่าย ส่ งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล
-ลูกข่าย (รพ.สต.)ส่ งครบ
-สสอ. ส่ งครบ
โซน 3-แม่ข่าย ส่ งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต)ส่ งครบ
-สสอ. ส่ งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่ งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) งบไม่สัมพันธ์/ส่ งไม่ครบ เดชอุดม
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-สสอ. ส่ งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 มี 6 แห่ง คือ โขงเจียม พิบูลมังสาหาร ตาลสุ ม เดชอุดม นา
ตาล และสว่างวีระวงศ์
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี แห่ง 10 คือ โขงเจียม เขื่องใน นาจะหลวย ตาลสุ ม ดอนมด
แดง เดชอุดม 50 พรรษาฯ นาตาล นาเยีย และสว่างวีระวงศ์
ข้ อเสนอแนะ
1. ขอให้รพช.ดอนมดแดงรพช.ตระการพืชผลและเครื อข่ายอําเภอเมืองเครื อข่ายเดชอุดม กําชับ
ผูเ้ กี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็ นไปตามคุณภาพ / ผังรายการบัญชี ก่อนส่ งงบประจําเดือน และ
ควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกํากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและ
หลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่ งด้วยว่า ส่ งผ่านหรื อไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็ นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูก
ข่าย ถ้าคะแนนไม่ผา่ นในรายการใด จะได้ปรับปรุ งแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
2.การเฝ้ าระวังการเงินการคลัง
2.1.แจ้งผลการเฝ้ าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน มีนาคม 2559 มีผล
การประเมินดังนี้
เดือนมีนาคม 2559โรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ 7 จํานวน 2แห่ง คือ ศรี เมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ 7 จํานวน จํานวน 1แห่ง คือ ศรี เมืองใหม่
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนมีนาคม 2559)
2.2.1 แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครื อข่าย ณ 30 กันยายน 2558เปรี ยบเทียบกับ มีนาคม 2559เกี่ยวกับ
เงินบํารุ งคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสํารองสุ ทธิ ค่าใช้จ่ายจําเป็ น เพื่อเป็ นข้อมูลให้เครื อข่ายมีการประเมินการเงิน
การคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริ หารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2559 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็ นลบ มากที่สุดเรี ยงตามลําดับ
คือ
โซน 3 50 พรรษาฯ
โซน 1 วาริ นชําราบ
โซน 3 สําโรง

-24.56 ล้านบาท
-7.86 ล้านบาท
-4.14 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็ นบวก คือ บุณฑริ ก เดชอุดมนํ้ายืน และเขมราฐส่ วนโรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า
มากที่สุดเรี ยงตามลําดับ คือ
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โซน 4 เดชอุดม
100.12 ล้านบาท
โซน 3 วาริ นชําราบ
75.47 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
72.62 ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
68.41 ล้านบาท
ข้ อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้ าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งด้านรายได้และ
ค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุวา่ ยังมีรายการใดที่ไม่เป็ นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กํากับอย่างเข้มงวด
3.การประเมินการบริ หารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี
แจ้งผลการประเมิ นการบริ หารการเงิ นการคลัง (FAS) และคุ ณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขต
(บูรณาการกับตรวจราชการรอบที่ 1) โดยผลประเมิ นทั้งคุ ณภาพบัญชี และ FAS ผ่านเกณฑ์ 80% มีผลการ
ประเมินดังนี้
โรงพยาบาล
การเงินการคลัง (FAS)
คุณภาพบัญชี
ผลการประเมิน
ศรี เมืองใหม่
84.04%
56.11%
ไม่ผา่ น
ทุ่งศรี อุดม
67.71%
82.46%
ไม่ผา่ น
50 พรรษาฯ
93.62%
98.45%
ผ่าน
วาริ นชําราบ
72.92%
65.76%
ไม่ผา่ น
ตระการพืชผล
77.08%
72.12%
ไม่ผา่ น
โขงเจียม
67.66%
67.86%
ไม่ผา่ น
ข้ อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลที่ ไม่ ผ่า นการประเมิ นปรั บปรุ ง ตามข้อเสนอแนะ เพื่ อรั บการตรวจประเมิ นซํ้า
กําหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
4. เรื่องอืน่ ๆ
แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UCปี 2559 จากข้อมูลเพียงวันที่ 22 เมษายน 2559 ผลการ
เบิกจ่ายคิดเป็ นร้อยละ 56.97 หน่วยงานที่เบิกสู งสุ ด คือ สสอ.สิ รินธร ตาลสุ ม พิบูลมังสาหาร
นาจะหลวย วาริ น ส่ วนหน่วยที่ยงั มีผลเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 55 (ไตรมาสที่ 2) ขอให้เร่ งรัดการวางเบิกเพื่อให้
ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 76)
5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
5.2.1 กําหนดการตรวจราชการกรณี ปกติ จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปี งบประมาณ 2559
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559
พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 อ.เดชอุดม รพ.สต.บัวงาม
พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 อ.เขื่องใน รพ.สต.หัวดอน
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5.2.2 สรุ ปจํานวนคนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารfile : pt king
5.2.3 การอนุมตั ิแผนค่าบริ การทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ตามที่ สปสช.เขต10 อุบลราชธานี ได้เสนอแผนการบริ หารงบประมาณค่าบริ การทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุนหรื อค่าเสื่ อม 90% ของหน่วยบริ การในสังกัด สสจ. ต่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
ระดับเขต(อปสข.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่ งมีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ว
ในการนี้...ขอให้ทุกหน่วยบริ การดําเนิ นการภายใน ปี งบประมาณ 2559 ดังนี้
• ก่อหนี้ ผก
ู พัน จัดซื้ อ จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
• หากมีเงินเหลื อจ่ายหรื อต้องปรับแผนตามที่ได้รับอนุ มต
ั ิแล้ว ให้คปสอ. จัดทําแผนเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบ ต่อ นพ.สสจ.อบ เพื่อรวบรวมให้ อปสข.พิจารณาแผนภายในสิ งหาคม 2559
• บันทึกรายงานตามแผนที่อนุ มต
ั ิและปรับปรุ งผลการดําเนิ นงาาน ในระบบรายงานการใช้เงินค่าบริ การ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
2.
3.
4.

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : file1_situation DHF.pdf)
อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออก จําแนกรายอําเภอ (รายละเอียดตามเอกสารfile2_DHF Ampours)
สถานการณ์โรคที่เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา (รายละเอียดตามเอกสารfile 3_CD)
ความครอบคลุมวัคซี นในเด็กอายุครบ 1 ปี 2559 (รายละเอียดตามเอกสารfile 4_Vaccine_pptx)

5.4 กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
1. สรุ ปค่า CMI เดือน มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารfile CMI_march59.xlsx
2. การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(Medical record audit,MRA) ปี 59 รพ.เป้ าหมายที่ถูก
สุ่ มตรวจประเมินฯจํานวน 10 แห่งๆละ 80 ฉบับ (OP 10 ,IP 10) ได้แก่ รพ.เขื่องใน
นํ้ายืน ม่วงสามสิ บ วาริ นชําราบ ตาลสุ ม ดอนมดแดง สิ รินธร ทุ่งศรี อุดม เดชอุดม และรพ.นํ้าขุ่น
รายละเอียดประชุมชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 59 เพื่อดูรายละเอียดตามเอกสารfile MRA.pdf
5.5 กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
แจ้งการเสด็จฯ ปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานีฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เช้า เสด็จฯ โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตําบลป่ าก่อ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริ ญ
บ่าย เสด็จฯ โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
21

21

21

21
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
เช้า เสด็จฯ โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคําสะอาด อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เสด็จไปโรงเรี ยน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
บ่าย เสด็จฯ เปิ ดศูนย์การเรี ยนรู ้หนองบัวพัฒนา อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
เช้า เสด็จฯ ทรงเปิ ดงานสัมมนาวิชาการ โครงการส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
บ่าย เสด็จฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก ผูบ้ ริ จาคโลหิ ตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งของ
เหล่ากาชาด 7 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดการเสด็จฯ
โดยละเอียดจะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง
21

21

21

21

21

21

21

21

5.6 กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
1. ผลการบําบัดฟื้ นฟูผเู ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้ าหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559 จํานวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
1.1 ระบบสมัครใจ เป้ าหมาย 2,000 ราย
ดําเนินการได้ 839 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.95 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสู ตร 4 เดือน จํานวน 268 ราย
- ค่ายบําบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.) จํานวน 571 ราย
- ค่ายบําบัดในอําเภอ (งบท้องถิ่น)
จํานวน - ราย
1.2 ระบบบังคับบําบัด เป้ าหมาย 4,000 ราย
ดําเนิ นการได้ 2,214 ราย ร้อยละ 55.25
1.3 ระบบต้องโทษ เป้ าหมาย 300 ราย
ดําเนิ นการได้ 401 ราย เกินเป้ าหมาย 101 ราย
รวมทุกระบบ จํานวน 3,454 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.83
2. การควบคุมตัวยาและสารเคมี รายละเอียดตามเอกสารfile Report_Drugs
3.ผลการดําเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารfile To Be Number
One
5.7 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิ น สถิติการบาดเจ็บทางถนน รายละเอียดตามเอกสารfile EMS.pptx
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5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสั ชสาธารณสุ ข
1. งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านบริ การสุ ขภาพ และ งานทะเบียนใบอนุญาต
ประชุมคณะทํางานตรวจสถานพยาบาลประจําปี จังหวัดอุบลราชธานี คณะทํางานตรวจสถานพยาบาลประจําปี
จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดประชุมและออกตรวจเยีย่ ม สถานพยาบาล ประเภทรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
(โรงพยาบาลเอกชน ) จํานวน 4 แห่ง ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม 4
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2.งานผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย
2.1 . ประเมินมาตรฐานการจัดการการเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรี ยน
ตัวชี้วดั การตรวจราชการประเด็นการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของนมโรงเรี ยน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กําหนดให้ สสอ., รพช.,รพ.สต. ประเมินมาตรฐานการจัดการการเก็บรักษาตามระบบ
Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรี ยน ของโรงเรี ยนทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ในการนี้... ขอให้สสอ., รพช.,รพ.สต. ดําเนินการประเมินมาตรฐานการจัดการการเก็บรักษาตามระบบ Cold
chain และความปลอดภัยนมโรงเรี ยนของโรงเรี ยนทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2559 โดย
ใช้ Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นมโรงเรี ยน โดย สสอ.ทุกแห่งรวบรวมและส่ ง Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นมส่ ง
กลุ่มงานคุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภค และเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2559 เพื่อเป็ น ข้อมูลรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 โดย สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ได้
แจ้งแผนการประเมินมาตรฐานดังกล่าวไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 – 5
เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียด ตามเอกสารMilk check list school.pdf
2 .2 การคัดสรรสุ ดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจําปี 2559
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กาํ หนดคัดสรรสุ ดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจําปี 2559 โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1 ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร/ผูป้ ระกอบการที่ลงทะเบียนผูป้ ระกอบการ OTOP นําผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่จะขอรับการคัดสรรสุ ดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจําปี 2559 ไปลงทะเบียน ณ สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ ระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤษภาคม 2559
2 ) คณะกรรมการการคัดสรรสุ ดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด จะพิจารณาตัดสิ นให้คะแนนในภาค ก และ
ภาค ข ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
3 ) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ส่ งผลคะแนนในภาค ก และภาค ข และผลิตภัณฑ์ ให้กรมพัฒนา
ชุมชน ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการส่ วนกลางพิจารณาตัดสิ นให้คะแนนในภาค
ค ในการนี้...ขอความร่ วมมือ สสอ.,รพช. ประชาสัมพันธ์การคัดสรรสุ ดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจําปี 2559
ดังกล่าวด้วย
3. งานบริ หารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผลการดําเนินการในการเก็บกลับและทําลายวัคซี น trivalent
OPV จังหวัดอุบลราชธานี
12

12

5.9 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
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ไม่มีวาระการประชุม

5.10 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบบริการ
1. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร บรรจุใหม่ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 อบรมหลักสู ตรข้าราชการที่ดี แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร บรรจุใหม่ เขต
สุ ขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวาด้าแกรนด์
2. งานพัฒนาระบบสุ ขภาพระดับอําเภอ DHS
แผนการเยีย่ มเสริ มพลังโดยผูป้ ระเมินภายนอก รอบที่ 2
ลําดับ
1
2
3
4

วัน / เดือน / ปี

เครื อข่าย DHS

4 พฤษภาคม 2559
18 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559

ดอนมดแดง
บุณฑริ ก
ศรี เมืองใหม่
พิบูลมังสาหาร

3. งานพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาล
กําหนดให้มีกิจกรรมการนิเทศงานบริ การพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1
โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

วัน / เดือน / ปี

โรงพยาบาล

10 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
24 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559

รพ.เหล่าเสื อโก้ก
รพ.สว่างวีระวงศ์
รพ.นาตาล
รพ.นาเยีย
รพ.นํ้าขุ่น

5.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ ติดต่ อ
1. ตามที่กรมควบคุมโรค ได้จดั ส่ งป้ ายอะคริ ลิกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ขนาด 60 cm. x 30 cm. เพื่อสนับสนุน
และส่ งเสริ ม การดําเนิ นการจัดสถานที่ให้โรงพยาบาลเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุ ข
ฉบับที่ 19 ได้ถูกต้อง อย่างเป็ นรู ปธรรม จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดต่อขอรับป้ ายดังกล่าว จํานวนแห่งละ 2
ป้ าย ยกเว้น รพ . นาเยียได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และติดตั้งป้ ายบริ เวณทาง เข้า – ออก โรงพยาบาล
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2. องค์การอนามัยโลกได้กาํ หนดให้วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2559 ของทุกปี เป็ นวันงดสู บบุหรี่ โลกซึ่ งในปี 2559 นี้
ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้กาํ หนดประเด็นในการรณรงค์ คือ “GET Ready FOR PLAIN
PACKAGING”“ ซองบุหรี่ แบบเรี ยบ ลดภัยเงียบ ลดโรค ” ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณากําหนดกิจกรรมการ
ณรงค์ในวันงดสู บบุหรี่ ในปี นี้
3. การประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการประเมินรับรองอําเภอต้นแบบและคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ปี 2559
1.การติดตามประเมินอําเภอต้นแบบด้าน NCD อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
1.1 วันที่ 26 เมษายน 2559 ออกติดตามการเตรี ยมความพร้อมจากคณะกรรมการดําเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ประเมินรับรองจากคณะกรรมการการดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เขตสุ ขภาพ
ที่ 10 ปี 2559
2. แผนการเตรี ยมความพร้อมจากจังหวัดและการประเมินจากคณะกรรมการการดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
เขต ปี 2559
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อําเภอ
อําเภอนาตาล
อําเภอตาลสุม
อําเภอนาเยีย
อําเภอโพธิ์ไทร
อําเภอเหล่าเสื อโก้ก
อําเภอทุ่งศรี อดุ ม
อําเภอนํ้าขุ่น
อําเภอสว่างวีรวงศ์
สรรพสิ ทธิประสงค์

ประเมินระดับจังหวัด
23 พฤษภาคม 2559
24 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559
2 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
9 มิถุนายน 2559
10 มิถุนายน 2559

ประเมินระดับเขต
27 มิถุนายน 2559
28 มิถุนายน 2559
29 มิถุนายน 2559
๓๐ มิถุนายน 2559
1 กรกฎาคม 2559
1 สิ งหาคม 2559
2 สิ งหาคม 2559
3 สิ งหาคม 2559
4 สิ งหาคม 2559

หมายเหตุ อําเภอนาเยียขอเลื่อนจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

4. ตามที่กรมอนามัย ร่ วมกับมูลนิธิถนั ยรักษ์ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ดําเนินงานดูแล
และเฝ้ า ระวังสตรี ไทยจากมะเร็ งเต้านม โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็ นพื้นที่จงั หวัดเป้ าหมาย ที่ขยายพื้นที่การ
ดําเนินการโครงการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ได้สนับสนุนสื่ อเพื่อใช้ในการดําเนิ นงานดูแลและเฝ้ าระวังสตรี ไทย
จากมะเร็ งเต้านม และดําเนินงานโครงการประเมินประสิ ทธิ ผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ไทย คือ สมุด
บันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ได้รับจัดสรร 10 % ของกลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนที่เหลือให้จงั หวัดบริ หารจัดการ
โดยใช้งบประมาณของจังหวัดต่อไป
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5. การดําเนิ นโครงการคัดกรองมะเร็ งเต้านมโดยเครื่ องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 3
ตามที่มูลนินิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุ ข จัดทําโครงการคัดกรองมะเร็ งเต้านมโดยเครื่ องเอ็กเรย์
เต้านม เคลื่อนที่( Mammogram ) ในสตรี กลุ่มเสี่ ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหา
มงคล สมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ และได้
กําหนดให้บริ การ ที่จงั หวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 , 7 , 8 และ 9 มิถุนายน 2559 ที่อาํ เภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี
6. Update data NCD ณ เมษายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ Update data NCD April59.pptx
5.13 กลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและอาชี วอนามัย
1. การพัฒนาระบบบริ การอนามัยสิ่ งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน (EHA)
ผลการพัฒนา...
เทศบาลที่ยงั ไม่สมัคร เพื่อขอรับการประเมิน จํานวน 6 แห่ง
(ทต.กุดประทาย, ทต.นาจะหลวย, ทต.สี วเิ ชียร, ทต.บุณฑริ ก, ทต.คําขวาง, ทต.ช่องเม็ก)
เทศบาลที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ปี 59 จํานวน 3 แห่ง
เทศบาลที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ปี 58 จํานวน 33 แห่ง
ระบบการจัดการมูลฝอย ผ่านทั้งหมด 19 แห่ง ร้อยละ 32.20 (เกณฑ์ร้อยละ 25 )
5.14 ศูนย์ เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
1. ผลการจัดสรรงบ QOF งวด 1 / 2559 และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั QOF ปี รายละเอียดตามไฟล์
QOF59_Quater1.xls
2. รายงานความก้าวหน้าการจัดทําแผนที่ระดับหมู่บา้ น คงเหลือ 2 อําเภอ คืออําเภอตระการพืชผล และอําเภอ
วาริ นชําราบ (เฉพาะเขต รพ.สต.ห้วยขะยูง)
3. รายงานคนตายมารับบริ การ 1 ตุลาคม-25 เมษายน 2559 รายละเอียด ตามไฟล์ Deathall_xls
10

10
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4. การพัฒนาระบบ Lab Data Exchange
เพื่อให้ระบบสารสนเทศผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการของจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นมาตรฐาน และสามารถ
จัดทําระบบ Data Exchange ของจังหวัดได้ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดอุบลราชธานี ร่ วมกับผูร้ ับผิดชอบ
งานตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ จึงร่ วมกันพัฒนาระบบ Data Exchange การรับ-ส่ งผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
โดยแบ่งการดําเนิ นงานออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1. การพัฒนาระบบ Data Exchange ระหว่าง รพศ. กับ รพท./รพช.ในจังหวัด (กําหนดแล้วเสร็ จ กรกฎาคม
2559)
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2. การพัฒนาระบบ Data Exchange ระหว่างบริ ษทั ที่เป็ น Out Lab กับ รพศ. รพท./รพช.ในจังหวัด
(กําหนดแล้วเสร็ จ ตุลาคม 2559)
3. การพัฒนา Lab Data Warehouse (กําหนดแล้วเสร็ จ ธันวาคม 2559)
ในการนี้ สนง.สสจ.อบ. ได้ดาํ เนินการประชุมผูร้ ับผิดชอบไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อกําหนดโครงสร้ง
ฐานข้อมูล และรู ปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปั จจัยที่เป็ นปั ญหาในการดําเนิ นงานคือ โรงพยาบาลในจังหวัด
อุบลราชธานี ยังไม่มีมาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ และที่ประชุม กําหนดให้ใช้
มาตรฐาน LOINC (LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) เป็ นมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว สนง.สสจ.อบ.จึงกําหนดดําเนิ นการประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐาน LOINC และการ
Mapping Lab Code ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
อุบลราชธานี และใครขอความร่ วมมือให้ทุกหน่วยงาน ส่ งบุคคลากรผูร้ ับผิดชอบ เข้าร่ วมประชุมดังกล่าว โดย
พร้อมเพรี ยงกัน
5.15 กลุ่มงานนิติการ

ไม่มีวาระการประชุม

5.16 กลุ่มงานสาธารณสุ ขมูลฐานฯ
1. งาน อสม.
แสดงความยินดีแก่... นายสมประสงค์ สายสมยา ประธาน ประธาน อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อ ขอรับพระราชทานครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) (โดยคณะกรรมการ
ประเมินผล งานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นดีเยี่ยมและดีเยีย่ มอย่างยิง่ ระดับชาติ ประจําปี พุทธศักราช
2559)
2. งานหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพและตําบลจัดการสุ ขภาพ
วันที่ 3-31 พฤษภาคม 2559 ประชุมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อการดําเนินงานหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ
ต้นแบบและตําบลจัดการสุ ขภาพแบบบูรณาการ โดยคณะกรรมการระบบสุ ขภาพอําเภอ(DHS)
3. งานสมัชชาสุ ขภาพ
ขอให้ทุกอําเภอดําเนิ นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สมัชชาสุ ขภาพระดับอําเภอ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม
2559
5.17 กลุ่มงานบริการสุ ขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

5.18 ศูนย์ ความร่ วมมือด้ านสาธารณสุ ขระหว่ างประเทศ ไม่มีวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํ านักสาธารณสุ ขอําเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
เชิญร่ วมทําบุญผ้าป่ า 30 เมษายน 2559 รพ.ทุ่งศรี อุดม
6.2 สาธารณสุ ขอําเภอ
ไม่มีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ

ไม่มีวาระการประชุม

ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
ลงชื่อ...................................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสิ ริพร วงศ์ตรี )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
ลงชื่อ...................................................ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายสุ รพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

