สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕ /255๗
วันที่ ๒ มิถุนายน 255๗ เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชลิต ทองประยูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค
3. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นส.ดรุณี คชพรหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
7. นางกนกวรรณ มุจรินทร
แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยฯ
8. นางเปยทิพย สีดํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
9. นายสุทธิพงษ ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
10. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงาพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
11. ภญ.กาญจนา มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
ฯ
12. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
13. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
14. นางสุภาภรณ อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15. นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
16. นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
17. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
18. นายวิชิต พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
19. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
20. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล
5๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
21. นางอัจฉรา แชมชอย
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
22. นพ.ธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
23. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
24. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
25. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
26. นพ.ลิต แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาล
นาเยีย
27. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
28. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
29. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

30. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
31. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
32. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
33. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ
ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
34. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
35. นพ.นนทพงษ ยศวิจิตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
36. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ รองผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
37. นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมือง
อุบลราชธานี
38. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
39. นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
40. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
41. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
42. นายศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
43. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอําเภอ
เขมราฐ
44. นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
45. นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
46. นายไพรัช จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล
47. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
48. นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง
49. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอําเภอ
พิบูลมังสาหาร
50. นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
51. นายวินัย แกวพรหม สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
52. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
53. นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
54. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
55. นายชนะ หอมจันทร ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
56. นางพรทิพย สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
57. นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
58. นายสรพงษ ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
59. นายสันติ ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
60. นายอานันท สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
61. นายสันติ ฝกทอง นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
62. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน
63. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
64. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
65. นายจํารัส พรมบุญ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
66. นายธนศักดิ์ ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
67. นายสากล สีทากุล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย

68. นายสุทัศน สีทน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
69. นายวรายุธ เลิศแลว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
70. นายเอกพจน อินโสม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
71. นายไชยา พรหมเกษ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
72. นายสุวิทยชัย ทองกูล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
73. นายจิตร มั่งมี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
74. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
75. นายปรีชา ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางดารณี เผาผา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. วาที่ ร.ตณัฏฐากร พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางเนติภรณ สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางจุฬาพร คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นายกิตติพศ ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางจิรวัฒน สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นายสนธยา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางสาวรุงรัตน พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

106. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นายพรทวี สุวรรณพรม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
สสอ.ตาลสุม
108. นายอังกูร แกนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
109. นางวิลาวัลย หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
110. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เขื่องใน
111. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
112. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ตาลสุม
113. นายวิระ พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
114. นายสมภพ จันทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
115. นายสุพล การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
116. นางบุษบา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
117. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
118. นางพัชรี อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นาตาล
119. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
120. นางสาวรัตชพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ
121. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม
122. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม
123. นางสาวแพรพิลาส ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
124. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
125. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กุดขาวปุน
126. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
127. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ
128. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินชําราบ
129. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
130. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
131. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สําโรง
132. นายจิรศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง
133. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร
134. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
135. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.โขงเจียม
136. นายวิษณุ จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
137. นางบรรจง สรอยคํา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ
138. นางณัฐภัสสร วงศาสุข ผอ.รพ.สต. รพ.สต.เพียเภา อ.วารินชําราบ
139. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน
140. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ทุงศรีอุดม
141. นายพิทักษ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น้ํายืน
142. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีกับ สสอ.และ รพ.สต. ที่ไดรับรางวัลในวันนี้
๑.2 เรื่องจากศาลากลาง
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม นายเสริม ไชยณรงค
1.3 วันที่
17 มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดทําแผน 3 ปของจังหวัดอุบลราชธานี
1.
4 บรรยาย เรือ่ ง”ขอเสนอการดําเนินงานตามนโยบาย”
สถานการณปญหา
1. สังคมผูสูงอายุ มีสัดสวนถึง รอยละ14.7 มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังมากขึ้น และมีคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลที่สูงมาก
2. การเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อไปสูกลุมโรคไมติดตอ
• พบจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๔๘ จํานวน ๒ เทา(๓ ลานคน)
• อัตราปวยดวยกลุมโรคไมติดตอ ๓ อันดับแรกคือ ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน
• อัตราตายสูงสุด คือโรคมะเร็งและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
๓. ปญหาตามกลุมวัย
• IQ ต่ํากวามาตรการ
• เด็กอวน รอยละ ๘.๗
• เด็กจมน้ําเสียชีวิต
• แมทองไมพรอม ปละ 1 แสนคน(รอยละ 16)
• อุบัติเหตุจราจร สูงขึ้น(ผลจากความเสี่ยง คือ ดื่มแอลกอฮอล)
๔. การใชบริการสุขภาพ
• เขาถึงบริการมากขึ้น แตยังมีความแตกตางระหวางภาค
• ความเหลื่อมล้ําของชุดสิทธิประโยชนของ ๓ กองทุน
๕. การอภิบาลระบบการเงินการคลังสุขภาพ
• คาใชจายดานสุขภาพ สูงขึ้น รอยละ ๓.๙/GDP
• โรงพยาบาลขาดทุนระดับ 7(รุนแรงสุด) จํานวน ๑๗๕ แหง
๖. การแทรกแซงจากอํานาจที่ไมชอบธรรม
• การแตงตั้งโยกยายทุกระดับ
• การจัดซื้อจัดจาง
๗. เอกภาพในการกําหนดการขับเคลื่อนนโยบาย
• บทบาทดานสุขภาพในกระทรวงอื่นและหนวยงานเกิดใหม ไมเปนไปอยางมีเอกภาพ

ขอเสนอนโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข
เปาประสงค: ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมานฉันท บนการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี มีความสุข
โดยมีมาตรการ 3 ระยะ
• ระยะเรงดวน ทําทันที(ปจจุบัน - 1 ตุลาคม 2557
• ระยะกลาง ทําใน 1 ป ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 255๘)
• ระยะยาว ทําใน ๓ ป ( 1 ตุลาคม 255๘ – 30 กันยายน 25๖๑)
มาตรการระยะสั้น(ระยะเรงดวน)
1.การปรับระบบบริการสุขภาพ(the Better Service)
• ขยายเวลาบริการ คลินิกพิเศษนอกเวลา
• ปรับปรุงตารางเวลาการทํางานของแพทยใหตรงเวลา พัฒนาระบบนัด ลดขั้นตอนที่ไม
จําเปน
• ขยายจุดบริการออกนอกโรงพยาบาล โยสงแพทยเฉพาะทางจาก รพศ./รพท. ไปยังรพช.
และแพทยจากรพช.ไปดูแลผูปวยในระดับ รพ.สต.
• มุงเนนใหบริการที่เปนมิตรและมีรอยยิ้ม(service mind)
• กรณีผูปวยฉุกเฉิน(โรคที่มีอัตราตายสูง เชนหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลอดเลือดสมอง
อุบัติเหตุจราจร)ไดรับการรักษาโดยแพทยทุกราย
• จัดตั้งระบบสื่อสาร สั่งการ การใหบริการการแพทยฉุกเฉินในภาวะปกติทั้งระบบ EMS
และ Referral system
• ผูสูงอายุ ผูพิการไดรับบริการฟนฟูสภาพ ในทุกหนวยบริการและนอกหนวยบริการ
ตลอดจนมีสวนรวมในการดูแลของชุมชน
การปฏิรูปเขตสุขภาพ : เปาประสงค
• สรางความเสมอภาคและเปนธรรม
• เพิ่มการเขาถึงบริการ ที่มีคุณภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพ
• สรางการมีสวน
มาตรการเรงดวน(ภายใน 1 ตุลาคม ๒๕๕๗)
• จัดตั้งคณะกรรมการและสํานักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
• ออกแบบการทํางานเขตบริการสุขภาพ รับฟงความคิดเห็น
• จัดตั้งสํานักงานเขตบริการสุขภาพ จํานวน 12 เขต
• แตงตั้งผูบริหาร(CEO) สรรหาคณะกรรมการเขต จังหวัด
• ปรับโครงสราง บทบาทการทํางานในสวนกลาง การมอบอํานาจ และจัดรูปแบบการ
บริหารจัดการ ดานการเงินการคลัง บริหารบุคลากร อื่นๆ

๒. รวมสรางกระบวนการสมานฉันท
๓. สรางขวัญกําลังใจ
• ปรับระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม
• จัดสรรตําแหนงเพื่อบรรจุเปนขาราชการ
• มีมาตรการใหความชวยเหลือแกบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับผลกระทบ
๔. สรางระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝาระวัง ตรวจสอบถวงดุล
มาตรการระยะกลาง
๕. ปฏิรูประบบบริการเปนเขตบริการสุขภาพ
๖. ปฏิรูปการเงินการคลังดานสุขภาพ
๗. พัฒนาและบังคับใชกฏหมาย
๘. พัฒนากลไกการสรางเอกภาพในการกําหนดนโยบายสาธารณสุข
มาตรการระยะยาว
๙. จัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคน
๑๐.จัดทําแผน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมา ติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
1.ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
1.1 การสํารวจสถานการณระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ
๒.รพ.พระศรีมหาโพธิ์
ติดตามทวงถามคารักษาพยาบาลจิตเวช จากโรงพยาบาลชุมชน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑.กลุมงานบริหาร
1.การสงงบทดลอง
1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน เมษายน 2557 หนวยงานที่ยังไมสง/สงงบทดลอง
ไมครบ ตามรายละเอียดสรุปการสงรายงานงบทดรองหนวยบริการ
6

โซน 1
โซน 2

โซน 3

โซน 4

- แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต.)สงไมครบ คือ เมือง ตาลสุม
- สสอ.ไมสง คือ เมือง ตาลสุม
- แมขาย สงครบแตงบไมสัมพันธ คือ ตระการพืชผล
- ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ คือ ตระการพืชผล กุดขาวปุน นาตาล
ไมสงคือ ศรีเมืองใหม
• สสอ.สงครบ
- แมขาย สงครบแตงบไมสัมพันธ คือ นาเยีย
- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ คือ สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหารสวางวีระวงศ
ไมสง คือ นาเยีย
- สสอ.สงครบ
- แมขาย สงครบ แตงบไมสัมพันธกัน ไมสมดุล คือ บุณฑริก
- ลูกขาย (รพ.สต)สงไมครบ นาจะหลวย
- สสอ. ครบ

ขอเสนอแนะ
1.ขอให สสอ.รพช. ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบใหทัน
ตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทุกเดือน
2.ขอให สสอ.รพช. กําชับผูเกี่ยวของใหมี การสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปรผลผิดไปดวย
3.ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูก
ขาย ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงนั้น
4.ขอใหควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบขอมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะดาน
รายได ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้งกอนและหลังการบันทึก
บัญชี ใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง
2.1.แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน เมษายน
2557 มีผลการประเมินดังนี้ ตามรายละเอียดตาราง FAI
1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 10 แหงคือ
-โซน 1
50พรรษาฯ ตาลสุม
-โซน 2
ตระการพืชผล เขมราฐกุดขาวปุน โพธิ์ไทร นาตาล ศรีเมืองใหม
-โซน 3
สิรินธร วารินชําราบ
-โซน 4
ไมมี
2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ เดชอุดม ระดับ 5 คือ นาจะหลวย น้ําขุน

ขอเสนอแนะ
ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย
เพื่อหาสาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่ไดรับจริง
สอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายใหเปนไปตามแผนการ
เงินการคลัง อยางเขมงวด
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล ประจําเดือนเมษายน 2557
ตามรายละเอียดในตารางสถานการณเงิน
6

แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกับเมษายน 2557 เกี่ยวกับ
เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมินการเงิน
การคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง
จากขอมูลเดือน เมษายน 2557 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียง
ตามลําดับ คือ
โซน 3
วารินชําราบ - 49.02 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ - 43.39 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล - 21.05 ลานบาท
โซน 2 กุดขาวปุน
- 16.60 ลานบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวกคือ บุณฑริกน้ําขุน สวางวีระวงศ เขื่องใน เหลาเสือโกกมวงสามสิบ ทุงศรีอุดม
นาเยีย
โรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
87.44 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ 68.11 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ 65.41 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 58.62 ลานบาท
ขอเสนอแนะ
1.ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม มีระบบสอบทานหนี้
รายตัวใหเปนปจจุบัน มีการสอบทานความมีอยูจริงของหนี้สินระหวางเอกสารการกอหนี้ กับทะเบียนคุมเจาหนี้ กับ
บัญชีแยกประเภทเจาหนี้แตละประเภท และรายงานให ผอก.รพ.รับทราบ
2.เงินงบลงทุน(คาเสื่อมฯ)ขอใหมีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบลงทุน
กับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอใหทาน
เรงดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับอนุมัติ ตามหวงเวลาตอไป หามนํางบลงทุนคา
เสื่อมไปใชจายคาใชจายดําเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจายงบลงทุนและตองการเปลี่ยนแปลงรายการ ให
เสนอขออนุมัติตอ นพ.สสจ.กอนดําเนินการ
3.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกัน

4.ใหกําชับการสงรายงาน 407 ประจําสัปดาห เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบํารุงโรงพยาบาล
และใหมีการตรวจสอบขอมูลกอนสง เพื่อความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ขอใหยึดขอมูลงบการเงินเปนหลัก ใหมี
ผูตรวจสอบ รับรองขอมูลกอนสง
งานการเจาหนาที่
พิจารณาคุณสมบัติของผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย และ เภสัชกร ที่
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา
- ผูขอรับเงินเพิ่มฯ ในตําแหนงเภสัชกร จํานวน ๖ ราย คือ
๑. นายพงศธร จินตกานน ตําแหนง ทันตแพทย ชํานาญการ สังกัด ศูนยอนามัย ที่ ๗ อุบลราชธานี
ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๒. นายศราพงค อินแปลง ตําแหนง ทันตแพทย ปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบล ฯ
ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๓. นางสาวจิราพร มั่นขจรพงษ ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลตระการพืชผล
ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๔. นางสาวยศวดี รวมเจริญ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๕. นางสาวอัจฉรัตน กัลยา ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ สังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ฯ
ขอรับเงินเพิ่ม ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๖. นางสาวสวนิตย สุวรรณราช ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด กลุมงานคุมครองผูบริโภค ฯ สสจ.อบ.
ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
- ขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย ทันตแพทยและเภสัชกร จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวชนมนิภา มุระชีวะ ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนตนไป
๒. นายจีรวัตร ฉัตรเที่ยงธรรม ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ สังกัด โรงพยาบาลเขื่องใน
ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนตนไป
2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1. ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนําเสนอผลงานวิชาการระดับเขต จากงานวิจัยที่สงเขาประกวดทั้งหมด
217 เรื่อง คัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อเปนตัวแทนนําเสนอระดับเขต ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 11-12
มิถุนายน 2557 แบงเปนประเภทการนําเสนอ สาขา R2R จํานวน 20 เรื่อง การนําเสนอสาขาสงเสริมสุขภาพ
และควบคุมปองกันโรค จํานวน 20 เรื่อง และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐจํานวน 20 เรื่อง โดยมีรายละเอียดการเตรียม
ความพรอมการเขารวมประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการตามรายละเอียดที่แนบ แนบไฟล R2R pdf.
พรอมทั้งหนังสือเชิญเขารวมประชุมวิชาการที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามเอกสารที่แนบมา (โควตาเขารวม
ประชุมรวมทั้งหมด 175 คน) เปาหมายผูเขารวมประชุม คือบุคลากรที่สงผลงานเขาประกวด โดยคาใชจายการ
เดินทางไปประชุม เบิกจากตนสังกัด ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประกวด
2. ประชาสัมพันธการสงผลงานวิจัยดานพัฒนาระบบสุขภาพ (สวรส.) เขารวมประกวดการประชุมวิชาการ
วิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2557 ระหวางวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนยการประชุมอิมแพค
อาคารอิมแพคฟอรรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยใหบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจสงผลงานวิจัยดานการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผาน website http://www.hsri.or.th/hsrforum2014/ ภายในวันที่ 2 – 30
มิถุนายน 2557 พรอมทั้งสมัครเขารวมประชุมผาน website ดังกลาวภายในวันที่ 2 มิถุนายน – 28 สิงหาคม
2557 โดยมีรายละเอียดตาม แนบไฟล so wo rosor pdf.
3. รายละเอียดการประกวดผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 10 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหวาง 11-12
มิถุนายน 2557 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ยังยืนยันในการจัดกิจกรรมดังกลาว แตขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของงานดังนี้
3.1. ขอเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนการนําเสนอผลงานวิชาการ ตามรายละเอียดหนังสือ จาก สนง.
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษแจงใหทราบ
3.2. การจัดงานเลี้ยงตอนเย็นวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัด
ศรีสะเกษ
4. การเตรียมการรับการตรวจสอบคาเสื่อม และ งบPPA จาก สตง
5. ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๗
6. กําหนดการประกวดสถานบริการสาธารณสุข ดีเดนระดับเขต ปงบประมาณ ๒๕๕๗ (สสอ./รพ.สต)
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
ชวงเชา
สสอ.เหลาเสือโกก
ชวงบาย
รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ
3.กลุมงานควบคุมโรค
3.1 สถานการณโรคติดตอ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟล No.1_CD
• ผูปวยไขเลือดออก 48 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่อําเภอโขงเจียม อัตราปวย 2.7 ตอแสน ปชก. ขอใหทุก
อําเภอเรงรัดการควบคุมโรค และประชุมทบทวนแนวทางการรักษาและสงตอ แพทย พยาบาล จนท.
รพ.สต. พื้นที่พบผูปวยไขเลือดออก จ.อุบลราชธานี ในเดือน พฤษภาคม 2557
อําเภอ

ตําบล

หมู

วันเริ่มปวย

โขงเจียม

นาโพธิ์กลาง

6 (2 ราย)

18 พค.57

เดชอุดม

บัวงาม

4, 8 , 9 (3 ราย)

17,18 พค.57

บุณฑริก

โพนงาม

2

17 พค.57

เขมราฐ

หนองผือ

7

17 พค.57

• ผูปวยมาลาเรีย 857 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่อําเภอนาจะหลวย อัตราปวย 47.25 ตอแสน ปชก. (สูงเปน
ลําดับที่ 4 ของประเทศ) พื้นที่การระบาดคือ อําเภอนาจะหลวย และ บุณฑริก
• ผูปวยไขหวัดใหญในประเทศไทย เสียชีวิต 58 ราย (H1N1_92%) (ยโสธร/ศรีสะเกษ/อํานาจเจริญ) ขอให
เรงรัดฉีดวัคซีนใหเสร็จภายใน วันที่ 31 กค.57 และเตรียมแผนรับการระบาดครั้งใหญ ในเดือน
มิถุนายน – ตุลาคม 2557

3.2 ทีมจาก สคร.7 จะลงประเมินและประกวด อําเภอสงเสริมปองกันควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนใน
11 อําเภอ ในวันที่ 17 - 25 มิย. 57
3.3 อําเภอเปาหมาย 10 ที่ยังไมผานการประเมิน ไดแก เมือง เหลาเสือโกก กุดขาวปุน นาตาล
เขมราฐ สวางวีระวงศ น้ํายืน น้ําขุน ทุงศรีอุดม นาจะหลวย (ประเมินผลสําเร็จในการปองกันควบคุมโรค 5
โรค)
3.4 อําเภอเดชอุดม ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน สสจ.อุบลฯ เขารับการประกวดอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบเขมขน (ประเมิน 10 โรค)
๔. กลุมงานประกันสุขภาพ
4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ขอมูล สปสช. รอยละ ๙๙.๙๑๗ ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ ๙๙.๙๘๘
4.2 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน รายละเอียดตามไฟล
file_ prakan
4.3 หนวยบริการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนป ๒๕๕๘
๑.รพช.ตรวจประเมิน ๓ ระดับ สงตอ/ประจํา/ปฐมภูมิทั้งในและนอกโรงพยาบาล
๒.สสอ. ประเมินหนวยบริการปฐมภูมทุกแหง แบบเดี่ยวหรือเปนกลุมใหสงเฉพาะแมขายสง ๑ ชุด
๓.ขอคะแนนเปน ๑ คะแนน ตองสงแบบบันทึกเพื่อดําเนินการปรับปรุง/แกไข พรอมระยะเวลา แลวเสร็จดวย
๔.ระบุวันประเมินดวยเนื่องจากที่ผานมาไมบันทึกวันประเมินเพราะตองบันทึกในdata center
๕.รายชื่อหนวยบริการเปาหมายป ๒๕๕๘
เขื่องใน/เขมราฐ/นาจะหลวย/บุณฑริก/ตระการ/ตาลสุม/โพธิ์ไทร/สําโรง/นาตาล/นาเยีย เปรียบเทียบกับ
ขอมูลป ๒๕๕๗ ขอที่ไดคะแนนเปน ๑ มีการพัฒนาเปน ๒ หรือยัง
๖.ใหนักวิชาการตรวจสอบความถูกตองตามแบบฟอรมการประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการ กอนสงใหกลุมงาน
ประกัน ภายในวันที่ ๑๓ มิย. ๒๕๕๗
๗.งานขึ้นทะเบียนเปนคะแนนใน QOF ปละ ๑ ครั้งเทานั้น
๘.สามารถดาวโหลดไฟล ไดตามนี้ http://uploadfile.phoubon.in.th/index.php?board=24.0
5.กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
ผลการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
เปาหมายจังหวัดอุบลราชธานี ๘,๖๐๐ ราย
๒.๑ ระบบสมัครใจ เปาหมาย ๔,๓๐๐ ราย
ดําเนินการได ๔๐๑ ราย คิดเปนรอยละ ๗.๕๘ รายละเอียดดังนี้
๑. จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน จํานวน ๔๐๑ ราย
๒. คายบําบัด หลักสูตร ๙ วัน จํานวน - ราย
๒.๒ ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย ๔,๐๐๐ ราย
ดําเนินการได ๓,๔๒๖ ราย คิดเปนรอยละ ๘๕.๖๕
๒.๓ ระบบตองโทษ เปาหมาย ๓๐๐ ราย
ดําเนินการได ๕๒๔ ราย คิดเปนรอยละ ๑๗๔.๖๗
รวมทุกระบบ จํานวน ๔,๓๕๑ ราย คิดเปนรอยละ ๕๐.๕๙

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค
6.๑ งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
การกํากับดูแลผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
๑. กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ วันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. กําหนดจัดประชุมผูรับผิดชอบงาน คบส.ระดับอําเภอ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๖.๒ งานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
๖.๒.๑ กําหนดจัดอบรมเครือขาย อสม. ในการเฝาระวัง สถานที่ผลิตน้ําบริโภค ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ตามเกณฑ GMP โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให อสม.มีความรูความเขาใจหลักเกณฑดังกลาว และนําไปใชในการเฝา
ระวังสถานที่ผลิตน้ําบริโภคฯในชุมชน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓ แหง ดังนี้
- สถานที่ผลิตดาววอเตอร เลขที่ ๓๗/๒ ถนนจงกลนิธารณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
- สถานที่ผลิตเล็กน้ําทิพย เลขที่ ๒๕๑/๑๑ หมูที่ ๑๘ ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
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- สถานที่ผลิตน้ําดื่มเค แอนดวี เลขที่ ๑๘๖ หมูที่ ๒ ตําบลสรางถอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
๖.๒.๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดมหกรรม อย.นอย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๔๔๗ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแกน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีเครือขาย อย.นอย ในจังจังหวัดอุบลราชธานี เขารวม ดังนี้
- เครือขาย อย.นอย ของโรงเรียนอาเวมารีอาและโรงเรียนสําโรงวิทยาคาร แบงเปน ครูแกนนํา อย.นอย
จํานวน ๒ คน และนักเรียนแกนนํา อย.นอย จํานวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน อย.นอย ของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑ คน
๖.๓ เตรียมรับการนิเทศงานบริหารเวชภัณฑระดับเขต
คณะกรรมการเครือขายผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรรม จัดใหมีการนิเทศงานบริหารเวชภัณฑระดับเขต ประจําป
๒๕๕๗ ขอความรวมมือโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลสวางวีระวงศ และโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เตรียม
ขอมูลตางๆ รับการนิเทศจากทีมนิเทศจังหวัดศรีสะเกษ
***ขอเชิญหัวหนากลุมงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลรวมตอนรับทีมนิเทศ ระหวาง วันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
วัน เดือน ป
ผูนิเทศ
โรงพยาบาลที่รับการนิเทศ
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ทีมนิเทศจังหวัดศรีสะเกษ
รพ. พิบูลมังสาหาร
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ทีมนิเทศจังหวัดศรีสะเกษ
รพ. สวางวีระวงศ
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ทีมนิเทศจังหวัดศรีสะเกษ
รพ. โพธิ์ไทร
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๖.๒ งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
๑. กําหนดการอบรมทางไกลดานการแพทยแผนไทยของกรมพัฒนาแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้
• ๕ มิ.ย ๕๗ สําหรับแพทยแผนปจจุบัน เรื่องผลิตภัณฑสมุนไพรไทย ทดแทนยาแผนปจจุบัน ณ
หองประชุม ๓ ชั้น ๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
• ๑๑ มิ.ย ๕๗ สําหรับแพทยแผนไทย/ผูสนใจ เรื่องการวินิจฉัยโรคมีเชื้อและโรคใมมีเชื้อ ณ หองประชุม ๑
ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น
• ๑๙ มิ.ย ๕๗ สําหรับแพทยแผนปจจุบน
ั เรื่องการเรียนการสอนการแพทยแผนไทยในสมัยปจจุบัน ณ
หองประชุม ๓ ชั้น ๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
• ๒๕ มิ.ย ๕๗ สําหรับแพทยแผนไทย/ผูสนใจ เรื่อง Homeophaty พิษตานพิษ ภาคบาย โยคะบําบัด ณ
หองประชุม ๑ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
***แจงรายชื่อเขาอบรมที่งานแพทยแผนไทยฯ สนง.สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา
๑๖.๐๐.น ( ที่คุณปวันรัตน หมายเลขโทรศัพท ๐๔๕-๒๖๒๖๙๒ ตอ ๒๑๑๑ หรือ ๐๘๑- ๓๙๐๖๖๖๔)
๒.กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
สถาบันการแพทยแผนไทยกําหนดจัดการอบรมเรื่อง การพัฒนามาตรฐาน GMP ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนามาตรฐาน GMP ของโรงพยาบาลวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอง Business Center
โรงแรมสุนียแกรนด โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงานโรงพยาบาลรัฐ ที่ไดมาตรฐาน GMP
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
7. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ไมมีวาระการประชุม
๘. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
สรุปผลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
การเสียชีวิตจากจราจรทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น ๒๒ ราย
สูงสุด อําเภอเมือง จํานวน ๕ ราย
รองลงมา คือ อําเภอเดชอุดม จํานวน ๔ ราย
อําเภอบุณฑริก จํานวน ๓ ราย
อําเภอสําโรงจํานวน ๒ ราย
นอกนั้น... อําเภอละ ๑ ราย อําเภอที่ไมมีรายงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จํานวน ๑๒ อําเภอ ไดแก อําเภอศรีเมือง
ใหม โขงเจียม นาจะหลวย ตระการพืชผล ตาลสุม โพธิ์ไทร ดอนมดแดง ทุงศรีอุดม นาเยีย
นาตาล เหลาเสือโกก และ น้ําขุน
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๙. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไมมีวาระการประชุม

๑๐. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๐.๑ วันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จัดประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลการธํารงบันไดขั้นที่ ๒ สู HA ดวย SPA in Action ณ หองประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
๑๐.๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๗ กลุมเปาหมาย คือ จนท.จาก สสจ., สสอ., รพช.ทุกแหง ณ หองประชุม ๑ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
11.งานทันตสาธารณสุข
๑๑.๑ งานทันตสาธารณสุข
-วันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ออกติดตามการดําเนินงาน “โครงการฟนเทียม
พระราชทาน และการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ” อําเภอเขื่องใน
-ศูนยอนามัยที่ ๗ ประชาสัมพันธการประกวดผูสูงอายุ ๘๐ ป และ ๙๐ ป
ขอให รพ./สสอ. คนหาผูสูงอายุตามเกณฑ สงรายชื่อให สสจ. ภายในวันที่ ๒๐ มิ.ย ๕๗
๑๑.๒ แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.
• วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ออกปฎิบัติงาน บานโพนแพง ม.๕ ต.พะลาน อ.นาตาล
• วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ออกปฏิบัติงาน บานสวาท ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม
ขอใหทุกอําเภอสงแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
เพื่อรวบรวมเปนแผนจังหวัดตอไป
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สรุปผลการปฏิบัติงาน พอ.สว. เดือน พฤษภาคม ๒๕๕ ๗
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รายการ
ผูรับบริการทั้งสิ้น
ตรวจโรคทั่วไป
ทันตกรรม
สงตอผูปวย
บริการนวดแผนไทย
บริการตัดผม
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บานโนนคําแกว ต.ไพบูลย
อ.น้ําขุน
๑๙๕ คน
๑๒๑ คน
๓๔ คน
๑๓ คน
๔๐ คน
๗๗ คน
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บานหนองคูณ ตําบลแขม
อ.พิบูลมังสาหาร
๒๔๗ คน
๑๐๓ คน
๓๘ คน
๑๑ คน
๕๑ คน
๕๕ คน
22

22

22

22

22

22

๑2 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ไมมีวาระการประชุม

๑3. กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ

ไมมีวาระการประชุม

14. กลุมงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
๑4.1 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามfile ชื่อ
Blood_Junel57.pdf
๑5. กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน ไมมีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
6.1 สาธารณสุขอําเภอ

ไมมีวาระการประชุม

6.2 โรงพยาบาล ไมมีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

