สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2555
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางสาวไพรัช บุญจรัส
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายประสพ สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายลําพูน ฉวีรักษ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นายเพชรบูรณ พูลผล
แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
อุบลราชธานี
8. นางอัจฉราวดี ชาญนภ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี
9. นายสัมพันธ มณีรัตน
แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5
อุบลราชธานี
10. นางพันธทิพย โกศัลวัตร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
11. นางกฤติกา สุภรัมย
12. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
13. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
14. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
15. นางนภาพร จันทนบ
หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
16. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
17. นางหรรษา ชืน่ ชูผล
หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
18. นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ
19. นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
20. นายระวี แววศรี
หัวหนากลุมงานนิติกร
21. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
22. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
23. นพ.ดนัย เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
24. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
25. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

26. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา
27. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
28. นางณัชพันธ เพ็งรุง
29. นพ.ไพศาล แกวนพรัตน
30. นพ.พัฒนา ตันสกุล
31. นพ.ณัฐนนท พีระภานุรกั ษ
32. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
33. นพ.ทนง คําศรี
34. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
35. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ
36. พญ.ปทมา สงวนตระกูล
37. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
38. นางจันทิมา ดวงแกว
39. นายธนายุทธ ศรไชย
40. นายณรงค แผลงศร
41. นางศิวาภรณ เงินราง
42. นายประกอบ ศรศิริ
43. นายสัมพันธ กุลพร
44. นายไพรัช จันทพันธ
45. นายธานินทร ไชยานุกูล
46. นายทองอินทร ชัยธานี
47. นายประวิทย พันธจูม
48. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
49. นายมัธยม สุพัฒน
50. นายวินัย แกวพรหม
51. นายชูวิทย ธานี
52. นายสุทิน กมลฤกษ
53. นายพีระพล เดชบุญ
54. นายชวน จันทรเลื่อน
55. นายอุทัย โมกขทิพย
56. นายอุทัย นิปจ การสุนทร
57. นายชนะ หอมจันทร
58. นายถนอม ผิวหอม
59. นายณัทกร วิทิตฑิรานันท

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
แทนสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
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60. นายเกรียงไกร พื้นทอง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
61. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
62. นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
63. นายสมบัติ มูลศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
64. นายสุทัศน สีทน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
65. นายไชยา พรหมเกษ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
66. นายประจักษ สุพรหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
67. นายอุทัย โมกขทิพย
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
68. นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
69. นางสุชารัตน ดวงแกว นักวิเคราะหนโยบายฯชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นายเริงฤทธิ์ เริงนิรันดร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. พญ.ภันทิรา ทวีวกิ ยการ นายแพทยปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นางวราภรณ วิตตะ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. ภญ.ดวงเดือน จันทสุรียวิช เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางพิสมัย วรรณชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางจิรวัฒน สุสิงห
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นส.ผองนภา พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นายวีรพันธ ซื่อสัตย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
84. นางสุภาภรณ อุตมัง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. ทพ.คมกริช ละคร
ทันตแพทยชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางรสสุคนธ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางอุทัย สมบูรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นายวิวัฒน ถิ่นถาวร
แพทยแผนไทยประยุกต
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางปวันรัตน โสตแกว แพทยแผนไทยประยุกต
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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95. นางกุลชาธนันต พลินรัชตธนะเดช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
96. นางพิชญาภา ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
97. นายอุดม พงษพิละ
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
98. นายวิษณุ สุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
99. นายจักรพันธ บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
100. นางสาวดวงใจ ธนูทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
101. วาที่ รต.ณัฏฐากร พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
102. นายสมบัติ ขัดโพธิ์
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
103. นางสลักจิต ประดับศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
104. นางปภัสศร พันธจูม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
105. นางคําปาน ชูรัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
106. นายกิตติพงษ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
107. นายภูรภิ ัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
108. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไป
109. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
110. นายธนภัมรวงษาหลา นักวิชาการสาธารณสุข
111. นายวิระ พวงจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
112. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
113. นางอภัย มุสกิ า
114. นายสุพล การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
115. นางบุษยา การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
116. นายอําพล พิมพพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
117. นางสาวแพรพิลาส ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุข
118. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
119. นางสาวสุธามาศ ทินพัฒน จพ.ธุรการชํานาญงาน
120. นายอานันท สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป
121. นางกฤษณา สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
122. นางปอมเพชร ศิริผลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
123. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
124. นางสาวรัชตพร กาละปตรนักวิชาการสาธารณสุข
125. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป
126. นางวาสนา พิมพกัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
127. นางสาวมาลัยพร พลสิมมาจพ.เวชสถิติชํานาญงาน
128. นายสมภพ จันทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข
129. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สสอ.เหลาเสือโกก
สสอ.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
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130. นายพิจติ ร แกวสิงห นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
131. นายปรีดา สืบสิงห
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
132. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
133. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข
134. นางอาภรณ วิชาศิลป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
135. นางอมรวรรณ บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
136. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
137. นายจิระศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
138. นายจําลอง ผองจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
139. นายวรายุธ เลิศแลว
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
140. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
141. นายวิษณุ จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
142. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข
143. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
144. นายยุทธนา โคตะละ นักวิชาการสาธารณสุข
145. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
146. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
147. นางจีระนันท นาคํา
นักจัดการงานทั่วไป
148. นางเพ็ชรประกาย เวศเกษม นักวิชาการการเงินและบัญชี
149. นายพิทกั ษ บุญโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
150. นายอาณัติ บัวขาว
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
151. นางไพรสุรีย บุญหอ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สสอ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
สสอ.นาเยีย
สสอ.นาเยีย
สสอ.สวางฯ
สสอ.สําโรง
สสอ.สําโรง
รพ.สําโรง
รพ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.โขงเจียม
รพร.เดชอุดม
รพร.เดชอุดม
สสอ.เดชอุดม
สสอ.ทุงศรีอุดม
รพ.ทุงศรีอุดม
สสอ.น้ํายืน
รพ.น้ํายืน
สสอ.บุณฑริก
รพ.บุณฑริก
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.กระทรวงสาธารณสุข แจงวาที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม นพ.ณรงค สหเมธาพัฒน อธิบดีกรม
สุขภาพจิต
2.คาธรรมเนียม 30 บาท ยุคใหม คนไทยมีสุขภาพดี โดยรัฐบาลไมมีนโยบายเพิ่มเงินในระบบ เริ่มประกาศใช
1 กันยายน 2555 ขอใหผูบริหารกลับไปทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอุบลฯได
ดําเนินการดังนี้
2.1 นพ.สสจ.อบ.แถลงขาวใหสื่อมวลชนชวยประชาสัมพันธ วันที่ 25 สค. 55
2.2 แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการประชุมผูบริหารประจําเดือน (กวป.) 30 สค.55

2.3. ใหทุก รพ.ทําตรายาง "ไมยินดีจาย" ประทับใบสั่งยาถา ผูปวยไมยินดีจายเงิน ยังไมพบวามี
ปญหาใด ๆ ทัง้ บุคลากร และ ผูปวย
3. ยินดีตอนรับ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม นายประสพ สารสมัคร
4. ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกีย่ วของในการจัดงานมุทิตาจิต ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และงาน
ประชุมวิชาการชมรมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมแมบา นกระทรวงสาธารณสุข
ระหวางวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
5. เรื่องแจงจากที่ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 เชิญชวนรวมรําลึกประวัติศาสตรเมืองอุบลฯ วันที่ 21 กันยายน 255 ณ บริเวณอาคาร Otop
อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะหลังเกา จัดเปนหอประวัติศาสตรอุบลฯ
5.2 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (เย็น) ผูว าราชการจังหวัดเรียนเชิญหนวยราชการทุกแหงรวมงานเลี้ยง
ขอบคุณที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยงานราชการที่ผานมา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
5.3 วันที่ 19 กันยายน 2555 โดยหอการคาจังหวัดเปนเจาภาพเลี้ยงสงทานผูวาราชการจังหวัด
5.4 บริษัทแอรเอเชียจะยายมาเปดดําเนินการที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมา ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
1.พระศรีมหาโพธิ์
* 3-4 กันยายน 2555 จัดสัมมนาวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช มอบเกียรติบัตร
แกผูบริหารระดับอําเภอที่ดําเนินการ maintain ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชจํานวน 9 แหง
2.สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
* นําเสนอจุดเนนการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคตลอดจนกรอบการดําเนินงานควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพปงบประมาณ 2556
ขอสั่งการ: วันที่ 18-20 กันยายน 2555 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯจะดําเนินการประชุมจัดทําแผนการเงินการ
คลังและแผนปฏิบตั ิการพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขป 2556 ขอใหกลุมงานควบคุมโรค ไดใชขอมูลนี้นําเขาเพื่อ
จัดทําแผนป 56 โดยบูรณาการรวมกันทุกกรมกอง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลงในหมูบานจัดการสุขภาพ และวาง
ขอมูลไวที่เว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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1.กลุมงานบริหาร
1.1 งานการเงิน
1.1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กรกฎาคม 2555
โซน 1 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย สงไมครบคือ เขื่องใน ,50 พรรษาฯ และ ดอนมดแดง
สงครบ คือ มวงสามสิบ และตาลสุม
- สสอ. ไมสง คือ มวงสามสิบ
โซน 2 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขาย -ที่สงไมครบ คือ นาตาล
สงครบ คือ เขมราฐ
ไมสง คือ กุดขาวปุน , โพธิ์ไทร นาตาล และศรีเมืองใหม
- สสอ. ไมสง คือ ตระการพืชผล , ศรีเมืองใหม , เหลาเสือโกก
โซน 3 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขายที่สง ไมครบ คือ โขงเจียม , สําโรง , วารินชําราบ และ พิบลู มังสาหาร
สงครบ คือ สิรินธร
- สสอ. ไมสง คือ สําโรง, สวางวีระวงศ
โซน 4 - แมขาย สงครบทุกแหง
- ลูกขายที่สง ไมครบ คือ บุณฑริก , เดชอุดม , นาจะหลวย , ทุงศรีอุดม และน้ํายืน
- สสอ. ไมสง คือ บุณฑริก
ขอให สสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดาํ เนินการสงงบใหทันตาม
กําหนดทุกประจําเดือนและใหมีการตรวจสอบผลการสงดวยวาสงผาน หรือไม อยางไร โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ทุกเดือน
1.1.2 ผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน กรกฎาคม 2555 มีผล
การประเมินดังนี้
1. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 15 แหง คือ
- โซน 1 มวงสามสิบ 50พรรษา ตาลสุม
- โซน 2 ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน โพธิ์ไทร นาตาล ศรีเมืองใหม
- โซน 3 สิรินธร โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร
- โซน 4 เดชอุดม
2. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 จํานวน 2 แหง คือ ทุงศรีอุดม, น้ํายืน
3. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ดอนมดแดง และโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ นาจะหลวย
4. โรงพยาบาลที่มีสถานการณการเงินระดับปกติ จํานวน 1 แหง คือ เขื่องใน และในงวดประจําเดือน กรกฎาคม

2555 จังหวัดไดเฝาระวังการเงินการคลังโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI พบวา กลุมที่มีความเสี่ยงระดับ 7 อยูในกลุม
เดิม
1.1.3 สถานะการเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ จําวน 15 แหง
โซน 1 คือ 50พรรษา ดอนมดแดง ตาลสุม
โซน 2 คือ ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุนโพธิ์ไทร นาตาล ศรีเมืองใหม
โซน 3 คือ สิรินธร โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร
โซน 4 คือ เดชอุดม
1.1.4 ตาราง CFO ประจําเดือน กรกฎาคม 2555
โซน 1 ขาด รพ.ดอนมดแดง
โซน 2 สงครบทุกแหง
โซน 3 สงครบทุกแหง
โซน 4 สงครบทุกแหง
1.1.5 การติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ
การติดตามการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ป 2555 (งบพัฒนา 18.72 ลาน)(ตามตารางรายงาน
ความกาวหนางบพัฒนารพ.สต.55.xls หรือ ตามรายละเอียด http://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkstEgQLzQdGxXSURrZnpVVHo1VS1HMk1mREVXTme
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1.2 งานการเจาหนาที่
1.2.1 รับสมัครคัดเลือกตําแหนงตางๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th กลุมงาน
บริหาร หัวขอ รับสมัครตําแหนงตาง ๆ
1.2.2 การประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รอบ
ที่ 2 ตั้งแต 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555)
2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 การเตรียมการจัดทําแผนคาเสื่อม ปงบประมาณ 2556
ทุกเครือขายเตรียมการจัดทําแผนคาเสื่อม ปงบประมาณ 2556 โดยใชวงเงินงบประมาณดังนี้
1. สวน 40% ใหใชจํานวนงบประมาณที่ไดรับป 2555
2. สวนที่เกินจาก 40% ใหเสนอในชอง ขอจังหวัด (สวน 20%)
3. ใหมีการจัดลําดับความสําคัญ ในภาพรวมของเครือขาย ทั้งหมดที่เสนอทั้งสวน 40%และที่เสนอขอจังหวัด
4. ใหสรุปหลักเกณฑและแนวทางการบริหารงบคาเสื่อมของเครือขายใหจังหวัดทราบดวย

2.2 การจัดทําแผนการเงินการคลังและแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2556กําหนดจัดประชุมปฏิบัติการจัดทํา
แผนการเงินการคลัง 17-20 กันยายน 2555 กลุมเปาหมายจาก
2.2.1 โรงพยาบาล 7-8 คน(ผอ.รพช.และหัวหนาฝาย บริหาร,การเงิน,ยุทธศาสตร,การพยาบาล,ทันต

สาธารณสุข,เภสัชกรรม,เทคนิคบริการ)
2.2.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 3 คน (สสอ./ผช./นว.ยุทธ)
ใหแจงรายชื่อไมเกินวันที่ 10 กันยายน 2555 และเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ (อาจมีการประชุมเตรียมที่ระดับ
อําเภอลวงหนา)
2.2.3 วิชาการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 11-14 กันยายน 2555 ณ จังหวัดสงขลา มีบุคลากรสงผลงาน 277
เรื่อง ไดรับการคัดเลือกใหนาํ เสนอ 95 เรื่อง
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3.กลุมงานควบคุมโรค
3.1 ประชาสัมพันธการซอมแผนโรคอุบัติใหมรวมกับ
3.2 รายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนสิงหาคม
ไขเลือดออก
- ไขเลือดออกมีแนวโนมลดลง ไมเกินคา median ในชวง 2 เดือนติดตอกันที่ผานมา ขณะนีจ้ .อุบลฯมีอัตรา
ปวย 21 ตอแสนประชากร ไมเกินคาเปาหมาย 35 ตอแสนประชากร ซึง่ เปนอัตราปวยต่ําสุดในเขตตรวจราชการเขต
13 ไมปรากฏพื้นที่เกิดโรคเกิน 2 generation
โรคมือ เทา ปาก
- โรคมือ เทา ปาก มีแนวโนมอัตราปวยลดลง แตยังเกินคา median 5 ปยอนหลัง(อัตราปวย 22 ตอแสน
ประชากร)
3.3 สรุปผลการดําเนินงานวัณโรค เดือน กรกฎาคม 2555
- การคัดกรองทําไดดี พบผูปว ยรายใหมนอย ซึ่งในป 2556 จะดําเนินการเนนการคัดกรองในหมูบานกลุม
เสี่ยง(จ.อุบลฯ 43 หมูบาน) Success Rate รอยละ 93.25 ถือวาอยูในเกณฑดีมาก โดยในป 2555 อัตราปวยลดลงจาก
รอยละ 6.5 คงเหลือ รอยละ 4.1 อาจเนื่องมาจากการAdmit ที่ไดมาตรฐาน และการเยี่ยมบานที่สม่ําเสมอ อยางไรก็
ตาม ยังพบวามีปญหาการขาดยาเพิ่มขึน้ จากรอยละ 0.73 ในป 2554 เปนรอยละ 1.4 ในป 2555 ซึ่งปญหานี้อาจนํามา
ซึ่งความเสี่ยงในการเกิด MDRTB ตอไป
- นําเสนอผลการดําเนินงานวัณโรคเดือนกรกฎาคม 2555
- ขอมูลผลการดําเนินงานวัณโรคเดือนกรกฎาคม
ขอคิดเห็น นพ.สสจ.อบ. : อาจตองหาวิธกี ารติดตามผูปวย กลุมงานควบคุมโรคตองใชวิธีการแบบ นสค.TB เพื่อ
ดูแลผูปวยแบบใกลชิด โดยจังหวัดอาจสนับสนุนคาเดินทาง คาน้ํามันหรือรถในการเยี่ยมบาน
ขอคิดเห็น นพ.สุวิทย : ขอมูลของMDR ผูบริหารตองทราบขอมูล ลงลึกในลักษณะ Case Management ตองมี
ผูรับผิดชอบชัดเจน และติดตามอยางตอเนื่อง ผูอํานวยการโรงพยาบาลตองติดตามทุกเดือนในทีป่ ระชุม คปสอ.
อสม.นสค. ตองตามเยี่ยมแบบ Home Word
3.4 ผลงานการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ป 2555
วัคซีนไขหวัดใหญ ภาพรวมจังหวัด มีเปาหมายในการใหวัคซีนในกลุม เสี่ยง เจาหนาที่ จํานวน 95,565 ราย
ผลงานวันนี้ทาํ ได 57,191ราย คิดเปนรอยละ 60 ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ปญหาการบันทึกขอมูลเปนปญหาใหญ

เนื่องจากดําเนินการฉีดวัคซีนแลวแตไมลงขอมูล ขอใหแตละ รพ.สต.ชวยเรงรัดการบันทึกขอมูลตามผลงานของ
ตนเอง ไมตองรอโรงพยาบาลบันทึกขอมูลให
ขอคิดเห็น นพ.สสจ.อบ.: บอกรายละเอียดใหการนําเขาขอมูลใหละเอียด
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4.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ไมมีวาระการประชุม
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.1 สรุปผลการบําบัดยาเสพติด ประจําเดือนสิงหาคม 2555
5.2 การจัดมหกรรมอุบลราชธานี 199 ภูมิปญญาทองถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด วันที่ 20-21 กันยายน 2555 ณ
หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ในการดําเนินงานปองและแกไขปญหายาเสพติดจาก 25 อําเภอ 199 อบต. (ไมรวมเขตเทศบาล) กลุมเปาหมาย เปน
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน อสม. รูปแบบการจัดงาน แบงเปน 4 ลักษณะ คือ ปองกัน ปราบปราม
บําบัด ฟนฟู รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจงใหทราบอีกครั้ง
5.3 การจัดทําคายเยาวชนรักแผนดิน
รุนที่ 1 วันที่ 7-9 กันยายน 2555 รร.บานทาชาง อําเภอสวางฯ
รุนที่ 2 วันที่ 11-13 กันยายน 2555 รร.บานดอนจิก อําเภอพิบูลฯ
รุนที่ 3 วันที่ 17-19 กันยายน 2555 รร.เหลางามพิทยา อําเภอโพธิ์ไทร
รุนที่ 4 วันที่ 20-22 กันยายน 2555 รร.ทาโพธิ์ศรีวิทยา อําเภอเดชอุดม
รุนที่ 5 วันที่ 24-26 กันยายน 2555 รร.บานสําโรงคุรุราษฎร อําเภอสําโรง
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค
ขอใหอําเภอทีย่ ังไมรายงานผลตรวจสถานพยาบาล(รายใหม)กรุณาสงผลตรวจฯ และภาพถาย ภายใน
วันที่ 12 กันยายน 2555 เพื่อนําผลตรวจเขาที่ประชุมอนุกรรมการ สถานพยาบาล ตอไป
ขอคิดเห็น นพ.สุวทิ ย: การชําระหนีย้ าองคการเภสัชกรรม ขอใหเรงรัดการชําระหนี้ดว ย
7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
7.1 มาตรการปองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐมนตรี ลดอัตราการเสียชีวิต เหลือ10 คน
ตอแสนประชากร จังหวัดอุบลฯอัตรา 17.85 ตอแสนประชากร
7.2 เรงรัด ติดตามทุกอําเภอในการติดตั้ง ระบบ GPS ซึ่งผูรับผิดชอบไดทาํ หนังสือแจงรายละเอียดไปแลว
7.3 องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนรถพยาบาลกูชีพ จํานวน ๑๓๐ คันโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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* นายก อบจ.ลงนาม กับนายก อบต. โดยตรง
จํานวน 61 คัน
* โรงพยาบาลและรพ.สต. แจงความจํานง
จํานวน 29 คัน
* อบจ.ดําเนินการเองระหวางพื้นที่ อ.วารินและเทศบาลนครจํานวน 10 คัน
* คงเหลือ 30 คัน เพื่อการบริหารจัดการในสวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งวางแผน
สนับสนุนให รพ.สต.พื้นที่หา งไกลและยังไมมีรถสงตอ
ขอคิดเห็นจาก สสอ.นาจะหลวย: ปญหาเรื่องพื้นที่ทับซอนในการใหบริการ
ขอคิดเห็น นพ.สสจ.อบ.: มอบสสจ.โซน ดูแล หาขอมูลวามีพื้นที่ใดบาง
8. กลุมงานประกันสุขภาพ
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกรกฎาคม 2555 ขอมูล สปสช. รอยละ 99.941 ขอมูล
จังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.98
8.2 โครงการรวมจายคาธรรมเนียมบริการ 30 บาท
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตาม นโยบายรัฐบาล เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2555 พรอมกันทั่ว
ประเทศ โดยดําเนินการในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป ทั้งภาครัฐ ในสังกัด/นอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนที่
เขารวมโครงการ โดยประชาชนจะรวมจาย ในกรณีที่มีการรับยาเทานั้น
หากรายใดไมประสงคจะจาย 30 บาท ก็สามารถใชสิทธิได โดยผูที่เคยไดรบั สิทธิ ยกเวน การรวมจาย 30
บาท มีทั้งหมด 21 กลุม ก็จะไดรับการยกเวนรวมจายเหมือนเดิม (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบเรื่องประกาศรวมจาย
30 บาทและประกาศบุคคลที่ไมตองจายคาบริการ)
ขอสั่งการ นพ.สสจ.อบ.:มอบกลุมงานที่เกีย่ วของติดตามในประเด็นเรือ่ งรายหัวดานสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลที่ไมยายทะเบียนบานเขาที่บานเลขที่ของมหาวิทยาลัยฯ(ประมาณ 2 หมื่นราย) ซึ่งมีผลกระทบใน
การคิดงบประมาณดานสุขภาพ และจะไดเสนอเปนนโยบายของผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
9. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูมาตรฐานสุขศึกษารูปแบบจัดเปนรายโซนที่พื้นที่
10. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.1 ความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เดือนสิงหาคม 2555
จังหวัดจะจัดสรรงบประมาณ ใหแมโซน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนําเครื่องมือ PMQAมาพัฒนางาน
ประจําใหมีคณ
ุ ภาพโซนละ 25,000 บาท โดยใหดําเนินการ ภายใน เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2555
10.2 แจงใหบุคคลเขารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (ดานการรักษาโรคทั่วไป) รุน ที่
14 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค โดยใหไปรายตัวเขารับการอบรมในวันที่ 29 สิงหาคม 2555
เวลา 08.30 น.
10.3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป สังกัดโรงพยาบาลชุมชน
จากผูสมัครทั้งหมด 8 คน มีผูผานการคัดเลือก 2 คน จาก รพร.เดชอุดม 1 คนและ รพ.ตระการพืชผล 1 คน จาก
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ สมัคร 8 คน อนุมัติทั้งหมด 8 คน เริ่มอบรมระหวาง 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน
2556 ขอใหผูผานการคัดเลือกดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนตามระเบียบของวิสัญญีพยาบาล และยื่นใบลาฝกอบรม
ตามระเบียบ ไดที่กลุมงานบริหารงานทั่วไป สสจ.อุบลฯ
10.4 ประกาศรับสมัครรับตนสังกัดฝกอบรมแพทยประจําบานประจําป 2556
จังหวัดอุบลราชธานีไดรับจัดสรรจํานวน 41 รายการ 44 โควตา โดยสมัครผาน website กระทรวงสาธารณสุข
www.moph.go.th โดย ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม – 10 กันยายน2555
ให print out ใบสมัครนําสง กลุมงานพัฒนฯ สสจ.อุบลฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
10.5 ประกาศใหลูกจางชั่วคราวทีผ่ านการสอบขอเขียนทุกคนเขารับการสอบสัมภาษณเพื่อเขา
เรียนหลักสูตร จพ.วิทยาศาสตร สาขาพยาธิวิทยา(หลักสูตร 2 ป) ไดรับจัดสรรโควตาแลวคือ
1. รพ.ทุงศรีอุดม จํานวน 1 โควตา
2. รพ.ตาลสุม จํานวน 1 โควตา
ที่เหลือขอโควตาเพิม่ จํานวน 8 โควตา รออนุมตั ิจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดําเนินการสอบสัมภาษณ
และเรียงลําดับคะแนน กําหนดการสอบ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 สสจ.
อุบลฯ โดยทุกคนตองผานการตรวจสุขภาพ จากแพทยที่มใี บรับรอง ตามแบบฟอรมของวิทยาลัยฯ
11. กลุมงานทันตสาธารณสุข
11.1 เลื่อนกําหนดจัดการประชุมวิชาการ งานทันตสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม
2555 เปนวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ หองประชุม ๑ ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษาฯ รพศ.สรรพสิทธิประสงค
11.2 แจงแผนออกหนวยมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําป 2556 เริ่มเดือน
ตุลาคม 2555
11.3 แผนปฏิบัติงานเดือนกันยายน
11.3.1 แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่
11.3.2 แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 กันยายน 2555
11.4 สรุปผลการดําเนินงาน เดือนกันยายน 2555
11.4.1 หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูต องขัง
11.4.2 รถทันตกรรมเคลื่อนที่
11.4.3 หนวยบริการทันตกรรมในเรือนจํา ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขัง ใหบริการ
ผูตองขัง จํานวน 181 ราย แบงเปน ถอนฟน 57 ราย อุดฟน 38 ราย ขูดหินปูน 80 ราย

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ไมมีวาระการประชุม
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13.งานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
13.1 ผลการประกวดการดําเนินงานสุขภาพดีชีวิตไทย จังหวัดอุบลราชธานีเปนตัวแทนระดับเขต 13
ประเภทหมูบานคือ บานเหลาเสือโกก ม.4 และประเภทโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คือ รพ.สต.เหลาเสือโกก
ผลการประกวดระดับภาคฯ จังหวัดอุบลราชธานีไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ รพ.สต.เหลาเสือโกก
ชมเชย คือ บานเหลาเสือโกก ม.4
13.2 ผลการดําเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก ภาพรวมสะสมรอยละ 52.42 ผลงานสะสม 3 ปสูงสุด
อ.โพธิ์ไทรรอยละ 67.48 อ.มวงสามสิบ รอยละ 67.36 และ อ.นาจะหลวย รอยละ 63.93 อําเภอที่ผลงานต่ําสุด อ.วาริน
ชําราบ รอยละ 37.63
13.3 งานควบคุมโรคไมติดตอประชุมสรุปผลการดําเนินงานการตรวจ ภาวะแทกซอนของเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ในวันที่ 6 กันยายน 55
14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
14.1 การกระจายโลหิตใหแกโรงพยาบาลชุมชนแมขาย
นับจากวันที่ 1 กันยายน 2555 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมาไดรับโลหิตมาในแต
ละวันจะแบงใหโรงพยาบาลชุมชนแมขาย รอยละ 40 ผานสภากาชาดเปนผูตรวจคุณภาพโลหิตให และแบงไปใหตาม
แมขายตางๆโดยเก็บคาบริการตามสถานบริการที่ใช
การพัฒนาธนาคารเลือด ไดบรรจุในService Plan จํานวน 14 ลานบาท จากแหลงงบ Non UC งบ
คาเสื่อมของจังหวัด และคาเสื่อมของอําเภอ
14.2 สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี
สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในป 2554 พบนิ่วจากการตรวจ X- ray จํานวน 475 ราย ขณะนี้รอคิว
เขารับการรักษาและรักษาเรียบรอยแลวจํานวน 210 ราย ป 2555 ตรวจคัดกรองไปแลวจํานวน 3,000 ราย พบความ
ผิดปกติ 1,300 ราย ตรวจดวย X- ray พบเพิ่มขึ้น 38 ราย
14.3 การตรวจสุขภาพประชาชนและคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตและเบาหวาน
การตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน ขอใหทุกอําเภอเริ่มดําเนินการไดในเดือนตุลาคม เปนตนไป
เพื่อการประเมินผลผูปวยรายเกาที่เสี่ยง คนหากลุมเสี่ยงรายใหมตอไป
ขอสั่งการ นพ.สสจ.อบ.: ขอใหติดตามการใชเลือดจากโรงพยาบาลแมขา ยทุกเดือนเพือ่ ดูแลไมใหมกี ารStock เลือด
อยากใหมีโปรแกรมตรวจสอบวาแมขายใดขาดแคลน เลือดหมูใด หรือทราบรายละเอียดวันหมดอายุของเลือด
เพื่อการบริหารจัดการใหมีเพียงพอใชทกุ Group ในแตละเดือน

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรแพทยแผนไทยป 2556 วันที่ 31 สิงหาคม 255 ณ โรงแรมลายทอง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
6.1 สาธารณสุขอําเภอ
- ขอเชิญกลุมสาธารณสุขอําเภอประชุมสรุปประเด็นภารกิจในการเดินทางไปจังหวัดสุราษฎรธานี
6.2 โรงพยาบาล
- การอบรมวิสัญญีพยาบาล จํานวน 2 คน มีโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯหรือไม ขอเขาไปฝกงาน
ที่ รพศ.สรรพสิทธิประสงคไดหรือไม(นพ.พรเจริญ)
- งบ PP จากการที่กลุม สสอ. ยกราง ในสวนของ Non UC Fixed Cost พบวา ยอดสูงขึ้นกวาปที่
ผานมา ในวันที่ 18-20 กันยายน 255 ประชุมจัดทําแผนการเงินการคลัง ที่จังหวัดมุกดาหาร คงจะไดขอสรุป
(นพ.ดนัย)
- ประเด็นการสนับสนุนรถตูของโรงพยาบาลเขื่องใน เนื่องจากปที่ผานมาเขื่องในมีหนวยบริการใน
เครือขายจํานวนมาก มีปญหาในการเดินทางไปนิเทศติดตามงาน ซึ่งเครือขายอําเภอเขือ่ งในใชวิธีการบริหารจัดการ
งบ PPรวมกัน เปนการเก็บสะสมเม็ดเงินในแตละป เพื่อนํามาจัดซื้อ(นพ.ดนัย)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- รพร.เดชอุดม ประชาสัมพันธ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลไดเปดใหบริการตรวจสุขภาพดวยเครื่อง
CT Scan แลวตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป(นพ.ปญญา)
- การ Scan หนังสือราชการถึงหนวยราชการระดับอําเภอ มีปญหาเรื่องขนาดตัวหนังสือ ไมคมชัด
ทําใหระบบการสื่อสารมีปญหา โดยเฉพาะหนังสือราชการที่เกี่ยวของกับงบประมาณ (สสอ.เขมราฐ)
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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