สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครัง้ ที่ 5 / 2555
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุวิทย โรจนศักดิโ์ สธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นางสาวไพรัช บุญจรัส
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางน้ําเพชร ตั้งยิง่ ยง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางปริญญา ผกานนท
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลําพูน ฉวีรกั ษ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายสอาด มุงสิน
รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีฯ
7. นางสะอาดศรี ชารีรตั น
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
8. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
9. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหารทัว่ ไป
10. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
11. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
12. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
13. นางหรรษา ชืน่ ชูผล
หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14. นางนภาพร จันทนบ
หัวหนากลุมงานการแพทย
15. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
16. นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์
หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
17. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
18. นพ.ดนัย เจียรกุล
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
19. นพ.สุทธินนั ท โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
20. นางอุไร สอนอาจ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
21. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
22. นพ.ภิรกั ษ รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
23. นพ.ลิต แสงแกว
ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
24. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
25. ทพ.เมธัส หนูวัฒนา
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
26. นพ.เจริญ เสรีรตั นาคร
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ

27. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ

ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม
28. นพ.พิสิษฐ เวชกามา
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
29. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว
แพทยชาํ นาญการโรงพยาบาลดอนมดแดง
30. นายอดุลย วรรณชาติ
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
31. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
32. นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
33. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
34. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
35. นายณรงค แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
36. นายไพรัช จันทพันธ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
37. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
38. นายประวิทย พันธจมู
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
39. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
40. นายวินยั แกวพรหม
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
41. นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
42. นายบัณฑิต สรอยคํา
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
43. นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
44. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
45. นายธีระวัฒน วีระพันธ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
46. นายสันติ ศรัทธาพันธ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
47. นายบุญถือ พุมจันทร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
48. นายสรพงษ ขลุยเงิน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
49. นายถนอม ผิวหอม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
50. นายรัชพล ตังคะวานิช
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
51. นายพลกฤต วรสันต
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
52. นายเกรียงไกร พื้นทอง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
53. นายประยงค สุดสุข
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
54. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
55. นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
56. นายไชยา พรหมเกษ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
57. นายประจักษ สุพรหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
58. นายอุทัย โมกขทิพย
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
59. นางดารณี เผาผา
จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
60. นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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61. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
62. นางสุชารัตน ดวงแกว นักวิเคราะหนโยบายฯชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
63. นายชัยชาญ บุญคูณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
64. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
65. นางสาวจินตนา พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
66. นายเริงฤทธิ์ เริงนิรนั ดร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
67. นางวิภาลักษณ ชุติเดชานุกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
68. ภญ.กมลรัตน วงษา
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
69. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นางสุภาภรณ เพียะวงค พยาบาลวิชาชีพ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นางสาวฑิฆมั พร พันธุพินิจ เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. ภก.กําแหง สมสุข
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. ภญ.กิตติยาพร ทองไทย เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นางพิสมัย วรรณชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นส.ผองนภา พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางลําดวน ศรีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นายอรุณ บุญสราง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางธิดารัตน บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางพัชรา หงสสวุ รรณ พยาบาลวิชาชีพ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางจุฬาพร คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางสุภาภรณ อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางณภัทร โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. ทพ.คมกริช ละคร
ทันตแพทยชาํ นาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางพัชราภรณ กิง่ แกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางรสสุคนธ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางมณีวรรณ โคนถอน จพ.พัสดุชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นายวิวัฒน ถิ่นถาวร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางกุลชาธนันต พลินรัชตธนะเดช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางพิชญาภา ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางสาวอุบลรัตน บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นายจักรพันธ บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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96. นายปยะมิตร สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
97. นางพัฒนพร อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
98. นางสาวพรทิพย สมวัน จพ.การเงินและบัญชี
99. นายกิตติธเนศ นิธิวรเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
100. นายสุระ เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
101. นางคําปาน ชูรัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
102. นางทองพรรณ ภักดี นักจัดการงานทั่วไป
103. นางเนตรนภิส พันธวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
104. นายภูริภทั ร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
105. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไป
106. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
107. นายธนภัมร วงษาหลา นักวิชาการสาธารณสุข
108. นายวิระ พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
109. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
110. นางอภัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
111. นายสุพล การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
112. นางบุษยา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
113. นายอําพล พิมพพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
114.นางสาวนภาพร พรมภักดี นักวิชาการสาธารณสุข
115. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
116. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
117.นายอานันท สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป
118. นางกฤษณา สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
119. นางปอมเพชร ศิริผลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
120. นางสาวจิรภัสษร
สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
121. นางสาวรัชตพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุข
122. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป
123. นางวาสนา พิมพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
124. นางสาวมาลัยพร พลสิมมา จพ.เวชสถิติชาํ นาญงาน
125. นายสมภพ จันทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข
126. นายพิจิตร แกวสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
127. นายปรีดา สืบสิงห นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
128. นางมณีวรรณ เจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
129. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
130. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข
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สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
รพ.เขื่องใน
รพ.เขื่องใน
สสอ.เขื่องใน
รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สสอ.เหลาเสือโกก
รพ.มวงสามสิบ
รพ.มวงสามสิบ
รพ.ตาลสุม
รพ.ตาลสุม
สสอ.ตาลสุม
รพ.ดอนมดแดง
สสอ.โพธิ์ไทร
รพ.โพธิ์ไทร
รพ.โพธิ์ไทร
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
รพ.กุดขาวปุน
รพ.กุดขาวปุน
รพ.กุดขาวปุน
รพ.เขมราฐ
รพ.เขมราฐ
รพ.เขมราฐ
รพ.เขมราฐ
สสอ.เขมราฐ
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.นาตาล
สสอ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
สสอ.นาเยีย

131. นางอมรวรรณ บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.สวางฯ
132. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.สําโรง
133. นายจิระศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.สําโรง
134. นายจําลอง ผองจิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รพ.สําโรง
135. นายวรายุธ เลิศแลว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รพ.โขงเจียม
136. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.โขงเจียม
137. นายเอกพจน อินโสม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
รพ.สิรินธร
138. นายวิษณุ จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รพ.พิบูลมังสาหาร
139. นายกีรติโชติ เสริมศรี จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
140. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.โขงเจียม
141.นายทวีศกั ดิ์ แพทยเพียร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รพร.เดชอุดม
142. นายยุทธนา โคตะละ นักวิชาการสาธารณสุข
รพร.เดชอุดม
143. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เดชอุดม
144. นางจีระนันท นาคํา นักจัดการงานทั่วไป
รพ.ทุงศรีอดุ ม
145. นายวิสันต จรลี
จพ.เวชสถิติ
รพ.ทุงศรีอดุ ม
146. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ทุงศรีอดุ ม
147. นางพิชญสดุ ากานต รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รพ.น้าํ ยืน
148. นายพิทักษ บุญโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.น้าํ ยืน
149. นายอาณัติ บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.บุณฑริก
150. นางไพรสุรีย บุญหอ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รพ.บุณฑริก
151. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ําขุน
152. นางสาวนองนุช วัจนะ นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน
เริม่ ประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม ไดแก
1.1 นายฉาดฉาน นิลกําแหง ตําแหนง เจาพนักงานที่ดิน
1.2 นายธัญญา เนติธรรมกูล ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.3 นายมงคล จันทรสอง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
2. จังหวัดอุบลราชธานีจัดระบบงานสารบัญอิเลคทรอนิค เริ่มใช 1 มิถุนายน 2555
3. ผูวาราชการจังหวัดมีสิทธิขอหมายศาลเพือ่ เชิญหัวหนาราชการ เขามาเปนผูถกู ฟองรอง
รวมกัน
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4. การสอบเรียนตอระดับสูงขึ้นของนักเรียน หากสอบไมไดกระทรวงศึกษาธิการมีมติ
ใหนักเรียนเหลานั้นไปเรียนในโรงเรียนคูพัฒนา สถานศึกษาเดิมไมสามารถใหเขาศึกษาตอได
5. การจัดงานพุทธชยันตี 2600 ป ผูวาราชการจังหวัดขอความรวมมือสวมใสชดุ ขาว
ปฏิบตั ิธรรม ระหวาง 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ านมา
รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งทีผ่ านมา
ไมมีวาระประชุมติดตาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
1.1 การรับนักศึกษาใหมเขาศึกษาจํานวน 150 คน แบงเปนหลักสูตรปกติ จํานวน 50 คน
รพ.สต.100 คน ขณะนี้ยงั ไมครบตามเปาหมาย ขาด 17 คน ซึง่ ทางวิทยาลัยฯจะเรียกรายงานตัวใหครบตาม
จํานวน
1.2 การรับสมัครบุตรขาราชการ ป 55 หากเปนบุตรขาราชการบํานาญ, ลูกจางประจํา จะมี
สิทธิไดรับคะแนนในการสอบเพิ่ม 100 คะแนน
1.3 บุตร อสม.ที่สนใจศึกษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สามารถติดตอเรื่อง
การศึกษาเพิม่ เติมไดที่ ศนอ. (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย) เพื่อแกไขปญหาเรื่องการเพิ่มหนวย
กิจ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งจากกลุม งานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน เมษายน 2555
โซน 1 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย- สงไมครบ คือ เขือ่ งใน , ตาลสุม , 50พรรษาฯ , และดอนมดแดง
- สงครบ คือ มวงสามสิบ
- สสอ. ไมสง คือ เหลาเสือโกก และเมือง
โซน 2 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย -ทีส่ งไมครบ คือ ตระการพืชผล , กุดขาวปุน และนาตาล
- สงครบ คือ เขมราฐ , โพธิไ์ ทร และศรีเมืองใหม

- สสอ. ไมสง คือ ตระการพืชผล
โซน 3 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย -ทีส่ งไมครบ คือ สิรินธร , โขงเจียม, สําโรง , วารินชําราบ และ
พิบูลมังสาหาร
- สสอ. ไมสงคือ โขงเจียม , สําโรง , พิบูลมังสาหาร และ สวาง วีระวงศ
โซน 4 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย -ทีส่ งไมครบ คือ บุญฑริก ทุงศรีอดุ ม
- ไมสงคือ เดชอุดม นาจะหลวย น้าํ ยืน
- สสอ. สงครบทุกแหง
ขอใหสสอ., รพช. ติดตาม กํากับ ใหผรู ับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ได
ดําเนินการสงงบใหทันตามกําหนดทุกเดือนและใหมีการตรวจสอบผลการสงดวยวาสงผานหรือไม อยางไร
โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทุกเดือน
1.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง
1.2.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7
ระดับ ประจําเดือน
เมษายน 2555 มีผลการประเมินดังนี้
1. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 13 แหง คือ มวงสามสิบ 50
พรรษา ตาลสุม ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน โพธิ์ไทร นาตาล ศรีเมืองใหม โขงเจียม
สําโรง พิบูลมังสาหาร และทุงศรีอดุ ม
2. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 จํานวน 1 แหง คือ สิรินธร
3. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 จํานวน 2 แหง คือ ดอนมดแดง และ วารินชําราบ
4. โรงพยาบาลที่มีสถานการณการเงินระดับปกติ จํานวน 1 แหง คือ เขือ่ งใน และในงวด
ประจําเดือน เมษายน 2555 จังหวัดไดเฝาระวังการเงินการคลังโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI พบวา กลุมทีม่ ี
ความเสี่ยงระดับ 7 มีเพิม่ ขึ้นจากเดิม 11 แหง เปน 13 แหง
1.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือนเมษายน 2555
แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2554
เปรียบเทียบกับ
30 เมษายน 2555 เกีย่ วกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปน
ขอมูลใหเครือขายมีการประเมินการเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตามการบริหาร การเงินการคลัง
จากขอมูลพบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ จํานวน 16 แหง
โซน 1 คือ 50พรรษา ดอนมดแดง ตาลสุม
โซน 2 คือ ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน โพธิไ์ ทร นาตาล ศรีเมืองใหม
โซน 3 คือ สิรินธร โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร
โซน 4 คือ เดชอุดม ทุงศรีอดุ ม
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โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุด คือ วารินชําราบ ตระการพืชผล 50พรรษาฯ
และโรงพยาบาลทีม่ ีเจาหนี้การคา มากทีส่ ดุ คือ เดชอุดม 50พรรษา วารินชําราบ ตระการพืชผล
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1.2.3 ตาราง CFO ประจําเดือน เมษายน 2555 จากขอมูล พบวา
โซน 1 (โซน1) สงครบทุกแหง
โซน 2 (โซน2) สงครบทุกแหง
โซน 3 (โซน3) ขาด พิบูลมังสาหาร
โซน 4 (โซน4) สงครบทุกแหง
1.2.4. การดําเนินงานในการจัดทําตนทุนของหนวยบริการจังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ สป. มีนโยบายใหหนวยบริการจัดทําตนทุนบริการ หรือ Unit Cost และไดพัฒนาการ
ใชโปรแกรมมาตรฐานสําหรับการจัดทําตนทุน และจัดอบรม การใชโปรแกรม ใหกบั ผูปฏิบตั ิงานทีส่ วน กลาง
(วิทยากรครู ก.) จํานวน 6 แหง ซึ่งตอมาจังหวัดอุบลฯไดดําเนินการอบรมหนวยบริการทุกแหง ในวันที่ 20
เมษายน 2555 ทีผ่ านมา จึงขอใหทุกหนวยบริการดําเนินการและสงขอมูลตนทุน ผาน
web http://cost.cfo.in.th โดย
-สงขอมูลของปงบประมาณ 2554 ภายในเดือนพฤษภาคม 2555
-ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) สงขอมูลภายในเดือนมิถุนายน
2555 ขอให รพช. ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานตนทุนบริการ (Unit Cost) ใหทันตาม
กําหนดเวลา
1.2.5 การติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ
1.2.5.1 การติดตามการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ป 2555 วาง
เบิกฏีกา ครบ
ทุกอําเภอ และอยูระหวางรอเงินประจํางวด
1.2.5.2 ติดตามการเบิกจายเงินโครงการเยียวยา จ.ปทุมธานี ป 2555 แยก
อําเภอ และโรงพยาบาล อําเภอและโรงพยาบาล วางเบิกฏีกาครบทุกอําเภอ และอยูระหวางรอ เงินประจํา
งวด
1.2.5.3 การติดตามงบลงทุน รพ.สต.หนาแนน / เขตเมือง และ งบ ศสม. ป 2555
อยูระหวางขั้นตอนคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
ขอสั่งการ:
1.เรื่องงบประมาณขอใหติดตาม กํากับ ดูแลอยางเขมขน
2.แผนการเงินการคลังป 2555 ขอใหทบทวน
3.ในหวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ใหทกุ อําเภอดําเนินการประชุมจัดทําแผนการเงินการคลังป
2556โดยเฉพาะ หมวด 6 และสงแผนปฏิบตั ิการป 2556 ใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรภายในเดือน
กรกฎาคม 2555
4.ใหสถานบริการทุกระดับจัดทํา Gap Analysis ตามเครือขายบริการสุขภาพที่ 10 โดยจะนําเสนอ
ในทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี ในหวงเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะสถานบริการระดับ F ที่จังหวัดตองดูแลขอให

หนวยบริการสงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ภายใน 15 มิถุนายน 2555 ซึ่งกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรจะ
Upload file ตัวอยาง Gap Analysisของจังหวัดอํานาจเจริญ ใหดูวาจะพัฒนาอะไรบาง
งานการเจาหนาที่
พิจารณาคุณสมบัติของผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย
และเภสัชกร ทีค่ ณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา
- มีผขู อยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษ ฯ แพทย ทันตแพทยและเภสัชกร จํานวน 1 ราย ดังนี้
นางกมลรัตน วงษา ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอยกเลิกเงินเพิม่ พิเศษฯตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2555 เปนตน
ไป
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2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 การประกวด สสอ.,รพ.สต. ดีเดนระดับเขต ปงบประมาณ 2555 ระหวางวันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
ดังนี้..
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 จ.ยโสธร
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 จ. อุบลราชธานี
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 จ. อํานาจเจริญ
2.2 กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 2/2555 หวงเดือนกรกฎาคม 2555
ระหวางวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2555
2.3 กําหนดตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2/2555 จังหวัด
อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 พื้นที่รับการตรวจเยี่ยมระดับอําเภอ /ตําบล ดังนี้
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 (เชา) รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ
(บาย) คปสอ.วารินชําราบ
(กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม)
**ทั้งนี้ ใหทุกอําเภอสงขอมูลตามตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ และตัวชี้วัดระดับจังหวัด โดยตัด
ยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สงใหจังหวัดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 **
2.4 กําหนดการประชุม R2R ระดับกระทรวง วันที่ 10- 12 กรกฎาคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
กําหนด
สมัครเขารวมประชุมผานทางเว็บไซต (www.hsri.or.th/r2rforum) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
คาลงทะเบียน 2,000 บาท/คน หรือจนกวาจะเต็ม หากพนกําหนดนี้แลว คาลงทะเบียนจะเพิ่มเปน
2,500
บาท/คน โดยเบิกคาใชจายในการประชุมจากตนสังกัด
2.5 หมูบาน/ตําบลจัดการสุขภาพ
2.5.1 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขายระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล โดยสนับสนุน
กิจกรรม
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- พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตําบลละ 10,000 บาท (อําเภอละ 1 ตําบล)
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ อําเภอละ 5,000 บาท
***ตามรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณทีแ่ นบ
2.5.2 โครงการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 กลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตร ได upload ขึ้นในระบบหนังสือเวียนใหแลว
***ขอใหทุกอําเภอเตรียมการเบิกจายงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของโดยวางฎีกา ภายในวันที่ 30 มิ.ย.
55
2.5.3 การประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ป 2555 ประจําเดือน มิถุนายน
2555
จังหวัดจะออกประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ ประจําเดือน มิถุนายน 2555 โดยกําหนด ประเมินพื้นที่
หมูบานเปาหมาย ป 2554 หรือป 2555 อําเภอละ 1 หมูบาน ระหวางวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
ขอใหอําเภอที่พรอม และ ตองการประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ ในหวงเดือนมิถุนายน 2555
แจงรายชื่อหมูบานเปาหมายและวันที่ขอรับการประเมินเพื่อขอรับรอง หมูบานจัดการ สุขภาพจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด พรอมกับ แนบเอกสารมาที่ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ภายในวันที่ 10
มิถุนายน 2555 ดังนี้
- แบบประเมินตนเองของหมูบานที่ขอรับรอง(แบบประเมินป 55)
- ใบรับรองการผานเกณฑหมูบานจัดการสุขภาพระดับอําเภอ
2.5.4 สรุปบทเรียนจากการออกประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ
2.5.5 การประเมินตําบลจัดการสุขภาพ
จังหวัดและศูนยฝกอบรมสุขภาพภาคประชาชนไดเตรียมการออกประเมินตําบลจัดการ
สุขภาพ ในหวงเดือน กรกฎาคม 55 เพื่อประเมินผลและรับรองเปน "ตําบลจัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย" โดย
ใชเกณฑการประเมินตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ประกอบ ดวย 5 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับ
พัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และ ระดับดีเยี่ยม
3. กลุมงานควบคุมโรค
3.1 การดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ตามนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนของกรมควบคุมโรค เพื่อพัฒนากลไกและ
แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกําหนดใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่
7 อุบลราชธานี เปนตัวแทนของกรมควบคุมโรค แตงตั้งคณะกรรมการออกติดตามประเมิน ประกวด เพื่อ
เชิดชูเกียรติ ใหรางวัล การพัฒนาอําเภอ ควบคุมโรคเขมแข็งดีเดนระดับเขต ในระหวาง วันที่ 5 – 18
มิถุนายน 2555 ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จํานวน 6 อําเภอนั้น
กลุมงานควบคุมโรคไดพิจารณาคัดเลือกอําเภอที่เปนตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6
อําเภอ โดยมีกําหนดการออกประเมินและประกวด เพื่อเปนตัวแทนระดับเขต ดังนี้

วันเดือน ป
5 มิถุนายน 55
11 มิถุนายน 55
15 มิถุนายน 55
18 มิถุนายน 55
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อําเภอ
ชวงเชา
สัมภาษณผบู ริหาร
นพ.สสจ. / ผชชว.
อําเภอเขื่องใน
สุม รพ.สต. 1 แหง
อําเภอสิรินธร
รพ.สต.ชองเม็ก
อําเภอศรีเมืองใหม
รพ.สต.จันทัย

ชวงบาย
สนทนากลุม(วิจยั ประเมิน)
อ. พิบูลฯ สุม รพ.สต. 1 แหง
อําเภอดอนมดแดง
รพ.สต.เหลาแดง
อําเภอโพธิ์ไทร
รพ.สต.สองคอน

3.2 ผลการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ผลการประเมินตนเองพบวา ทุกอําเภอมีระดับคะแนนมากกวา รอยละ 80 และพบวายังมีปญ
 หา
เรือ่ งการสงรายงาน(event based) ซึ่งจังหวัดจะออกติดตามดูในเชิงคุณภาพตอไป
3.3 รายงานสถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาเดือนพฤษภาคม 2555
ตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนมา มีรายงานผูปวยอาหารเปนพิษเนื่องจากการรับประทานเห็ด จํานวน
27 ราย พบมากที่สุดที่อําเภอบุณฑริก และ เสียชีวิต 2 รายที่อําเภอโพธิ์ไทร
สถานการณไขเลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี ดูตามเปาหมายเดือนพฤษภาคม พบวาต่ํากวาเกณฑ
มีพื้นที่ตองเฝาระวังเนื่องจากมีผูปวยเปนกลุมกอน ไดแกอําเภอ เขมราฐ และ ตระการพืชผล
ขอสั่งการ: 1.อําเภอใหทีม SRRT ประเมิน HI, CI ในหมูบานทีม่ ีพื้นทีเ่ สีย่ ง เสีย่ งสูง เสีย่ งซ้าํ ซาก ไมตองทําทุก
หมูบาน ซึง่ พื้นทีเ่ สีย่ งมีอยูประมาณ รอยละ 25 ของพื้นที่ หากพบผูปวยสูงอยูแสดงวาการบริหารจัดการใน
การควบคุมโรคไมไดผล
3.4 สรุปผลการดําเนินงานวัณโรค ประจําเดือนพฤษภาคม 2555
สถานการณวัณโรค จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นทะเบียน 112 ราย M+ จํานวน 73 ราย Admit ทําได
เกินรอยละ 80 การคัดกรองอาจมีปญ
 หาบางในเรือ่ งการตรวจเสมหะและ X-ray แตอยูในเกณฑรอยละ 80
ปญหาการเยี่ยมบานยังคงพบวามีปญหาตอเนื่องทําไดเพียงรอยละ 50 Success rate รอยละ 94 Success
rate สะสม รอยละ 91.9
4.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
4.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ประจําป 2555 กําหนดพิธีเปดการแขงขันในวันที่ 7 มิถนุ
2555 และพิธีปดการแขงขันวันที่ 8 มิถุนายน 2555
4.2 กลุมงานสงเสริมสุขภาพกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินงานคลินิก ไรพงุ ”
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(DPAC )กลุมเปาหมายรวมการประชุม ไดแก จนท.ผูรับผิดชอบงานจาก รพช., สสอ. และ รพ.สต. แหงละ ๑
โดยแบงเปน ๒ รุน ดังนี้
รุนที่ 1 จนท.จาก รพช.,สสอ.และรพ.สต. โซนที่ 1และโซนที่ 2 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555
รุนที่ 2 จนท.จาก รพช.,สสอ.และรพ.สต. โซนที่ 3และโซนที่ 4 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555
หนวยงานทีส่ มัครเขารับการประเมินองคกรไรพงุ ใหเตรียมรับการประเมิน โดยคณะ กรรมการ จากศูนย
อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 และในการประเมินครั้งนี้ศูนยฯจะสุม
ประเมินองคกรเดิม คือ รพ.บุณฑริก จึงขอใหเตรียมการ รับการประเมินดังกลาว สําหรับองคกรที่สง
เอกสาร เพือ่ รับการประเมินในป 2555 ไดแก
1.โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค
2.โรงพยาบาลกุดขาวปุน
3.โรงพยาบาลสําโรง
4.โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
5.โรงพยาบาลดอนมดแดง
6.โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.1 งานยาเสพติด
1.1 รายงานผลการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ประจําเดือน พ.ค. 2555
1.2 การตรวจติดตามผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธานี
5.2 คณะกรรมการประกวดโครงการ To Be Number One กําหนดลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน
การประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ ป ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีไดรับคัดเลือกผานเขาสูการประกวดระดับประเทศ จํานวน ๒ ประเภท
คือ
- ประเภทจังหวัด To Be Number One(ประเภทตนแบบ)
- และประเภทTo Be Number One ในสถานศึกษา ตัวแทน คือโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น ณ หองประชุมสุนีย ตริยางกูรศรี โรง
เรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยภายในงานมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน To Be Number one จังหวัด
อุบลราชธานี การจัดบูธ นิทรรศการ และการแสดง ของสมาชิกชมรม To be Number One
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการTo Be Number one จังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอําเภอ และ
ผูรับผิดชอบงาน To be Number One ประจําอําเภอทุกแหง รวมตอนรับ คณะกรรมการ
ระดับประเทศ พรอมทั้งตอบขอซักถามและใหขอมูล
***การแตงกาย สวมเสื้อ To Be Number One หรือ แตงกายสุภาพ
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6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค
การสัง่ ซื้อยาควบคุมพิเศษ เชน ซูโดเอฟดีน ขอใหมีความรัดกุม และผูอํานวยการโรงพยาบาล
ตองลงนามเซนตจริง และใหตระหนักใน 9 มาตรการในการสัง่ ซื้อ
7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
ไมมีวาระการประชุม
8. กลุมงานประกันสุขภาพ
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน เมษายน 2555 ขอมูล สปสช. รอยละ
99.927 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.96
8.2 สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี แจงติดตามโรงพยาบาลทีย่ งั ไมบนั ทึก Hospital Profile ได
แก..
1.รพ.โขงเจียม 2.รพ.กุดขาวปุน 3.ตาลสุม 4. สิรินธร 5. ทุงศรีอดุ ม 6. ศูนย ม.อุบล
7.นาเยีย 8. เหลาเสือโกก 9. โคกสมบูรณ 10. น้ําขุน ขอใหดําเนินการบันทึกขอมูลใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน2555
9. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
- ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการดําเนินงานตามแนวทางการสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) / ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) คุณภาพแมแบบ
- ขอใหทุกอําเภอสงขอมูลเครือขายการดูแลสุขภาพ “หมอครอบครัว ประจําตัวทุกครัวเรือน”
ประธาน(นพ.สุวิทย) : บรรยายหมอครอบครัว ประจําตัวทุกครัวเรือน
ขอสั่งการ: ในการเขียนโครงขาย ตองมีสวนรวมทุกฝาย อาจจะตองเชิญแพทยประชุมทําความเขาใจกอน
ตอไปแพทยที่ปรึกษาในโรงพยาบาล ระดับ M1 M2 อาจตองมี P4P(จายคาตอบแทนตามภาระงาน )ซึง่ เปน
เรื่องที่ตองคุยในรายระเอียดอีกครั้ง ตามโครงขาย นักสุขภาพประจําครอบครัว(นสค.) โดย อสม.ตองมี
ทะเบียนผูปวยในมือ เชนผูปวยทีต่ องดูแลพิเศษ มีเทาไหร ดูแลอยางไร
10. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.1 กําหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพ HA โดย QRT ระดับจังหวัด
ลําดับ
วันที่
โรงพยาบาล
1

8 มิถุนายน 2555

รพ.โพธิ์ไทร

2

15 มิถุนายน 2555

รพ.บุณฑริก

3

15 มิถุนายน 2555

รพ.ทุงศรีอดุ ม

14

10.2 ประชุมการนิเทศทางการพยาบาล วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมปทุมราช
วงศา
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ กลุมเปาหมายหมาประกอบดวย หัวหนากลุมการพยาบาล และ
หัวหนางานพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงๆ ละ 6 คน รวม 130 คน
10.3 สรุปความกาวหนาในการดําเนินงาน PMQA,TQA ประจําเดือน พฤษภาคม 2555 ระดับ
จังหวัด
10.4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไดสงผลงานใหบริการประชาชนเพื่อขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ(Thailand Public Service Awards)จากสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2555
จํานวน 7 เรื่อง
10.5 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม QRT ในหนวยบริการปฐมภูมิ สปสช. เขต 10
อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากสํานักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 10 อุบลราชธานี เพื่อดําเนินการพัฒนาหนวย
บริการปฐมภูมิให ผานเกณฑคณ
ุ ภาพมาตรฐานPCA (Primary Care Award) เครือขายปฐมภูมิ ขั้นที่ 5
รอยละ 10 ของสถานบริการทั้งหมด นั้น
กลุม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพทีม
QRT ในหนวยบริการปฐมภูมิ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555 โดยพัฒนา QRT ใหมี
ความรู ความสามารถ และเปนที่ปรึกษา ในการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ตามมาตรฐาน PCA ตลอดจน
พัฒนา โปรแกรมการประเมินคุณภาพเครือขาย ใหเปนเครื่องมือ ที่ใชในการดําเนินงาน กําหนดการอบรม
จะแจงใหทราบภายหลัง
11. กลุมงานทันตสาธารณสุข
11.1 งานทันตสาธารณสุข
11.1 สรุปผลการดําเนินงานทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2555
1.1.1 หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ (คาราวานฯ)
11.2 แผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน
* วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ประชุมผูประสานงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หอง
ประชุม 2
สสจ.อบ. กลุมเปาหมายเปนผูประสานงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. รพศ. รพท. รพช. และ สสอ.ทุก
แหง
* วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ณ
หองประชุม1 สสจ.อบ.
11.3 แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.
• วันที่ 7 มิถุนายน 2555 บานไทยบุญมี หมูที่ 14 ตําบลตบหู อําเภอเดชอุดม
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วันที่ 21 มิถุนายน 2555 บานกุดกลอย หมูที่ 5 ตําบลโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน
11.4 แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่
11.5 แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
* วันที่ 20 มิถุนายน 2555
11.2 งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
11.2.1 กําหนดการสงเอกสารขอรับการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 (รายละเอียดตามหนังสือทีแ่ จงแลว)
11.2.2 การดําเนินงานตามเกณฑตัวชี้วัดน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยในโรงเรียนในป
2555 จังหวัดไมมีชุดอุปกรณตรวจคุณภาพน้ําสนับสนุน ขอใหติดตอประสานกับศูนยหองปฏิบัติการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท 0-2968-7600,0-2968-7603 ตอ 4800
โทรสาร 0-2968-7604
•

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12.1 ยกเลิกการกรอกขอมูลการตรวจสุขภาพประชาชน 15 ปขึ้นไปในโปรแกรม Health check ให
กรอกขอมูลใน โปรแกรม JHCIS แทน ซึ่งมีเวลาในการกรอกขอมูลใหมในโปรแกรม JHCIS ถึง 30 มิถุนายน
2555
13.งานควบคุมโรคไมติดตอ
13.1 การรณรงค ตรวจภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง “ดูตา เบิง่ เทา เฝา
ไต”
13.2 การอบรมแพทยประจํา ภายใตโครงการตรวจอัลตราซาวดมะเร็งตับและทอน้ําดี
เครือขายบริการสุขภาพ เขต 10 จัดทําโครงการตรวจคัดกรองรักษามะเร็งตับและทอ
น้ําดี เฉลิมพระเกียรติ
164 พรรษา มหาราชา มหาราชินี เครือขายบริการสุขภาพที่ 10 ไดกําหนด ใหมีการฝกอบรมทักษะการ
ตรวจ
อัลตราซาวด ใหกับ แพทยประจําโรงพยาบาลทุกแหงๆละ 1 คน กําหนดสงฝกที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 โดยรุนที่ 1 ประกอบดวยแพทยจาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ,โรงพยาบาล ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ, โรงพยาบาลวารินชํา
ราบ, พิบลู มังสาหาร, ตระการพืชผล, เขื่องใน, เขมราฐ ,น้าํ ยืน, มวงสามสิบ
13.3 การประชุมวิชาการ มะเร็งสัญจร 21 มิถุนายน 2555
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมมือกับ ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี ไดจดั กิจกรรม
วิชาการดูแลรักษา มะเร็งเตานมและมะเร็งตับและทอน้ําดี โดยเนนการ ใหความรูแ กบุคลากรสาธารณสุข
เกี่ยวกับการดูแล รักษา ผูปวยมะเร็งเตานม และ มะเร็ง ตับและทอน้ําดี
ขอใหบุคลากรจากหนวยงานของทานเขารวมประชุมดังกลาวในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา
8.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 1 อาคาร๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
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ประสงค
ทั้งนี้โปรดสงรายชือ่ พรอมรายละเอียดผูเขารับการฝกอบรม ไปยัง งานควบคุมโรคไมติดตอ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2555
13.4 การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
ขอใหทุกอําเภอสงรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(เปาหมาย อําเภอละ 2 หมูบาน) เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงาน หลังปรับเปลี่ยนรอบ 3 เดือน อําเภอทีส่ งรายงานแลว มี 7 อําเภอ ไดแก กุด
ขาวปุน เขมราฐ ศรีเมืองใหม สวางวีระวงศ สิรินธร น้ําขุน บุณฑริก อําเภอที่เหลือ ขอความรวมมือ
สงผลการประเมินรอบที่ 1 ภายใน 10 มิถุนายน 2555 หมูบานขยาย 40 % โดยใชงบ PP specific Group
(PPE) ของแตละเครือขายดําเนิน การ ขณะนี้มีอําเภอรายงานผลการดําเนินงานมา
ทั้งสิ้น 8 อําเภอ ไดแก เมือง, ดอนมดแดง, เหลาเสือโกก, กุดขาวปุน, เขมราฐ
นาตาล, นาเยีย, บุณฑริก สวนอําเภอที่เหลือยังไมมีผลการดําเนินงาน ขอใหดําเนินการงานใหแลวเสร็จ
ภายใน เดือน มิถนุ ายน 2555 นี้ และ รายงานผลการดําเนินงาน กอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหจังหวัด
ทราบ ภายในเดือน กรกฎาคม 2555
13.5 การดําเนินงานโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ขอความรวมมือทาน ดําเนินการประเมินตนเองทั้งระดับหมูบานรพ.สต.,รพช.,รพท.,รพศ.,
สสอ. ตามแบบฟอรมและรายละเอียดทีส่ วนกลางกําหนด ทั้งนี้ สามารถ Dowload แบบฟอรม
ได http://uploadfile.phoubon.in.th/ งานควบคุมโรคไมติดตอ รับ-สง ขอมูล DM/HT หัวขอ กรอบการ
ประเมินคัดเลือกผลงานดีเดน ดีเยีย่ ม ภายใตโครงการบูรณาการสุขภาพ ดีวิถีชีวิตไทย
13.6 ผลการดําเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก
ผลงานเฉพาะป 2555 เปาหมายไมตาํ่ กวา รอยละ 20
1. อําเภอที่มีผลการดําเนินงานเฉพาะป สูงสุด คือ อ.ศรีเมืองใหม (รอยละ 15.87) สิรินธร(รอยละ
15.78) ทุงศรีอดุ ม (รอยละ 14.36) ภาพรวมจังหวัด รอยละ 9.06 ผลงานสะสมป 2553-2555
เปาหมาย ไมตาํ่ กวา รอยละ 80
2. อําเภอที่มีผลงานสะสม 3 ป สูงสุดคือ อ.มวงสามสิบ(รอยละ 66.71) อ.โพธิ์ไทร(รอยละ
66.18) อ.นาจะหลวย (รอยละ 63.00) ภาพรวมจังหวัด รอยละ 49.85
ผลงานเปรียบเทียบระหวางเดือน กุมภาพันธ และ มีนาคม 55 เมื่อคิดความ
ครอบคลุมของ ผลงานที่เพิ่มขึ้นระหวางเดือน พบวา อําเภอทีม่ ีผลงานระหวางเดือน เพิม่ มากทีส่ ดุ คือ อ.
ทุงศรีอดุ ม รอยละ 7.59 ต่ําสุดคือ อ.น้าํ ยืน รอยละ 0.29 (39 คน)
13.7 การตรวจคนหามะเร็งตับและทอน้ําดี
จากการประชุมยุทธศาสตร กําจัดพยาธิใบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ําดี วาระคนอีสาน
และ ทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริหารเขต 13 ไดมีมติในการดําเนินงานโครงการตรวจ คัดกรอง รักษา
มะเร็งตับ และทอน้าํ ดี ดวยวิธีอลั ตราซาวด โดยมีการปรับเปลี่ยน เกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดําเนินงาน
และ ลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้
2
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ยุทธศาสตรระดับภาค “กําจัดพยาธิใบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ําดี วาระคนอีสาน” “นองโอวี พี่คอ
แลง” กลุมเปาหมาย
1.ประชาชนทัว่ ไป
1. เคยตรวจพบพยาธิใบไมตับ (OV+) และอายุ > 40 ป
2. เปนบุคคลในครอบครัวมีประวัติเสียชีวิตดวยมะเร็งตับ หรือทอน้ําดี โดยนับสายตรง 3 ชั้น
ไดแก พอแม พี่นอง ลูก ของผูเสียชีวิต และมี อายุ > 40 ป และอาศัยอยูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไมต่ํากวา 20 ป (ผูเสียชีวิต ยอนหลัง 3 ป)
3. เปน Case Hepatitis B เปนมาไมต่ํากวา 10 ป และมีอายุ >30 ป
4. บุคคลอายุ >30 ป ทีม่ ารดามีประวัติเปน Hepatitis B
5. เปนผูปวยกลุม Alocholic หรือ cirrhosis โดยมีอายุ >40 ป
6. เปนผูปวยกลุม Chronic Active Hepatitis B โดยมีอายุ >40 ป
2. ขาราชการ มีอายุ > 40 ป และ อาศัยอยูภาคอิสาน > 20 ป
วิธีการดําเนินงาน
สสอ. และ รพช. รวมกันคนหากลุมเปาหมาย , ดําเนินการตรวจอัลตราซาวดเบื้องตน โดย
แพทยประจําของแตละโรงพยาบาล หากพบรายที่สงสัย หรือไมแนใจ ใหสงตอไปยัง รพ.แมขาย (ตามวันที่
กําหนด) การนัดตรวจยืนยันที่ รพ.แมขาย ทาง สสจ. รวมกับ ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี จะนําทีมรังสีแพทย
ออกตรวจยืนยันอีกครั้ง
14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
14.1 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555
14.2 สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี
ขอสั่งการ: เรื่องนิ่ว จะเชิญหัวหนากลุมการพยาบาลเปน Manager ในระดับโรงพยาบาล จะเชิญประชุม
รวมกับงานควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อจัดการปญหาเรื่องมะเร็งตับ และถุงน้ําดี รวมไปถึงเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ซึ่งขณะนี้ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานีพบนิ่ว ประมาณ 400 ราย เมื่อพบแลวตองมีการบําบัดอยาง
รวดเร็ว ถาตองผาตัดหรือสลายนิ่ว หากพบผูป วยโซน 1,2 สงตอ รพศ.สรรพสิทธิฯ์ และ รพ.๕๐ พรรษา
โซน 3,4 สงตอ รพร.เดชอุดม และวารินชําราบ
15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
15.1 สรุปผลการใชยาสมุนไพรในหนวยบริการ
15.2 สรุปผลการใหบริการผูป วยนอกที่มารับบริการดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
ในหนวยบริการ
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ขอสั่งการ: สถานการณรางจืดเปนอยางไร รวมไปถึงการใชยาสมุนไพรเพียงพอหรือไม ควรมีการวาง
แผนการใชยาในแตละป แตละชนิด เพื่อเปนขอมูลในการผลิต มอบฝายทีร่ บั ผิดชอบไปวิเคราะห
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
6.1 สาธารณสุขอําเภอ
* ปญหาเรื่อง Fix cost ของ รพ.สต.
* การศึกษาดูงานของกลุมผูบริหาร
ขอเชิญกลุมสาธารณสุขอําเภอประชุมหลังจากนี้
ขอสั่งการ: มอบ คุณ ปรีชา แจงรายละเอียด Fix cost ใหกลุมสาธารณสุขอําเภอทราบ ตามรายละเอียดที่
ทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเห็นชอบ ซึ่งจังหวัดจะโอนตรงไปถึง รพ.สต. 3 เดือน ตอ ครั้ง
6.2 โรงพยาบาล
รพ.โพธิ์ไทร: จากสถานการณการรับประทานเห็ดพิษแลวเสียชีวิตที่อําเภอโพธิ์ไทร
จํานวน 2 ราย จากการสอบถามขอมูลพบวาคนไขมีการรับประทานรางจืดแลว แตไมสามารถชวยไดซงึ่
รางจืดที่รับประทานเปนสวนของใบ แตสรรพคุณทางยาของรางจืดจะมีสรรพคุณเฉพาะสวนราก
รพ.เขื่องใน: สอบถามความกาวหนาในการเบิกจายคาตอบแทนฉบับ 4 ฉบับ 6
หัวหนางานการเงิน: ยังไมมีการโอน เนื่องจากอยูในระหวางการตรวจสอบ
หัวหนากลุมงานบริหาร: จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2555
และเดือนนี้ทานที่ดํารงตําแหนงต่ํากวาระดับ 8 ลงมา รวมถึง ลูกจางประจํา สามารถรับเงินเดือนใหมได
สวนคําสั่งเงินเดือน 15,000 บาท ของขาราชการ และ ลูกจางประจํา กําลังจะดําเนินการเบิกจายให สวน
ลูกจางชั่วคราว กระทรวงฯขอใหชะลอไวกอนเพื่อขอพิจารณางบประมาณที่ตองใช
ระเบียบวาระที่ 7 เรือ่ งอืน่ ๆ
ไมมี
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชือ่ .........................................ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชือ่ .........................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
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หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชือ่ .........................................ผูรบั รองรายงานการประชุม
(นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร)
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

