สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุม1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ศรัญย วรรณภาสนี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.สรรพสิทธิประสงค
3. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายอดุลย วรรณชาติ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสิริพร วงศตรี
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.ประจักษ สีลาชาติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
8. นพ.สาโรช สมชอบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
9. นพ.ชานนท พันธนิกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
10. พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก
11. นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
12. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
13. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
14. นพ.ศุภฤกษ ศรีคาํ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
15. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
16. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
17. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
18. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
19. นพ.สิทธิพงษ อุนทวง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
20. นพ.วรุตม เกตุสิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
21. นพ.สยาม ประสานพิมพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ
22. นพ.ลิต แสงแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
23. นพ.คงทัช สิงขรานันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
24. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
25. นพ.สุเมธ นิยกิจ
รองผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
26. พญ.อมรรัตน เทพากรณ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพศ.สรรพสิทธิประสงค
27. พญ.ประภาภรณ เพชรมาก
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
28. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค

2

29. นางรําไพ สุวนาม
30. นายระวี แววศรี
31. นางหรรษา ชื่นชูผล
32. นางสาวอลิษา สุพรรณ
33. นายวิโรจน เซมรัมย
34. นางสุภาภรณ อุตมัง
35. นายปรีชา ทองมูล
36. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน
37. นายวิชิต พุมจันทร
38. นายบดินทร บุญขันธ
39. นางฉัฐฉวี ใจแกว
40. นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์
41. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
42. นายสมัย พูลทอง
43. นายยุรวัฒ ทองผา
44. นายบัณฑิต สรอยคํา
45. นายธนายุทธ ศรไชย
46. นางศิวาภรณ เงินราง
47. นายไพรัช จันทพันธ
48. นายสัมพันธ กุลพร
49. นายวรวิทย สอดศรี
50. นายธานินทร ไชยานุกูล
51. นายสุทิน กมลฤกษ
52. นายวานิช สายยืน
53. นายอุทัย นิจปจการสุนทร
54. นายจิตร มั่งมี
55. นายมัธยม สุพัฒน
56. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
57. นายชูวิทย ธานี
58. นายพีระพล เดชบุญ
59. นายชวน จันทรเลื่อน
60. นายอุทัย โมกขทิพย
61. นายสมบัติ มูลศรี
62. นายอลงกต ตังคะวนิช

หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานนิติการ
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ
หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
หัวหนากลุมงานบริการการแพทยฉุกเฉิน
หัวหนาศูนยธรรมาภิบาล
หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
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63. นายสันติ ฝกทอง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
64. นายสรพงษ ขลุยเงิน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
65. นายอุทยาน จันทรโสภา
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
66. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
67. นายสุทัศน สีทน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
68. นายประจักษ สุพรหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
69. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นายปญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นายรังสรรค ศรีลว น
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นายอดิศักดิ์ ชามาตย
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางวิภาลักษณ ชุติเดชานุกูล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายพิทักษ มูลประดับ
นิติกรปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางปริตา วรากรโอฬาร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นายจักรพันธ บุญสง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางนภัทร โอภาสวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางสาวกชวรรณ พวงพันธ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลมวงสามสิบ
84. นางสาวอังศุมาลิน นาคํา นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลตาลสุม
85. นางสุรภารัชต ทองหิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเหลาเสือโกก
86. นางสาวชนมปภา ราชสมยศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.เหลาเสือโกก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
87. นายนิติชัย ทุมนันท
88. นางรัฏฏิกรษ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
89. นางทิพยสุดา มณีเนตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลกุดขาวปุน
90. นางอรอุมา พลเขต
เจาพนักงานธุรการ
โรงพยาบาลกุดขาวปุน
91. นายวรพงศ หงษทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลเขมราฐ
92. นางสาวรินทรดารัตน สมมีชัยนักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลนาตาล
93. นางยมลภัทร มะลิเลิศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
94. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลสําโรง
95. นางสาวปราณี ชาววัง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสวางวีระวงศ
96. นางมาลัยพร พลสิมมา
จพ.เวชสถิติชํานาญงาน
โรงพยาบาลนาเยีย
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97. นายอนุชา แสงหิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุข
98. นางมยุรี อนุชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข
99. นายกฤษณะ บัวเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
100. นายกิตติพงษ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
101. นางสาวพัชรี ภูธร
นักวิชาการสาธารณสุข
102. นายอําพล พิมพพรม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
103. นางพิษธพร เติมบุญ
นักวิชาการสาธารณสุข
104. นายระพินฤทธิ์ บรรทุปา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
105. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
106. นายณัฐพล ศรีสงคราม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
107. นายเกียรติคุณ มูลทรา
นักวิชาการสาธารณสุข
108. นายชํานาญ เหลากลม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
109. นางสาวภานุชนารถ สายบัว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
110. นางวีราภรณ คําศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
111. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
112. นางพัชรา เดชาวัตร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
113. จ.ส.อ.จักรพันธ เนวลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
114. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
115. นางจินตนา พงษพิละ
จพ.ธุรการชํานาญงาน
116. นางศิริกัลย มะลัยทอง
จพ.การเงินการบัญชีชํานาญงาน
117. นายอานันท สิงคิบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
118. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
119. นายคมกริช พิมพะกัน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ พิเศษ
120. นายวิษณุ จํารูญพงษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
121. นายพลังยุทธ เลิศแลว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
122. นายเอกพจน อินโสม
จ.สาธารณสุขอาวุโส
123. นายปรีดา จําปาเทศนัก จัดการงานทั่วไปชํานาญการ
124. นายปวิชญา สารสิทธิ์
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
125. นางสาวสุวิกัลย บุญจักษุ นักวิชาการสาธารณสุข
126. นายธนาวุฒิ พรมดี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
127. นางปยนาถ สารินทร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
128. นางสาวขนิษฐา สุขเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
129. นางพีรดาพัฒน พงษศิริ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
130. นางสาวพวงเพชร สมสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
โรงพยาบาลน้ําขุน
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.มวงสามสิบ
สสอ.ตาลสุม
สสอ.ตระการพืชผล
สสอ.กุดขาวปุน
สสอ.เขมราฐ
สสอ.นาตาล
สสอ.สําโรง
สสอ.โขงเจียม
สสอ.สิรินธร
สสอ.นาเยีย
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.น้ําขุน
โรงพยาบาลเหลาเสือโกก
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
โรงพยาบาลกุดขาวปุน
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลบุณฑริก
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โรงพยาบาลน้ําขุน
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลมวงสามสิบ
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลนาจะหลวย
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131. นางราตรี ดาทวี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
132. นางมยุรี เจริญศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ.สรรพสิทธิประสงค
133. นางอําไพ มาติวงศ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ทบ.นครอุบลราชธานี
134. นางสุทชยา แสงรุง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
135. ดร.สุภาภรณ ศรีธัญญรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
136. พญ.ประภาภรณ เพชรมา รอง ผอก.รพร.เดชอุดม
รพร.เดชอุดม
137. นางดลนภา ผลวิสุทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพร.เดชอุดม
138. นางสุชาดามณี บุญจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รพ.สต.หนองแก
139. นางสาวชนมปภา ราขสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.เหลาเสือโกก
140. นางจีระนันท คําแฝง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เขื่องใน
141. นางสุคนธา ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.อุบลราชธานี
142. นายวณิกเกียรติ ยืนยง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.อุบลราชธานี
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลในวันนี้
1.2 ขอแสดงความยินดีกับผูบริหารใหม
- พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ
ผอ.รพเหลาเสือโกก
- นพ.สิทธิพงษ อุนทวง
ผอ.รพ.โขงเจียม
- นายวรวิทย สอดศรี
สสอ.ตระการพืชผล
1.3 ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบภัย จากเหตุไฟไหมบานพักเจาหนาที่ รพ.กุดขาวปุน
และกิจกรรมรวมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน ราชกัลยาสิริโสภาพรรณวดี ตาม
โครงการ To Be Number One รวมถึงกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
1.4 เรื่องจากศาลากลาง
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ผวจ.อุบลฯจะออกติดตามผลการดําเนินงาน
เรื่อง IQ เด็กการตอบสนองขอรองเรียนจากประชาชน
- ทบทวนของขวัญปใหม 2562 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาชน (งานบริการประชาชน)
- Big Data
- กิจกรรมโครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่อนที่ฯ ใหบันทึกวิทัศนดวย
- เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมา

รับรอง
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3.1 สถานการณการเงินการคลัง
รายละเอียดตามไฟล : Present_ CFO_Oct.pdf
ขอสั่งการ: ทุกโรงพยาบาลตองไปจัดระบบการ Update Book Bank
3.2 ผลการดําเนินงาน TB ดูรายละเอียดตามไฟล : CD 3_ผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรค
3.3 ความกาวหนาในการเบิกจายงบฯคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม)
3.3.1 ผลการดําเนินงานคาเสื่อม ป 60 ผลการดําเนินการ ดูรายละเอียดตามไฟล : 02.รายงานคาเสื่อมป2560_
อุบล_25พย..61
3.3.2 ผลการดําเนินงาน คาเสื่อม ป 61 ดูรายละเอียดตามไฟล : 03.รายงานคาเสื่อมป2561_อุบล_25พย61
ขอสั่งการ : หากที่ใดยังไมไดกําหนดคุณลักษณะ (Spec) จะดําเนินการประสานขอขอมูลจากรพ.สรรพสิทธิ์ใหตอไป
3.4 Best Practice : การจัดการขยะมูลฝอย โดย..โรงพยาบาลตระการพืชผล
ขอสั่งการ : นัดประชุมครั้งถัดไป วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
4.1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
นําเสนอ.. โครงการกวาดลางวัณโรค 2562
โดย..นพ.ดนัย เจียรกูล ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
ขอสั่งการ: Mr.TB Dx TB ทุกครั้ง ตองประเมิน High risk เพราะมีโอกาสเสียชีวิตสูงในกลุม AIDS ผูสูงอายุ ควร
Admit นานกวาผูปวยกลุมอื่น และตองประเมินทุกเดือน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.การสงงบทดลอง ระบบ GL
1.1 การสงงบทดลอง ประจําเดือนตุลาคม 2561 หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ
- แมขายสงครบทุกแหง
1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) ดูรายละเอียดไฟล : Scoreคิดคะแนน
- รพช. แมขายคะแนนเต็ม 100 ทุกแหง
2.งบทดลอง ระบบ GFMIS
ขอใหผูบริหารกํากับ ติดตาม การสง บช.11 ประจําเดือน ตุลาคม2561 – พฤศจิกายน 2561 ภายในวันที่ 10
ธันวาคม 2561 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะไดตรวจสอบและนําเขาระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ขอเสนอแนะ...
1. ขอใหเครือขายอําเภอ กําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี กอน
สงงบประจําเดือน และควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูล ทั้งกอนและหลังการบันทึกบัญชี
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2. ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร แมขาย ถาคะแนนไมผานใน
รายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่สงนั้น
3. รพ.สต. งบทดลองเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ขอใหเรงดําเนินการสงภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3. การเฝาระวังการเงินการคลัง
3.1ผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือนตุลาคม 2561มีผลการ
ประเมินดังนี้ ดูรายละเอียดไฟล : FAI62
เดือน กันยายน 2561
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 คือ ๕๐ พรรษาฯ
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ สวางวีระวงศ ทุงศรีอุดม
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ศรีเมืองใหม โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ
เดือน ตุลาคม 2561
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษาฯ
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม โขงเจียม สําโรง และวารินชําราบ
3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือน กันยายน 2561 ดูรายละเอียดไฟล : CFO.xlsx
สถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 31 ตุลาคม 2561 เปรียบเทียบขอมูล เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้
การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน กับ เดือน กันยายน 2561 เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายประเมินการเงินการ
คลังตนเอง กํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
ขอมูลเดือนตุลาคม 2561 พบวา... กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 3 วารินชําราบ
-67.48 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
-59.37 ลานบาท
โซน 3 นาเยีย
7.34 ลานบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย เขื่องใน และน้ําขุน
โรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ
โซน 3 วารินชําราบ
141.16 ลานบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ
124.41 ลานบาท
โซน 4 เดชอุดม
82.83 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
63.76 ลานบาท
ขอเสนอแนะ
ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย เพื่อหาสาเหตุรายการ ใดที่
ไมเปนไปตามแผน ตลอดจนการควบคุม กํากับอยางเขมงวด
40
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4. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
สถานการณ ลูกหนี้เงินยืมราการ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่เกินกําหนดชดใชเงินยืม จํานวน
ทั้งสิ้น 6,202,155.00 บาท มีผูยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหนวยงานตางๆ ขอใหทานได กํากับ ติดตาม เรงรัดใหผูยืม
สงหลักฐานชดใชเงินยืมโดยดวนดูรายละเอียดไฟล : Summaryสรุปลูกหนี้611126new(ประชุม กวป.)
5. พิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่คณะกรรมการบริหาร
หนวยบริการหรือหนวยงานในสังกัดเสนอมา
- ผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวย การจายเงินคาตอบแทน เจาหนาที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 จํานวน 7 ราย
- ผูขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน 1 ราย
ขอสั่งการ : 1.พิจารณาใหเงินเพิ่มพิเศษ จํานวน 8 ราย
2.การเสนอขอเพิ่มคาตอบแทนแพทย (รพศ.) ขอหารือนอกรอบ
3.ให CFO ไปตรวจสอบขอมูลโรงพยาบาลที่มีทุนสํารองติดลบ
5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5.2.1 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด
ไฟล : 1. yut_ผลงานคาเสื่อมกวป.25 พฤศจิกายน61
2. yutกําหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ป 62
3. YUTสรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ62
5.2.2 แจงการดําเนินงานโครงสรางงบ PPA ป 2562 ดูรายละเอียดตามไฟล : Project PPA ป 2562_ok
5.2.3 กําหนดการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
1 การประชุมถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ระดับ รพ.สต.
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โซน 4 สถานที่ หองประชุม รพร.เดชอุดม
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โซน 3 สถานที่ หองประชุม รพ.วารินชําราบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โซน 1 สถานที่ หองประชุม รพ.๕๐ พรรษาฯ
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โซน 4 สถานที่ หองประชุม รพร.เดชอุดม
.2 กําหนดการตรวจราชการ ป 2562
รอบที่ 1 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 พื้นที่รับตรวจ คปสอ.พิบูลมังสาหาร / รพ.สต.บานแขม
รอบที่ 2 วันที่ 9 – 17 กรกฎาคม 2562 พื้นที่รับตรวจ คปสอ.ตระการพืชผล / รพ.สต.ตากแดด
3 กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
รอบที่ 1 วันที่ 21- 29 มกราคม 2562
รอบที่ 2 วันที่ 9 – 17 กรกฎาคม 2562
4 กําหนดการ Ranking
รอบที่ 1 วันที่ 5 – 13 มีนาคม 2562
รอบที่ 2 พรอมกับการนิเทศผสมผสานรอบที่ 2 วันที่ 9 – 17 กรกฎาคม 2562
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5.2.4 การออกหนวยโครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล: HealthUnitProject_ubon
5.2.5 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณโครงการรอยปสาธารณสุขไทย
***งบประมาณ 11,045,500 บาท เบิกจาย 7,059,125 บาท คิดเปนรอยละ 63.91
1.โครงการสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม ยังไมวางยืม/เบิก 3 อําเภอ (คอนมดแดง,ตาลสุม,โพธิ์ไทร)
2.โครงการรวมพลังชุมชนสุขภาพดี วางยืม 100 %
3.โครงการที่พักขยะ ยังไม PO 2 แหง ของอําเภอพิบูลมังสาหาร (รพ.สต.สรางแกวและ รพ.สต.โนน
กาหลง) วางเบิกจายงบแลว 4 อําเภอ (มวงสามสิบ ,ศรีเมืองใหม,เดชอุดม.น้ํายืน ) ที่เหลืออยูขั้นตอน
ดําเนินการ โขงเจียม, เหลาเสือโกก, ดอนมดแดง สงเอกสารเพื่อวางเบิก อยูระหวางการตรวจสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล : Summaryสรุปงบโครงการรอยป.pdf
5.2.6 ดวยในป งบประมาณ 2562 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมีนโยบายใหการออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
คปสอ.และคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนคณะทํางานชุดเดียวกัน ซึ่งกลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรไดแจง ขอรายชื่อคณะกรรมการ คปสอ.จากพื้นที่แลวนั้น ในการนี้ หากเครือขาย ประสงคแกไข หรือ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ ขอใหแจงภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
5.3 กลุมงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณโรคติดตอที่สําคัญในพื้นที่ โรคไขเลือดออก หัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : CD1_สถานการณ
โรคไขเลือดออก และโรคหัด
5.3.2 การใชวัคซีน MR ควบคุมการระบาดโรคหัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : CD2_การใชวัคซีน MR ควบคุมการ
ระบาดโรคหัด
5.3.3 ผลการดําเนินงานวัณโรค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : CD 3_ผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรค
5.3.4 แนวทางการจัดระบบบริการเพื่อรองรับผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : CD 4_การจัดระบบบริการเพื่อรองรับผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5.3.5 อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จําแนกรายอําเภอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : CD 5_ขอมูลอัตราปวย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5.4 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
5.4.1 การรายงานความกาวหนาตาม แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี (Roadmap) ปงบประมาณ
2561-2563 มีอําเภอที่สงรายงานผานนายอําเภอ 10 อําเภอ คือ เมือง เหลาเสือโกก เขมราฐ โพธิ์ไทร เมืองใหม
วารินฯ พิบูล โขงเจียม นาเยีย และน้ําขุน ขอใหอําเภอที่เหลือ ดําเนินการสงภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
5.4.2 การพัฒนาบุคลากรดานชางไฟฟา สืบเนื่องจาก กระทรวงแรงงาน ไดออกประกาศกระทรวง เรื่อง กําหนด
สาขา อาชีพ ที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ จะตองประกอบอาชีพโดยมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ มีที่
เกี่ยว ของคือ ชางไฟฟาภายในอาคาร จึงขอใหโรงพยาบาลทุกแหง จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม และสอบวัด
ความรูเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ ที่ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน(ยกเวน วิศวกรที่มีใบ กว.ชางไฟฟากําลัง) หากไม
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ดําเนินการ ชางผูปฏิบัติงานจะมีความผิดถูกปรับไมเกิน 5,000 บาท และนายจางถูกปรับ ไมเกิน 30,000 บาท
ซึ่งรายละเอียดจะดําเนินการแจงใหทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตอง
5.5 กลุมงานประกันสุขภาพ
5.5.1 สรุป CMI ปงบประมาณ 2561 จําแนกรายเดือน รายรพ. ดูรายละเอียด เพิ่มเติมไฟล :
1.CMI ปงบประมาณ 2561.xlsx
2.CMI.pptx
5.5.2 ขอมูลผูปวยใน ปงบประมาณ 2561 จําแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล
1. ขอมูลผูปวยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามไฟล : IP.pptx
5.5.3 เรื่อง แจงอนุมัติแผนการเงินการคลังปงบประมาณ 2562 ดาวโหลดไฟลแผนการเงินการคลังที่อนุมัติไดที่
http://phoubon.in.th/ระบบงาน back office/ระบบupload file/รับขอมูลงานประกันสุขภาพ ใหนําไฟลที่
อนุมัติไป ใชในการควบคุมกํากับใหเปนไปตามแผนฯ และเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง เพื่อปองกันไมให
โรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤติการเงิน
5.3.4 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนตุลาคม 2561
ขอมูล สปสช. รอยละ 99.959 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : coverageUC6110 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ
99.980 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : coverageUC6110
40

40

5.6 กลุมงานทันตสาธารณสุข.
5.6.1งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือน ธันวาคม 2561
• วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหวยดู หมูที่ 3 ต.คําหวา อ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
• วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหาง หมูที่ 2 ต.สําโรง อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
5.6.2 มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กําหนดแผนปฏิบัติงานผาตัดตาตอกระจก
ประจําปงบประมาณ 2562 ในระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
5.7 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ไมมีวาระการปรระชุม
5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
5.8.1. งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย
1. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กําหนดแผนการเก็บตัวอยางอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสํานักงาน
สาธารณสุขทุกจังหวัด เก็บตัวอยางอาหารสดสงตรวจวิเคราะห ตามแผนที่หนวยเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยดาน
อาหาร เขตสุขภาพที่ 10 กําหนด ในการนี้ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข จึงขอแจงแผนการเก็บ
ตัวอยางอาหารสดสงตรวจวิเคราะห ประจําปงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามไฟลแนบ 1.1 โดยขอใหเก็บ
ตัวอยางอาหารสด นําสงที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ไมเกินเวลา 12.00 น.
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2 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมกับหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดาน
อาหาร เขตสุขภาพที่ 10 จะเขารวมจัดกิจกรรมในการจัดงานเปดฤดูกาลทองเที่ยว“หมูบานอินทรียบานหนอง
เทา และตลาดตองชม “หัวไฮ ปลายนา ป 2” ประจําป 2561 - 2562 ในวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ลาน
กิจกรรมเกษตรอินทรียบานหนองเทา ตลาดหัวไฮ ปลายนา อําเภอสําโรง โดยวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป และสงเสริมการตลาดใหแกหมูบานและทองถิ่น
ใกลเคียง
3 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
บูรณาการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม 2 (ชัน้ 3) สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดทําแผนบูรณาการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข กําหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ
ในระหวางวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่จะเดินทางมาทองเที่ยวงานกาชาดและ งานปใหมประจําป
งบประมาณ 2562
5.8.2. งานทะเบียนใบอนุญาต
1.งานทะเบียนใบอนุญาต
กําหนดการตออายุใบอนุญาต รานขายยา สถานที่ผลิตและนําเขาอาหาร สถานที่ครอบครอง วัตถุเพื่อใชรับจาง
และสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน เพื่อใชในป 2562 เริ่มตั้งแตบัดนี้ จนถึง 28 ธันวาคม 2561
2. กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 4 ธันวาคม2561
เวลา 13.30–16.30 น. ณ หองประชุมริมน้ํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสถานพยาบาลที่เขา
พิจารณาเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ อนุญาตรายใหม และแจงเลิกกิจการ
5.9 กลุมงานนิติการ
รายงานผลการดําเนินการ เรื่อง รองเรียน/รองทุกข เดือน พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล :Justice.ppt
5.10 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
1. แจงเปาหมายการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญลําไสตรง ดวยวิธี Fit Test จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ
2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : ncdไฟลแนบ 1 ขอมูลการบริโภคยาสูบ
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ แจงแผนการอบรม งานสุรา ยาสูบ
ดังนี้
2.1 จัดอบรมเจาหนาที่ในการชวยเลิกบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง จํานวน 2 รุน ไดแก
• รุนที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 1 และ 2
• รุนที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 3 และ 4
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานบุหรี่ใน รพ./สนง.สสอ.และ รพ.สต.
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2.2 อบรม ACTU (คณะออกตรวจเฝาระวังบังคับใชกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
พรบ.ควบคุมยาสูบ) จํานวน 4 รุน ไดแก
• รุนที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 2
ณ หองประชุม สสอ. ตระการพืชผล
• รุนที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 4
ณ หองประชุม สสอ. เดชอุดม
• รุนที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 1 ณ โรงแรมสุนีย
• รุนที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 3 ณ โรงแรมสุนีย
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย สภ.ทุกอําเภอ / ปกครองอําเภอ และ สสอ.ทุกอําเภอ
3. ขอความรวมมือแตละอําเภอออกตรวจเฝาระวังบังคับใชกฎหมาย ในชวงเทศกาลปใหม โดยทีม ACTU
4. ขอมูลการบริโภคยาสูบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : ncd ไฟลแนบ 2 เปาหมาย
FIT Test 62
5.11 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.หลักเกณฑการเดินทางไปราชการประชุม/อบรม/สัมมนา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : HR หลักเกณฑการเดินทางไปราชการสสจ.อุบลฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : HR ไฟลแนบ 1.1แบบฟอรมการคัดกรองไปราชการ
2.การกรอกขอมูล HPI และ Happinometer
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : ไฟลแนบ 2.ชี้แจงแบบสอบถาม HPI และ Happinometer
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : HRไฟลแนบ 3 เครื่องมือ HPI
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : HEไฟลแนบ 4 เครื่องมือ Happinometer
3.หลักเกณฑการลาศึกษาตอ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 1543310012132.jpec
4.การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : IDP_แผนพัฒนารายบุคคล 2
5.การสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรทางการบริหาร (ผบก./ผบต.)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : HRไฟลแนบ 7 หลักเกณฑและคุณสมบัติผูขอสมัครเขาอบรม
5.12. กลุมงานการแพทยฉุกเฉินและสาธารณภัย ไมมีวาระการประชุม
5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
5.13.1 แจงการติดตั้งและใชงานระบบคิว กําหนดชี้แจงแนวทางการใชงานระบบ 11 ธ.ค. สิ่งที่ตองดําเนินการคือ
การปรับกระบวนงานภายในเพื่อรองรับระบบ
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5.13.2 ขอความรวมมือยกเลิกการพิมพภาพ X-Ray และการสงแผน CD กรณี Refer เนื่องจากทุก รพ.มีการสง
ขอมูล เปน Electronic File ผาน Zigma Rays
5.13.3 การลงชื่อในใบยินยอมเปดเผยขอมูล (consent form) และการติดตั้งและใชงาน H4U
5.13.4 รายงานความกาวหนาการติดตั้งและใชงาน อสม.Online
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : AIS Online Application (อสม.)
5.14 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

ไมมีวาระการประชุม

5.15 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.15.1 ผลการบําบัด ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 รวมทุกระบบ จํานวน 391 ราย แบงเปน..
1.1 ระบบสมัครใจ เปาหมาย จํานวน 1,123
ผลงานทั้งหมด จํานวน 122 ราย คิดเปนรอยละ 10
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน ผลงาน
จํานวน 122 ราย
- คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”
ยังไมมีผลงาน
1.2 ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย จํานวน 3,075 ราย ผลงานทั้งหมด 269 ราย คิดเปนรอยละ 8.74
ระบบควบคุมตัว
จํานวน 18 ราย
ระบบไมควบคุมตัวผูปว ยในรพ. จํานวน 251 ราย
1.3 ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย ยังไมมีผลงาน
5.15.2 ดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : ToBe พ.ย.61
40

5.16 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข

ไมมีวาระการประชุม

5.17 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
5.17.1 งานพัฒนาศักยภาพ อสม.
1.1 การประกวดคัดเลือก อสม.ดีเดน ประจําป 2562 จํานวน 11 สาขา (ใชเกณฑการประกวดคัดเลือก
อสม.ดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
1.2 กําหนดการจัดประชุมประกวดคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2562 จังหวัดอุบลราชธานี
ระหวางวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม CK ชั้น 4 โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1.3 กําหนดการประชุมคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขตสุขภาพที่ 10 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจําป 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน โดยสถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
1.4 ลําดับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขตสุขภาพที่ 10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจําป 2562 (รวม 20 จังหวัด)
5.17.2.งาน อสม.ออนไลน
1. รายชื่อสถานบริการสมัครระบบ อสม.ออนไลน
2 รายงานผลงานสมัครระบบ อสม.ออนไลน
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5.17.3 งาน โครงการจิตอาสา
แจงทุกอําเภอดําเนินการติดตามการสงรายงาน จิตอาสากระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
5.17.4. งาน อสม.E-Payment
1. ปฏิทินการดําเนินงาน อสม.E-Payment ป 2562 กรมบัญชีกลาง
2. รายงานผลการจายเงินคาปวยการ อสม. เดือน พ.ย.2561 รอบที่ 01 (เงินผลงาน เดือน ส.ค.2561)
5.17.5. งานการจัดการสุขภาพชุมชน ตําบลจัดการสุขภาพ
ปงบประมาณ 2562 ดําเนินการตามกระบวนการตําบลจัดการสุขภาพ ทุกตําบล จํานวน 219 ตําบล และ
คัดเลือกพื้นที่นํารอง ตําบลจัดการสุขภาพขับเคลื่อนสูตําบลจัดการคุณภาพชีวิตตนแบบ อําเภอละ 1 ตําบล
ปงบประมาณ 2562 ดําเนินการตามกระบวนการหมูบานจัดการสุขภาพ ทุกหมูบาน/ชุมชน
5.17.6. งานสมัชชาสุขภาพ
1. การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 ธันวาคม 2561
การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสุนียแกรนด อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประสานใหภาคสวนตางๆ ของสังคมไดเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนานโยบาย
สาธารณะ เพื่อสุขภาพรวมกัน ภายใตประเด็นหลัก “ตุมโฮมคนอุบลฯ สรางสังคมสุขภาวะ อยูดีมีสุข”
โดยมีกลุมเปาหมายอําเภอละ 10 คน ดังนี้
1. สาธารณสุขอําเภอ ๆ ละ 1 คน
2. ผูแทนภาครัฐระดับอําเภอ ๆ ละ 1 คน
3. ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ๆ ละ 1 คน
4. นายก อบต. และ ปลัด อบต. อําเภอละ 2 คน
5. กํานันตําบลหรือผูแทน อําเภอละ 1 คน
6. แกนนําจิตอาสาระดับอําเภอ ๆ ละ 1 คน
7. ประธาน อสม.ระดับอําเภอ ๆ ละ 1 คน
8. วิทยากรประชารัฐอําเภอ ๆ ละ 1 คน
9. ผูแทนเครือขายสมัชชาสุขภาพระดับอําเภอ ๆ ละ 1 คน
2 การประชุมสมัชชาระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
การประชุมสมัชชาระดับชาติ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นตทรา
ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายใตประเด็นหลักของงาน “รูเทาทันสุขภาพ
รวมสรางสังคมสุขภาวะ” โดยไดประกาศระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งสิ้น 4 ระเบียบ
วาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่1. ความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ (Health
Literacy for NCDs Prevention and Management)
ระเบียบวาระที่2. การรวมสรางสรรคพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development)
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ระเบียบวาระที่3. ความรับผิดชอบรวมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอรตตอสุขภาวะเด็ก (E-Sports:
Social Responsibility for Child Health)
ระเบียบวาระที่4. การคุมครองผูบริโภคดานบริการทันตกรรม (Consumer Protection in
Dental Services)
5.18 กลุมงานบริการสุขภาพ
การจัดกิจกรรมปน อุนไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล : CHหนวยแพทย อุนไอรัก 9ธค.pptx
ซอมปน 3 ธันวาคม 2561
ปนจริง 9 ธันวาคม 2561
ภารกิจ
1.จัดหนวยปฐมพยาบาลและหนวยแพทยบริการประชาชน
2.จัดชุดปฏิคม ในศูนยพิธีเปด-ปด
3.จัดผูนําออกกําลังกาย ประจําจุดพัก
5.19 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ไมมีวาระการประชุม
5.20 ศูนยธรรมาภิบาล
1. ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง เจตจํานงการบริห ารงานสุจริ ตหนวยงานในสังกั ดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบ ลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : G1มาตรการใชรถราชการ
2. ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อ ง นโยบายคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานหน ว ยงานในสั งกั ด สํ า นั กงานสาธารณสุ ข จัง หวั ด
อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : G2ประกาศเจตจํานง62
3. ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง มาตรการใชรถราชการ เพื่อปองกันการทุจริต ผลประโยชนทับซอนจากการปฏิบัติหนาที่และแกไขการกระทํา
ผิดวินัยของเจาหนาที่ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : G3ประกาศ
เจตจํานงป62
5.21 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. การขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการ จังหวัดอุบลราชธานีป 2561
1.1) ขับเคลื่อนเชิงคุณภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 2.การนํางานวิจัยไปใชประโยชน
1.2) ขับเคลื่อนเชิงปริมาณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 3.Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ป 62
(สบส) Ranking
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2. แนวทางการดําเนินงานสื่อสารขาวและประชาสัมพันธ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2562 ดังนี้
2.1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อสารดานการขาวและประชาสัมพันธ จังหวัด
อุบลราชธานี ป 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 4.คําสั่งปชส.62 * จังหวัดดําเนินการและสําเนาสงพื้นที่
2.2.) ดําเนินงานตามแนวทางการสื่อสารดานขาวและประชาสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 5แนวทางการสื่อสารดานขาวและ
ประชาสัมพันธ
2.3) หัวขอและประเด็นการประชาสัมพันธโดยเนนหนักการดําเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข/ปฏิทินสาธารณสุข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 6 Health EducationPromotion 52 Wks.
2.4) ชองทางการประชาสัมพันธในพื้นที่เนน การประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวในทุก
พื้นที่ โดยภาคีเครือขายมีสวนรวม กําหนดเนื้อหาความรูที่สื่อสารใหประชาชนรับทราบตาม Health Education
/Promotion 52 Wks. อนึ่งทุกพื้นที่สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาขาวและกิจกรรมตางๆไดในกรณีที่พื้นที่อําเภอมีกิจกรรม
พิเศษและกรณีวิกฤตดานสุขภาพที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน รายละเอียดการดําเนินงานในหอกระจายขาว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 7 แบบจําแนกภารกิจตามนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ
6.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ขอเชิญประชุมกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล วันนี้ เวลา 1.30 น. ณ หองประชุมริมน้ํา
6.2 สาธารณสุขอําเภอ
ขอเชิญประชุม พิจารณาโยกยาย และ ของดกิจกรรมกีฬาผูบริหาร ชวงบายวันนี้
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ปดการประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม
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