สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10/2556
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายประสพ สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายลําพูน ฉวีรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางลัดดาวัลย คุณวุฒิ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6. นางจิรังกูร ณัฐรังษี
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
7. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
8. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหาร
9. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
10. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
11. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
12. นางสุภาภรณ อุตมัง
หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13. นางหรรษา ชืน่ ชูผล
หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
15. นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
16. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน
17. นายระวี แววศรี
หัวหนากลุมงานนิติการ
18. นายวิชิต พุมจันทร
หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
19. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
20. นพ.ดนัย เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
21. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
22. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
23. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
24. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
25. นพ.ลิต แสงแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
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26. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา
27. นพ.วีระชน ทวีศักดิ์
28. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต
29. นพ.พัฒนา ตันสกุล
30. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ
31. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
32. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
33. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ
34. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
35. นพ.นนทพงษ ยศวิจติ ร
36. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ
37. นายอดุลย วรรณชาติ
38. นายสมัย พูลทอง
39. นายยุรวัฒ ทองผา
40. นายธนายุทธ ศรไชย
41. นายศิวาภรณ เงินราง
42. นายประกอบ ศรศิริ
43. นายสัมพันธ กุลพร
44. นายณรงค แผลงศร
45. นายไพรัช จันทพันธ
46. นายประวิทย พันธจูม
47. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
48. นายมัธยม สุพัฒน
49. นายวินัย แกวพรหม
50. นายพีระพล เดชบุญ
51. นายชวน จันทรเลื่อน
52. นายสมบัติ มูลศรี
53. นายชนะ หอมจันทร
54. นางพรทิพย สมวัน
55. นางพัชรา เดชาวัตร
56. นายสรพงษ ขลุยเงิน
57. นายสันติ ศรัทธาพันธ
58. นายอานันท สิงคิบุตร
59. นายสันติ ฝกทอง
60. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
รองผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
ผช.สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน โรงพยาบาลนาตาล
เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน
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61. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
62. นายคมกริช พิมพกัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
63. นายจํารัส พรมบุญ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
64. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
65. นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
66. นายสุทัศน สีทน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
67. นายวรายุธ เลิศแลว
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
68. นายเอกพจน อินโสม
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
69. นายไชยา พรหมเกษ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
70. นายสุวิทยชัย ทองกูล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
71. นายจิตร มั่งมี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
72. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
73. นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นายปญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางอุษณีย เกิดมี
78. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางจุฬาพร คํารัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นายกิตติพศ ดําบรรพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางจิรวัฒน สุสิงห
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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96. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
97. นายสนธยา การะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
98. นางสาวรุงรัตน พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
99. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
100. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
101. นายอังกูร แกนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
102. นางวิลาวัลย หลักเขต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
103. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
104. นายภูรภิ ัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
105. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
106. นายวิระ พวงจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
107. นายสมภพ จันทรเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข
108. นายสุพล การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
109. นางบุษบา การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
110. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
111. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
112. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
113. นางสาวรัตชพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
114. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
115. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
116. นางสาวแพรพิลาส ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุข
117. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
118. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
119. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
120. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
121. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
122. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
123. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข
124. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
125. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
126. นายชํานาญ เหลากลม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
127. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
128. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
129. นายวิษณุ จํารูญพงษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
130. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.เขื่องใน
รพ.ตาลสุม
สสอ.ตาลสุม
สสอ.โพธิ์ไทร
รพ.นาตาล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.เขมราฐ
รพ.นาตาล
สสอ.นาตาล
สสอ.เขมราฐ
รพ.ศรีเมืองใหม
สสอ.ศรีเมืองใหม
รพ.กุดขาวปุน
รพ.กุดขาวปุน
รพ.กุดขาวปุน
รพ.โพธิ์ไทร
สสอ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.นาเยีย
สสอ.สําโรง
สสอ.สําโรง
สสอ.สิรินธร
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.น้ํายืน

5

131. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
132. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
133. นายพิทกั ษ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
134. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
135. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน

สสอ.ตาลสุม
สสอ.ทุงศรีอุดม
รพ.น้ํายืน
สสอ.น้ําขุน
รพ.นาเยีย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับ ทุกโรงเรียนที่ไดรับรางวัลในวันนี้
1.2 ยุทธศาสตรการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2557
1.4 การบันทึกขอมูลรายรับ รายจาย
1.5 หลายๆ เครือขายใชจายเกินแผนสูงมาก 40-60 ลาน สวนใหญเปนคาจาง
1.6 จะติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวง 44 ตัว ระดับเขต 6 ตัว ซึ่งจะติดตามใน
ยุทธศาสตรที่ 3 กอน และจะนํา FTE มาเปนเครื่องมือในการคํานวณอัตรากําลัง รวมไปถึง Back office
1.7 ติดตาม Unit cost ในแตละแหงเปนอยางไร ซึ่งในสัปดาหที่ 3 ของเดือนจะประชุมเพือ่ หาขอสรุป
กอนการประชุม กวป.
1.8 ตัวชี้วดั ในยุทธศาสตรที่ 1,2,3 แตละตัวตองมี Baseline data
1.9 ตัวชี้วดั ปงบประมาณ 2557 ของ สสจ. คือ รพ.สต
1.10 ใหทุกอําเภอ ติดตามควบคุม กํากับ รายรับจากระบบการจายตรง
ขอสั่งการ:
1. ประชุมการเงินการคลัง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
2. ในเดือนธันวาคม 2556 หนวยงานตรวจสอบจากภายนอก(สตง.)จะมีแผนตรวจสอบการ
ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นคาเสื่อม และ ประเด็นดานการสงเสริม
ปองกัน ซึ่งวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 จะเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพรอม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผา นมา
3.1 ติดตามสถานการณการเงินการคลัง เครือขายบริการขนาดใหญ กลาง เล็ก เปรียบเทียบกับ
จังหวัดใกลเคียง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคอุบลราชธานี
แจงใหทุกโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงรับเสื้อผาคนไขกลับ
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
วันที1่ -7 พฤศจิกายน 2556 เปนสัปดาหรณรงคสุขภาพจิตแหงชาติ ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี(เดิมชื่อศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี)
ประชาสัมพันธการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานสวนภูมิภาค ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ปรับเปลี่ยนชื่อเปน
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
ขอสั่งการ: มอบ ดร.วิโรจน ประสาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
มอบหัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐาน ประสานของบประมาณในสวนของ อสม.
ใหรีบทําโครงการเสนอขอ โดยให นพ.สสจ.อบ.เปนผูเสนอโครงการ ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี((เดิมชื่อศูนยวศิ วกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี)เปนผูเห็นชอบโครงการ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด(อ.ประสพ) ขอความอนุเคราะหสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10
อุบลราชธานีเรื่องการติดตั้งวิทยุสื่อสาร
ขอสั่งการ: มอบ นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง ทําเรื่องขอสนับสนุนจากสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10
อุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.1 การสงงบทดลอง
ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2556 สงภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ที่เวป hfo56.cfo.in.th
ขอเสนอแนะ
1. ขอให สสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบใหทัน
ตามกําหนด
2.ขอให สสอ./รพช. กําชับผูเกีย่ วของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชีที่กําหนด กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอ ผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปรผลผิดไปดวย
3.เมื่อสงงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2556 ใหทั้งแมขายและลูกขาย ทําการปดบัญชีประจําป งปม.
2556

7

4.ขอให รพช. / สสอ. / รพ.สต. ดําเนินการบันทึกบัญชีป งปม.2557 ตามผังรายการบัญชีทมี่ ีการปรับปรุง
และใหดําเนินการบันทึกบัญชีตามรายการที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม เมื่อระบบเปดใหทําการสงขอมูลจะแจงให
ทราบอีกครั้ง
5.ปงปม.2557 การพัฒนาระบบขอมูลบัญชี ไดกาํ หนดแผนดําเนินการ โดยจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพขอมูลทุกเดือนกอนสง
1.2. การเฝาระวังการเงินการคลัง
1.แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล (ตามตารางวิกฤต7ระดับ.xlsx)
ประจําเดือน กันยายน 2556 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้
1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จากเดือนสิงหาคม จํานวน 12 แหง ลดเหลือ 6 แหง คือ
-โซน 1 ไมมี
-โซน 2 เขมราฐ กุดขาวปุน โพธิ์ไทร
-โซน 3 สิรินธร สําโรง พิบูลมังสาหาร
-โซน 4 ไมมี
2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ วารินชําราบ นาจะหลวย ทุงศรีอุดม น้ํายืน
3.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ เขื่องใน มวงสามสิบ 50 พรรษาฯ ดอนมดแดง ตาลสุม
ตระการพืชผล นาตาล ศรีเมืองใหม โขงเจียม บุณฑริก เดชอุดม เมื่อมีการปรับปรุงปดบัญชีประจําเดือนกันยายน
2556 ผลการประเมินวิกฤติ ระดับ 7 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจงใหทราบอีกครั้ง
2.รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือนกันยายน 2556 (ตามสถานการณเงิน.xlsx)
แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ กันยายน 2556 เกี่ยวกับ
เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมินการเงิน
การคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง
จากขอมูลเดือน กันยายน 2556 พบวา
-โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากทีส่ ุดเรียงตามลําดับ คือ
- โซน 3 วารินชําราบ
-51.73
- โซน 1 50 พรรษาฯ
-44.87
- โซน 2 ตระการพืชผล
-31.43
- โซน 2 เดชอุดม
-28.54
-โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก, ทุงศรีอุดม
-โรงพยาบาลที่มีเจาหนีก้ ารคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
- โซน 4 เดชอุดม
76.80
- โซน 2 ตระการพืชผล
70.13
- โซน 1 50 พรรษาฯ
64.16
- โซน 3 วารินชําราบ
62.31
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2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 ขอเชิญผูที่สนใจขอทุนวิจัยจากสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เขารวมสัมมนาเรื่อง ระบบการยื่นขอ
ทุนวิจยั จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service for National Research Management System) แกหนวยงานวิจัย
และนักวิจยั ทัว่ ประเทศ โดยเริ่มใชกับการขอทุนวิจัยแบบมุงเปา ปงบประมาณ 2557 รอบ 2 (ตนปงบประมาณ
2557)โดยจัดสัมมนาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา
ออคิด เวลา 08.30 – 16.30 น.
2.2 แผนการเงินการคลังของเครือขายบริการ
2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการป ๒๕๕๗
ใหเครือขายทุกแหงสงแผนปฏิบัติการ คปสอ.(Single Plan)ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
2.4 การจัดทําแผนปฏิบัติการป ๒๕๕๗
ใหเครือขายทุกแหงสงแผนปฏิบัติการ คปสอ.(Single Plan)ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
2.5 สํานักงานปลัดกระทรวง แจงแนวทางการดําเนินงานระบบรายงาน ๐๑๑๐ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้
2.5.1 สถานบริการสุขภาพไมตองสงรายงานขอมูล ๐๑๑๐ รง.๕ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนตนไป
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดําเนินการจัดทําขอมูลในรูปแบบรายงาน ๐๑๑๐ รง.๕ จากขอมูล
ผูปวยรายบุคคล ๒๑ แฟม และ ๔๓ แฟม
2.5.2 สถานบริการสุขภาพและ สสจ.ยังสามารถเขาไปดูขอมูลตามแบบรายงาน ๐๑๑๐ รง.๕ รวมถึงผล
การวิเคราะหขอ มูลในรูปแบบดัชนีตางๆได โดยขอมูลดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน ประมาณ ๒ เดือน
2.6 สรุปผลการประเมินการบันทึกคาเสื่อม(เฉพาะที่มีสถานะยังไมดําเนินการและอยูร ะหวางกําหนดคุณลักษณะ)
ขอสั่งการ: 1.ใหดําเนินการเรือ่ ง DHS (District Health System) ตอ โดยใชกระบวนการ นสค.(นักสุขภาพ
ครอบครัว) ในการดูแลผูปวยเรื้อรัง
2. เปลี่ยนแปลงงบคาเสื่อม เดิมจัดสรร 50% ปรับเปน 80% ขอใหทกุ เครือขายจัดทําแผนแบบ single
plan ซึ่งจะทําหนังสือเชิญประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
3. ขอรายชื่อผูที่ปฏิบตั ิงานเรื่องคาเสื่อมใน รพ.ศรีเมืองใหม,ทุงศรีอดุ ม,บุณฑริก จะเพิ่มพิจารณา
เงินเดือน 0.5%
3.กลุมงานควบคุมโรค
3.1 สสจ.อุบลราชธานี รวมกับ รพศ. จัดทีมแพทย และเจาหนาที่ออกตรวจคัดกรอง โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ในกลุม ชายรักชาย วันเสารและอาทิตยที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ อ.นาตาลและเขมราฐ
3.2 สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี
ขอสั่งการ : มอบหมายกลุมงานควบคุมโรคสํารวจพื้นทีน่ ้ําทวม เนื่องจากขณะนี้น้ําเริม่ เนา มีมาตรการควบคุมโรค
หลังน้ําทวมอยางไร จุดอพยพเหลือมากนอยเพียงใด
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4.กลุมงานประกันสุขภาพ
4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน กันยายน ๒๕๕๖
ขอมูลสปสช. รอยละ ๙๙.๙๓๐ ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ ๙๙.๙๙
4.2 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และ รายเดือน รายละเอียดตามไฟล
NO.1_Prakan
ขอสั่งการ: 1.ติดตามProgram E-claim ในเดือนถัดไป
2.ระบบ Clearing House ที่ระดับจังหวัดไมมีแลว ใหติดตามจายกันเอง ใหนดั ประชุม ผูแทนรพช.
สสอ. และ รพ.เอกชน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อกําหนดขอตกลงรวมกันและถือปฏิบัติตอไป
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
1. ผลการบําบัดผูปวยยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือนกันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล file_kanpat
2. ผลการดําเนินงานตามโครงการรณรงคผาตัดตอกระจกในผูสูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ
2556 แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โครงการรณรงคผาตัดตอกระจกในผูสงู อายุ ปงบประมาณ 2556 (คา
พาหนะในการเดินทางมารับการผาตัดระหวางเดือนตุลาคม-กันยายน 2556 )
3. โครงการ TO BE NUMBER ONE ขอเชิญสถานศึกษาเขารวมแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รายละเอียดดังนี้...
1.การแขงขันแบงเปน 3 รุน ไดแก รุน Junior อายุ 6-9 ป รุน Pre-Teenage อายุ 10-14 ป และรุน Teenage
อายุ 15-21 ป
2.การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ หางสรรพสินคา
เดอะมอลล จ.นครราชสีมา
3.ขอความรวมมือ สสอ.และ รพช.ทุกแหง ไดประชาสัมพันธใหสถานศึกษาที่สนใจ สอบถามรายละเอียด
และสมัครเขารวมประกวดเปนตัวแทนระดับจังหวัด ไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่
15 ตุลาคม 2556 โทรศัพท 045-262692-98 ตอ 3210 , คุณรัชนีพร 084-4735320, คุณนภัทร 086-3973343
6. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
6.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2556
การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2556 กําหนดจัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ 4 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สีประจําโซน
โซน 1 สีเหลือง โซน 2 สีเขียว โซน 3 สีสม
โซน 2 สีฟา โซน 5 สีชมพู(รพ.พระศรี)
โซน 6 สีมว ง (รพ.สปส)
โซน 7 สีแดง (สสจ.อบ.และศูนยวิชาการอื่นๆ)
การแขงขันหลังพิธีเปดการแขงขัน กําหนดแขงขันเตนบาสะโลบ 12 นาที
6.2 การจัดการแขงขัน “หมอหงวน มินิมาราธอน”
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 10 อุบลราชธานี กําหนดจัดการแขงขันมินิมาราธอน “หมอ
หงวนมินิมาราธอน เสนทางสุขภาพ มิตรภาพบําบัด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชิดชูเกียรติ นายแพทยสงวน นิตยา
รัมภพงศ ผูบุกเบิกและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย และกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกาย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 05.30 น. ณ ศูนยประชุม OTOP องคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธให
ผูบริหารและบุคลากรในสังกัด สมัครเขารวมกิจกรรมดังกลาว ในระหวางวันที่ 1 พ.ย. 56 ถึง 15 ธ.ค. 56 โดยมี
กิจกรรมดังนี้
1.เดินวิง่ เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร (ไมเสียคาสมัคร)
2.วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร คาสมัครทานละ 200 บาท
3. จักรยานทางเรียบ ระยะทาง 65 กิโลเมตร คาสมัครทานละ 200 บาท
7.กลุมงานคุมครองผูบริโภค
งานเวชภัณฑ
1. กํา หนดจัด ประชุ ม คณะอนุ กรรมการสถานพยาบาล จัง หวัด อุ บลราชธานี ครั้งที่ 3/2556 ในวัน ที่ 19
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.30 – 16.00 น.
2. กําหนดวันชําระคาธรรมเนียม,ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดําเนินการสถานพยาบาลและธุรกิจ
รานยาทุกประเภทจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2556 สําหรับผูรับอนุญาตที่สะดวก สามารถเลือกรับ
บริการได ดังนี้
วัน เดือน ป
สําหรับผูรับอนุญาตในอําเภอ
สถานที่ใหบริการ
ที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ณ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
1 ตุลาคม – ๒๗ ธันวาคม 2556
เภสัชสาธารณสุข
ทุกอําเภอ
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
(ในวัน และเวลาราชการ)
อุบลราชธานี
หองประชุมสํานักงาน
ผูบังคับบัญชา
7 พฤศจิกายน 2556
เฉพาะ ผูปฏิบัติงานใน
อาคารตึกอํานวยการ
เวลา 13.30 – 15.00 น.
โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิ
ประสงค
หองประชุม
วันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2556
พิบูลมังสาหาร ,สิรินธร,โขงเจียม,
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เวลา 13.30 – 15.00 น.
สวางวีระวงศ
พิบูลมังสาหาร
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13 – 14 พฤศจิกายน 2556
เวลา 13.30 – 15.00 น.

เฉพาะ ผูปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ

วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น.

เดชอุดม, บุณฑริก, น้ํายืน,น้ําขุน,
นาจะหลวย, ทุงศรีอุดมและนาเยีย

วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น.

เขื่องใน, มวงสามสิบ

วันเสารที่ 30 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, เขมราฐ,
ศรีเมืองใหม,กุดขาวปุนและนาตาล

หองประชุมฝายการพยาบาล
ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
หองประชุม อสม.รวมใจ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดช
อุดม
หองประชุม
โรงพยาบาลเขื่องใน
หองประชุมชมรมอสม.
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ตระการพืชผล

3. สุขภาพดี วิถีอนิ ทรีย : กลุมงาน คบส. และ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ออกสัญจรรวมกับสื่อสรางสุข
อุบลราชธานีเพื่อใหความรูแกประชาชนเรือ่ งการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางถูกตอง และประสานความรวมมือ
เรื่องการพัฒนาสูสังคมเกษตรอินทรีย โดยรวมกับสื่อสรางสุขอุบลราชธานี ในอบรม “การทําหนังสัน้ รูเทาทัน
สารเคมีทางการเกษตร” โดยกําหนดจัดอบรม 5 รุน ดังนี้
1.รุนที่ 1 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 : บานคูเมือง อําเภอวารินชําราบ
2.รุนที่ 2 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 : บานโนนศิริ อําเภอพิบูลมังสาหาร
3.รุนที่ 3 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 : บานดงยาง อําเภอเขื่องใน
4.รุนที่ 4 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 : บานจานตะโนนและบานดงบัง อําเภอเมือง
5.รุนที่ 5 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 : อยูระหวางพิจารณา (ระหวาง ตําบลมวงใหญ อําเภอ
โพธิ์ไทร กับ ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล)
8.งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
มูลนิธิการแพทยฉุกเฉินจะจัดการประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทยฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระลึก
ถึงผูกอตั้งมูลนิธิ และสรางขวัญกําลังใจผูป ฏิบัติงานการแพทยฉกุ เฉิน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา
๐๘.๐๐ น.เปนตนไป ณ หองประชุม ศูนย OTOP
ขอสั่งการ: นโยบายการดําเนินงานปนี้จะลดบทบาทการรับบริจาคโลหิตลง เนื่องจากไมใชภารกิจของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในอนาคตจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ ทีอ่ ยูรอบๆเพื่อจัดหาโลหิตไว
ใชเอง
9.กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไมมีวาระการประชุม
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10. งานทันตสาธารณสุข
10.1.แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณสงเสริมปองกัน PP Basic Service (Dental จํานวน 10 บาท/ปชก.ทุก
สิทธิ) ป 2557 รายละเอียดตาม File แนวทาง PP Dental57.pdf
10.2. กําหนดการจัดประชุมวิชาการและประกวดผลงานเดนดานทันตสาธารณสุข ประจําป 2556 วันที่ 5
พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพศ.สรรพสิทธิประสงค มีผลงาน
วิชาการดานทันตสาธารณสุข สงเขารวมการประกวดทั้งหมด 37 เรื่อง รายละเอียดตาม File รายชื่อผลงานวิชาการ
ทันตสาธารณสุข 56.doc
10.3 กําหนดการออกประกวดตนแบบการดําเนินงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. ป ๒๕๕๖ ดังนี้
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น. รพ.สต.ตบหู อ.นาจะหลวย
- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

เวลา 13.00 – 16.30 น. รพ.สต.คูเมือง อ.วารินชําราบ
เวลา 09.00 – 12.00 น. รพ.สต.ดอนใหญ อ.ศรีเมืองใหม
เวลา 13.30 – 16.30 น. รพ.สต.แขม อ.เขื่องใน

10.4 แผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน
แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 หมูที่ 4 บานฟาหวน ต.แกงเค็ง อ.กุดขาวปุน
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 หมูที่ 2 บานโสกชัน ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร
สรุปผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม
1. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมรณรงคจัดบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ
21 ตุลาคม 2556 ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รายละเอียดตาม File รายงาน
กิจกรรม 21 ตุลาคม.xls
2. หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกใหบริการผูตองขังในเรือนจํากลางจังหวัดอุบลราชธานี ผลใหบริการดังนี้
ตรวจฟน 65 ราย ถอนฟน 37 ราย อุดฟน 6 ราย ขูดหินปูน 14 ราย ทันตสุขศึกษา 120 ราย
ขอสั่งการ: 1.ขอดู Baseline data
2.หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ปนี้ยกเลิกภารกิจ อาจดําเนินการเปนกรณีพเิ ศษเทานัน้ ขอใหพื้นที่
ดําเนินการอยางเต็มที่
11.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 จะมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักจัดการงานทัว่ ไปโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงแรมบานสวน อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุมเปาหมาย คือนักจัดการงานทั่วไปและผูปฏิบัติหนาที่เปน จนท.พัสดุ รวมจํานวนรพช.ละ 3 คน
2. ขอใหโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงแจงใหบุคลากรในสังกัดยื่นแสดง
ความจํานงเพือ่ ลาศึกษาหรือฝกอบรม ประจําปการศึกษา 2557 โดยขอใหตนสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและคัด
กรองเบื้องตนจากคณะกรรมการระดับอําเภอ รวบรวมสงกลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ภายในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2556 เพื่อนําเขาพิจารณาโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดตอไป
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12.ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12.1 รายงานสถานการณการสงขอมูล 43 แฟม มกราคม-ตุลาคม 2556
12.2 รายงานคุณภาพขอมูล OP กรกฏาคม- กันยายน 2556
12.3 รายงานปริมาณการสงขอมูลเปาหมายประชากร ปงบประมาณ ๒๕๕๗
13.กลุมงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี
14.กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
แผนการออกประกวดหมูบา นจัดการ ตําบลจัดการสุขภาพ ชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับจังหวัด
ดูรายละเอียดไฟล Plan_Muban
15.กลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
1. กลุมงาน NCD จะออกประชุมสัญจร การพัฒนาคุณภาพขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง ใน 21/43 แฟม ใน
หวงระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2556 รายละเอียดไดแจงทางระบบหนังสือเวียนแลว
2. กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการพัฒนาบุคลากรในการเยี่ยมบานผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายที่ไดรบั การรักษาดวยวิธีลางไตทางชองทองอยาตอเนื่อง (CAPD) ดังนี้
วัน เดือน ป
สถานที่
โซนที่
6 พฤศจิกายน 2556
หองประชุม รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
1
8 พฤศจิกายน 2556
หองประชุม รพร.เดชอุดม
4
13 พฤศจิกายน 2556
หองประชุม รพ.ตระการพืชผล
2
15 พฤศจิกายน 2556
หองประชุม รพ.วารินชําราบ
3
3. งานมะเร็ง
3.1 การดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปงบประมาณ ๒๕๕7ปงบประมาณ 2557 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนตัวชี้วัด
QOF(Quality and Outcome Framework) ซึ่ง สปสช.จะตัดยอดผลงาน ณ 31 มีนาคม 2557ผลงานสะสม 5 ป ( ป
2553-2557 ) เปาหมายไมตา่ํ กวา รอยละ 80 ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ณ 25 ตุลาคม 2556 รอยละ 77.82
3.2 การดําเนินงานโครงการตรวจงานมะเร็งตับและทอน้ําดี
ขอใหแตละพืน้ ที่สาํ รวจกลุม เสี่ยงมะเร็งตับและทอน้ําดี ป 2557 เพิ่มเติม ตามแบบฟอรม CCA ooสวนทีมจังหวัด :
กลุมงาน NCD รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค จะเริ่มออกใหบริการตรวจอัลตราซาวดเพื่อคัด
กรองมะเร็งตับและทอน้ําดีรวมกับพื้นที่ ประมาณเดือนมกราคม 2557
16.งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
ไมมีวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
1.1 สาธารณสุขอําเภอ ไมมี
1.2 โรงพยาบาล :
12.1จังหวัดอุบลราชธานีไดรับคัดเลือกไปศึกษาตอหลักสูตร นบส. ในระหวางเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม
2557 จํานวน 2 คนคือ
- ผอ.รพ.๕๐ พรรษาฯ
- ผอ.รพ.เขื่องใน
12.2 แจงโรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเปน โรงพยาบาลทั่วไปคือ
- รพ.๕๐ พรรษาฯ
- รพร.เดชอุดม
- วารินชําราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

