สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายดนัย เจียรกูล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายประสพ สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลําพูน ฉวีรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. ดร.ปทมา ผองศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
7. นางวรารัตน รุงเรือง แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่
10 อุบลราชธานี
8. นายสุทธิพงษ ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
9. นางสิริพร วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
10. นางนภาพร จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
11. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
12. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
13. นายระวี แววศรี หัวหนากลุมงานนิติกร
14. นางสุภาภรณ อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15. นายปรีชา ทองมูล หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
16. นายวิชิต พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
17. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ
18. นางลําดวน ศรีขาว หัวหนางานการเงิน กลุมงานบริหารทั่วไป
19. นายบดินทร บุญขันธ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
20. นพ.สุมเมธ นิยกิจ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล
๕๐ พรรษาฯ
21. นางอัจฉรา แชมชอย แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
22. นพ.ธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
23. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
24. นพ.ชานนท พันธนิกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
25. นพ.ชัยวัฒน ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก
26. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
27. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
28. นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
29. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
30. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
31. นพ.ประวีร คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
32. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
33. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
34. นพ.สยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ

35. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
36. นพ.พิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
37. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
38. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน
39. นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
40. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
41. นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
42. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
43. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
44. นางศิวาพร เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
45. นายไพรัช จันทพันธ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
46. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
47. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
48. นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
49. นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
50. นายไพรัช จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล
51. นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
52. นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง
53. นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอสําโรง
54. นายสุทิน กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
55. นายวินัย แกวพรหม สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
56. นายชูวิทย ธานี สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
57. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
58. นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
59. นายบัณฑิต สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
60. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
61. นายชนะ หอมจันทร ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
62. นางพรทิพย สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
63. นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเหลาเสือโกก
64. นายสรพงษ ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
65. นายสันติ ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
66. นายอานันท สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
67. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
68. นางจินตนา พงษพิละ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
69. นายสันติ ฝกทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
70. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน
71. นายถนอม ผิวหอม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
72. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลวารินชําราบ
73. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน รพ.สวางวีระวงศ
74. นายประวิทย สอดศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
75. นายธนศักดิ์ ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง

76. นายสากล สีทากุล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
77. นายสุทัศน สีทน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
78. นายวรายุธ เลิศแลว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
79. นายเอกพจน อินโสม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
80. นายไชยา พรหมเกษ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
81. นายสุวิทยชัย ทองกูล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
82. นายพรทวี สุวรรณพรม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
83. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
84. นางจีระนันท นาคํา นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
85. นายปรีดา จําปาเทศ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาจะหลวย
86. นางพิชญสุดากานต รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลน้ํายืน
87. นางสุพัตรา อุทธา นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลน้ําขุน
88. นางดารณี เผาผา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางพรสิริ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางพัชราภรณศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางเนติภรณ สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นางจุฬาพร คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางจิรวัฒน สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นางสาววรุณรัตน ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
110. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
111. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
112. นางกุลชาธนันทพลินรัชตธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
113. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
114. นายสนธยา การะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
115. นางสาวรุงรัตน พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
116. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

117. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
118. นส.วีระสุดา สวัสดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
119. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
120. นายประวิทย ศิริรงั สรรคกลุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
121. นายรังสรรค ศรีลวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
122. นายวิรัตน พวงพันธ เภสัชกรปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
123. นายทวีศักดิ์ แกนสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
124. นายอังกูร แกนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
125. นางวิลาวัลย หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
126. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เขื่องใน
127. นางเกษศิรินทร ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เขื่องใน
128. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
129. นางสาวรัชนี สวางเนตร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ตาลสุม
130. นายวิระ พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
131. นายสมภพ จันทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
132. นายนิติชัย ทุมนันท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล
133. นางบุษบา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
134. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
135. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นาตาล
136. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
137. นางสาวรัตชพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.นาเยีย
138. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม
139. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม
140. นางสาวแพรพิลาส ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
141. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
142. นางลําใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กุดขาวปุน
143. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
144. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ
145. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินชําราบ
146. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
147. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
148. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สําโรง
149. นายจิรศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง
150. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร
151. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
152. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โขงเจียม
153. นายวิษณุ จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
154. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน
155. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ทุงศรีอุดม

156. นายพิทักษ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น้ํายืน
157. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน
158. นางพีรดาพัฒน พงษสร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ดอนมดแดง
159. นางเนตรนภิส พันธวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.มวงสามสิบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1. กําหนดจัดงานใตรมพระบารมี 60 ป ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผูรวมงาน
รําเทิดพระเกียรติ จํานวน 60,000 คน ณ บริเวณถนนรอบทุงศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา(รับรองรายงานการประชุม) รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย
การเงินการคลังเครือขาย
1.สถานการณการเงินการคลัง
- ณ สถานการณปจจุบันเมื่อปดบัญชี เดือนกันยายน 2558 FAI ระดับ 7 มีจํานวน 5 แหง คิด
เปนรอยละ 19 เมื่อดูผลประกอบการแลว พบวา
รพ.ขนาดใหญ
- รพ.๕๐ พรรษา และรพ.วารินชําราบ ตองพึ่งเงินเหมาจายรายหัว(UC) หลายงวด จากการทํา
แผนการเงินการคลัง ป 2559 วารินชําราบ ติดลบ 19 ลานบาท โดยมีวิธีคิดคาใชจาย คิดแบบโรงพยาบาลทั่วไป
แตวิธีคิดหมวดรายได คิดแบบโรงพยาบาลชุมชน
- รพ.ตระการพืชผล ตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิด
รพ.ขนาดกลาง
- รพ.ศรีเมืองใหม ในปงบประมาณ 2558 จากการทําแผนการเงินการคลัง ป 2558 แบบเกินดุล
แตไมดําเนินการตามแผนที่วางไว ขาดการควบคุมที่ดี โรงพยาบาลจึงมีสถานะการเงินการคลังขาดดุลเหมือนเดิม
รพ.ขนาดเล็ก
- รพ.โขงเจียม ผูบริหารสนับสนุน CF จํานวน 5ลานบาท แตหนี้ลดลงเพียง 3 ลานบาท จึงสงผล
กระทบการหนี้ระยะยาว
2. RW
เครือขายสวนใหญเรงดําเนินการดําเนินการชวงทายปงบประมาณ ทําใหจังหวัดอุบลราชธานีมี
ภาพรวมผลงานในระดับดีมาก (รอยละ 90)
3. การจัดทําแผนการเงินการคลังปงบประมาณ 2559
เครือขายจัดทําแผนขาดดุลจํานวน 11 แหง ภาพรวมติดลบ 74 ลานบาท เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ซึ่งติดลบ 81 ลานบาท
เมื่อผลประกอบการติดลบ ปงบประมาณ
2559
เครือขายตองเฝาระวังอยางเขมขนกลุม
เครือขาย ที่มีผลประกอบการระดับดี คือกลุมเครือขายขนาดกลาง ยกเวนเครือขายศรีเมืองใหม กลุมเครือขาย
ขนาดเล็ก ประกอบดวย โขงเจียม ตาลสุม ดอนมดแดง จัดทําแผนขาดดุล เมื่อดูผลประกอบการพบวา เครือขาย
เหลานี้มีหนี้สินสูง นอกจากนี้กลุมเครือขายขนาดเล็กอื่นๆ ลวนมีผลประกอบการขาดดุลทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
4.1 ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
สัปดาหรณรงคสุขภาพจิตแหงชาติ ป
ณ หอประชุม 113 ป โรงเรียนนารีนุกูล

2558 “ชีวิตดีมีสติ” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
- ติดตามงบประมาณสนับสนุนคาศึกษาเลาเรียนนักศึกษาพยาบาล
- ระหวางวันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2559 นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 เริ่มออกฝกภาคปฏิบัติทั้งใน
สวนโรงพยาบาลและชุมชน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุมงานบริหาร
การเงิน
1.การสงงบทดลอง
1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2558 หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ
รายละเอียดตามไฟลเอกสาร : สรุปการสงหนวย.xlsx
โซน 1 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ มวงสามสิบ ดอนมดแดง
- สสอ. ไมสง มวงสามสิบ เมือง
โซน 2 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ ตระการพืชผล
- สสอ. ไมสง ตระการพืชผล
โซน 3 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ นาเยีย
- สสอ. ไมสง นาเยีย
โซน 4 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ เดชอุดม นาจะหลวย
- สสอ. ไมสง บุณฑริก
ขอใหทุกแหงทําการปรับปรุงแกไขรายการ และสงขอมูลประกอบงบใหถูกตองกอนวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558 เพื่อกลุมประกันสุขภาพ สป.จะทําการดึงขอมูล ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) รายละเอียดตามไฟลเอกสาร
: คะแนนการสง
งบ กย 58.xlsx
-รพช. แมขายที่ไดคะแนนไมเต็ม 100 คะแนน มีจํานวน 6 แหง คือ นาตาล ศรีเมืองใหม สวางวีระวงศ
เดชอุดม ทุงศรีอุดม รพศ. สรรพสิทธิประสงค
-รพ.สต. ลูกขายที่คะแนนไมเต็ม 50 คะแนน มีจํานวน 16 แหง คือ เขื่องใน มวงสามสิบ 50 พรรษาฯ
ดอนมดแดง ตาลสุม เหลาเสือโกก ตระการพืชผล กุดขาวปุน โขงเจียม วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร นาเยีย
บุณฑริก เดชอุดม นาจะหลวย และทุงศรีอุดม

ขอเสนอแนะ
1. ขอให สสอ. รพช. ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบให
ทันตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทุกเดือน
2. ขอให สสอ. รพช. กําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปรผลผิดไปดวย
3. Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูกขาย ถา
คะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงนั้น
4. ควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบขอมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะดานรายได
ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้งกอนและหลังการบันทึกบัญชี ให
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง
2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน
กันยายน 2558 มีผลการประเมินดังนี้ รายละเอียดตามไฟลเอกสาร : ตารางFAI.xlsx
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 6 แหง คือ 50 พรรษาฯ ตาลสุม ศรีเมืองใหม
โขงเจียม วารินชําราบ และทุงศรีอุดม
ซึ่งจากเดิมเดือน สิงหาคม 2558 มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 9 แหง คือ
รพ.50พรรษาฯ ตาลสุม ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม สิรินธร โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ และสวางวีระวงศ
ขอเสนอแนะ
1. ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย เพื่อหาสาเหตุ
วายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผน โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหจํานวนเงินที่ไดรับจริงสอดคลองกับ
ผลงานการใหบริการหรือไม ดานรายจาย ตองควบคุม กํากับการใชจายใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง อยาง
เขมงวด
2. ขอใหโรงพยาบาลวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม มีระบบสอบทานหนี้รายตัว
ใหเปนปจจุบัน สอบทานความมีอยูจริงของหนี้สิน ระหวางเอกสารการกอหนี้ ทะเบียนคุมเจาหนี้ กับบัญชีแยก
ประเภทเจาหนี้แตละประเภท รายงานให ผอก.รพ.รับทราบ
2.2. รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือน กันยายน 2558
รายละเอียดตามไฟลเอกสาร : สถานการณเงิน.xlsx
2.2.1 แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ กันยายน
2558 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการ
ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
ขอมูลเดือนกันยายน 2558 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 3 วารินชําราบ
-51.26 ลานบาท
โซน 1 50 พรรษาฯ
-41.26 ลานบาท
โซน 4 เดชอุดม
-37.07 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
-23.50 ลานบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก น้ํายืน เขมราฐ เขื่องใน มวงสามสิบ และ
น้ําขุน สวนโรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
91.97 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ
70.16 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
67.62 ลานบาท

โซน 1 50 พรรษาฯ

59.78 ลานบาท

ขอเสนอแนะ
1. ใหกําชับการสงรายงาน 407 ประจําสัปดาห เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบํารุงโรงพยาบาล
และใหมีการตรวจสอบขอมูลกอนสง เพื่อความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ขอใหยึดขอมูลงบการเงินเปนหลัก ใหมี
ผูตรวจสอบ รับรองขอมูลกอนสง
2. ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ ควบคุม เกี่ยวกับการรับรูรายได โดยเฉพาะการรับรูเงินโอนธนาคาร
ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบแหลงที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินสงใหสวนเกี่ยวของ และ
บันทึกบัญชีรับรูทันที ใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
1. การขออนุมัติเพิ่มวงเงินการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดําเนินการ
จายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 ซึ่งตามประกาศดังกลาว ขอ 2.4
คาแรงทั้งหมดของหนวยบริการที่นํามาคํานวณกรอบวงเงินนี้ ใหใชขอมูลจากบัญชีหนวยบริการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 กรณีที่หนวยบริการกําหนดวงเงินเพิ่มเติมจากที่กําหนด รอยละ 1 ของคาแรงทั้งหมดของหนวย
บริการ ตามขอ 2.5 ใหขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนตามขอ 9 แหงขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ทั้งนี้
วงเงินที่ขออนุมัติเพิ่มเติมเพื่อมาแกปญหาเฉพาะกลุม นั้น
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินตอคณะกรรมการตามขอ 9 ตามที่กําหนด
อีกรอยละ 1 ของคาแรงทั้งหมดของหนวยบริการ เพื่อนํามาปรับในกลุมที่ไดรับผลกระทบ ทั้งนี้ไดรับ
ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคแลว ตามหนังสือโรงพยาบาล สรรพสิทธิ
ประสงค ดวนที่สุด ที่ อบ 0032.101/12529 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม: เห็นชอบตามเสนอ
5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5.2.1 นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ปงบประมาณ 2559
รัฐมนตรี ตามรายละเอียดไฟลเอกสาร: Policy_Romotor.pdf
ปลัดกระทรวง ตามรายละเอียดไฟลเอกสาร: Policy_Sopol.pdf
ถายทอดนโยบายป 59 อ.ดนัย Cascada_59 (Danai).pdf
5.2.2 แผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณ Non Uc (งบดําเนินงาน) ปงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ตามภารกิจพื้นฐานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตามรายละเอียดไฟลเอกสาร : Form_Plan
Non Uc.pdf
5.2.3 ขอมูลขอเปดหนวยบริการแหงใหม (รพ.สต) ปงบประมาณ 2559 ตามรายละเอียดไฟลเอกสาร
: Criteria_Roporsotor.xlsx
5.2.4 การจัดทําแผนคําของบประมาณ งบลงทุน และสิ่งกอสรางของหนวยบริหาร (สสจ., สสอ.) ปงบประมาณ
2559-2563 ขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงดําเนินการจัดทําแผนโดย เรียงลําดับความสําคัญ ของ
รายการ คําขอ และสงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ภายใน 5 พฤศจิกายน 2558 ตาม รายละเอียดไฟลเอกสาร :
Capital Plan 59-63.xlsx
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5.3 กลุมงานควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก รายละเอียดตามเอกสารfile : file_DHF
2. อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ รายละเอียดตามเอกสาร file : file_ 2
Evedentbase_DHF
3. การปรับเปลี่ยนการใหวัคซีนในงาน EPI. ป 2559 รายละเอียดตามเอกสาร file : File_ 3_ EPI
4. ผลการรณรงควัคซีน MR ในเด็ก 2 ปครึ่ง – 7 ป รายละเอียดตามเอกสาร file : File 3.1_
MR_26102558 และ File 3.2_Sumary MR_26102558
5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน กันยายน 2558
ขอมูลสปสช. รอยละ 99.958 รายละเอียดตามไฟล : coverageUc5809.pdf
ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.987 รายละเอียดตามไฟล : coverageUc5809.xls
2. ขอมูลจํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน รายละเอียดตามไฟล :
File_Prakan.pdf
3. สรุปแผนการเงินการคลัง ป 2559 รายละเอียดตามไฟล : result plan CFO59.xlsx
4. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการสรุป และบันทึกทางการแพทยผูปวยใน โดยทีมคณะทํางานระดับ จังหวัด
(External audit) ออกตรวจประเมินฯ ณ หนวยบริการ จํานวน ๑๙ แหง ในระหวางวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ –
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลตรวจประเมินฯจํานวน ๔ แหง ไดแก
1) รพ.น้ําขุน รายละเอียดตามไฟล : Namkul.pdf
2) รพ.๕๐พรรษา วชิราลงกรณ รายละเอียดตามไฟล : Hosp.pdf
3) รพ.พิบูลมังสาหาร Pibul_Hosp.pdf
4) รพร.เดชอุดม รายละเอียดตามไฟล : Det_Hos.pdf
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5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
การแขงขันกีฬาของแตละโซน ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558
- Sport Day วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- Sport Night วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- สีประจําโซน
โซน
สีประจําโซน
1
เขียว
2
สม
3
ฟา
4
เหลือง
5
ชมพู
6
มวง
7
แดง
- กีฬาที่แขงขัน มีทั้งหมด 12 ประเภท
- แขงขันประกวดกองเชียร ขบวนพาเหรดและเตนบาสโลบหลังพิธีเปด

5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.6.1 ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัด 6,800 ราย)
1.1) ระบบสมัครใจ เปาหมาย 2,500 ราย (เปาหมายตามการจัดสรรงบประมาณ 2,572 ราย)
ดําเนินการได 2,322 ราย คิดเปนรอยละ 90.27 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน
จํานวน 587 ราย
- คายบําบัด หลักสูตร 9 และ 15 วัน
จํานวน 1,735 ราย *
*ในระบบคายบําบัดสามารถบันทึกขอมูลในระบบ NISPA ได จํานวน 1,564 ราย
1.2) ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย
ดําเนินการได 6,804 ราย ดําเนินการเกินเปาหมาย 2,804 ราย
1.3) ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย
ดําเนินการได 805 ราย ดําเนินการเกินเปาหมาย 505 ราย
รวมทุกระบบ จํานวน 9,931 ราย
ขอเสนอแนะ...
1. ควรมีการคนหา คัดกรอองผูเสพ/ผูติดเขา ใหเขาสูกระบวนการบําบัดในระบบสมัครใจเพิ่มมากขึ้น
2. ในการคนหา คัดกรอง ควรมีการตรวจสอบใหชัดเจนเพื่อแยกผูปวยรายเกาออก
5.6.2 การควบคุมตัวยาและสารเคมี รายละเอียดตามไฟล : Report_Drugs58.pdf
5.7 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑสุขภาพ
กําหนดวันชําระคาธรรมเนียม,ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดําเนินการสถานพยาบาล และราน
ยา ทุกประเภท/สถานที่ผลิตยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2559 สําหรับผูรับอนุญาตฯที่สะดวก สามารถเลือก
รับบริการได รายละเอียดตามไฟล : file premium_pasat.pdf
2. งานอาหารปลอดภัย
2.1 คณะผูตรวจประเมินจากสํานักอาหารสํานักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนม (ที่เขาโครงการนมโรงเรียน) ณ บริษัทธวัชฟารมจํากัด
อ.วารินชําราบ วันที่ 4 พ.ย. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2.2 วันที่ 6 พ.ย. 58 เวลา 13.30 - 16.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ณ หองประชุม จินดารัตน (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
2.3 วันที่ 26 พ.ย. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินสถานประกอบการ ตัวแทนจังหวัดเพื่อคัดเลือก
ใหเขารับรางวัล อย. ควอลอตี้อวอรดส ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอกรองมาลี ต.สระสมิง อ.วารินชําราบ
3. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา
การอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา (วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย , วัสดุการแพทย, วัสดุทันตกรรม และ
วัสดุเอ็กซเรย) ปงบประมาณ 2559
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5.8 งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ไมมีวาระการประชุม

5.9 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
5.9.1.รับสิ่งสนับสนุนผังหมอครอบครัวไดที่กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดตามไฟล : Allowcate_FCT.pdf
5.9.2. สงคลิปวีดีโอผลการดําเนินงานโดยทีมหมอครอบครัวทุกระดับ ที่กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน
5.9.3 สงรายงานขอมูลพื้นฐานการดําเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว FCT) ปงบประมาณ 2559 ภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน รายละเอียดตามไฟล : Data base _FCT ป59.xls
9.5.4 สงขอมูลบุคลากรในการจัดทําไดอารี่สาธารณสุข ป 2559 ที่ รับ-สง กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ
อีเมล suesat7177@gmail.com ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามไฟล : Diary ป 59.xlsx
9.5.5 ดาวนโหลดรายละเอียดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ไดที่ รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ website www.ubon health
news.com
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5.10 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5.10.1 งานพัฒนาวิชาการและการวิจัย
กลุมงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ รวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสภาวิจัยแหงชาติ
(วช.) จะจัดประชุม วิชาการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสาธารณสุข ไดมีการพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการ และ การวิจัย โดยจัดอบรมหลักสูตร “นักวิจัยหนาใหม ” ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม
2558 สถานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการสนับสนุนหลักสูตรจาก สภาวิจัยแหงชาติ หลักสูตรผานการ
รับรองจากสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) และมีใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐาน สภาวิจัยแหงชาติ (วช.)
โครงสรางหลักสูตรภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ รวม 40 ชม. ผลลัพธจากการอบรม... กลุมเปาหมายมีหัวขอในการ ทํา
วิจยั อยางนอยคนละ 1 เรื่อง สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) รับพิจารณา สนับสนุนทุนวิจัยในเดือนมกราคม และผลงาน
วิจัยทุกเรื่อง จะเขาสูกระบวนการคลินิกวิจัย ตามที่กําหนดใน แผนปฏิบัติงาน กลุมเปาหมายคือ บุคลากรผูมีความ
สนใจ พัฒนางานจํานวน 80 คน สนับสนุนงบประมาณการอบรม ยกเวนคาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยง เบิกตน
สังกัด รายละเอียดจะแจงเวียนใหทราบภายหลัง
5.10.2 งานมหกรรมวิชาการ HA
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯรวมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จะดําเนินการจัด
มหกรรมวิชาการ HA ภายใตแนวคิด “จินตนาการสรางสรรคคุณภาพ” ประจําปงบประมาณ 2559 ระหวางวันที่
16-17 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุม 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพศ.และ รพช.ทุกแหง รวม 300 คน จํานวนผลงานวิชาการที่
รวมคัดเลือกและประกวดสงมาทั้งหมด 176 เรื่อง โดยจะมีการประชุมคัดเลือก ผลงานเพื่อเขาสูเวทีมหกรรม
คุณภาพตอไป
5.11 กลุมงานทันตสาธารณสุข
1. ทันตบุคลากรไดรับเกียรติบัตรบุคคลดีเดนดานทันตสาธารณสุขงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ในโอกาสคลายวันพระราชสมภพ 115 ป 21 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี มีรายชื่อดังนี้
1. ทพญ.ขนิษฐา นามบุตร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.เขื่องใน
2. นางสายทอง แกวกนก จพ.ทันตฯชํานาญงาน รพ.สรรพสิทธิประสงค
3. นางอัจจิมา บุญสง
จพ.ทันตฯชํานาญงาน รพ.สต.บัววัด อ.วารินฯ

4. นางสายพิณ สุวรรณศรี ผช.ทันตกรรม

รพ.สต.หนองไขนก อ.มวงสามสิบ

2. สมาคมทันตาภิบาลแหงประเทศไทย แจงผลการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเดน ประจําป 2558 ไดแก
นางอัจจิมา บุญสง ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บัววัด อ.วารินชําราบ โดยจะมีพิธีมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรในการ
ประชุมวิชาการสมาคมฯ ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง
จังหวัดเลย
3. สรุปผลกิจกรรมรณรงควันที่ 21 ตุลาคม 2558 จังหวัดอุบลราชธานี สรุปจํานวนผูมารับบริการดังนี้
1. ผูมาขอรับบริการทั้งหมด 3,3
01 คน
2. ผูไดรับบริการ
2,6
05 คน
3. ใหทันตสุขศึกษา
3,
068 คน
4. อุดฟน
536 คน
5. ถอนฟน
633 คน
6. ขูดหินปูน
472 คน
7. เคลือบหลุมรองฟน
177 คน
8. อื่นๆ
67
0 คน
4. งานพอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุงศรีอุดม
- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ออกปฏิบัติงาน ณ บานโคกสวาง ม.3 ต.โคกสวาง อ.สําโรง
5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
1. ผลการดําเนินงาน ควบคุมเบาหวาน เดือน ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล: NCD_รายงาน กวป
ตค 58.pdf
2. ผลการดําเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. แผนการออกตรวจจอประสาทตาเสื่อมในผูปวยเบาหวาน เดือน พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตาม
ไฟล: DR.xlsx
4. สัปดาหรณรงคตรวจสุขภาพประชาชน
เนื่องดวยวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกป ถูกกําหนดใหเปนวันเบาหวานโลก ในปนี้ สํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี จึงไดกําหนดให เดือน พฤศจิกายน เปนเดือนแหงการตรวจสุขภาพประชาชน
เนนการตรวจคัดกรองเบาหวาน และ วัดความดันโลหิต ในกลุมประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป เปาหมายดําเนินงาน
ไมต่ํากวา รอยละ 80
และกําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ดวยไฟล excel สวน
การบันทึกขอมูลใน 43 แฟม ใหดําเนินงานภายในเดือนธันวาคม 2558
5.13 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ไมมีวาระการประชุม
5.14 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไมมีวาระการประชุม

5.15 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ

ไมมีวาระการประชุม

5,16 กลุมงานบริการสุขภาพ
1. โครงการสภานิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ดวยสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีกําหนดการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติพบ
ประชาชน ในวันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไดมอบหมายภารกิจ
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1.1 จัดรถพยาบาลพรอมเจาหนาที่พรอมทีมแพทย ติดตามคณะดังกลาวในวันอาทิตยที่
1 พฤศจิกายน 2558 โดยใหพรอมที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เวลา
08.30 น. งานบริการสุขภาพได
ประสานงานขอรับการสนับสนุนรถพยาบาล จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค รายละเอียดตามไฟล
:
Agenda_Sonochor.pdf
1.2 จัดตั้งหนวยแพทย เพื่อใหบริการประชาชนที่ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก อ.สิรินธร ใน
วันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2558 กลุมเปาหมายจํานวน 500 คน งานบริการสุขภาพไดประสานงานขอรับการ
สนับสนุนหนวยแพทย จากโรงพยาบาลสิรนิ ธร (กําหนดการตามไฟลแนบ)
1.3 จัดตั้งหนวยแพทย เพื่อใหบริการประชาชน ณ จุดผอนปรนทางการคาชองอานมา อําเภอน้ํา
ยืน ในวันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2558 กลุมเปาหมายจํานวน 50 คน งานบริการสุขภาพไดประสานงานขอรับ
การสนับสนุนหนวยแพทย จากโรงพยาบาลน้ํายืน
2. การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (BIKE FOR DAD)
รัฐบาลกําหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
( BIKE
FOR DAD) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม
2558 โดยมีการปรับเปลี่ยนเสนทางโดยใชถนนเสนรอบเมือง และกําหนดจุดพักเพื่อจัดกิจกรรม ณ ทุงศรีเมือง
รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับภารกิจหนวยปฐมพยาบาลตาม
เสนทาง ซึ่งทางงานบริการสุขภาพจะไดประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการตอไป
รายละเอียดตามไฟล: Detail_ Bike for dad.pptx และ ไฟล: Province_Bikefor Dad.pdf
3. การแขงขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6 (กันเกรา เกมส)
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6 (กันเกรา เกมส) โดยกําหนดจัดการแขงขันในระหวางวันที่ 8-18 มกราคม 2559 มีชนิดกีฬาที่แขงขัน
จํานวน 28 ชนิดกีฬา หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับมอบหมายภารกิจหนวย
แพทยประจําสนามแขงขัน โดยงานบริการสุขภาพจะไดเชิญผูรับผิดชอบจากโรงพยาบาลทุกแหงมาประชุมชี้แจง
ภายในเดือน พฤศจิกายน ตอไป รายละเอียดตามไฟล: Agenda_kunkrow Games.pdf
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
ไมมีวาระการประชุม
6.2 สาธารณสุขอําเภอ
รวมงานกฐิน วันที่
เปนประธาน

7 พฤศจิกายน 2558 อําเภอเดชอุดม โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ประชุม VDO Conference ทานปลัดกระทรวง
7.2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ทานผูตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี
ปดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

