สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2555
วันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุม 1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี

……………………………………………………………………………………………..
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุ รพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.สุ วทิ ย์ โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางสาวไพรัช บุญจรัส
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางปริ ญญา ผกานนท์
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายประสพ สารสมัคร
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายลําพูน ฉวีรักษ์
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นางจตุพร สลักคํา
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
8. นางพัสนี สิ ทธิ คุณ
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
9. นางสาวกฤติกา สุ ภรัมย์
แทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
10. นางสิ ริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
11. นายสุ ทธิ พงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
12. นางศิริวทิ ย์หลิ่ม โตประเสริ ฐ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริ การ
13. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
14. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
15. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต
16. นางรําไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
17. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
18. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
19. นางสาวอลิษา สุ พรรณ
หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
20. นายประเสริ ฐ อุ่นคํา
หัวหน้างานพัฒนารู ปแบบบริ การสุ ขภาพ
21. นายระวี แววศรี
หัวหน้ากลุ่มงานนิ ติกร
22. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
23. นพ.พรเจริ ญ เจียมบุญศรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิ ราลงกรณ
24. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
25. นพ.ดนัย เจียรกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
26. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
27. นพ.ชานนท์ พันธ์นิกลุ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตาลสุ ม

28. นพ.อุดม โบจรัส
29. นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์
30. นพ.พัฒนา ตันสกุล
31. นพ.ณัฐนนท์ พีระภานุ รักษ์
32. นพ.สุ รศักดิ์ เกษมศิริ
33. นพ.เจริ ญ เสรี รัตนาคร
34. นพ.ปัญญา อิทธิ ธรรมบูรณ์
35. พญ.ปั ทมา สงวนตระกูล
36. นพ.นนทพงษ์ ยศวิจิตร
37. นพ.พิทกั ษ์พงษ์ จันทร์ แดง
38. นพ.พิสิษฐ์ เวชกามา
39. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
40. นพ.อัครภูชิต ผลานันท์
41. นายอดุลย์ วรรณชาติ
42. นายสมัย พูลทอง
43. นายยุรวัฒ ทองผา
44. นายวานิช สายยืน
45. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
46. นายธนายุทธ ศรไชย
47. นายณรงค์ แผลงศร
48. นายประกอบ ศรศิริ
49. นายสัมพันธ์ กุลพร
50. นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฏ
51. นายไพรัช จันทพันธ์
52. นายธานินทร์ ไชยานุกลู
53. นายทองอินทร์ ชัยธานี
54. นายประวิทย์ พันธ์จูม
55. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
56. นายมัธยม สุ พฒั น์
57. นายวินยั แก้วพรหม
58. นายบัณฑิต สร้อยคํา
59. นายชูวทิ ย์ ธานี
60. นายอุทยั เลียงหิ รัญถาวร
61. นายสุ ทิน กมลฤกษ์

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลบุณฑริ ก
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพร.เดชอุดม
นายแพทย์ปฏิบตั ิการ รพ.นาตาล
สาธารณสุ ขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุ ขอําเภอม่วงสามสิ บ
สาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
สาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
สาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
สาธารณสุ ขอําเภอกุดข้าวปุ้ น
สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ ไทร
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
สาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
สาธารณสุ ขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
สาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
สาธารณสุ ขอําเภอสว่างวีระวงศ์
สาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุ ขอําเภอบุณฑริ ก
สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
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62. นายพีระพล เดชบุญ
63. นายชวน จันทร์ เลื่อน
64. นายอุทยั นิปัจการสุ นทร
65. นายธี ระวัฒน์ วีระพันธ์
66. จ่าเอกถนอม คะตะวงศ์
67. นายวิชิต พุม่ จันทร์
68. นายพิทกั ษ์ ทองทวน
69. นางพรทิพย์ สมวัน
70. นางทองพรรณ ภักดี
71. นางพัชรา เดชาวัตร
72. นางอุไร สอนอาจ
73. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
74. นายสันติ ศรัทธาพันธ์
75. นายบุญถือ พุม่ จันทร์
76. นายถนอม ผิวหอม
77. นายจํารัส พรมบุญ
78. นายอานันท์ สิ งคิบุตร
79. นายคมกริ ช พิมพกัน
80. นางสาวสุ ธามาศ ทิณพัฒน์
81. นายสันติ ฝักทอง
82. นางอรทัย มุสิกา
83. นายรัชพล ตังคะวานิช
84. นายณัทกร วิทิตถิรานันท์
85. นายรัชพล ตังคะวานิช
86. นายพลกฤต วรสันต์
87. นายเกรี ยงไกร พื้นทอง
88. นายสุ ทศั น์ สี ทน
89. นายธนศักดิ์ ธงศรี
90. นายสากล สี ทากุล
91. นายสมบัติ มูลศรี
92. นายณัทกร วิทิตฑิรานันท์
93. นายปรี ดา สื บสิ งห์
94. นายวรายุธ เลิศแล้ว
95. นายจําลอง ผ่องจิต
96. นายเอกพจน์ อินโสม
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สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอม่วงสามสิ บ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
นักจัดการงานทัว่ ไป รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิ ราลงกรณ
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลเขื่องใน
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลตาลสุ ม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอกุดข้าวปุ้ น
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ ไทร
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลเขมราฐ
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลนาตาล
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอพิบูลมังสาหาร
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอสว่างวีระวงศ์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ รพ.วาริ นชําราบ
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลโขงเจียม
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลสําโรง
จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน รพ.สิ รินธร

97. นางสุ ดาพรรณ ประคองพันธ์
นักจัดการงานทัว่ ไป รพร.เดชอุดม
98. นายไชยา พรหมเกษ
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
99. นายอุทยั โมกข์ทิพย์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอบุณฑริ ก
100. นายสุ วทิ ย์ชยั ทองกูล
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
101. นายจิตร มัง่ มี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
102. นายเจริ ญศักดิ์ ศรี ธญ
ั รัตน์
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนํ้าขุ่น
103. นายประจักษ์ สุ พรหม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
104. นางไพรสุ รีย ์ บุญห่อ
นักจัดการงานทัว่ ไป รพ.บุณฑริ ก
105. นางจีระนันท์ นาคํา
นักจัดการงานทัว่ ไป รพ.ทุ่งศรี อุดม
106. นายปรี ชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
107. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
108. นายปั ญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
109. นางสุ ชารัตน์ ดวงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
110. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
111. นายเริ งฤทธิ์ เริ งนิรันดร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
112. นางสาวจินตนา พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
113. นางอุษณี ย ์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
114. นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
115. นางวิภาลักษณ์ ชุติเดชานุกลู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
116. นายอนุสรณ์ บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
117. นางเนติภรณ์ สิ มาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
118. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
119. นางสุ ภาภรณ์ เพียะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
120. นางนันทิพร ตั้งยิง่ ยง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
121. พญ.ภันทิรา ทวีวกิ ยการ นายแพทย์ปฏิบตั ิการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
122. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
123. นางธิ ดารัตน์ บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
124. นางวราภรณ์ วิตตะ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
125. นางสุ ภาภรณ์ อุตมัง
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
126. นางสาวพิมลทิพา มาลาหอม นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
127. นางณภัทร โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
128. นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
129. นายสุ รทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
130. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
131. นางชุติมนั ต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชาํ นาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
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132. นางจิรวัฒน์ สุ สิงห์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
133. นายวีรพันธ์ ซื่ อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
134. นายประสิ ทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
135. นางสาวอุทยั สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
136. นายจักรพันธ์ บุญส่ ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
137. นายชัยสิ ทธิ์ เรื องโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
138. นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
139. นายสมบัติ ขัดโพธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชํานาญงาน
140. นางสาวชุติมา บุญกลาง นักวิชาการสาธารณสุ ข
141. นายวิรัตน์ พวงจันทร์ เภสัชกรปฏิบตั ิการ
142. นางจุฬาพร คํารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
143. นางพิสมัย รากวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
144. นางสาวอําไพ มาติวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
145. ภญ.ดวงเดือน จันทสุ รียวิช เภสัชกรชํานาญการ
146. นางคําปาน ชูรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
147. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
148. นายภูริภทั ร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุ ข
149. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทัว่ ไป
150. นางเนตรนภิส พันธ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
151. นายไชยสิ ทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
152. นายธนภัทร วงษาหล้า นักวิชาการสาธารณสุ ข
153. นางสาวพัฒนพร อุ่นวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
154. นางสาว
155. นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
156. นายสมภพ จันทร์ เกษ นักวิชาการสาธารณสุ ข
157. นายสุ พล การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
158. นางบุษยา การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
159. นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุ ข
160. นางสาวอุไรวรรณ สุ ขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุ ข
161. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
162. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
163. นางอภัย มุสิกา
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ
164. นางสมาพร มนตรี โพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
165. นายพิจิตร แก้วสิ งห์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
166. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุ ข

สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
สสอ.เหล่าเสื อโก้ก
สสอ.ม่วงสามสิ บ
รพ.ตาลสุ ม
รพ.ตาลสุ ม
รพ.ม่วงสามสิ บ
สสอ.ตาลสุ ม
รพ.ดอนมดแดง
รพ.เขื่องใน
สสอ.โพธิ์ ไทร
รพ.นาตาล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.กุดข้าวปุ้ น
รพ.กุดข้าวปุ้ น
รพ.กุดข้าวปุ้ น
รพ.โพธิ์ ไทร
รพ.โพธิ์ ไทร
สสอ.วาริ นชําราบ
สสอ.วาริ นชําราบ
รพ.วาริ นชําราบ
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167. นายกีรติ เสริ มศรี
จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน
168. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุ ข
169. นางอมรวรรณ บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
170. นายณัฐพล ศรี สงคราม นักวิชาการสาธารณสุ ข
171. นายจิระศักดิ์ รักษ์มณี นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
172. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
173. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุ ข
174. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการสาธารณสุ ข
175. นายวิษณุ จํารู ญพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
176. นางสาวประภาพร วะรงค์ นักวิชาการสาธารณสุ ข
177. นางสาวนภาพร ห่วงสุ ขสกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
178. นายบุญส่ ง เอื้อวิบูลย์กุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
179. นายพรทวี สุ วรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
180. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
181. นายพิทกั ษ์ บุญโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
182. นางสาวอรพรรณ์ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุ ข
183. นายอาณัติ บัวขาว
จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน
184. นายนนฤสรณ์ กลางบุรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
185. นางสาวจิรภัสษร สุ ระมุล นักวิชาการสาธารณสุ ข
186. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุ ข
187. นางพัชรี อมรสิ น
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
188. นางสาวรัตชพร กาละปั ตร นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
189. นางสาวรัตติกาล ดวงสี ดา นักวิชาการสาธารณสุ ข
190. นายพงศ์ภณ ศรี สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
191. นายวิษณุ รุ่ งเรื อง
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ

สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.นาเยีย
สสอ.สว่างฯ
สสอ.สําโรง
สสอ.สําโรง
สสอ.สิ รินธร
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
รพ.ทุ่งศรี อุดม
สสอ.นํ้ายืน
รพ.นาจะหลวย
สสอ.เดชอุดม
สสอ.ทุ่งศรี อุดม
รพ.นํ้ายืน
สสอ.นํ้าขุ่น
สสอ.บุณฑริ ก
รพร.เดชอุดม
รพ.เขมราฐ
สสอ.นาตาล
รพ.นาตาล
สสอ.เขมราฐ
รพ.ศรี เมืองใหม่
สสอ.ศรี เมืองใหม่
สสอ.ตระการพืชผล

6

เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ทราบ
คือ

1.ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เน้นยํ้าการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2556 4 ประเด็น
1.1 การบริ การสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ Service Plan
1.2 การเงินการคลัง
1.3 ปรับระบบงบประมาณเพื่อการส่ งเสริ มป้ องกัน โดยให้กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ น Provider

1.4 การสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ บทบาทงานสาธารณสุ ขแต่ละระดับจะดําเนินการรองรับ
อย่างไรซึ่ งในวันที่ 1 มกราคม 2558 จะเข้าสู่ สมาคมอาเซี ยน
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผา่ นมา

3.1 การขึ้นทะเบียนสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1.2 หมื่น โดยประมาณ ใช้สิทธิ UC ต่างจังหวัด จํานวน 3,000
คน คิดเป็ นร้อยละ 24 ซึ่ งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะตรวจสอบสิ ทธิ ให้อีกครั้ง หากนักศึกษาจํานวน 3,000 คน
ลงทะเบียนใช้สิทธิ ครบ 100% จะทําให้เงินในระบบเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาทโดยประมาณ
3.2 พื้นที่ทบั ซ้อนในการให้บริ การ EMS
สําหรับพื้นที่อาํ เภอนาจะหลวย ที่มีพ้ืนที่ทบั ซ้อนชัดเจน ได้มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
ระหว่างสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอและองค์การบริ หารส่ วนตําบล หลักการคือแบ่งเขตรับผิดชอบชัดเจนในส่ วน
หน่วยที่เปิ ดใหม่ให้เป็ นหน่วยสนับสนุนหน่วยหลักที่มีอยูแ่ ล้ว ส่ วนอําเภออื่นๆถือเป็ นการให้บริ การประชาชน ถ้า
การบริ การนั้นเป็ นเหตุฉุกเฉิ น ใช้หลักการ Second call คือให้หน่วยที่อยูใ่ กล้ เป็ นหลักในการให้บริ การ
ข้ อสั่ งการ: ดําเนินการติดตามโดยต่ อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุ ข/ศู นย์ วชิ าการ
1.ศูนย์สุขภาพจิตที่7 อุบลราชธานี
นําเสนอความก้าวหน้างานวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติเรื่ องยาเสพติดมาใช้ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี เขตอําเภอนาเยีย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่ างๆในสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุ่มงานบริหาร
1.1 งานการเงิน
1.1.1 ติดตามการส่ งงบทดลองประจําเดือน สิ งหาคม 2555 หน่วยงานที่ยงั ไม่ส่ง / ส่ งงบทดลอง ไม่ครบ
โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 -

ลูกข่าย (รพ.สต.) เขื่องใน สสอ.เมือง
ลูกข่าย (รพ.สต) ตระการพืชผล, กุดข้าวปุ้ น, ศรี เมืองใหม่
ลูกข่าย (รพ.สต) โขงเจียม , สําโรง , วาริ นชําราบ, สสอ.โขงเจียม
ลูกข่าย(รพ.สต) บุญฑริ ก , เดชอุดม, นาจะหลวย ,นํ้ายืน , สสอ.บุณฑริ ก , เดชอุดม

ข้อเสนอแนะ..
1.ขอให้สสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ให้ผรู ้ ับผิดชอบ ส่ งรายงานงบทดลอง ให้ทนั ตามกําหนดทุกประจําเดือน
และให้มีการตรวจสอบผลการ ส่ งด้วยว่าส่ งผ่านหรื อไม่ อย่างไร โดยปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ทุกเดือน
2.ขอให้โรงพยาบาล/สสอ กําชับผูเ้ กี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็ นไปตาม คุณภาพ /ผังรายการ
บัญชี ก่อนส่ งงบประจําเดือน เพราะ ถ้าหากมีขอ้ ผิดพลาดของข้อมูล ส่ งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย
1.1.2 การเฝ้ าระวังการเงินการคลัง (FAI.xls)
• แจ้งผลการเฝ้ าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน สิ งหาคม 2555
มีผลการประเมินดังนี้
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ 7 จํานวน 16 แห่ง คือ
- โซน 1 ม่วงสามสิ บ 50พรรษา ตาลสุ ม
- โซน 2 ตระการพืชผล เขมราฐ กุดข้าวปุ้ น โพธิ์ ไทร นาตาล ศรี เมืองใหม่
- โซน 3 สิ รินธร โขงเจียม สําโรง วาริ นชําราบ พิบูลมังสาหาร
- โซน 4 เดชอุดม ทุ่งศรี อุดม
• โรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ 6 จํานวน 2 แห่ง คือ ดอนมดแดง และ นํ้ายืน
• โรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ 4 คือ บุณฑริ ก
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ 3 คือ นาจะหลวย
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้ าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
เพื่อหาสาเหตุวา่ ยังมีรายการใดที่ไม่เป็ นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ ว่าจํานวนเงิน ที่ได้รับ
จริ งสอดคล้องกับผลงาน การให้ บริ การหรื อไม่ ส่ วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุมกํากับการใช้จ่าย อย่างเข้มงวด
1.1.3 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน สิ งหาคม 2555
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครื อข่าย ณ 30 กันยายน 2554 เปรี ยบเทียบกับ 31 สิ งหาคม 2555
เกี่ยวกับ เงินบํารุ งคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสํารองสุ ทธิ ค่าใช้จ่ายจําเป็ นเพื่อเป็ นข้อมูลให้เครื อข่ายมีการประเมิน
การเงิน การคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริ หารการเงินการคลัง จากข้อมูลพบว่า..
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็ นลบ มากที่สุดเรี ยงตามลําดับ คือ
โซน 3
โซน 2
โซน 1
โซน 4

รพ.วาริ นชําราบ
รพ.ตระการพืชผล
รพ.๕๐พรรษาฯ
รพร.เดชอุดม

-54.09
-48.69
-38.11
-35.44

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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โรงพยาบาลที่มี เจ้าหนี้การค้ามากที่สุด เรี ยงตามลําดับ คือ
โซน 4 รพร.เดชอุดม
80.47 ล้านบาท
โซน 2 รพ.ตระการพืชผล 61.94 ล้านบาท
โซน 1 รพ. ๕๐พรรษาฯ 55.51 ล้านบาท
โซน 3 รพ.วาริ นชําราบ 53.37 ล้านบาท
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ข้อเสนอแนะ...
1.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริ หารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้
ให้เป็ นปั จจุบนั
2.จากข้อมูลจะเห็นว่าโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (ค่าเสื่ อมฯ) คงเหลือจํานวนมาก โดยเฉพาะ โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ เช่น รพ.50พรรษา รพ.ตระการฯรพ.วาริ นฯรพ.พิบูลฯ รพร.เดชอุดม ขอให้ท่านเร่ งดําเนิ นการตาม
ระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการทีไ่ ด้รับอนุมตั ิ ตามห้วงเวลา ต่อไป
1.1.4 ตาราง CFO ประจําเดือน สิ งหาคม 2555 จากข้อมูลพบว่า
โซน 1 ส่ งครบทุกแห่ง
โซน 2 ส่ งครบทุกแห่ง
โซน 3 ส่ งครบทุกแห่ง
โซน 4 ส่ งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ...
ขอให้โรงพยาบาล กํากับ การบริ หารการเงินการคลัง ให้เป็ นไปตามแผน การวางแผน การเงินการคลัง ให้มี
กระบวนการมีส่วนร่ วมทุกส่ วนตลอดจนวางแผนแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
1.1.5 การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนา รพ.สต. ปี 2555 (งบพัฒนา 18.72 ล้าน) หรื อ ตรวจสอบได้ท่ี
http://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak-bstEgQLzQdGxXSURrZnpVVHo1VS1HMk1mREVXTme
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.2.1 การจัดสรรงบค่าจ้างชัว่ คราว อัตรา 700 บาทต่อคน
ตามที่จงั หวัดได้ขอสนับสนุ นงบประมาณค่าจ้างชัว่ คราว อัตรา 700 บาทต่อคน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30
กันยายน 2555 จํานวน 28,499,100บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 และได้รับการจัดสรรงบชดเชยค่าจ้าง
ค่าจ้างชัว่ คราวดังกล่าว เป็ นหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน จํานวน 25,034,100บาท นั้น จังหวัดได้พิจารณาจัดสรร
ให้กบั หน่วยงาน รพช.สสอ./รพ.สต. ตามวงเงินที่แต่ละหน่วยงานขอรับ สําหรับส่ วนขาด จังหวัดได้จดั สรรเป็ นงบ
Uc เพิม่ เติม โดยให้รพช.เป็ นหน่วยงานที่วางฎีกา เบิกจ่าย เป็ นค่า วัสดุยา/เวชภัณฑ์/วัสดุอ่ ืนๆ สําหรับวงเงินรวมของ
รพช.สสอ. และให้ รพช.จ่ายเงินบํารุ ง โรงพยาบาลชดเชยให้ รพ.สต.ตามจํานวนที่ขอรับค่าจ้างชัว่ คราวของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป

1.2.2 พิจารณาคุณสมบัติของผูท้ ี่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร ที่คณะกรรมการบริ หารหน่วยบริ การหรื อหน่วยงานเสนอมา
1.2.2.1 มีผขู ้ อรับเงินเพิม่ พิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร จํานวน ๓๔๘ ราย ดังรายชื่อที่แนบ
1.2.2.2 สรุ ปการขอรับเงินเพิ่มพิเศษ งบประมาณ 2556
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2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
2.1 การทบทวนข้อมูลแผนการเงินการคลัง ปี งบประมาณ 2556
2.2 การเตรี ยมข้อมูลประกอบรายละเอียดงบลงทุน ปี 57-59
2.3 ติดตามแผนค่าเสื่ อม ปี งบประมาณ 2556
3.กลุ่มงานควบคุมโรค
3.1 รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ประจําเดือนสิ งหาคม
ไข้เลือดออก
- ตั้งแต่ตน้ ปี จังหวัดอุบลราชธานี มีรายงานไข้เลือดออกทั้งสิ้ นจํานวน 455 ราย เสี ยชีวิต 1 ราย คิดเป็ นอัตรา
ป่ วย 25.1ต่อแสนประชากร ซึ่ งไม่เกินค่าเป้ าหมายของจังหวัด และเป็ นอัตราป่ วยที่ตาํ สุ ดในเขต 13 ณ สิ้ นเดือน
กันยายน 2555 มีอาํ เภอที่มีอตั ราป่ วยสู งกว่าค่าเป้ าหมาย 7 อําเภอ ใน 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมาพบผูป้ ่ วยรายใหม่กระจาย
อยูใ่ น 8 อําเภอ รวม 18 ราย พื้นที่ท่ีมีปัจจัยเสี่ ยงใน 1 เดือนที่ผา่ นมามีผปู้ ่ วยเป็ นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป จํานวน
3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง เดชอุดม บุณฑริ ก
เลปโตสไปโรซี ส
- จังหวัดอุบลราชธานี มีรายงานจํานวน 31 ราย เสี ยชีวติ 1 ราย(ณ เดือนกันยายน) จากการสอบสวนโรค
พบว่า ผูเ้ สี ยชีวติ มีพฤติกรรมเสี่ ยงในการติดเชื้ อ คือการแช่น้ าํ นาน การออกล่าหนู ตลอดจนพฤติกรรมการใช้รองเท้า
บูท้ ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งกลุ่มงานควบคุมโรคจะเร่ งดําเนินการประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพทีม SRRT และจัดประชุม
Dead case Conference แก่กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
3.2 สรุ ปผลการดําเนินงานวัณโรค เดือน สิ งหาคม 2555
- ผูป้ ่ วยขึ้นทะเบียนรายใหม่ 74 ราย จากจํานวนผูป้ ่ วยวัณโรคทั้งหมด จํานวน 108 ราย มีการ Admit ที่ได้
มาตรฐานครบ 100% การให้คาํ ปรึ กษาเพือ่ ตรวจเอดส์โดยสมัครใจ (VCT) พบว่าอําเภอตาลสุ ม ยังไม่มีรายงาน การ
ดูแลผูป้ ่ วย TB with HIV ซึ่งในเดือนนี้ไม่มีผปู ้ ่ วยรายใหม่ การคัดกรองโดยการสัมภาษณ์ การตรวจเสมหะ ส่ วน
ใหญ่ทาํ ได้ดี รวมถึงการ X-ray สําหรับผูส้ ัมผัสใกล้ชิดที่มีอายุต่าํ กว่า 1 ปี ที่ได้รับยาป้ องกันวัณโรค อําเภอเขมราฐยัง
ไม่รายงาน ซึ่ งการกลุ่มงานจะเร่ งติดตามต่อไป
ผลงานการเยีย่ มบ้านในเดือนนี้ลดลง เนื่องจากไม่มีรายงานจาก 7 อําเภอ Conversion rate จํานวน 17 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 24 Success Rate (ผูป้ ่ วยที่ข้ ึนทะเบียนรักษาครบ 6 เดือน)ร้อยละ 94.8 Success Rate สะสมปี 2554
ร้อยละ 91.26 ปี 2555 ร้อยละ 93.8(ขยายยา ร้อยละ 28)
3.3 ผลงานการให้บริ การวัคซี นไข้หวัดใหญ่ ปี 2555
อําเภอที่มีผลงานการบันทึกข้อมูล ครบ 100% แล้วคือ อําเภอนาตาล เขื่องใน และสว่างวีระวงศ์ ส่ วนอําเภอ
ทุ่งศรี อุดม นํ้ายืน และ เหล่าเสื อโก้ก ต้องเร่ งดําเนิ นการให้บริ การและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็ จภายใน 15 ตุลาคม
2555
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม: โดย...หัวหน้างานพัฒนารู ปแบบบริ การสุ ขภาพ
งานตรวจสุ ขภาพในเรื อนจํากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะการตรวจ TB ซึ่ งข้อมูลการตรวจไม่
ตรงกัน โดยพบว่า..ผูต้ อ้ งขังป่ วยทีอ่ ยูร่ ะหว่างรักษาจํานวน 16 ราย X-ray จํานวน 1,389 ราย สงสัยเป็ นวัณโรค 286
ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.4 เก็บเสมหะตรวจพบ TB 1 ราย (เป็ นคนไข้ลาว) ขณะนี้คณะทํางานวางแผน X-ray ครอบคลุม
ทั้งหมด เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทํา Closed contact โดย AFB มีความยุง่ ยากเพราะผูต้ อ้ งขังมีลกั ษณะความ
เป็ นอยูท่ ี่แออัด และขณะนี้ทางเรื อนจํากลางจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งว่า ได้ยกเลิกข้อห้ามการสู บบุหรี ซ่ ึ งสามารถสู บ
ได้โดยเสรี
4.กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
4.1 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุ ขสัมพันธ์ ประจําปี 2555
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุ ขสัมพันธ์ ประจําปี
2555 ในวันเสาร์ท่ี 22 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
5. กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
5.1 ผลการดําเนิ นงานผ่าตัดต้อกระจก จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2555
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีวาระการประชุม
7. งานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิ น
ไม่มีวาระการประชุม
8. กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพเดือนสิ งหาคม 2555
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.945 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.98
8.2 การขอเบิกชดเชยค่าบริ การทางการแพทย์ ปี งบประมาณ 2555 สําหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิ ทธิ
ซึ่งเงินดังกล่าวเป็ นเงินงบประมาณ ขอให้หน่วยบริ การดําเนินการตามกําหนดเวลา ดังนี้
8.2.1 การให้บริ การที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ 2555 การขอเบิกชดเชยค่าบริ การทางการ แพทย์
ขอให้ส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Claim ทางเว็บไซด์กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ กระทรวง สาธารณสุ ข http://state.cfo.in.th
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และจะปิ ดรับ case ที่ส่งเลยกําหนดตามระยะเวลาที่กาํ หนด
8.2.2 กรณี ที่หน่วยบริ การได้มีการขอเบิกชดเชยค่าบริ การทางการแพทย์ ในปี งบประมาณ 2555
(เฉพาะในรายที่ให้บริ การในปี งบประมาณ 2555 และได้มีการส่ งเบิกทางระบบ E-claim) โดยถูกปฏิเสธการจ่าย
ชดเชยกรณี ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ขอให้หน่วยบริ การอุทธรณ์มาที่กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
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กระทรวงสาธารณสุ ข ทางระบบ E-Claim ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนําเข้าที่ประชุม ขอมติคณะ
กรรมการฯ เพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริ การทางการแพทย์ให้กบั หน่วยบริ การต่อไป
8.2.3 เมื่อดําเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เรี ยบร้อย กระทรวงฯ จะดําเนินการจัดสรรส่ วนที่เหลือ
(กรณี มีเงินคงเหลือ) ให้หน่วยบริ การต่อไป
8.3 แจ้งแนวทางปฏิบตั ิในการส่ งต่อผูป้ ่ วย(ตามมติที่ประชุมการพัฒนาระบบส่ งต่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2555)
8.3.1 ให้ รพช.ทุกแห่งจัดให้มียาช่วยชีวติ ประจํารถส่ งต่อ Mobile ICU โดยใช้กรอบ รายการยา
จํานวน 19 รายการ และจัดให้มีระบบบริ การจัดการยาที่มี ประสิ ทธิ ภาพ โดยหน่วยบริ การสามารถใช้รูปแบบของ รพ.
ตระการพืชผล เป็ น model ตัวอย่างในการปฏิบตั ิได้
8.3.2 ให้หน่วยบริ การ(รพช)รับผิดชอบในการจัดซื้ อ/บํารุ งรักษาและซ่อมเครื่ องมือ/อุปกรณ์ของ
ระบบreal time telemedicineโดยใช้งบของหน่วยบริ การเอง หรื อบรรจุในแผนขอจัดซื้ อ(เนื่องจากบริ ษทั ได้สิ้นสุ ด
สัญญารับประกันแล้ว) กรณี ส่งซ่อม หรื อต้องการประสานกับบริ ษทั ให้ประสานกับ ICU HUB รพ.สรรพสิ ทธิ
ประสงค์ เพื่อให้ประสาน กับบริ ษทั ให้ ส่ วนการUpgrade ระบบ/อุปกรณ์ของระบบจังหวัดจะประสานบริ ษทั ให้
ดําเนินการต่อไป
9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
งานสุ ขภาพภาคประชาชน
1.แจ้งกระทรวงสาธารณสุ ข ได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่ องวัดความดันโลหิ ตแบบดิจิตอล ให้แก่ อสม.หมู่บา้ นละ 2
ชุด และชุมชนละ 1 ชุด รวมทั้งหมด 5,717 ชุด เพื่อสนับสนุน การปฏิบตั ิงานเชิงรุ กในหมู่บา้ น/ชุมชน (สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี กําลังดําเนินการส่ งมอบให้ทุกอําเภอ ตามยอดการจัดสรร)
งานพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ
ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ อสม. กระทรวงสาธารณสุ ข เชิ ญร่ วมบริ จาคสมทบทุน รวมพลัง สายธารนํ้าใจ อสม.และ
เครื อข่ายสุ ขภาพ “เพื่อน ช่วย เพื่อน” ผูม้ ีจิตศรัทธา สนใจ บริ จาค ได้ที่ธนาคารกรุ งไทย และธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
ทัว่ ประเทศ

10. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.1 สรุ ปความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ PMQA เดือนกันยายน 2555
ประชุมวิชาการ เรื่ อง การบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO แก่หวั หน้าส่ วนราชการ 33 ส่ วน
ราชการ และคณะทํางาน PMQA จังหวัดอุบลราชธานี , หัวหน้ากลุ่มงาน /งาน/ ศูนย์และคณะกรรมการ PMQA
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี , สาธารณสุ ข อําเภอและผูร้ ับผิดชอบงาน โดย ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี รอง
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็ นวิทยากร และจะติดตามความก้าวหน้า PMQA สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
ในการออก PMQA สัญจร
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10.2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข จะเปิ ดรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน รอบที่ 2 ให้แก่แพทย์ผสู้ นใจ
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 โดยให้สมัครทางระบบInternet ที่ www.mop.go.th
10.3 เครื อข่ายบริ การที่ 10 ร่ วมกับโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จะจัดอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบตั ิฉุกเฉิ น ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2555 – 1 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพที่ 10 สนับสนุน
งบประมาณ จัดอบรม จังหวัดอุบลราชธานีได้รับโควตา จํานวน 12 โควตา โดยคัดเลือกจาก โรงพยาบาลชุมชน และ
โควตาโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์จาํ นวน 2 โควตา รวมเป็ น 14 โควตา
11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
11.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ และผูส้ ่ งผลงาน เข้าร่ วมนําเสนอในการ ประชุม
วิชาการทันตสาธารณสุ ข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555 ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร
50 พรรษามหาวชิ ราลงกรณ รพศ.สรรพสิ ทธิ ประสงค์ โดยมีผลงานวิชาการทันตสาธารณสุ ขทั้งสิ้ นจํานวน 33 เรื่ อง
11.2 งานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2555 ประชุมวิชาการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ สําหรับโรงเรี ยนที่ชนะเลิศ การประกวดและมอบใบประกาศฯ รับรองการผ่านเกณฑ์
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ ระดับเพชร กรมอนามัย จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์รับรอง เป็ นโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ระดับเพชร ระดับกรมอนามัย จํานวน 6 โรงเรี ยน ดังนี้..
1. โรงเรี ยนบ้านปลาดุก ต.ไร่ นอ้ ย อ.เมือง
2. โรงเรี ยนบ้านอี่เติ่ง ต.หัวนา อ.เขมราฐ
3. โรงเรี ยนชุมชนบ้านระเว ต.ระเว อ.พิบูลฯ
4. โรงเรี ยนเทพพิทกั ษ์พิทยา ต.บุ่งไหม อ.วาริ นฯ
5. โรงเรี ยนบ้านโนนจิก ต.นาเจริ ญ อ.เดชอุดม
6.โรงเรี ยนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย
11.3 การประเมินเพือ่ รับรองเป็ นโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับเพชร ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20
สิ งหาคม ถึง วันที่ 17 กันยายน 2555 มี จํานวน ทั้งสิ้ น 25 โรงเรี ยน 19 อําเภอ(ขาดอําเภอเหล่าเสื อโก้ก ตาลสุ ม ม่วง
สามสิ บ บุณฑริ ก นํ้าขุ่นและทุ่งศรี อุดม ) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการพัฒนาแก้ไขตามเกณฑ์และส่ งเอกสารเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่ งจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบอีกครั้ง
11.4 แผนปฏิบตั ิงานเดือนตุลาคม
11.4.1 แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
* 25 ตุลาคม 2555 หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม ต.กองโพน อ.นาตาล
11.4.2 แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่
11.4.3 แผนออกให้บริ การทันตกรรมในเรื อนจํา ตามนโยบายผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
* วันที่ 19 ตุลาคม 2555
11.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน เดือนกันยายน 2555
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12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12.1การอบรมการใช้โปรแกรมเยีย่ มบ้าน (Family Folder Collector : FFC)
กําหนดการอบรมการใช้โปรแกรมเยีย่ มบ้านด้วย Tablet ณ ห้องประชุม 1 สํานักงาน สาธารณสุ ข จังหวัด
อุบลราชธานี
รุ่ นที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2555 กลุ่มเป้ าหมาย อําเภอเมือง เดชอุดม นาจะหลวย โพธิ์ ไทร นาเยีย
รุ่ นที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2555 กลุ่มเป้ าหมาย อําเภอพิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล สิ รินธร โขงเจียม สว่างวีรวงศ์
ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง นําเครื่ อง Sumsung 7.0 มา Update Android ที่ศูนย์ IT ก่อนวันอบรม และในวันอบรม
ให้นาํ Notebook ที่มีโปรแกรม JHCIS และฐานข้อมูล ทั้งหมดมาด้วย
12.2 การอบรมการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุ ขระดับอําเภอ เพื่อการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2556
(PROVIS) กําหนดการอบรม PROVIS ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้ าหมาย คือผูร้ ับผิดชอบ 21 แฟ้ มของ สนง.สสอ.ทุกแห่ง และทีมพัฒนาระบบ สารสนเทศ
ของอําเภอ
13.งานควบคุมโรคไม่ ติดต่ อ
13.1 จัดประชุมวิชาการเรื่ องอัลตร้าซาวด์ให้กบั แพทย์ประจําโรงพยาบาลทุกแห่งในเครื อข่าย บริ การสุ ขภาพ
ที่ 10 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ โรงพยาบาลมะเร็ งอุบลราชธานี
13.2 เนื่องจากมีบางโรงพยาบาลยังไม่ได้เข้ารับการฝึ กทักษะการตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อ คัดกรอง ค้นหา
มะเร็ งตับและท่อนํ้าดี ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดาํ เนินการจัดอบรม การฝึ ก ทักษะ การตรวจอัลตร้าซาวด์ ให้กบั บุคคลที่
ไม่ได้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ โรงพยาบาลมะเร็ งอุบลราชธานี ซึ่ งมีท้ งั หมด 12 แห่ง(จ.อุบลฯ
รพร.เดชอุดม)
13.3 การดําเนินงานตรวจค้นหามะเร็ งตับและท่อนํ้าดี
13.3.1 การฝึ กอบรมแพทย์ตรวจอัลตร้าซาวด์ตบั และท่อนํ้าดี
งาน NCD ร่ วมกับรพ.มะเร็ งฯจัดอบรม แพทย์ในการตรวจอัลตร้าซาวด์ในพื้นที่เครื อข่าย บริ การสุ ขภาพ
เรี ยบร้อยแล้ว และจากการประเมินผลการอบรม พบว่า... มีความต้องการให้จดั การฝึ กอบรม ให้กบั โรงพยาบาล ที่
ไม่ได้ส่งแพทย์เข้าอบรม คณะทํางานระดับเขต จึงได้จดั ให้มีการอบรม เพิ่มเติม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่
โรงพยาบาลมะเร็ ง โดย
* กรณี ที่ยงั ไม่มีแพทย์เข้ารับการอบรม ได้แก่ รพร.เดชอุดม(เนื่องจากเป็ นรังสี วินิจฉัยอยูแ่ ล้ว) ขอความ
ร่ วมมือเข้าร่ วมในการอบรมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบตั ิ ร่ วมกัน
* กรณี ที่มีแพทย์เข้ารับการอบรมแล้ว ขอให้ส่งแพทย์คนที่สอง เข้ารับการอบรม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภายอําเภอ
13.2.2 เพื่อปรับเป้ าหมายการดําเนินงานตรวจค้นหาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับและท่อนํ้าดี ในปี 2556 จึงขอความ
ร่ วมมือในการดําเนินงานสํารวจกลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับและท่อนํ้าดี ตามแบบ CCA-OO สรุ ปผลการสํารวจส่ ง
ให้ภายใน 25 ตุลาคม 2555 เพื่อรวบรวมวางเป้ าหมายในระดับเขต
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13.2.3 การดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็ งตับและท่อนํ้าดี ขอให้ทุกอําเภอดําเนินการ ตรวจ คัดกรอง
ด้วยวิธีอลั ตร้าซาวด์ โดยประสานแผน การดําเนิ นงานร่ วมกับแพทย์ ที่เข้า รับการ ฝึ กอบรม การตรวจอัลตร้าซาวด์ ตับ
และท่อนํ้าดี พร้อมให้รายงานผลให้งาน NCD ทุกเดือนเพื่อรวบรวม ข้อมูลรายงาน ผูบ้ ริ หารต่อไป
13.4 กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
13.4.1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องห้ามขายห้ามดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ.2555
: ห้ามผูใ้ ด ขายหรื อบริ โภค เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยโรงงาน มีผลบังคับใช้ 24 ตุลาคม 2555
13.4.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง กําหนดสถานที่หรื อบริ เวณห้าม ขายหรื อบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่นของรัฐ พ.ศ.2555
: ห้ามผูใ้ ดขายหรื อบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรื อบริ เวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ยกเว้นบริ เวณที่จดั ไว้เป็ นร้านค้า หรื อสโมสร ห้ามผูใ้ ดบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรื อบริ เวณ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน ของรัฐ ยกเว้น บริ เวณที่จดั ไว้เป็ นที่พกั ส่ วนบุคคล หรื อสโมสร หรื อการจัดเลี้ยง ตาม
ประเพณี มีผลบังคับใช้ 23 สิ งหาคม 2555
13.5 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่ องกําหนดสถานที่หรื อบริ เวณห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 : ห้ามผูใ้ ด
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรื อในขณะโดยสาร อยูใ่ นรถ หรื อ บนรถ คําว่า “ทาง” และ “รถ”
หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก มีผลบังคับใช้ 8 สิ งหาคม 2555
ข้อ 3.1 ม 3.2 ม 3.3 ข้อหาความผิดตามมาตรา 31 บริ โภคในสถานที่หา้ มดื่ม ระวางโทษ มาตรา 42 จําคุกไม่เกิน 6
เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท
13.6 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่ อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรื อวิธีปฏิบตั ิในการ จ่ายเงินและแบบการ
ขอรับ เงินสิ นบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2555
13.7 การตรวจมะเร็ งปากมดลูก ปี 2555
ผลงานเฉพาะปี 2555 เป้ าหมายไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 20
* เปรี ยบเทียบฐานทะเบียนราษฎร์ ผ่านเกณฑ์ 1 อําเภอ คือ นาเยีย (ร้อยละ 22.03)
* เปรี ยบเทียบฐาน JHCIS ผ่านเกณฑ์ 3 อําเภอ คือ เมือง นาเยีย ทุ่งศรี อุดม
* เปรี ยบเทียบทั้ง 2 ฐาน
ผ่านเกณฑ์ 1 อําเภอ คือ นาเยีย
ผลงานสะสมปี 2553-2555 เป้ าหมาย ไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 60
* เปรี ยบเทียบฐานทะเบียนราษฎร์
ผ่านเกณฑ์ 6 อําเภอ คือ ม่วงสามสิ บ ตาลสุ ม ศรี เมืองใหม่ โพธิ์ ไทร สําโรง นาจะหลวย
* ผลงานสะสม สู งที่สุด (ฐานทะเบียนราษฎร์)
คือ อ.โพธิ์ ไทร ร้อยละ 67.78 อ.ม่วงสามสิ บ (67.38%) อ.นาจะหลวย (63.93%)
* เปรี ยบเทียบฐาน JHCIS

16

ผ่านเกณฑ์ 9 อําเภอ คือ ม่วงสามสิ บ ตาลสุ ม ดอนมดแดง ตระการพืชผล ศรี เมืองใหม่ โพธิ์ ไทร สําโรง นํ้า
ยืน นาจะหลวย
* เปรี ยบเทียบทั้ง 2 ฐาน
ผ่านเกณฑ์ 5 อําเภอ คือ ม่วงสามสิ บ ตาลสุ ม โพธิ์ ไทร สําโรง นาจะหลวย
14. งานพัฒนารู ปแบบบริการสุ ขภาพ
ไม่มีวาระการประชุม
15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก
ไม่มีวาระการประชุ ม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
6.1 สาธารณสุ ขอําเภอ
ปี งบประมาณ 2555 ประธานชมรมสาธารณสุ ขอําเภอจังหวัดอุบลราชธานีหมดวาระลง ปี งบประมาณ 25562557 ประธานสาธารณสุ ขอําเภอจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ คือนายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
6.2 โรงพยาบาล

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุ ม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
ลงชื่อ.........................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสิ ริพร วงศ์ตรี )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายสุ รพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
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ประธานการประชุม
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