สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9 / 2554
วันที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุมทับทิมสยาม โรงแรม สุ นีย์แกรนด์
……………………………………………………………………………………………..
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุ รพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.สุ วทิ ย์ โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางปริ ญญา ผกานนท์
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
4. ทพญ.น้ าเพชร ตั้งยิง่ ยง
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางสาวไพรัช บุญจรัส
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายสุ พจน์ บุญทา
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล
แทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
8. นายสุ ทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
9. นางสิ ริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข
10. นางศิริวทิ ย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรฯ สสจ.อุบลฯ
11. นางพรนภัส ประเสริ ฐไทยเจริ ญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
12. นางราไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
13. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
14. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
15. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
16. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ สสจ.อุบลฯ
17. นายพรประเสริ ฐ อุ่นคา
หัวหน้างานพัฒนารู ปแบบบริ การสุ ขภาพ
18. นางสาวอลิษา สุ พรรณ
หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
19. นพ.ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
ผูอ้ านวยการ รพร. เดชอุดม
20. นพ.ดนัย เจียรกุล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
21. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
22. นพ.ภิรักษ์ รุ่ งพัฒนาชัยกุล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
23. นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
24. นพ.ณัฐดนัย ไชยสิ ทธิ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
25. นพ.ศุภฤกษ์ ศรี คา
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
26. นพ.พิทกั ษ์พงษ์ จันทร์แดง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลน้ ายืน
27. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

นพ.เจริ ญ เสรี รัตนาคร
พญ.ปัทมา สงวนตระกูล
นพ.พิสิษฐ์ เวชกามา
นายธานินทร์ ไชยานุกลู
นายสมัย พูลทอง
นายวานิช สายยืน
นายธนายุทธ ศรไชย
นายสัมพันธ์ กุลพร
นายประสพ สารสมัคร
นายอุทยั เลียงหิรัญถาวร
นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฎ
นายไพรัช จันทพันธ์
นางศิวาภรณ์ เงินราง
นายอดุลย์ วรรณชาติ
นายวินยั แก้วพรหม
นายทองอินทร์ ชัยธานี
นายประวิทย์ พันธ์จูม
นายมัธยม สุ พฒั น์
นายบัณฑิต สร้อยคา
นายชูวทิ ย์ ธานี
นายประกอบ ศรศิริ
นายสุ ทิน กมลฤกษ์
นายชวน จันทร์เลื่อน
นายพีระพล เดชบุญ
นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
นายสากล สี ทากุล
นายธวัช ขันตีสาย
นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
นายสิ ทธิชยั วิทิตถิรานันท์
นายรัชพล ตังคะวานิช
นายประยงค์ สุ ดสุ ข
นายเกรี ยงไกร พื้นทอง
นายวรวิทย์ สอดศรี
นายสมบัติ มูลศรี
นายประจักษ์ สุ พรหม

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวาริ นชาราบ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบุณฑริ ก
สาธารณสุ ขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุ ขอาเภอเขื่องใน
สาธารณสุ ขอาเภอดอนมดแดง
สาธารณสุ ขอาเภอเหล่าเสื อโก้ก
สาธารณสุ ขอาเภอม่วงสามสิ บ
สาธารณสุ ขอาเภอตระการพืชผล
สาธารณสุ ขอาเภอตาลสุ ม
สาธารณสุ ขอาเภอโพธิ์ ไทร
สาธารณสุ ขอาเภอนาตาล
สาธารณสุ ขอาเภอศรี เมืองใหม่
สาธารณสุ ขอาเภอวาริ นชาราบ
สาธารณสุ ขอาเภอสว่างวีระวงศ์
สาธารณสุ ขอาเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุ ขอาเภอสาโรง
สาธารณสุ ขอาเภอสิ รินธร
สาธารณสุ ขอาเภอนาเยีย
สาธารณสุ ขอาเภอเดชอุดม
สาธารณสุ ขอาเภอบุณฑริ ก
สาธารณสุ ขอาเภอนาจะหลวย
สาธารณสุ ขอาเภอน้ ายืน
สาธารณสุ ขอาเภอทุ่งศรี อุดม
สาธารณสุ ขอาเภอน้ าขุ่น
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอกุดข้าวปุ้ น
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอตาลสุ ม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอเขมราฐ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอวาริ นชาราบ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอวาริ นชาราบ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอพิบูลมังสาหาร
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอโขงเจียม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอตระการพืชผล
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอสิ รินธร
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอนาจะหลวย
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

นายจิตร มัง่ มี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอน้ ายืน
นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอสาโรง
นายพลกฤต วรสันต์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอพิบูลมังสาหาร
นายสุ วทิ ย์ชยั ทองกุล
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอทุ่งศรี อุดม
นายสุ ทศั น์ สี ทน
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอสว่างวีระวงศ์
นายเจริ ญศักดิ์ ศรี ธญ
ั รัตน์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอน้ าขุ่น
นางดารณี เผ่าผา
จพ.ทันตสาธารณสุ ขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายปรี ชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายปัญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางสุ ชารัตน์ ดวงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางอุษณี ย ์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายสมชาย บุญตะวัน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายอรุ ณ บุญสร้าง
จพ.สาธารณสุ ขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายปิ ยะมิตร สมบูรณ์ นักวิชาการสาธาณสุ ขชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นางฑิฆมั พร พันธุ์พินิจ เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
นายจักรพันธ์ บุญส่ ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ

3

เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ทราบ
1.1 อุทกภัย ขอให้ทุกอาเภอสารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม มอบงาน EMS กากับ
ดู แลแบบครบวงจร เป็ นผูร้ ั บผิดชอบรายงานข้อมู ลส่ งกระทรวงฯ และให้มีค วามสอดคล้องกับ ข้อมูล จาก
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ซึ่ งข้อมูลที่รายงานต้องครอบคลุ มถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
และจานวนจุดอพยพ พร้อมนี้ให้สาเนาข้อมูล(E-mail)ให้นพ.สสจ.ทุกครั้ง
1.2 ตัวชี้วดั (KPI) เห็นตามที่เสนอ ส่ วนใหญ่เหมือนเดิม ให้อาเภอนาไปจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ได้ทนั ที ทุกกลุ่มงาน/งาน ให้เริ่ มดาเนิ นการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ จกรรมที่เป็ นงานประจา(Routine) ไม่ตอ้ ง
ประชุมชี้แจงอีกโดยเฉพาะ SRRT, ผูด้ ูแลเด็ก
1.3 กลุ่มงานที่รับผิดชอบหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพขอให้ปรับกระบวนการที่จะดาเนินงานให้
ชัดเจน อสม.ต้องมีคู่มือเกี่ยวกับ 14 elements โดยอ้างอิงหลักการ ว.506 คือ เน้นการสร้าง อสม.เป็ นนักจัดการ
สุ ขภาพ ตลอดจนสร้างนักสุ ขศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.4 สถานการณ์การเงิน-การคลัง จะดาเนินการจัดทาเป็ น warning sign จะ design
แบบฟอร์มให้เสร็ จเรี ยบร้อยภายในเดือนตุลาคม
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1.5 สปสช.จะดาเนิ นการโอนเงิ นเหมาจ่ายรายหัว ล่ วงหน้า 20% พร้ อมทั้งเงิ นโอนตาม
ผลงานที่รพ.ทาผลงานเกินเป้ าหมาย ซึ่ งหากทาง สปสช.ส่ งรายละเอียดมาถึงจังหวัดแล้ว ขอให้กลุ่มงานประกัน
สุ ขภาพตรวจสอบตัวเลขให้เรี ยบร้อย เพื่อป้ องกันความผิดพลาด

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
ไม่มีวาระติดตาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุ ข/ศู นย์ วชิ าการ
 โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
นพ.ทรงเกียรติ : นาเสนอคนไข้ส่งต่อภายในจังหวัด
 ศูนย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 5 อุบลราชธานี ประชาสั มพันธ์ เรื่อง
ปี งบประมาณ 2555 กาหนดสถานบริ การสอบเทียบเครื่ องมือ จานวน 12 แห่ง รพศ.สรรพสิ ทธิฯ,รพร.
เดชอุดม, กุดข้าวปุ้ น, ม่วงสามสิ บ, ตระการพืชผล, สาโรง,บุณฑริ ก, สิ รินธร, ศรี เมืองใหม่, ตาลสุ ม,ทุ่งศรี อุดม
น้ ายืน รายละเอี ยดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอให้ทุกสถานบริ การเฝ้ าระวังอุปกรณ์การแพทย์ เนื่ องจาก
สถานการณ์น้ าท่วม
ข้ อสั่ งการ:
การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยา
- ถุงดา
เบิกได้ที่กลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- ยาแก้ไข้ หวัด น้ ากัดเท้า
เบิกได้ที่กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- ขอให้ตรวจสอบและเตรี ยมพร้อมเซรุ่ มแก้พิษงู

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่ างๆ ในสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุ่มงานบริ หาร
1.1 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกันค่าตอบแทน ฉ.4 ฉ.6 ปี งบประมาณ 2554
สานักงานปลัดกระทรวงฯ แจ้งจัดสรรและโอนเงินงบประมาณค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 6
สาหรับหน่วยบริ การ โรงพยาบาลและสถานี อนามัย ปี งบประมาณ 2554 จัดสรรในเบื้องต้น งวดที่ 1 จานวน
26,799,000บาท และหากได้รับอนุมตั ิ งบประมาณเพิ่มเติม จะจัดสรรให้ในงวดต่อไปอีกครั้ง ดังนั้น สานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด ได้ดาเนินการดังนี้

ในส่ วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 จังหวัดจะได้พิจารณาจัดสรรข้อมูลให้หน่วยบริ การอีก
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ครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ หน่วยบริ การในสังกัดได้แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่มีสิทธิ จานวนรวมทั้งสิ้ น 84,279,100
บาท ในส่ วนงบประมาณที่เหลือยังไม่ได้รับจัดสรร จะได้แจ้งข้อมูล เพื่อขอรับงบประมาณจาก ส่ วนกลาง
ภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ต่อไป
1.2 แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2554 งบดาเนินงาน สาหรับ รพสต.
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดาเนินงาน สาหรับ รพสต. ปี 2554 อาเภอ ได้วางฏีกาเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย
ตามแผน เรี ยบร้อย แล้ว(ตามตาราง) มีประเด็นที่ตอ้ งดาเนิ นการโดยด่วน ดังนี้
1.สื บเนื่องจากมีปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายกรณี ก่อหนี้ผกู พันตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อซื้ อหรื อจ้าง
จากร้านค้า/หจก./บริ ษทั ที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000ขึ้นไป ให้เบิกโดยการจ่ายเงินตรงให้ผรู ้ ับจ้าง ดังนั้น การเงินได้
ประสานให้ผรู้ ับผิดชอบ ดาเนินการแก้ไข และเพิม่ เติมเอกสาร ขอให้กาชับ ติดตาม ตรวจสอบ เร่ งรัด
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็ จภายใน วันที่ 25 กันยายน 2554
2.ส่ วนฏีกาย่อยที่จงั หวัดได้เบิกเงินแล้ว จะได้เร่ งการโอนเงินดังกล่าวไปให้ สสอ.เพื่อ
ดาเนินการจ่ายเงิน ให้ผรู ้ ับจ้าง และผูร้ ับเงิน ต่อไป
3.ให้ สสอ.กาชับ การจ่ายเงินงบประมาณ ดังกล่าว ให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังฯปี 2551 และให้นาส่ งใบเสร็ จ รับเงิน ใบสาคัญรับเงิน ภายใน 30 วัน นับจากได้รับโอนเงินจากจังหวัด
1.3 การดาเนิ นงานต้นทุนค่าบริ การในหน่วยบริ การ
ตามที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ได้โควตาโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดให้จดั ทาต้นทุนค่าบริ การ ปี
2554 จานวน 6 แห่ง (รพเดชอุดม รพ.ม่วงสามสิ บ รพ.ดอนมดแดง รพ.ตระการฯรพ.ทุ่งศรี อุดม รพ.พิบูลฯ) ได้
ดาเนินการจัดทาต้นทุนค่าบริ การ (Unit cost) และได้เข้าอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดทา เมื่อวันที่ 7-8
สิ งหาคม 2554 นั้น ขอให้หน่วยบริ การดังกล่าว ดาเนินการดังนี้
1.ให้จดั ประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อรับนโยบายและชี้แจงแนวทางการดาเนิ นงานที่รับทราบ
จากการอบรม เพื่อเป็ นการขับ เคลื่อนให้การจัดทาต้นทุนบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.ให้จดั ตั้งศูนย์ตน้ ทุนระดับโรงพยาบาล เพื่อดาเนินการ
3.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ตน้ ทุน แล้วส่ งสาเนาคาสั่งให้จงั หวัด เพื่อรวบรวมส่ งให้ กลุ่ม
ประกันสุ ขภาพ สป .
1.4ให้จดั ทาต้นทุนตามโปรแกรมที่อบรม ให้แล้วเสร็ จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2554
โดยส่ วนกลางจะแจ้งช่องทางการส่ งทาง Web อีกครั้ง สาหรับระดับจังหวัด ได้จดั ตั้งศูนย์ตน้ ทุนและมี
คาสั่งคณะทางานซึ่ งมี บทบาท การพัฒนาและการบริ หาร จัดการให้ทุกโรงพยาบาล ในสังกัด จัดทา ต้นทุนให้
ประสบความสาเร็ จภายใต้ การ เชื่อมโยงนโยบายส่ วนกลางผ่านตัวชี้ วดั การตรวจราชการ ข้อ 0203 เรื่ องการ
จัดทาต้นทุนของโรงพยาบาล บทบาท จึงมี ในฐานะ เป็ นผูน้ ิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานฯ ซึ่ งจะได้มีการ
ประสานงานเป็ นระยะต่อไป เพื่อให้ทุกโรงพยาบาล ในสังกัด มี การจัด ทาต้นทุ นค่าบริ การ ครบทุ กแห่ ง
ภายใน 31 ตุลาคม 2554
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1.5 การเฝ้ าระวังด้านการเงินการคลัง
1.ติดตาม การส่ งรายงานงบทดลอง ตาราง CFO ประจาเดือน สิ งหาคม 2554
2.รายงานสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาลประจาเดือน สิ งหาคม 2554
มีโรงพยาบาลที่มีฐานะการเงินเป็ นลบ หรื อสถานการณ์วิกฤติ ดังนี้
โซน 1 มี 2 แห่ง คือ รพ.50 พรรษา รพ.ตาลสุ ม
โซน 2 มี 5 แห่ง คือ รพ.กุดข้าวปุ้ น รพ.โพธิ์ ไทร รพ.นาตาล รพ.ศรี เมืองใหม่และ
ตระการพืชผล
โซน 3 มี วิกฤติทุกแห่ง
โซน 4 มี 1 แห่ง คือ รพ.นาจะหลวย
ไม่มีขอ้ มูล 1 แห่ง คือ รพร.เดชอุดม
3.แจ้งผลการเฝ้ าระวังการเงินการคลังของ CFO ระดับกระทรวง โดยใช้ขอ้ มูล ไตรมาส ที่ 2
และ CFO ระดับจังหวัด ได้พิจารณาเสนอขอรับความช่วยเหลือ CF จานวน 8 แห่ง คือ รพช.นาตาล/ ตาลสุ ม/
ทุ่งศรี อุดม/ กุดข้าวปุ้ น/ ศรี เมืองใหม่ 50พรรษา /วาริ นชาราบ และเดชอุดม ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการรับการสอบ
ทานข้อมูลงบการเงิน โดยทีมคณะทางานสอบทานฯ ระดับเขต ผลเป็ นอย่างไรจะได้แจ้งให้ทราบ
ข้ อสั่ งการ:
1. จากนโยบาย นพ.สสจ.กาหนดให้มีผชู ้ ่วยสาธารณสุ ขอาเภอๆละ 2 คน ในอาเภอขนาดใหญ่
ขอให้อาเภอขนาดใหญ่เสนอคาขอ
2.งบเหมาจ่ายรายหัว(UC) ส่ วนกลางกาหนดจัดประชุม 5-6 ตุลาคม 2554 รร.รามาการ์ เด็น
กทม. และมอบ รองฯสุ วทิ ย์ประชุมคณะทางาน เพื่อหาแนวทางการดาเนินงานต่อไป
3. มอบ กลุ่มงานบริ หารร่ างแบบฟอร์ มการสารวจข้าราชการ ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างประจา
พนักงานรัฐ ซึ่ งทาสัญญาในตาแหน่งวุฒิปริ ญญาตรี
4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลในครั้งต่อไป มอบกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุ ขนาเสนอผลงานสาเหตุการตาย
5. ข้อมูลการส่ งต่อผูป้ ่ วยของ นพ.ทรงเกียรติ มอบให้คณะทางาน หมวด 2 PMQA .ในการ
วางแผนต่อไป
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข ไม่มีวาระการประชุม
3. กลุ่มงานควบคุมโรค
3.1 รายงานสถานการณ์โรคเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
4. กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม
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5. กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
5.1 โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ ได้ดาเนิ นการจัดสัมมนาเครื อข่ายสุ ขภาพจิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การพัฒนางานสุ ขภาพจิต และจิตเวช ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๓ ในระหว่าง
วันที่ ๒๙-๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม สุ นียแ์ กรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ อาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ส่ งเรื่ องเล่าและ CQI /
นวตกรรม เป็ นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่ วมประกวดดังกล่าวข้างต้นนั้น สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ รางวัล การประกวดแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เ ครื อข่ า ยสุ ขภาพจิ ต เขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ๑๓ ปี ๒๕๕๔ จานวน ๑๗ รางวัล
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
6.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจาจังหวัดอุบลราชธานี วันอังคารที่ 27 กันยายน
2554 เวลา13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
6.2 ขอให้ สสอ.เหล่าเสื อโก้ก ส่ งผลการตรวจสถานที่พร้อม file รู ปภาพ คลินิก เพื่อพิจารณาอนุญาต
จานวน 1 แห่ง คือคลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง DR.K CLINIC ของ พญ.อิสราภรณ์ แสงใสแก้ว ภายในวันจันทร์
ที่ 26 กันยายน 2554 เพื่อนาเข้าที่ประชุม คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประกอบการพิจารณาอนุญาต
7. งานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิ น

ไม่มีวาระการประชุม

8. กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพเดือนสิ งหาคม 2554
ข้อมูลจังหวัด ร้อยละ 99.98
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.95
สปสช.แจ้งการลงทะเบียนแทนผูท้ ี่หมดสิ ทธิ ประกันสังคมและหมดสิ ทธิ ขา้ ราชการ/รัฐวิสาหกิจที่
กลายเป็ นค่าว่าง ตามมติ คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ มีรายละเอียด พอสังเขป ดังนี้
1) การลงทะเบียนแทนโดยเจ้าตัวไม่ตอ้ งยืน่ คาขอลงทะเบียนและหลักฐานฯ โดย
–ไม่นบั ว่าเป็ นการลงทะเบียนพลการ
–ไม่นบั จานวนครั้งในการลงทะเบียนแทน และการขอลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริ การประจา
- ข้อมูลที่แสดงหน้าเว็ปไซด์ตรวจสอบสิ ทธิ จะระบุขอ้ ความ “ลงทะเบียนแทนผูป้ ระกันตนที่หมด
สิ ทธิ ประกันสังคม ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ” หรื อ “ลงทะเบียนแทนข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจและครอบครัวที่หมดสิ ทธิ ฯ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ”
2) การยืนยันผลการลงทะเบียนแทน
กรณี ที่ 1 หน่วยบริ การประจาที่ลงทะเบียนแทนตรงตามความต้องการของผูม้ ีสิทธิ ให้ยนื ยันโดยเลือกหัวข้อ
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“ยืนยันการลงทะเบียนแทน”
กรณี ที่ 2 หน่วยบริ การประจาที่ลงทะเบียนแทนไม่ตรงและผูม้ ีสิทธิ ประสงค์ขอเปลี่ยนหน่วยบริ การ ให้ผมู้ ีสิทธิ
กรอกคาร้องขอลงทะเบียน และทาการยืนยันการลงทะเบียนโดยเลือกหัวข้อ “ขอแก้ไขการลงทะเบียนแทน”
เมื่อได้รับคายืนยืนทั้งกรณี ที่1 และ 2 ข้อความที่ระบุ “ลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ” จะถูกลบออกจากหน้าเว็ปตรวจสอบสิ ทธิ
การเบิกจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์
1.กรณี ผมู ้ ีสิทธิ เข้ารับบริ การตรงกับหน่วยบริ การที่ลงทะเบียนแทน และผูม้ ีสิทธิยอมรับการ
ลงทะเบียนแทน
-กรณี ผปู้ ่ วยนอก ค่าใช้จ่ายให้อยูใ่ นค่าเหมาจ่ายรายหัว ที่หน่วยบริ การประจาได้รับ
จาก สปสช.กลาง
-กรณี ผปู ้ ่ วยใน รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนผูป้ ่ วยในระดับเขต (IP Normal)
2. กรณี ผมู ้ ีสิทธิ เข้ารับบริ การครั้งแรก ไม่ตรงกับหน่วยบริ การ ที่ลงทะเบียนแทน หรื อกรณี ที่
ผูม้ ีสิทธิ ประสงค์ขอเปลี่ยน หน่วยบริ การ ทั้งกรณี ผปู ้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ให้หน่วยบริ การที่ให้บริ การแก่ผมู ้ ี
สิ ทธิ ได้รับค่าใช้จ่าย(Claim code) จากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติเช่นเดียว กับกรณี อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
ในกองทุนสาขาเขตและข้ามกองทุนสาขาเขต แม้อาการที่มาจะไม่เข้าเกณฑ์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นก็ตาม
ในจังหวัดเดียวกัน ข้ามจังหวัด แต่อยูใ่ นเขต
เดียวกัน
รับค่าใช้จ่ายจาก
รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
ผูป้ ่ วยนอก กองทุนอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
ฉุกเฉิน
รับค่าใช้จ่ายจาก
รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
ผูป้ ่ วยใน กองทุนผูป้ ่ วย ใน
ผูป้ ่ วยในระดับเขต(IP
ระดับเขต (IP Normal)
Normal)
เข้ารับ
บริ การ

อยูข่ า้ มเขตกองทุนสาขาเขต
รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น

รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน

8.2 ประกันสังคมจังหวัดอุ บลราชธานี แจ้งซักซ้อมการนาส่ งเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม ว่า
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็ นผูป้ ระกันตน และ
นาส่ งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภายใน วันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ พร้อม
ทั้ง ยื่นรายการแสดงการส่ ง เงิ นสมทบนั้น จากการตรวจสอบพบว่า หน่ วยงานภายใต้สั ง กัดส านัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยงั ส่ งเงินสมทบไม่เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งหากไม่ส่งเงินสมทบหรื อส่ งเงินไม่ครบ
จานวนภายในเวลาที่ ก าหนด อาจมี ผลกระทบกับ ลู ก จ้า ง/ผูป้ ระกันตนที่ ต้องการใช้สิ ท ธิ รวม 15 อาเภอ
32 สถานบริ การ

อ.เมือง สอ.ผาแก้ว(06,07/54)

อ.โพธิ์ ไทร สอ.บ้านม่วงใหญ่(06,07/54)

อ.ศรี เมืองใหม่
สอ.ภูหล่น(04,05,06,07/54)
สอ.คาไหล (03,06,07/54)

อ.ตาลสุ ม สอ.นาคาย(03,04,05,06,07/54)
สอ.บ้านกุง(06,07/54)

อ.โขงเจียม
สอ.ตุงลุง(06/54)
สอ.หนองผือน้อย
(12/53 03,04,05,06/54)

อ.สว่างวีระวงศ์
สอ.คาโพธิ์ (03,06,07/54)
สอ.คานกเปล้า(06/54)

อ.เขื่องใน
สอ.เฉลิมพระเกิยรติ(06,07/54)
สอ.ท่าไห (06,07/54)
สอ.บ้านไผ่(05/54)
สอ.แดงหม้อ(04,05/54)
อ.ม่วงสามสิ บ
สอ.หนองขุ่น (06,07/54)
อ.พิบูลมังสาหาร
สอ.ทรายมูล(06/54)
สอ.ระเว(06,07/54)
สอ.บ้านแขม(04,07/54)
อ.นาตาล
สอ.พังเคน(05,06,07/54)
สอ.ปากแซง(06/54)
สอ.นาตาล(03,04,05,06,07/54)

อ.เขมราฐ
สอ.บ้านบาก(04,05,06,07/54)
สอ.แก้งเหนื อ (06,07/54)
สอ.นาหว้า(12/53)
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อ.สาโรง
สอ.โคกสว่าง(01,02,03,04,05,06,07/54)
อ.เหล่าเสื อโก้ก
สอ.แพงใหญ่(06,07/54)
สอ.เหล่าเสื อโก้ก(06,07/54)
อ.ตระการพืชผล
สอ.ขามเปี้ ย(06,07/54)
สอ.กุดยาลวน(12/53,07/54)
สอ.ท่าหลวง(06,07/54)
สอ.น้ าคา(06,07/54)

อ.สิ รินธร สอ.คันไร่ (06,07/54)
9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
9.1 ขอให้ทุกสถานบริ การจัดเตรี ยมข้อมูลในการขอรับงบเพิ่มเติมพิเศษ (Ontop payment) ปี 2555
10. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.1 วันที่ 26- 27 กันยายน 2554 ขอเชิ ญประชุ มการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา
ทรัพยากรด้านสาธารณสุ ข ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ. กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ ตัวแทนกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, ผูช้ ่วย
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สาธารณสุ ขอาเภอ, และหรื อ ผูร้ ับผิดชอบ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯของ สสอ.ทุกแห่ ง และหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานทัว่ ไป รพช., และหรื อ ผูร้ ับผิดชอบงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคลฯของ รพช.ทุกแห่ ง ขอให้นาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ note book พร้อมอุปกรณ์และ เตรี ยมฐาน ข้อมูลบุค ลากร ในโปรแกรม excel มาด้วยเพื่อใช้ใน
การอบรม

10.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในงาน PMQA สัญจร ดาเนินการแล้ว ดังนี้
โซน 4 จัดอบรม วันที่ 22 กย. 2554 ที่ ห้องประชุม รพร.เดชอุดม จานวน 100 คน
โซน 3 จัดอบรม วันที่ 23 กย. 2554 ที่ ห้องประชุม รพ.วาริ นชาราบ จานวน 100 คน
โซน 1 วันที่ 28 กย. 2554 ที่ ห้องประชุม รพ.๕๐ พรรษาฯ จานวน 100 คน
โซน 2 ยังไม่กาหนด
10.3 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์รับทุนต้นสังกัด ประจาปี การศึกษา 2555 จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับจัดสรรโควตาทั้งหมด 33 โควตา มีผสู ้ มัครและรับต้นสังกัดแล้ว 12 โควตาที่เหลือจะเปิ ดรับสมัคร
เพิม่ เติม ในรอบที่ 2 ประมาณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ เวปไซด์ ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ระบบรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน ประจาปี 2555
10.4 ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริ หารหลักประกันสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)รุ่ นที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.med.nu.ac.th/medeng
10.5 ประชาสัมพันธ์การสารวจข้อมูลความต้องการลาศึกษาและฝึ กอบรมภายในประเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2555 สาหรับข้าราชการ และลูกจ้าง ประจา ทุกคนที่มีความประสงค์จะฝึ กอบรมและศึกษาต่อ ให้
ยื่นแสดงความจานง ตามระเบียบ การลาศึกษา และฝึ กอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2552 ส่ งกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ผูท้ ี่จะลาศึกษา และฝึ กอบรม จะต้องได้รับการ พิจารณา
อนุญาต จากผูบ้ งั คับบัญชา ตามลาดับ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบตั ิ หน้าที่ ราชการและหน่วยงาน
10.6 โครงการค่ายเยาวชนคนกล้าพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555 มีกาหนดการดาเนิ นงาน
ในรู ปแบบของค่ายอาสา ในพื้นที่จานวน 238 ค่ายๆละ 20 คน ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2554 โดยมีเงิน
สนับสนุ นภารปฏิบตั ิการภาคสนาม ค่ายละ 7,000 บาท จึงขอส่ งรายชื่ อหมู่บา้ นเป้ าหมายที่จะจัดอบรมในเขต
พื้นที่ ของ อบต.หรื อเทศบาลละ 1 หมู่บา้ นหรื อ 1 ชุ มชน รายชื่ อพี่เลี้ยงผูร้ ับผิดชอบ ชื่อ รพ.สต.ที่จะรับโอน
เงิน (ตามแบบฟอร์ม)ภายในวันที่ 27 กันยายน 2554
11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
11.1 แจ้งเลื่ อนการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์
ประธาน มูลนิธิ พอ.สว. ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 ณ โรงเรี ยนบ้านนาเลิน ตาบลนาเลิน อาเภอศรี เมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่มีกาหนด
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11.2 ผลการรณรงค์คดั กรองรากฟันเทียม มียอดสะสม ณ เดือนกันยายน 2554 มีผไู้ ด้รับคัดกรอง
จานวน 602 ราย ผ่านการคัดกรองจานวน 211 ราย ได้รับการฝังรากฟันเทียมแล้วจานวน 113 ราย (เป้ าหมาย
100 ราย) การดาเนินการใน Stage 1 ทุกราย และดาเนินการใน Stage 2 แล้วจานวน 111 ราย
11.3 สรุ ปผลการดาเนินงานทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2554 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
11.4 แผนปฏิบตั ิงานกลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
11.4.1 แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
 วันที่ 27 ตุลาคม 2554 บ้านหนองหิ น ตาบลหนองหิ น อาเภอดอนมดแดง
11.4.2 แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่
12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12.1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูล(Data center)
13.งานควบคุมโรคไม่ ติดต่ อ

ไม่มีวาระการประชุม

14. งานพัฒนารู ปแบบบริการสุ ขภาพ
14.1 สรุ ปผลการดาเนินงานรับบริ จาคโลหิ ตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ปี งบประมาณ 2554
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 16 กันยายน 2554) (สรุ ปผลการบริ จาค ก.ย.54)
14.2 สรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพ เอ๊กซเรย์ปอด และตรวจคัดกรองนิ่วในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
14.3 การตรวจคัดกรองนิ่ วโดยการเอ็กซเรย์ KUB digital
ตามที่ จังหวัดได้สนับสนุนสตริ ปในการตรวจคัดกรองนิ่ วให้ดาเนิ นการทั้งจังหวัดอุบลราชธานีตาม
พื้นที่เป้ าหมาย จานวน 480,000 คน จังหวัดได้กาหนดแผนออกเอ็กซเรย์ KUB (แจ้งแผน KUB) ขอให้อาเภอ
ดาเนินการ ดังนี้
แจ้งสถานที่ดาเนินการให้จงั หวัดทราบด้วย โดยเอ็กซเรย์ได้วนั ละประมาณ 180 คน และขอให้
อาเภอ ประสานงาน แพทย์ในการอ่านผลการเอ็กซเรย์ และส่ งผลการตรวจรายบุคคลให้จงั หวัดทราบเป็ น FILE
EXEL
อาเภอดาเนินการร่ วมกับทีมตรวจสุ ขภาพประชาชนทัว่ ไปของอาเภอนับเป็ นผลงานปี ใหม่
(ปี งบประมาณ 2555) โดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุ สามเณรขอให้ดาเนินการให้เสร็ จภายในเดือน ธ.ค.2554
กาหนดกิจกรรม ออกเอ็กซเรย์ KUB ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่พบผิดปกติจากการคัดกรอง
เบื้องต้น ที่อาเภอเขื่องใน 7 วัน (เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 19 – 27 กันยายน 2554 ขอให้อาเภอ
แจ้ง สถานที่ ดาเนิ นการให้จงั หวัดทราบด้วย โดยเอ็ก ซเรย์ไ ด้วนั ละประมาณ 180 คน และขอให้อาเภอ
ประสานงานแพทย์ในการอ่านผลการเอ็กซเรย์ และส่ งผลการ ตรวจราย บุคคล ให้จงั หวัดทราบเป็ น FILE
EXEL
14.4 สรุ ปข้อมูลป้ อนกลับปี งบประมาณ 2554
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ตามที่อาเภอได้ส่งข้อมูลการตรวจตรวจสุ ขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์
ปัญหา สุ ขภาพ ประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป ในภาพรวมของจังหวัด และจาแนกเป็ นรายโซน รายอาเภอ รวบทั้ง
เปรี ยบเทียบกลุ่มเสี่ ยง เพื่อให้อาเภอ ได้ใช้ประโยชน์
15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ไม่มีวาระประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ
เรื่องจากสาธารณสุ ขอาเภอ
สสอ.นาจะหลวย : เชิญประชุมสาธารณสุ ขอาเภอหลังจากการประชุมนี้
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
ลงชื่อ.........................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสิ ริพร วงศ์ตรี )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข

