สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2556
วันที่ 29 พฤศจิกายน 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. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
7. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหาร
8. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
9. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
10. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
11. นางสุภาภรณ อุตมัง
หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12. นางหรรษา ชืน่ ชูผล
หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
14. นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
15. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน
16. นายระวี แววศรี
หัวหนากลุมงานนิติการ
17. นายวิชิต พุมจันทร
หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
18. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
19. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
20. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
21. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
22. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
23. นพ.ลิต แสงแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
24. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
25. นพ.วีระชน ทวีศักดิ์
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
26. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
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27. นพ.พัฒนา ตันสกุล
28. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ
29. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
30. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
31. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ
32. นพ.พิทกั ษพงษ จันทรแดง
33. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ
34. นายสมัย พูลทอง
35. นายยุรวัฒ ทองผา
36. นายธนายุทธ ศรไชย
37. นายศิวาภรณ เงินราง
38. นายประกอบ ศรศิริ
39. นายสัมพันธ กุลพร
40. นายณรงค แผลงศร
41. นายไพรัช จันทพันธ
42. นายประวิทย พันธจูม
43. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
44. นายมัธยม สุพัฒน
45. นายวินัย แกวพรหม
46. นายพีระพล เดชบุญ
47. นายชวน จันทรเลื่อน
48. นายสมบัติ มูลศรี
49. นายชนะ หอมจันทร
50. นางพรทิพย สมวัน
51. นางพัชรา เดชาวัตร
52. นายสรพงษ ขลุยเงิน
53. นายสันติ ศรัทธาพันธ
54. นายอานันท สิงคิบุตร
55. นายสันติ ฝกทอง
56. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน
57. นางอรทัย มุสิกา
58. นายคมกริช พิมพกัน
59. นายจํารัส พรมบุญ
60. นายธนศักดิ์ ธงศรี
61. นายสากล สีทากุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
รองผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเหลาเสือโกก
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
ผช.สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน โรงพยาบาลนาตาล
เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
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62. นายสุทัศน สีทน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
63. นายวรายุธ เลิศแลว
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
64. นายเอกพจน อินโสม
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
65. นายไชยา พรหมเกษ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
66. นายสุวิทยชัย ทองกูล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
67. นายจิตร มั่งมี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
68. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
69. นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นายปญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางจุฬาพร คํารัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นายกิตติพศ ดําบรรพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางจิรวัฒน สุสิงห
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นายสนธยา การะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางรุงรัตน อาลัยเวช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางมะลิวรรณ มานะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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97. นายอังกูร แกนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
98. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.เขื่องใน
99. นายภูรภิ ัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
100. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ตาลสุม
101. นายวิระ พวงจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
102. นายสมภพ จันทรเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
103. นายสุพล การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.ตระการพืชผล
104. นางบุษบา การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.ตระการพืชผล
105. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
106. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.นาตาล
107. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
108. นางสาวรัตชพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.เขมราฐ
109. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ศรีเมืองใหม
110. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ศรีเมืองใหม
111. นางสาวแพรพิลาส ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข
รพ.กุดขาวปุน
112. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.กุดขาวปุน
113. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.กุดขาวปุน
114. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
รพ.โพธิ์ไทร
115. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.วารินชําราบ
116. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.วารินชําราบ
117. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
118. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาเยีย
119. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.สําโรง
120. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.สําโรง
121. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.สิรินธร
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.โขงเจียม
122. นายมรกต ลอยนวล
123. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.โขงเจียม
124. นายวิษณุ จํารูญพงษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รพ.พิบูลมังสาหาร
125. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.น้ํายืน
126. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ตาลสุม
127. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ทุงศรีอุดม
128. นายพิทกั ษ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.น้ํายืน
129. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน
130. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
รพ.นาเยีย
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับ ทุกทานที่ไดรับรางวัลในวันนี้
1.2 ในการทําหนังสือถึงพื้นที่ เชน การเชิญประชุม ใหลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวา
ราชการจังหวัดฯ
1.3 การปดเขื่อนปากมูลและเขื่อนสิรินธร จะมีผลกระทบกับการจายกระแสไฟฟา และกระทบถึงการใช
ไฟฟาสําหรับโรงพยาบาล ขอใหทุกโรงพยาบาลสํารวจเครื่องสํารองไฟ และปรับแกไขใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา หากมีขอขัดของ
1.4 ใหทุกโรงพยาบาลเตรียมการดานรักษาพยาบาลใหพรอม ซึ่งอาจเกิดการปะทะกัน ระหวางกลุม ผู
ประทวง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผา นมา
3.1 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วดั กระทรวงสาธารณสุขโดย Google drive
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
1. ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วดั จํานวน 4 ตัวหลัก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ
โรงพระยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปาหมายผูเ ขารวมประชุม ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต กลุมการ
พยาบาลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)
ระเบียบวาระที่ 5
5.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
5.2 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ขอสั่งการ : จะติดตามตัวชีว้ ัดตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุข 44 ตัวชี้วัด ตัวที่ผานแลว
ไมติดตาม เริ่มดวยยุทธศาสตรที่ 3
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
บุคคล
ตัวชี้วัดที่ 37 มีแผนกําลังคนและดําเนินการตามแผน
ทุกแหงดําเนินการตามกรอบ FTE แลวเสร็จหรือไม
ขอสั่งการ:
1.มอบคุณ สุทธิพงษ สงรายชื่อผูที่ไมสามารถจางได(ในพื้นที่) ยกเวนประเมินไมผานให นพ.สสจ.ดูดวย
2.ขอดูรายชื่อ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ที่จะดําเนินการสงกระทรวงฯ
สรุป : ตัวชี้วัดที่ 37 อยูระหวางดําเนินการ
การเงินการคลัง
ตัวชี้วัดที่ 38 39 40 มีแผนการเงินการคลังและดําเนินการตามแผน
ขอสั่งการ:
1.การประชุมครั้งตอไป จะติดตามรายละเอียดของแตละอําเภอวามีการใชจายเงินตามแผนหรือไม
2.มอบ คณะกรรมการ CFO ของจังหวัดควบคุม กํากับ
ยาและเวชภัณฑ
ตัวชี้วัดที่ 41 ลดตนทุนของยา เวชภัณฑและเวชภัณฑทไี่ มใชยา
ขอสั่งการ: ในการประชุมครั้งตอไปขอใหนําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟ
ระบบขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 42 มีระบบขอมูลสําหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ
ขอสั่งการ:
1.ในเรื่องระบบขอมูลของพื้นที่ มอบหมายผูรับผิดชอบงานยุทธศาสตรสสอ.และ รพช. ตรวจสอบขอมูล
กอนนําสงสวนกลาง
2. มอบหมายใหอําเภอ(ผูรับผิดชอบงานยุทธศาสตรสสอ.) พิมพ(print) ขอมูล/ผลการดําเนินงานในแตละ
เดือน ออกมาตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุ โดย ในการประชุมครั้งตอไปจะดูวาอําเภอไหนไมตรวจสอบขอมูล
จะใหดาว เดือนละ 1 ดวง ซึง่ จะมีผลตอผูร ับผิดชอบ
3. ในการประชุมครั้งตอไปจะแจงขอมูลใหผูบริหารทราบกอนวันประชุม กวป.
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุม วัย
ขอสั่งการ:
1. มอบหมายใหผูรับผิดชอบงานยุทธศาสตรสสอ. บันทึกและตรวจสอบผลงานภาพรวมของอําเภอตาม
KPI ใน Google Drive
2. ตัวชี้วดั ขอที่ 6 ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล Base line data เทาไหร มีปญหาอะไรใน
การประชุมครั้งตอไปใหนําขอมูลจาก 21 แฟมมาดู
3. ในการประชุมครั้งตอไป ขอดู Base line data และโครงการที่จะดําเนินการในป 57 ของตัวชี้วดั ขอที่
8 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(กลุมวัยทํางาน)
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4. ตัวชี้วดั ที่ 9 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(กลุมผูสูงอายุและผูพกิ าร)
5. ตัวชี้วดั ที่ 10 ผูพิการทางการเคลื่อนไหวไดรับบริการครบถวน ขอใหเรงติดตามผลงาน จะติดตาม
ความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
ขอสั่งการ:
1. ตัวชี้วดั การเขาถึงบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ขอใหกํากับผลงานรายสถาน
บริการ พรอมทั้ง จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดหารายได
2. ในการประชุมครั้งตอไป ขอใหวเิ คราะหผลงานการสงตอผูปวยนอกเขตบริการ และนําเสนอใหทราบ
ดวยวา สงตอดวยสาเหตุอะไร จะแกไขอยางไร
3. ตัวชี้วดั ซึมเศราเขาถึงบริการ ใหตั้งเปาหมาย รอยละ 50
4. ตัวชี้วดั รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี ใหตรวจน้ําตาลในกระแสเลือด
จํานวน 2 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบ ในการประชุมครั้งตอไปใหมีขอมูลมานําเสนอ ให นสค.ตรวจสอบ
พฤติกรรมยอนหลังในการควบคุมระดับน้าํ ตาลเปนอยางไร เพิ่มขึ้นหรือลดลง
5. ตัวชี้วดั รอยละของผูปวย Ischemic Stroke ไดรับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ เปนอยางไร ใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
6. ใหทีม DHS ชี้นําผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยในการขับเคลื่อนการพัฒนา DHS
1.กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.1 การสงงบทดลอง
สงงบทดลองประจําปงบประมาณ 2557 ใหสงที่เวป hfo57.cfo.in.th ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการปรับผังบัญชี
วันเวลากําหนดการสงงบทดลองเดือนตุลาคม 2556 จะแจงใหทราบอีกครั้ง
1.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง
1.2.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล (ตามรายละเอียดไฟลตารางวิกฤต7ระดับ.xlsx)
ประจําเดือน กันยายน 2556 หลังการปรับปรุงและปดบัญชี มีผลการประเมินดังนี้
1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จากเดือนสิงหาคม จํานวน 12 แหง ลดเหลือ 7 แหง คือ
-โซน 1 ไมมี
-โซน 2 ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน
-โซน 3 สิรินธร สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร
-โซน 4 ไมมี
2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ น้ํายืน
3.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ เขื่องใน 50 พรรษาฯ ตาลสุม ศรีเมืองใหม
การปรับปรุงปดบัญชีประจําเดือนกันยายน 2556 ที่มีการบันทึกและเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหโรงพยาบาลที่มี
ความเสี่ยงระดับ 7 ลดลง คือ การบันทึกรับรูรายไดคางรับ รายไดตามจายจากการเรียกเก็บภายในจังหวัด การจาย
ชําระเจาหนี้การคาซึ่งทาง สสจ.ไดมีการโอนจายใหเจาหนี้โดยตรง เปนตน ซึ่งหากทุกโรงพยาบาลมีการบันทึก
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รับรูรายได คาใชจายที่ถูกตอง ครบถวน รวมทั้งกําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตาม
คุณภาพ/ผังรายการบัญชีที่กาํ หนด กอนสงงบประจําเดือนจะทําใหไดขอมูลและการแปรผลที่ถูกตอง และ
โรงพยาบาลควรมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอ มูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย เพื่อหา
สาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่ไดรับจริง
สอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมกี ารควบคุม กํากับการใชจายอยางเขมงวด และ
ที่สําคัญ ใหมีการใช แผน 3 แผน ในการบริหารการเงินการคลัง
1.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน กันยายน 2556 (ตามรายละเอียดไฟลสถานการณการเงิน.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
-โรงพยาบาลที่มที ุนสํารอง เปนลบ มากที่สดุ เรียงตามลําดับ คือ
- โซน 1 50 พรรษาฯ
-44.90
- โซน 3 วารินชําราบ
-35.55
- โซน 2 ตระการพืชผล
-31.43
- โซน 2 เดชอุดม
-28.48
-โรงพยาบาลที่มที ุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก, ทุงศรีอุดม
-โรงพยาบาลที่มีเจาหนีก้ ารคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
- โซน 4 เดชอุดม
76.72
- โซน 2 ตระการพืชผล
70.13
64.16
- โซน 1 50 พรรษาฯ
- โซน 3 วารินชําราบ
60.37
ขอเสนอแนะ
1.ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม มีระบบสอบทานหนี้
ใหเปนปจจุบนั มีการสอบทานความมีอยูจ ริงของเจาหนี้ ระหวางเอกสารหนี้ กับทะเบียนคุมเจาหนี้ กับบัญชีแยก
ประเภทเจาหนี้ แตละประเภท รายงานใหผูบริหารรับทราบ
2.จากขอมูลจะเห็นวาโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) คงเหลือจํานวนมากและยังไมดําเนินการ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน รพ.เขื่องใน รพ.ตระการฯ รพ.เดชอุดม รพ.พิบูลฯ ขอใหตรวจสอบยอด
คงเหลืองบลงทุนมีการสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารที่มี
วัตถุประสงค (งบลงทุน) และขอใหทา นเรงดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับ
อนุมัติ ตามหวงเวลา หามนํางบลงทุน (คาเสื่อม) ไปใชจา ยคาใชจายดําเนินการโดยเด็ดขาด
3.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกัน
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1.2.3 เรื่องแจงอื่นๆ
1.2.3.1 โครงการจายตรงเงินเดือน ตามที่งานการเงิน สสจ.อบ. ไดใหทุก รพช. / สสอ. กรอกขอมูลนั้น
ขณะนีย้ ังมีบาง รพช. / สสอ. ไมนําสงขอมูล ขอใหนําสงขอมูลดวน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เพื่อทาง สสจ.
รวบรวมขอมูลนําสงเปนฐานของป งปม. 2557 โดยขอใหตรวจสอบการกรอกขอมูลใหถูกตองกอนนําสงดวย
1.2.3.2 การหักเงินสมทบ กบข. สืบเนื่องจากโครงการจายตรงเงินเดือน ขาราชการที่บรรจุหลังวันที่ 27
มีนาคม 2540 จะตองเปนสมาชิก กบข.ทุกคน และจะมีการหักเงินเดือนสมทบเขา กบข.ยอนหลังตัง้ แตบรรจุเปน
ตนมา ซึ่งขณะนี้ทางกรมบัญชีกลางไดทําการหักเงินของขาราชการดังกลาวแลว ตั้งแตเดือน ตุลาคม 56
2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 การดําเนินงานหลังจากประชุมถายระดับแผนยุทธศาสตรและตัวชีว้ ดั 2557
***เครือขาย : บริหารแผนการเงินการคลัง(ปรับกระบวนการตามขอเสนอแนะ)
รายได : มีเจาภาพทุกกองทุน/ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนที่วางไว
รายจาย : มีเจาภาพทุกหมวดรายจาย ควบคุม ประสิทธิ์ภาพ
***สสจ.อบ. : กําหนดติดตามความกาวหนา กระบวนการทํางานหลังถายระดับแผนยุทธศาสตร ระหวางวันที่ 13 29 มกราคม 2557
: เพื่อติดตามสนับสนุนพื้นที่ในการวางกรอบการทํางาน กลุมเปาหมาย กระบวนการ กลวิธี ตามขอเสนอ
แนะ ในแตละดานจากการประชุมถายระดับแผนยุทธศาสตร ที่ มสธ.
: ในป 2557 นพ.สสจ.กําหนดหนวยในการวัดถึงระดับ รพ.สต.
2.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (ขอมูล ณ 29 พย.เวลา 09.00 น.)
3.กลุมงานควบคุมโรค
3.1 ขอเชิญรวมกิจกรรมรณรงควันเอดสโลก วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 – 22.00 น. ที่ ถนนคน
เดิน สี่แยกโตรงุ ราชบุตร
3.2 สถานการณโรคติดตอ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟลแนบ No.2_CD
4.กลุมงานประกันสุขภาพ
4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ตุลาคม 2556
ขอมูลสปสช. รอยละ 99.934 ดูรายละเอียดตามไฟล Coverage uc5610.ppt ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ
99.99 ดูรายละเอียดตามไฟล Coverage uc5610.xls
4.2 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือนดูรายละเอียดตามไฟล
file_prakan no.pdf
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.1 ผลการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดสารเสพติด ประจําเดือน พ.ย. 2556
เปาหมายจังหวัดอุบลราชธานี 8,600 ราย
1.1 ระบบสมัครใจ เปาหมาย 4,300 ราย
ดําเนินการได 14 ราย คิดเปนรอยละ 0.32 รายละเอียดดังนี้
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* จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จํานวน 14 ราย
* คายบําบัด หลักสูตร 9 วัน จํานวน - ราย
1.2 ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย
ดําเนินการได 95 ราย คิดเปนรอยละ 2.37
1.3 ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย
ดําเนินการได 8 ราย คิดเปนรอยละ 2.66
รวมทุกระบบ จํานวน 117 ราย คิดเปนรอยละ 1.36
5.2 ผลการติดตามผูผานการบําบัดระบบสมัครใจจากปงบประมาณ 2556
เปาติดตามระบบสมัครใจจังหวัดอุบลราชธานีป 2557 จํานวน 6,622 ราย
5.2.1 ไดรับการติดตามครบ 4 ครั้งในวาลา 1 ป จากขอมูลระบบ บสต. (สะสมถึงเดือนพ.ย.56)
จํานวน 127 ราย คิดเปนรอยละ 1.91
5.2.2 ผูไดรับการติดตามไมกลับไปเสพซ้ํา จากขอมูลระบบ บสต. (สะสมถึงเดือนพ.ย.56)
จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 97.63
6. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
6.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2556
ตารางการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2556
การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2556 กําหนดจัดการแขงขันรอบคัดเลือก ในระหวางวันที่ 7-21
ธันวาคม 2556 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สีประจําโซน...
โซน 1 สีเหลือง โซน 2 สีเขียว โซน 3 สีสม
โซน 4 สีฟา โซน 5 สีชมพู(รพ.พระศรี) โซน 6 สีมวง (รพ.สปส)
โซน 7 สีแดง สสจ.อบ.และศูนยวิชาการอื่นๆ
7.กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
งานเวชภัณฑ
1.1 ผลิตภัณฑสุขภาพ
การคัดเลือกรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพชุมชน ป 2556
1.1.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะมีการคัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ
ชุมชน(OTOP) เพื่อรับรางวัลอย. ควอลิตี้ อวอรด เขตละ 1 รางวัล โดยใหแตละจังหวัดคัดเลือกกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน จํานวน 1 กลุม เพื่อรับการคัดเลือกระดับเขต และกลุมที่ไดคะแนนอันดับ 1 ของเขต จะไดรับ
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ประจําป 2557 จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดคัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานสระ
สมิง หมูที่ 8 ตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ เปนตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเขารับการคัดเลือก
ระดับเขตตอไป ซึ่งสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา จะลงพื้นที่เพื่อประเมินกลุมในเขตบริการที่ 10
ระหวางวันที่ 16-21 ธันวาคม 2556
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1.2 บริการสุขภาพ
1.2.1.กําหนดวันชําระคาธรรมเนียม,ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดําเนินการ
สถานพยาบาลและธุรกิจรานยาทุกประเภทจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2556 สัญจร วันเสารที่ 30 พฤศจิกายน
2556 เวลา 06.00 – 12.00 น. สําหรับผูรับอนุญาตในอําเภอตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, เขมราฐ, ศรีเมืองใหม, กุด
ขาวปุน และนาตาล สถานที่ใหบริการ หองประชุมชมรม อสม. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
1.2.2 การตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ประจําป
พ.ศ. 2557–2559
เนื่องจากใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ที่ผูอนุญาต ออก
ใหแก ผูรับอนุญาต หรือตออายุใหในป พ.ศ.2554 จะสิน้ อายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หากผูรับอนุญาตรายใด
ประสงค จะประกอบกิจการตอไปในป พ.ศ. 2557-2559 ใหยนื่ คําขอตออายุใบอนุญาตได ณ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 การ
พิจารณาใหยนื่ ขอตออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร จะตองไดรับการตรวจประเมินและผานเกณฑ GMP หรือ
Primary GMP และสถานที่นําหรือสั่งอาหาร เขามาในราชอาณาจักร จะตองไดรับการตรวจสถานที่เก็บ อาหาร
ตามเงื่อนไข ทีก่ ําหนดในขอ 4 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522)
***ขอความรวมมือเจาหนาที่ ประชาสัมพันธ การตออายุใบอนุญาต และแจงพนักงาน เจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 ในหนวยงาน ตรวจสถานที่ผลิต/ สถานที่นําหรือสั่งอาหาร เขามาใน
ราชอาณาจักร โดยขอมูล รายชื่อ สถานที่ผลิต/สถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร สามารถดาวน
โหลดไฟลที่ http://uploadfile.phoubon.in.th/ กลุมงานคุมครองผูบริโภค รับ/สงขอมูล...ตรวจสอบเฝาระวัง
1.2.3 การชําระคาธรรมเนียมประกอบกิจการและตออายุใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล ประจําป
2557
เนื่องจากพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ 2541 มาตรา 20 กําหนดใหผูรับอนุญาต ตองชําระ
คาธรรมเนียม ประกอบกิจการประจําป และมาตรา 28 กําหนดใหดําเนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันสิ้นป
ปฏิทินของป ที่สองนับแตปท ี่ออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ดังนั้น...ผูรับอนุญาตประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาลทุกประเภท ซึ่งประสงคจะประกอบกิจการ
และ ดําเนินการสถานพยาบาลตอไปในป 2557 ยื่นแบบชําระ คาธรรมเนียมประจําป 2557 ไดที่กลุม งานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30
ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
1.2.4 การตออายุใบอนุญาตขายยา ใบอนุญาตขายยาทุกประเภท (ใบอนุญาต ขย.1, ขย.2, ขย.3, ขยบ.
จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ ประเภท 3, ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4) ที่ทางราชการไดออกไว
ในป พ.ศ. 2556 หรือที่ตออายุเพื่อใชในป พ.ศ. 2556 จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นี้ หากผูร ับอนุญาต
ประสงค จะประกอบธุรกิจตอไปในป พ.ศ. 2557 ใหยนื่ คําขอตออายุใบอนุญาตได ณ กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัช สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลา
ราชการ
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1.2.5 การตอใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ดวย
ใบอนุญาต จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ที่ออกใหแก โรงพยาบาล และสถาน
บริการของรัฐ จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ในการนี้ ขอใหผูรับอนุญาตดังกลาว ยืน่ คําขอตออายุใบ
อนุญาต ณ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1.ขอใหผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยทุกอําเภอ และ ผูชวยแพทยแผนไทย ที่ผานการอบรมหลักสูตร การใชยา
สมุนไพรในบัญชียาหลักยาหลักชาติ สําหรับผูไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะดวยศาสตรการแพทยแผน
ไทย ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในระหวางวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 และหลักสูตรผูชวยแพทยแผน
ไทย 372 ชั่วโมง รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 7 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2556 ติดตอรับใบประกาศนียบัตรไดที่งาน
การแพทย แผนไทย และการแพทยทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2.สมาคมแพทยอายุรเวทแผนไทยประยุกต แหงประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมป ) กําหนดจัดการอบรมการ
เพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทยแผนไทย ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 20-21 ธันวาคม 2556 ณ
โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สําหรับบุคลากรที่สนใจ คาลงทะเบียน เพื่อเขารวมอบรมฯ 2,500
บาท
3.สุขภาพดี วิถอี ินทรีย
3.1 กําหนดการอบรมทําหนังสั้น รูเทาทันสารเคมีทางการเกษตร โดยสือ่ สรางสุข รวมกับ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี รุนที่ 5 ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2556 สถานที่ ณ บ.นานางวาน ต.มวงใหญ อ.โพธิ์ไทร
3.2 กําหนดการเปดศูนยเรียนรู เกษตรอินทรียตําบลโนนกลาง อ.สําโรง (วัน คนกิน คนปลูก ผูกใจ ไรสารพิษ) วัน
อังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 โดย พรอมกันที่ รานอุทยานบุญนิยม ถ.ศรีณรงค ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี ขึ้น
รถบัส รพศ.สรรพสิทธิประสงค และ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ (ประหยัดพลังงาน ไมตอ งนํารถสวนตัวไป)
3.3 รายชื่อ รพสต.ที่เปนเปาหมายดําเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกร ป 2557 ดูรายละเอียดในไฟล file 3.3
3.4 ขอมูลการสงรายงานรอยละมูลคาการใชยาสมุนไพร เดือนตุลาคม 2556 ดูรายละเอียดในไฟล file_patpantai(1)
3.5 ประชาสัมพันธ สมุนไพร โปรงฟา และสมุนไพรหญาหวาน
8.งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
คณะรัฐมนตรีมีมติใหวันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2556 เปนวันหยุดพิเศษชวงเทศกาลปใหม อีก 1 วัน รวม
เปนวันหยุด 5 วัน ตั้งแตวนั ที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557
***ดังนั้นจึงเปนชวงที่ประชาชนจะใชรถใชถนนเปนจํานวนมากกวาปกติ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได
กําหนดแนวทาง ในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2557 ภายใตหวั ขอ “ ปใหมสัญจรปลอดภัย
รวมใจลดอุบัตเิ หตุ”
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 รวม 7 วัน
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เปาหมาย
1.ลดจํานวนครั้งของอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 22 ครั้ง (เฉลี่ย 5 ป (ป 25 -56) 23 ครั้ง)
2.ลดจํานวนผูเสียชีวิต ไมเกิน 5 คน
3.ลดจํานวนผูบาดเจ็บ ไมเกิน 24 คน (เฉลีย่ 5 ป (ป 52-56) 25 คน
ภารกิจที่เกี่ยวของ
1.วันที่ 26 ธันวาคม 2556 พิธีเปดศูนยปฏิบัติการฯ ณ ศาลากลางจังหวัด
2.วันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ปฏิบัติการ ปรับกลยุทธ สั่งการ แถลงขาวประจําวัน ทุกวัน
เวลา 10.00 น.
3.ระดับอําเภอใหมีการถายระดับการปฏิบตั ิ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับอําเภอ ทุกอําเภอ
4.ใหตั้งจุดตรวจรวม/ดานตรวจรวม ตามเสนทางหลัก /รอง
5.ใหตั้งจุดสกัดระดับตําบล ชุมชน หมูบาน โดยภาคประชาชน
6.ใหตั้งหนวยสนับสนุนบริการประชาชนระดับพื้นที่ ไดแก ระดับจังหวัด อําเภอ อบต.
7.ใหรายงานผลการปฏิบัติงานดวย E-Report บูรณาการขอมูล เชนเดียวกับเทศการสงกรานต
8.กําหนดใหมกี ารซักซอม E – Report วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น.เปนตนไป ณ อาคารศูนย ภาษา
และคอมพิวเตอร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9.วันที่ 3 มกราคม 2557 พิธีปดศูนยปฏิบตั ิการฯ ณ ศาลากลางจังหวัด
9.กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอใหทุกอําเภอเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามตัวชี้วดั เกณฑคุณภาพและผลงานปฐมภูมิ
(Quality and Outcome Framework) : QOF
10. งานทันตสาธารณสุข
10.1.แจง Template ตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุขป 2557 และ จํานวนทันตาภิบาลใน รพ.สต./สสม
10.2 ประกวดตนแบบการดําเนินงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. ป 2556 ดังนี้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น. รพ.สต.ตบหู อ.นาจะหลวย
เวลา 13.30 – 16.30 น. รพ.สต.คูเมือง อ.วารินชําราบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น. รพ.สต.ดอนใหญ อ.ศรีเมืองใหม
เวลา 13.30 – 16.30 น. รพ.สต.แขม อ.เขื่องใน
10.3 แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2556
แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.
- วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ม.5,7 บ.ดอนขวางโคกคลาย ต.นาคาย อ.ตาลสุม
- วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ม.5 บ.คําสะอาด ต.ยางใหญ อ.น้าํ ยืน
แผนหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่
- วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ศูนยสงเคราะหผพู ิการอุบลราชธานี
- วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เรือนจํากลางอุบลราชธานี
- วันที่ 25 ธันวาคม 2556 โรงเรียนอุบลปญญานุกูล

14

10.4 สรุปผลการดําเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2556
หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกใหบริการ มีผลการใหบริการ ดังนี้...
ตรวจฟน 455 ราย
ถอนฟน 48 ราย
อุดฟน 77 ราย
ขูดหินปูน 130 ราย
ทันตสุขศึกษา 455 ราย
11.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.งานพัฒนาบุคลากร
11.1 ตามที่กลุมงานพัฒนาทรัพยากรฯ ใหทุกหนวยงานสํารวจบุคลากรที่ตองการลาศึกษาตอ และฝกอบรม โดย
สิ้นสุด การสงขอมูลใหกลุมงานฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 56 นั้น ยังมีบางหนวยงานที่ยังไมสงขอมูล กลุมงานฯจึงขอ
ขยายเวลา ยื่นความจํานงถึงวันที่ 4 ธ.ค. 56 เพื่อจะไดรวบรวม เสนอใหคณะกรรมการ พิจารณาและนําเสนอ ผูวา
ราชการ จังหวัดลงนามตอไป
11.2 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เปดการจัดอบรมหลักสูตร ผบต. รุนที่ 24 และ ผบก. รุนที่ 28 โดยมีโควตา
ตําแหนงละ 1 คน/จังหวัด จึงขอใหทุกหนวยงานสงรายชื่อผูมีคุณสมบัติหลักสูตรละ 1 คน ที่กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากร ภายในวันที่ 9 ธ.ค.56 เพื่อจะไดรวบรวมเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป
11.3 วพบ.สปส. เปดอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ รุนที่ 16 ป 57 โควตา 100 คน ในเครือขายบริการที่
10 ไมระบุโควตารายจังหวัด โดยจะเปดอบรมวันที่ 16 ธ.ค. 56 – 11 เม.ย. 57 คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท จึง
ขอใหหนวยงานที่ตองการสงรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขาอบรมพรอมเอกสารใหกลุมงานฯ ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 56
(หมายเหตุ: เบิกงบประมาณคาลงทะเบียนจาก CUP)
2.งานคุณภาพ
2.1การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ในป 2557 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี มีการปรับเปลี่ยนหนาที่ผูจัดการเครือขาย
(Node manager) จากโรงพยาบาลบุญฑริกเปนโรงพยาบาลเขมราฐและมีเปาหมายโรงพยาบาล ที่เขารวมโครงการ
พัฒนา คุณภาพโรงพยาบาลสูการรับรองคุณภาพดวยระบบพี่เลี้ยง(Quality Learning Network) จํานวน 5
โรงพยาบาล ดังนี้...
1. โรงพยาบาลตาลสุม
2. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
3. โรงพยาบาลดอนมดแดง
4. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
5. โรงพยาบาลโขงเจียม
โดยจะมีการทํา MOU ระหวางผูอํานวยการโรงพยาบาลทั้ง 6 โรงพยาบาล(รวมเขมราฐ) และโรงพยาบาลที่เขา
รวมโครงการ จะไดรับ การรวมแลกเปลีย่ นเรียนรูจากที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงคุณภาพ โรงพยาบาลละ 2 ครั้ง เพื่อให
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เขาสูกระบวน การรับรองคุณภาพ ขั้น 3 ตอไปขอความรวมมือจากโรงพยาบาลเปาหมาย ในการรวมขบวนการ
เยี่ยมใหเปนไป ตามแผนฯ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ตอไป
12.ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12.1 สรุปการสงขอมูล 43 แฟม 21 แฟม
12.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจดทะเบียนการเกิด online
12.3 การใหบริการผูเสียชีวติ
13.กลุมงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี
13.1 สรุ ป ผลการดําเนิน งานรับบริ จาคโลหิต เคลื่อนที่ จัง หวั ด อุ บ ลราชธานี( 1ตุล าคม 2556 –19
พฤศจิกายน 2556) ดังนี้
สําหรับในปงบประมาณ 2557 มีผูประสงคบริจาค จํานวน 4,521 ราย ผานเกณฑการคัดกรองตาม
มาตรฐานสภากาชาดไทย จํานวน 3,820ราย รอยละ 84.49 สาเหตุไมผานมาตรฐานการคัดกรองสวนใหญ
เนื่องจากความเขมขนโลหิตไมถึงเกณฑ (39.66%) ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีผูบริจาคโลหิตเฉลี่ยประมาณ 66 คน
ตอตําบลตอครั้ง สําหรับอําเภอที่มีคนมาบริจาคโลหิตเฉลี่ยตอตําบลมากที่สุด คือ อําเภอเมือง (110 คนตอตําบล
ตอครั้ง) รองลงมาคือ อําเภอ นาเยีย (102 คนตอตําบลตอครั้ง) อําเภอ นาเยีย (102 คนตอตําบลตอครั้ง) อําเภอ ดอน
มดแดง (99 คนตอตําบลตอครั้ง) อําเภอศรีเมืองใหม (95 คนตอตําบลตอครั้ง) อําเภอกุดขาวปุน (90 คนตอตําบล
ตอครั้ง) ตามลําดับ
13.2 สรุปผลการตรวจทางหองปฏิบตั ิการ จากมาตรฐานการคัดกรองโลหิต พบวาโลหิตที่ไดจากการรับ
บริจาค ในภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานี (หนวยรับบริจาคโลหิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี) ในเดือนตุลาคม 2556 มีการติดเชื้อรอยละ 1.72 พบติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดบีมากที่สุด (0.9) รองลงมาคือ ติดเชื้อซิฟลิส (0.5) ตามลําดับ (รายละเอียดตามตาราง) จากยอดผู
บริจาคโลหิตทั้งหมด 4,545 ยูนิต
การติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ซิฟลิส
เอดส
รวม

จํานวน (ราย)
41
9
22
6
78

รอยละ
0.9
0.2
0.5
0.13
1.72

16

13.3 สรุปขอมูลโลหิตที่ไดแยกตามหมูโลหิต
สําหรับปงบประมาณ 2557 พบวา โลหิตที่มีคุณภาพไดจากการรับบริจาค สวนใหญเปนโลหิต Group B
(35.31%) รองลงมาคือ Group O (34.37%) รายละเอียดตามตาราง
หมูโลหิต
จํานวน
รอยละ
A
849
22.23
B
1,349
35.31
AB
309
8.09
O
1,313
34.37
รวม
3,820
100.00
13.4 ขอมูลการสนับสนุนโลหิตเพื่อใหเกิดความเพียงพอตอการใหบริการผูปวย
หนวยรับบริจาคโลหิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดสนับสนุนโลหิตแก โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค อุบลราชธานี (รพศ. สปส.) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาล50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพิบูลฯ และโรงพยาบาลวารินชําราบ ทุกวันอังคารและวันพุธ ตามรายละเอียดดังนี้
จํานวนโลหิต (ยูนิต)
เดือน
รวม
รพศ.
รพร.
รพ.50 รพ.พิบูลฯ รพ.ตระการ
รพ.
สปส. เดชอุดม พรรษาฯ
พืชผล
วารินชําราบ ทั้งหมด
(ยูนิต)
1 ต.ค.56 – 19
พย. 2556
รวม

2.887

589

24

90

45

185

3,820

164,779

4,125

456

893

1,224

1,742

173,219
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13.5 สรุปผลการรับบริจาคโลหิตจังหวัดอุบลราชธานี(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 19 พฤศจิกายน2556)
บริจาคโลหิต ปงบประมาณ 2556

บริจาคโลหิตปงบประมาณ 2557

ลําดับ

อําเภอ

จํานวน
ผูมาบริจาค

ผานมาตรฐาน
การคัดกรอง

รอยละ

จํานวน
ผูมาบริจาค

ผานมาตรฐาน
การคัดกรอง

รอยละ

1

เมืองอุบลราชธานี

3,375

2,841

84.18

384

331

86.20

2

เขื่องใน

2,842

2,369

83.36

494

406

82.19

3

มวงสามสิบ

1,546

1290

83.44

205

168

81.95

4

ตาลสุม

565

475

84.07

80

64

80.00

5

ดอนมดแดง

849

734

86.45

117

99

84.62

6

เหลาเสือโกก

710

592

83.38

52

43

82.69

7

ตระการพืชผล

2,623

2165

82.54

347

287

82.71

8

ศรีเมืองใหม

1,837

1483

80.73

214

190

88.79

9

เขมราฐ

1,559

1295

83.07

211

168

79.62

10

โพธิ์ไทร

981

822

83.79

166

135

81.33

11

กุดขาวปุน

854

744

87.12

207

180

86.96

12

นาตาล

459

453

98.69

20

17

85.00

13

วารินชําราบ

2,788

2,302

82.57

107

89

83.18

14

พิบูลมังสาหาร

2,351

2,009

85.45

349

324

92.84

15

สําโรง

1,245

1022

82.09

207

163

78.74

16

สิรินธร

777

622

80.05

127

101

79.53

17

โขงเจียม

553

461

83.36

131

111

84.73

18

สวางวีระวงศ

631

508

80.51

57

53

92.98

19

นาเยีย

727

596

81.98

110

102

92.73

20

เดชอุดม

3,045

2,527

82.99

433

369

85.22

21

บุณฑริก

1,231

1038

84.32

134

116

86.57

22

น้ํายืน

1,820

1506

82.75

173

143

82.66

23

นาจะหลวย

731

617

84.40

69

58

84.06

24

น้ําขุน

459

380

82.79

80

65

81.25

25

ทุงศรีอุดม

1,003

833

83.05

0

0

0

26

นอกเขต
รวม

855
36,416

707
30,391

82.69
83.46

47
4,521

38

80.85
84.49

3,820
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14.กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
ไมมีวาระการประชุม
15.กลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
15.1 รายงานความกาวหนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป 2557 เปาหมาย ผลงานสะสม สิ้นป 2557 ไม
ต่ํากวา รอยละ 80 ภาพรวมทัง้ จังหวัดอุบลราชธานี ณ 25 พฤศจิกายน 2556 รอยละ 65.41
15.2 การดําเนินงานโครงการตรวจงานมะเร็งตับและทอน้ําดี
รายงานผลการดําเนินงานใหบริการตรวจอัลตราซาวดแกประชาชนกลุมเสี่ยง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ตับและทอน้ําดี ดวยวิธีอัลตราซาวด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มีการดําเนินงานตรวจอัลตราซาวด
196 ราย ผิดปกติ 5 ราย
• ขอใหแตละพืน
้ ที่สํารวจกลุม เสี่ยงมะเร็งตับและทอน้ําดี ป 2557 เพิ่มเติม ตามแบบฟอรม CCA oo โดยทีม
ระดับจังหวัดจะเริ่มออกใหบริการรวมกับพืน้ ที่ในเดือนมกราคม 2557
15.3 แผน NCD สัญจร การพัฒนาคุณภาพขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง ใน 21/43 แฟม เดือน ธันวาคม 2556
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
1.1 สาธารณสุขอําเภอ ไมมี
1.2 โรงพยาบาล :ไมมี
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

