สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางน้้าเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นพ.ประภาส อุครานันท์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6. นพ.เศวต ศรีศิริ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
7. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวารินช้าราบ
8. นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
9. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
10. นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลตาลสุม
11. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
12. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
13. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีค้า
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
14. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
15. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
16. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาตาล
17. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
18. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส้าโรง
19. นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
20. นพ.วรุฒม์ เกตุศิริ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสิรินธร
21. นพ.สยาม ประสานพิมพ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
22. นพ.ลิต แสงแก้ว
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาเยีย
23. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
24. นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน
25. นพ.คงทัช สิงขรานันต์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
26. นางอัจฉรา แช่มช้อย
แทนผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
27. นางสาวมยุรี เจริญศรี
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
28. นายรชต เกตุเล็ก
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
29. นางสาวกาญจนา มหาพล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
30. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
31. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
32. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
33. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
34. ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
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35. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
36. นายปรีชา ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
37. นางธิดารัตน์ บุญทรง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
38. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ
39. นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม
หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
40. นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
41. นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล
42. นางล้าดวน ศรีขาว
หัวหน้างานการเงิน
43. นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
44. นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุขอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี
45. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอ้าเภอม่วงสามสิบ
46. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอ้าเภอเขื่องใน
47. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
สาธารณสุขอ้าเภอตาลสุม
48. นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุขอ้าเภอเหล่าเสือโก้ก
49. นางศิวาภรณ์ เงินราง
สาธารณสุขอ้าเภอตระการพืชผล
50. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอ้าเภอโพธิ์ไทร
51. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอ้าเภอเขมราฐ
52. นายมัธยม สุพัฒน์
สาธารณสุขอ้าเภอเดชอุดม
53. นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอ้าเภอนาเยีย
54. นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอ้าเภอนาจะหลวย
55. นายชวน จันทร์เลื่อน
สาธารณสุขอ้าเภอน้้ายืน
56. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
สาธารณสุขอ้าเภอบุณฑริก
57. นายอุทัย โมกข์ทิพย์
สาธารณสุขอ้าเภอทุ่งศรีอุดม
58. นายไชยา พรหมเกษ
ผูช้ ่วยสาธารณสุขอ้าเภอเมือง
59. นายชนะ หอมจันทร์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอเขื่องใน
60. นายเกรียงไกร พื้นทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอมดแดง
61. นายสมชาย บุญตะวัน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอตาลสุม
62. นายวรวิทย์ สอดศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอตระการพืชผล
63. นายสันติ ศรัทธาพันธ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอศรีเมืองใหม่
64. นายถนอม ผิวหอม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอนาตาล
65. นายจ้ารัส พรมบุญ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอโพธิไทร
66. นายณัทกร วิทิตถิรานันท์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอวารินช้าราบ
67. นายสุทัศน์ สีทน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอโขงเจียม
68. นายพลกฤต วรสันต์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอสิรินธร
69. นายบุญถือ พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอบุณฑริก
70. นายสากล สีทากุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอน้้ายืน
71. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นายปัญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นางสาวมุทิตา วรรณชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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76. ภญ.ดวงเดือน จันทสุริยวิช เภสัชกรช้านาญการ
77. นางพิสมัย วรรณชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
78. นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
79. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
80. นายจักรพันธ์ บุญส่ง
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
81. นางสาวพนมวรรณ สว่างแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
82. นายสมบัติ ขัดโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
83. นายสุพิศ โคตรมาศ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
84. นางพัชรา เดชาวัตร
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
85. นางศิริกัลย์ มะลัยทอง
จพ.การเงินและบัญชีช้านาญงาน
86. นายวิษณุ จ้ารูญพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
87. นางชุติมันต์ สูนนานนท์
จพ.การเงินและบัญชีช้านาญงาน
88. นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไปช้านาญงาน
89. นายสุระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
90. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข
91. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
92. นางสุรภารัชต์ ทองหิน
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
93. นางสาวสุจิตรา ค้าเงา
นักวิชาการสาธารณสุข
94. นางทิพย์สุดา มณีเนตร
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
95. นางสาวนิศาชล อนุสัย
นักวิชาการสาธารณสุข
96. นางสาวรินทร์ดารัตน์ สมมีชัยนักวิชาการสาธารณสุข
97. นางยมลภัทร มะลิเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
98. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
99. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
100. นายอนุชา แสงหิรัญ
จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน
101. นายวุฒิชัย ลิมปิทีปราการ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
102. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
103. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
104. นางสาวพัชรี ช่วงชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
105. นางสาวพิษธพร เติมบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
106. นายระพินฤทธิ์ บรรทุปา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
107. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
108. นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
109. ว่าที่ รท.อนุชา โอษะคลัง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
110. นายภิศักดิ์ พรรณนาภพ นักวิชาการสาธารณสุข
111. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
112. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
113. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรศรี นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
114. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
115. นางสาวสิรินาถ เทียบค้า นักวิชาการสาธารณสุข
116. นายสุพล การกล้า
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลน้้ายืน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลส้าโรง
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.เขื่องใน
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ตาลสุม
สสอ.กุดข้าวปุ้น
สสอ.เขมราฐ
สสอ.นาตาล
สสอ.โพธิ์ไทร
สสอ.วารินช้าราบ
สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.ส้าโรง
สสอ.โขงเจียม
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.น้้าขุ่น
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
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117. นายชนะจิต ศรีภักดี
118. นางนงคราญ แสงโชติ
119. นางสิรินทิพย์ ศรีสุข
120. นางสายพิณ พิมพ์ชาย
121. นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย
122. นางวิเชียร อุทัยกรณ์
123. นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี
124. นางอรอุมา พลเขต
125. นางสาวสุวิมล ก้าเนิดสิงห์
126. นายทวีสุข แก่นสุข
127. นางพีรดาพัฒน์ พงษ์ศิริ
128. นางกัญญ์วรา อุปนิสากร
129. นางสาวอรทัย อารมณ์

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
ผอ.รพ.สต.
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
พนักงานบันทึกข้อมูล
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก
รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก
รพ.สต.โนนน้อย อ.วารินฯ
รพ.สต.โนนน้อย อ.วารินฯ
รพ.สต.โนนน้อย อ.วารินฯ
สสอ.เขื่องใน
สสอ.กุดข้าวปุ้น
สสอ.ตระการพืชผล
สสอ.เหล่าเสือโก้ก
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช.เดชอุดม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิญชวนร่วม
ท้าบุญทอดผ้าป่า ประจ้าปี 2560 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดสัมพันธวงศาราม
วรวิห าร กรุ ง เทพมหานคร ขอความร่ ว มมื อรวบรวมเงิน บริจ าคส่ ง ที่ กลุ่ มงานส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ สนง.สสจ.อบ
ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง
รายละเอียดตามไฟล์ : Present_CFO_5 June.pdf
ข้อสั่งการ : ประเด็น ฉ11 ขอให้ ผอ.รพช.และสสอ.ทุกแห่ง สอบทานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย ตลอดจนท้า
ความเข้าใจกับบุคลากรในพื้นที่
3.2 งบประมาณค่าเสื่อม
อยู่ในวาระกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สนง.สสจ.อบ.
ข้อสั่งการ : 1.ขอให้ด้าเนินการให้เรียบร้อย ซึ่งในปี 2560 งบฟังก์ชั่นลดลง บูรณาการมากขึ้น งบประมาณจะลง
พื้นที่มากขึ้น
: 2.ขอให้ ส้ านั กงานสาธารณสุ ขอ้าเภอทุก แห่ ง ส้ ารวจสภาพโครงสร้ าง รพ.สต.แล้ ว เรียงล้ าดั บ
ความส้าคัญส่งจังหวัด โดยช่วงเดือนสิงหาคม 2560 จังหวัดน่าจะทราบรายละเอียด งบประมาณ 2561 แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
4.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งการกุศลเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์
4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร family nurse
4.3 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
แนะน้า ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล นพ.ประภาส อุครานันท์
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีวาระการประชุม

ข้อสั่งการ : มอบหมาย คุณล้าดวน คุณปรีชา ดึงประเด็นปัญหาออกมาให้ชัดเจน เพื่อท้าแผนแก้ไขช่วยกัน
(กรณี อ.นาตาล) สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 จะก้าหนดวันประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5.2.1 Ranking รอบที่ 1/2560
ใช้ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : น้าเสนอ
Ranking1_60Use.pptx
5.2.2 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Agenda yut2_60_Mo250560.xlsx
5.2.3 ค่าเสื่อม/งบลงทุน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ :
file yut2560_อุบลราชธานี.ppt
file yut2558+2559
0.Form 10_Invest 62.xls
5.2.4 ประกวดสถานบริการสาธารณสุข ปี 2560
คณะกรรมการประกวดฯพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการ
ประกวดจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตบริการสุขภาพที่ 8 (อุดรธานี)
5.2.5 การบันทึกระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : step by step _new.pdf
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณ์โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก คอตีบ เห็ดพิษ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD 1_Situation.pdf
5.3.2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจ้าแนกรายอ้าเภอ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD 2_DHF_Ampour.pdf
5.3.3 ความรู้เรื่องโรคคอตีบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD 3_Knownlage.pdf
5.3.4 แนวทางการด้าเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD 4_Process.pdf
5.3.5 ผลการด้าเนินงานวัณโรค
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD 5_TB.pdf
ข้อสั่งการ : 1. ขอให้ตรวจสอบตัวเลข อ.ทุ่งศรีอุดม DHF Gen3
2. ท้าหนังสือสั่งการถึงพื้นที่ ประเด็นแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงสถานการณ์ เห็ดพิษด้วย
5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5.4.1 สรุป CMI เดือนเมษายน 2560 จ้าแนกราย รพ. Excel ดูรายละเอียดตามไฟล์ : CMI เมย60.xlsx
5.4.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค. 59 – เม.ย 60 ดูรายละเอียดตามไฟล์ : IP ตค 59-เมย60.xlsx
5.4.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนเมษายน 2560
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ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.968 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998
ดูรายละเอียดตามไฟล์ : coverageUC6004.ppt และ coverageUC6004.xls
5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5.5.1 แจ้งแผนการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามการด้าเนินงานและการส้ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2560 ขอให้ทุกโรงเรียนได้
เตรียมจัดกิจกรรมรับการเยี่ยมเสริมพลัง ดูรายละเอียดตามไฟล์ : Plan.pdf
5.5.2 ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัด ดูรายละเอียดตามไฟล์ : children.ppt
5.6 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
5.6.1 ผลการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบ้าบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2560 จ้านวนทั้งหมด 6,800 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
1. ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 2,400 ราย
ด้าเนินการได้ 1,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.50 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบ้าบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จ้านวน 515 ราย
- ค่ายบ้าบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”
รวมทั้งหมด จ้านวน 937 ราย
2. ระบบบังคับบ้าบัด เป้าหมาย 4,100 ราย
ด้าเนินการได้ 2,764 ราย ร้อยละ 67.41
- ควบคุมตัวเข้มงวด 56 ราย
- ควบคุมตัวไม่เข้มงวด 476 ราย
- ไม่ควบคุมตัวผู้ป่วยในรพ. 2,154 ราย
- ไม่ควบคุมตัวในคุมประพฤติ 78 ราย
3. ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย
ด้าเนินการได้ 198 ราย ร้อยละ 66
- เรือนจ้ากลาง 40 ราย
- สถานพินิจฯ 75 ราย
- ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนฯ 83 ราย
รวมทุกระบบ จานวน 4,414 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.91
5.6.2 การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด

ดูรายละเอียดตามไฟล์ : Original drugs.pdf

5.7 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ดูรายละเอียดตามไฟล์ : วาระประชุม กวป พ.ค.EMS.pptx
5.8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
5.8.1 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย จะด้าเนินการส้ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
พ.ศ. 2560-2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าข้อมูลไปประกอบการก้าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
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ด้านทันตสาธารณสุขระดับประเทศ ซึ่งมีการสุ่มตัวอย่างการส้ารวจในพื้นที่ 25 จังหวัด จาก 4 ภาคทั่วประเทศ
โดยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ได้รับการสุ่มส้ารวจ มีแผนการออกส้ารวจ ดังนี้
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส้าราญ เทศบาลวารินช้าราบ อ.วารินช้าราบ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตบหู ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย
5.8.2 ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)
- I28 R24 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 (รอผลส้ารวจ)
- I29 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี
ร้อยละ 78.04 (ระดับประเทศ ร้อยละ 35.24 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 71.16) ดูรายละเอียดตามไฟล์ :
Dent1.pdf
- I30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อย
ละ 44.37 (ระดับประเทศ ร้อยละ 20.37 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 33.18) ดูรายละเอียดตามไฟล์ :
Dent2.pdf
5.8.3 งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ้าเดือนมิถุนายน 2560
- วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 ต้าบลกองโพน อ้าเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
5.9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ดูรายละเอียดตามไฟล์ : วาระ คบส.พค.60-แก้ไข(31 พค 60).pdf
5.10 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. เชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัด วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิล ล์
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดตามไฟล์ : file_SBS 1.pdf
2. เชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการระดับเขต ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดตามไฟล์ : file_SBS 2.pdf
3. ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการระดับกระทรวง ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อาเภอเมือง จ.อุดรธานี
ดูรายละเอียดตามไฟล์ : file_SBS 3.pdf
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5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. แผนการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี

ภาคเช้า
รพ.สต.

ภาคบ่าย
อาเภอ

รพ.สต.

อาเภอ

พระโรจน์
เหล่าเสือโก้ก

ม่วงสามสิบ
เหล่าเสือโก้ก

เจียด
บก
ใหม่เจริญ

เขมราฐ
กุดข้าวปุ้น
ตระการพืชผล

หมายเหตุ

โซน 1
6 มิ.ย.60
7 มิ.ย.60
8 มิ.ย.60

สร้างมิ่ง
ยางสักกระโพหลุม่
โพนเมือง

ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
เหล่าเสือโก้ก
โซน 2

6 มิ.ย.60
7 มิ.ย.60
8 มิ.ย.60

แก้งเหนือ
แก่งเค็ง
นาพิน

6 มิ.ย.60
7 มิ.ย.60
8 มิ.ย.60

นาโพธิ์ใต้
นาจาน
ห้วยขะยุง

5 มิ.ย.60

ปลาขาว

เขมราฐ
กุดข้าวปุ้น
ตระการพืชผล

โซน 3
โขงเจียม
ทรายมูล/โคกสมบูรณ์
นาเยีย
ศรีไค/บัววัด/เพียเภ้า
วารินช้าราบ
ศรีมงคล/โพนเมือง
โซน 4
น้้ายืน
-

พิบูลฯ/สว่างฯ
วารินช้าราบ
ส้าโรง
-

การคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนประกวดระดับเขต
16, 20, 26 และ 27
มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560

ทีมจังหวัดลงคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ระดับจังหวัด จ้านวน 4 แห่ง
(วันละ 1 แห่ง)
จังหวัดส่งผลการคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนจังหวัดส่งเข้ารับการประเมินระดับเขต

2. การขยายพื้นที่ด้าเนิน DHB ปี 2560
ด้วย ส้านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ แจ้งการขยายพื้นที่ด้าเนินการ
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพอ้าเภอโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (DHB) ปี 2560 โดยมีอ้าเภอที่เป็นเป้าหมาย
จ้านวน 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี (เป็นเป้าหมายการด้าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559), อ้าเภอเขื่องใน
อ้าเภอม่วงสามสิบ, อ้าเภอตระการพืชผล และอ้าเภอวารินช้าราบ โดยส้านักบริห ารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยได้
เชิญสาธารณสุขอ้าเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการด้าเนินงานในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
5.13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ไม่มีวาระการประชุม

5.14 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไม่มีวาระการประชุม

5.15 กลุ่มงานนิติการ
รายงานผลการด้าเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Justice_5June.ppt
5.16 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ

ไม่มีวาระการประชุม
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5.17 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไม่มีวาระการประชุม

5.18 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1. จังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก้าหนดจัดกิจกรรม
เดิน-วิ่ง 2017 0lympic Day ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีประชาชนร่วมกิจกรรม
ประมาณ 50,000 คน
2. จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ก้าหนด
จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ้าปี 2560 ระหว่าง วันที่ 1- 9 กรกฎาคม 2560
ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง โดยจะมีพิธีเปิดขบวนแห่ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.
3. สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เห็นชอบให้ “กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาค” ซึ่งก้าหนดเป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ก้าหนดจัดงานแบ่งเป็น 2
แห่ง คือวัดสุปัฏนาราม วรวิหารซึ่งจะจัดพิธีสงฆ์ ส่วนพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะจัดบริเวณทุ่งศรีเมือง
กลุ่มงานบริการสุขภาพจะด้าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ต่อไป
5.19 ศูนย์ธรรมาภิบาล
ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 12 ประจ้าปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Governance
Center.pdf
5.20 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
5.20.1 สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ และการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่
เมืองคู่ขนาน ไทย - ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – สาละวัน - จ้าปาสั ก 3 พื้นที่
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : file AEC.pdf
5.20.2 งบประมาณจัดสรรจาก สบรส. งวดที่ 2 ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง (แห่งละ 200,000.- บาท)
ประกอบด้วย...รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ, รพ.วารินช้าราบ, รพร.เดชอุดม
แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 / 2560 ดังต่อไปนี้
1. ให้ส้านักงานสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย บูรณาการแผนงาน / โครงการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ตามแนวทาง และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่
ก้าหนด และให้มีการก้ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ส้านัก
บริหารการสาธารณสุขจะมีหนังสือแจ้งเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่อไป
2. โรงพยาบาลตามรายชื่อที่ได้รับการจัดสรร จ้านวน 16 แห่ง ด้าเนินการดังต่อไปนี้
1). จัดตัง้ “ ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ : Foreigner Customer Service Center”
2). มีป้ายประชาสัมพันธ์พหุภาษา
3). มีบุคลากรประจ้าอย่างน้อย 1 คน (สื่อสารได้หลายภาษา มีจิตบริการ)
4). เป็นศูนย์ประสานงานในการรับบริการของชาวต่างชาติ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป ประสานให้รับ
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บริการใน รพ. ให้ครบถ้วน จนแล้วเสร็จ ตรวจสอบสิทธิ การนัดหมาย ประสานการเคลมประกัน ประสานการส่ง
ต่อ รวบรวมข้อมูล ส่ง ศคอส.
หมายเหตุ
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนด อย่างเคร่งครัด และจะตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับจาก
ระบบ GFMIS เป็นรายไตรมาส และจะท้าการสุ่มประเมิน ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณว่ามีการ ด้าเนินการ
เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ ฯ ที่ก้าหนดต่อไป
ชื่อผู้ประสานงาน...
นางวิราณี นาคสุข นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ ส้านักบริหารการสาธารณสุข
อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 – 590 – 2457 เบอร์มือถือ 084 – 539 – 8474
5.20.3 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณด้าเนินงาน งบ สนย. ที่ยังไม่ด้าเนินการ
• สสอ.โขงเจียม โครงการพัฒนาศูนย์ที่เป็นมิตรใน รพ.สต. งบประมาณ 30,000.-บาท
• รพ.นาตาล โครงการพัฒนาชุมชน ไทย – ลาว งบประมาณ 25,000.-บาท
5.20.4 วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การด้าเนินงาน ศคอส จัดโดย สบรส.
โรงแรมมารวย กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่.. รพ.เขมราฐ, รพ.สิรินธร, รพ.บุณฑริก, รพ.โขงเจียม,
รพ.น้้ายืน
5.20.5 การประชุม Cross – border meeting between border provinces of Cambodia, Lao PDR and
Thailand, organized by Preah Vihear Provincial Health Department ( PHD ) on 19 – 20 June 2017
in Siem Reap City, Siem Reap province, Cambodia
5.20.6 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการแรงงานด่างด้าว และ
การค้า มนุษย์ที่มีคุณภาพ
5.20.7 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 Preah Vihear Provincial study visit
5.21 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
5.21.1 ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน
5.21.2 ข้อมูลการด้าเนินงานความปลอดภัยของรถพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : EMS.PPTX
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักสาธารณสุขอาเภอ
6.1 ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
1. แจ้งผลการประกวดงานควบคุมโรคไม่ติดต่อคุณภาพ (NCD clinic Plus) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ จ้านวน 2 รางวัล
ประเภท โรงพยาบาลทั่วไป
ชนะเลิศ
โรงพยาบาล ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ
ประเภทโรงพยาบาลชุมชน
ชนะเลิศ
โรงพยาบาลเขื่องใน
2. แจ้งปิดโครงการผลิตยาสมุนไพร มูลค่า 4 ล้านบาท (ผลิตโดย รพ.ตระการพืชผล)
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6.2 สาธารณสุขอ้าเภอ
1. แจ้งแผนการประกวดสถานบริการสาธารณสุขดีเด่น ปีงบประมาณ 2560
2. ในห้วงระยะเวลานี้ แต่ละอ้าเภอก้าลังด้าเนินการประเมิน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดระดับเขตต่อไป
ข้อสั่งการ :
1. มอบท่านสาธารสุขอ้าเภอ/ผอ.รพช. ทุกท่าน ก้ากับ ดูแล น้องๆในพื้นที่ โดยสร้างความเข้าใจ กับน้องๆ
พยาบาลเกี่ยวกับต้าแหน่งที่บรรจุให้ถูกต้อง
2. การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสาขาอื่นๆ ขอให้ท่านสาธารสุขอ้าเภอ/ผอ.รพช. ทุกท่านสร้าง
ความเข้าใจในพื้นที่ด้วย
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

