กำหนดกำรประชุม
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค นอกสถำนที่ ครั้งที่ ๓ /พ.ศ.2560
(ครั้งที่ ๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐)
: กำรศึกษำกำรดำเนินงำน “RDU (Rational Drug Use) / Donor Transplant / PCC(Primary Care Cluster)
วันที่ 27 – 28 มีนำคม 2560
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
……………………………..
วันที่ 27 มีนำคม 2560
0๗.00 – 0๘.00 น. ลงทะเบียน
0๘.00 – ๐๘.๑๕ น. ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องบอลรูมแกรนด์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อรับฟังการชี้แจงการเดินทางไปศึกษาดูงาน
โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๐๘.30 - 12.00 น. ออกเดินทาง เพื่อศึกษาการดาเนินงาน 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ศึกษาการดาเนินการ ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
1.1 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU :Rational Drug Use)
โดย นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
นายปรีดา อิทธฺธรรมบูรณ์ รองผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์ ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นางสาวกาญจนา มหาพล หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ สสจ.อบ
นางอุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
1.2 การพัฒนาระบบบริการ รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
โดย นายแพทย์พิเชฐ หล่อวินิจนันธ์ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายวัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายตรี หาญประเสริฐพงษ์ นายแพทย์ชานาญการ
นางยุจินดา เล็กตระกูล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นางสาววิมลรัตน์ ประทีปะเสน นายแพทย์ชานาญการ
นายปิยวัฒน์ จิรัปปภา
นายแพทย์ชานาญการ
กลุ่มที่ 2 การดาเนินการ Primary Care Cluster (PCC) ณ รพ.สต.หนองแก อ.เมือง
เครือข่าย รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ
โดย นพ.เศวต ศรีศิริ
ผอ.รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
นพ.สุเมธ นิยกิจ
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.๕๐ พรรษา
แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ นิยกิจ หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นพ.เอกชัย รักสวย
นายแพทย์ชานาญการ
นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
นางสุชาดามณี บุญจรัส
ผอ.รพ.สต.หนองแก
นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์ ผอ.รพ.สต.หนองไหล
นางอุไรวรรณ หลาทอง
ผอ.รพ.สต.หนองขอน
นายนภดล ศุภโกศล
ผอ.รพ.สต.ดงบัง
นายชาตรี พงษ์พันธ์
ผอ.รพ.สต.หนองบ่อ
นางอมรรัตน์ พลศรี
ผอ.รพ.สต.ปะอาว
นางเกษร ประชุมแดง
ผอ.รพ.สต.ทัพไทย
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กลุ่มที่ 3 การดาเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
ณ. รพ.สต.ศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายเจริญ เสรีรัตนาคร
ผอ.รพ.วารินชาราบ
นายธานินทร์ ไชยยานุกูล สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
นายแพทย์อนุชิต หิรัญกิตติ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นางบรรจง สร้อยคา
ผอ.รพ.สต.ศรีไค
นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการฯ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
13.00 – 1๓.30 น. เดินทางไปร่วมพิธีเปิด PCC หนองแก
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแก อาเภอเมือง
14.๐0 น.
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางถึง รพ.สต.หนองแก อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1๔.๐๕ น.
กล่าวต้อนรับ โดย นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๔.๑๐ น.
กล่าวรายงาน โดย นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑๔.๑๕ น.
กล่าวเปิด PCC หนองแก โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๔.๒๐ น.
พิธีเปิดศูนย์ PCC หนองแก
๑๔.๒๕ น.
เยี่ยมชมนิทรรศการการดาเนินงานศูนย์ PCC หนองแก
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐น. เดินทางไปโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
15.๐0 - 1๕.๑0 น. ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวแนะนาเขตสุขภาพที่ ๑๐ และชมวีดีทัศน์
โดย รศ.พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ ๑๐
๑๕.๑๐ - ๑๕.๒๐ น. กล่าวแนะนาจังหวัดอุบลราชธานี และชมวีดีทัศฯ
โดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๐ น. มอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15.30 –1๖.30 น. สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย ประธาน/เลขานุการคณะผู้ศึกษาดูงานทั้ง 3 กลุ่ม
1๖.30 - 18.30 น. กิจกรรมสร้างสุขภาพสาหรับผู้บริหาร ตามนโยบาย “ ไร้พุง ลดโรค”
: กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ณ สนามเอสคอร์ด ตลาดยูพาร์ค อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1๙.๐0 - 2๑.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องทับทิมสยาม ๑ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 มีนำคม 2560
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 - 12.00 น. การประชุมสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 2 /2560
ประธานการประชุม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ห้องบอลรูมแกรนด์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายนี้)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
.....................................................
หมำยเหตุ 1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. - 10.45 และ เวลา 14.30 น. - 14.45 น.
2. การแต่งกาย วันที่ 27 มีนาคม 2560
- เสื้อสีฟ้ากระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 28 มีนาคม 2560
- เสื้อสีขาวกระทรวงสาธารณสุข
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