สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. ดร.กมล ฝอยหิรัญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
3. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายอดุลย์ วรรณชาติ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นางสาวกาญจนา มหาพล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
8. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวารินชาราบ
9. นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม
10. นายเทพ นันทพูลทรัพย์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ
11. นางสาวนิ่มนวล สืบวงศ์
โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
12. นางสุทชยา แสงรุ่ง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
13. นางจรูญศรี มีหนองหว้า
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
14. นางเปียทิพย์ สีดา
แทน ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
15. นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
16. นพ.สาโรช สมชอบ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
17. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
18. นพ.อุดม โบจรัส
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
19. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
20. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
21. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาตาล
22. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
23. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
24. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาตาล
25. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
26. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสาโรง
27. นพ.สยาม ประสานพิมพ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
28. นพ.วรุฒม์ เกตุศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
29. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
30. นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้ายืน
31. นพ.คงทัช สิงขรานันต์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
32. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้าขุ่น
33. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
34. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
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35. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
36. นายระวี แววศรี
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
37. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
38. นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
39. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
40. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ
41. นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
42. นางภัลลภา โสติถิสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
43. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอาเภอ ม่วงสามสิบ
44. นายไชยา พรหมเกษ
สาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
45. นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
46. นางศิวาภรณ์ เงินราง
สาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
47. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
48. นายไพรัช จันทพันธ์
สาธารณสุขอาเภอนาตาล
49. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
50. นายธานินทร์ ไชยานุกูล
สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
51. นายบัณฑิต สร้อยคา
สาธารณสุขอาเภอสิรินธร
52. นายสุทิน กมลฤกษ์
สาธารณสุขอาเภอพิบูลมังสาหาร
53. นายวินัย แก้วพรหม
สาธารณสุขอาเภอสาโรง
54. นายชูวิทย์ ธานี
สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
55. นายจิตร มั่งมี
สาธารณสุขอาเภอนาเยีย
56. นายมัธยม สุพัฒน์
สาธารณสุขอาเภอเดชอุดม
57. นายอุทัย โมกข์ทิพย์
สาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
58. นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอาเภอนาจะหลวย
59. นายเกรียงไกร พื้นทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
60. นายเสถียร ปวงสุข
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
61. นายสันติ ศรัทธาพันธ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
62. นายถนอม ผิวหอม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาตาล
63. นายอลงกต ตังคะวานิช
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
64. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสาโรง
65. นายสุทัศน์ สีทน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
66. นายสากล สีทากุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอน้ายืน
67. นายพรทวี สุวรรณพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
68. นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
69. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นายปัญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นายวีระพันธ์ ซื่อสัตย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์คกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
74. นายรังสรรค์ ศรีล้วน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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76. นางสาวมุทิตา วรรณชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
77. นายอดิศักดิ์ ชามาตย์
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
78. นางลาดวน ศรีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
79. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
80. นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
81. นายวิษณุ สุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
82. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
83. นายประมวล มาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
84. นางพิสมัย วรรณชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
85. นางเกตุสิรินทร์ ฉิมพลี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
86. นางสาวฑิฆัมพร พันธ์พินิจ เภสัชกรชานาญการ
87. นางสาวน้าฝน สาระวงศ์ จพ.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
88. นางสาวอุทัย สมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
89. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
90. นายสุระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
91. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ
นักวิชาการสาธารณสุข
92. นางอรชร ดวงแก้ว
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
93. นางสาวอังศุมาลิน นาคา นักวิชาการสาธารณสุข
94. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
95. ว่าที่ร.ต.หญิงวีนารินทร์ ดอกรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
96. นายนิติชัย ทุมนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
97. นางสาวสุภาภรณ์ พุฒิผา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
98. นายวรพงศ์ หงส์ทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
99. นายอนันท์ สิงคิบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
100. นางสาวรินทร์ดารัตน์ สมมีชัย นักวิชาการสาธารณสุข
101. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
102. นางอรอุมา พลเขต
เจ้าพนักงานธุรการ
103. นางรัฎฎิกรษ์ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
104. นายคมกริช พิมพะกัน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
105. นายวิษณุ จารูญพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
106. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
107. นายกิตติพงษ์ มาพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
108. นายพลังยุทธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
109. นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
110. นายปรีดา จาปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
111. นางจิระนันทร์ นาคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
112. นางสุพัตรา อุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
113. นางทิพย์สุดา มณีเนตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
114. นางอรอุมา พลเขต
เจ้าพนักงานธุรการ
115. นายวรพงศ์ หงษ์ทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
116. นางยมลภัทร มะลิเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลวารินชาราบ
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลสาโรง
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลน้ายืน
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลน้าขุ่น
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
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117. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
118. นางมาลัยพร พลสิมมา
จพ.เวชสถิติชานาญงาน
119. นางสาวมยุรี กุมภะกะ
นักวิชาการสาธารณสุข
120. นายอนุชา แสงเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข
121. นางสาวขนิษฐา สุขเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
122. นางสาวปิยะนาถ สารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
123. นางพวงเพชร สมสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
124. นางราตรี ดาทวี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
125. นายวุฒิชัย ลิมปิทีปราการ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
126. นางกัญชนก ห้วยแซง
แพทย์แผนไทย
127. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
128. นางสาวพัชรี ช่วงชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
129. นางสาวพิษธพร เติมบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
130. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
131. นายณัฐพล ศรีสงคราม
นักวิชาการสาธารณสุข
132. นายภิศักดิ์ พรรณนาภพ นักวิชาการสาธารณสุข
133. นายชานาญ เหลากลม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
134. นายกิตติธเนศ นิธิวรเสฏฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
135. นางวีราภรณ์ คาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
136. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลน้าขุ่น
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
สสอ.เมืองอุบลฯ
สสอ.เมืองอุบลฯ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ตาลสุม
สสอ.กุดข้าวปุ้น
สสอ.นาตาล
สสอ.สาโรง
สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.สิรินธร
สสอ.เดชอุดม
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.น้าขุ่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1. กระทรวงเร่ ง รั ด การเบิ กจ่ ายงบประมาณให้ บ รรลุ เ ป้า หมาย ร้อ ยละ 80 ของงบที่ ได้ รับ โอนมาจั งหวั ด
ณ เดือนกันยายน 2560
2. ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามคารับรองผลการปฏิบัติงาน (PA)
2.1 Green and clean ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง คือ รพ.น้าขุ่น คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 2 เดือน
2.2 TB เร่ง x-ray เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯทุกคน โดยเฉพาะ อ.พิบูลฯและ อ.สว่างฯ ผลงานต้อง
ครบ 100% ภายใน 30 มีนาคม 2561
2.3 PMQA จะติดตามความก้าวหน้าห้วงไตรมาสที่ 2-3
3. ขอให้ผู้บริหารทุกท่านศึกษาระเบียบว่าด้วยเงินบารุง 2561
4. เรื่องแจ้งจากศาลากลาง รายละเอียดตามไฟล์ : conclusion_27 กพ.61.pdf
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง
รายละเอียดตามไฟล์ : Present_CFO_Feb.pdf

รับรอง
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3.2 งบประมาณค่าเสื่อม
รายละเอียดตามไฟล์ : Profile/การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม สสจ.อุบลราชธานี
กวป020361_กวป.pdf
ข้อสั่งการ : ค่าเสื่อมปี 60 ลงไป
ต้องขอขยายเวลาดาเนินงาน (ภายใน 31 มีนาคม 2561)
1. อาทิตย์หน้า ก.ยุทธฯ ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และออกติดตาม
เฉพาะกิจในพื้นที่ที่เป็นปัญหา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเตรียมข้อมูลเพื่อตอบคาถามทีมจังหวัด
3.3 KPI Monitors แต่งตั้งคณะทางานเพื่อกากับ ติดตามข้อมูลการดาเนินงานของแต่ละเครือข่าย โดยตัดข้อมูล
ภายในวันที่ 25 ของเดือน คณะทางานระดับจังหวัดตรวจสอบข้อมูลทุกวันที่ 28 ของเดือน
ข้อสั่งการ : 1. คณะทางานระดับจังหวัดจะประสานข้อมูลโดยตรงกับ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
2. คณะทางานระดับอาเภอแต่งตั้งคณะทางานโดยมีผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเป็นประธาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอาเภอ ทาหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา
3. คณะทางานระดับจังหวัดสรุปตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา นาเข้าวาระการประชุม กวป.ในระเบียบ
วาระ ที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.4 QOF รายละเอียดตามไฟล์ : QOF ก.พ.2561.pdf
ข้อสั่งการ : 1. มอบหมาย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.) ดาเนินการประสานพื้นที่ในการวินิจฉัย Diarrhea ให้
เป็นไปตามความเป็นจริง
2. มอบหมายให้ผู้อานวยการโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ประชาสัมพันธ์ Internation Conference 30-31 พฤษภาคม 2561 (รับบทคัดย่อถึง 31 มีนาคม2561)
4.2 ศูนย์มะเร็งฯ
1. Training needs
2. ลูกหนี้ศูนย์มะเร็งฯ
3. ชุดคัดกรองสารเสพติด จานวน 12,520 ชุด ใช้สนับสนุนการคัดกรองคัดเลือกทหารเกณฑ์
ข้อสั่งการ : มอบหมาย คุณพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ประสานเรื่องไอโอดีน
กับศูนย์มะเร็งฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีวาระการประชุม

5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5.2.1 แจ้งการจัดตั้งสานักงานการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ บทบาทหน้าที่
1. ประสานงานในการตรวจราชการ
2. ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์และเขตสุขภาพ
3. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการตรวจราชการ
4. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นในส่วนที่กรมการแพทย์รับผิดชอบ

6

5.2.2. การกากับติดตามการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะทางานกากับติดตามการขับเคลื่อนงานฯ เพื่อให้
เกิด กระบวนการกากับติดตาม สื่อสารความก้าวหน้า ข้อมูล พื้นที่ที่ต้องเร่งรัด ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา ให้ตรง
ประเด็น ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เกิดระบบการจัดการที่มีศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรให้ตรงความต้องการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ประชุมคณะทางาน 26 กพ.61 พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะกากับติดตาม โดยให้
แสดงข้อมูลรายหน่วยบริการ และเปรียบเทียบ 5 จังหวัด ตัดข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน ดังนี้
1. ตัวชี้วัดติดตามรายสัปดาห์ จานวน 3 ตัวชีว้ ัด ดูรายละเอียด Monitoring_Week.pdf
2. ตัวชี้วัดติดตามรายเดือน จานวน 65 ตัวชี้วัด ดูรายละเอียด Monitoring_Month.pdf
3. ตัวชี้วัดติดตามรายไตรมาส จานวน 15 ตัวชี้วัด ดูรายละเอียด Monitoring_3 Month.pdf
4. ตัวชี้วัดติดตามราย 6 เดือน จานวน 5 ตัวชีว้ ัด ดูรายละเอียด Monitoring_6 month.pdf
จึงขอให้ทุกหน่วยบริการทาความเข้าใจ คานิยาม เป้าหมายและเร่งรัดผลงานให้ได้ตามเกณฑ์ และนาเข้าวาระการ
ประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน
5.2.3 การเร่งรัดผลงานเพื่อประเมินผลงาน Ranking รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ห้วงเวลาที่จะออกประเมิน
ประมาณ 18-26 เมษายน 2561 ใช้ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2561
5.2.4 สรุปผลการดาเนินงานค่าเสื่อม รายละเอียดตามไฟล์ : การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม สสจ.อุบลราชธานี กวป
020361_กวป.pdf
5.2.5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบ Non UC รายละเอียดตามไฟล์ : Non Uc_280261_new.pdf
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณ์โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) รายละเอียดตามไฟล์ : CD 1_CD_2032561.pdf
5.3.2 สถานการณ์และแนวทางการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
5.3.3 ผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
1. ความก้าวหน้าการดาเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค รายละเอียดตามไฟล์ : CD 3_สรุปผลการดาเนินงาน
วัณโรค_25022561.pd
2. ผลการคัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษา จาแนกรายอาเภอ รายละเอียดตามไฟล์ : CD4_ผลการดาเนินงาน
วัณโรครายอาเภอ_25022561.xlsx
5.3.4 ผลการดาเนินงานเอดส์ การเข้าถึงในกลุ่มประชากรหลัก รายละเอียดตามไฟล์ : CD 5_ผลการดาเนินงาน
เอดส์ การเข้าถึงในกลุ่มประชากรหลัก.xlsx
5.3.5 สรุปแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดตามไฟล์ : CD 6_แนวทางการให้วัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า_26022561.pptx
5.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
5.4.1 แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี(Roadmap) ปีงบประมาณ 2561-2563 รายงานความก้าวหน้า
ไตรมาส 1/2561 มีการรายงานความก้าวหน้า จานวน 114 แห่ง คิดเป้นร้อยละ 47.90 (จากทั้งหมด 238 แห่ง)
อาเภอที่มีรายงานครบทุก อปท. 7 อาเภอ (เหล่าเสือโก้ก กุดข้าวปุ้น นาตาล สว่างวีระวงศ์ สิรินธร เขมราฐ และวา
รินชาราบ) อาเภอที่ไม่มีรายงานความก้าวหน้า จาก อปท. 6 อาเภอ (โพธิ์ไทร ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ น้ายืน
บุณฑริก สาโรง) รายละเอียดตามไฟล์ : 1ReportRoadmap_Q1.pdf
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ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด... หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานให้มากขึ้น
การดาเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เสร็จเรียบร้อยภายในไตรมาส 2 (ระหว่างดาเนินการหมายถึง รอประกาศ
ในราชกิจจาฯ)
รายละเอียดตามไฟล์ : 2Legalcode.pdf เอกสารประกอบ ร่างข้อบัญญัติฯ
รายละเอียดตามไฟล์ : 3Roadmap_Waste61_180161(เอกสาร3).pdf Slide
รายละเอียดตามไฟล์ : 4Waste61.pdf หนังสือสั่งการ
5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. สรุป CMI เดือนมกราคม 2561 จาแนกราย รพ. Excel รายละเอียดตามไฟล์ : IP6010-6101-กวป.xlsx
2. ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค.60 – มค.61 Excel รายละเอียดตามไฟล์ : IP6010-6101-กวป.xlsx
2.1) SumAdjRW รายจังหวัด
2.2) จานวนส่งข้อมูล
2.3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล
2.4) ชดเชยรายจังหวัด
2.5) ชดเชยรายโรงพยาบาล
2.6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพยาบาล
2.7) ข้อมูล 5 อันดับโรคแรกราย รพ.
3. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนมกราคม 2561
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.972 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997
รายละเอียดตามไฟล์ : coverageUC6101.pptx และ ไฟล์ : coverageUC6101.xls
5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
5.6.1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561)
ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
ผลงาน ร้อยละ 40.00 รายละเอียดตามไฟล์ : Den1. 6-12.pdf
ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 47.29
ระดับประเทศ ร้อยละ 33.31
ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผลงาน ร้อยละ 11.54
ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 28.46
ระดับประเทศ ร้อยละ 11.81
อยู่ในระหว่างดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม รายละเอียดแยกรายอาเภอ รายละเอียดตามไฟล์ :
Dent2.PCC.pdf
ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 รายละเอียดตามไฟล์ : Dent3
access.pdf
ผลงาน ร้อยละ 35.52
ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 26.54
ระดับประเทศ ร้อยละ 16.21
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ข้อสั่งการ : ตรวจสอบข้อมูลก่อนนาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
5.6.2 งาน พอ . สว .
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนมีนาคม 2561
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านดอนชัยชนะ หมู่ที่ 6 ตาบลโสกแสง อาเภอนาจะหลวย
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองดุม หมู่ที่ 1 ตาบลไพบูลย์ อาเภอน้าขุ่น
5.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5.7.1 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
1. สถานการณ์ การรับรอง HA จังหวัดอุบลราชธานี
1.1 แก้ไข โรงพยาบาลรพ.นาตาล ผ่านการรับรอง ขั้น 1 (มค) ผ่านเป็นขั้น 2 ประกาศจาก สรพ.เมื่อวันที่
31 มกราคม 2561 สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเอกสารขอรับการประเมินรับรอง Accreditation ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2561
1.2 ผลการดาเนินงาน ปี 2560 รพช.ที่ผ่านการรับรองแล้ว 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.09
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 คิดเป็น 18 แห่ง)
- ในเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ รพ.ที่ได้รับการประเมิน จากสรพ.แล้ว จานวน 2 แห่ง คือ รพ.บุณฑริก
และ รพ.โขงเจียม คาดว่าจะผ่านการรับรอง
- รพ.ที่เข้ารับการประเมินรับรอง เดือน มีนาคม 2561 จานวน 2 แห่ง คือ รพ.ทุ่งศรีอุดมและ รพ.โพธิ์ไทร
ซื่งทีมงาน QLN ได้ลงพื้นที่ เตรียมรับการประเมินทั้ง 2 รพ.แล้ว คาดว่าจะผ่านการประเมินรับรองเช่นกัน
1.3 โรงพยาบาลชุมชน (F2) ที่มีผลงานเพิ่มขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งเอกสารเพื่อขอรับ การ
รับรองภายใน ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมคือ.... คือ รพ.สว่างวีระวงศ์ และ รพ.นาตาล
1.4 ขอแสดงความยินดี และขอเชิญ รพ.ที่ผ่านการรับรอง HA เข้ารับใบประกาศรับรอง ในวันที่ 13
มีนาคม 2561 ในงานมหกรรมวิชาการประจาปี HA National Forum ที่ศูนย์วิชาการ IMPACT Forum เมืองทอง
ธานี
ดังนี้...
*** รพ.ที่ผ่านการรับรองใหม่ คือ รพ.กุดข้าวปุ้น
*** รพ.ที่ผ่านการรับรองซ้า ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ตระการพืชผล และ รพ.50 พรรษาฯ
2. แผนการดาเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ผ่านการประเมินรับรอง
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่าย ในโรงพยาบาลเป้าหมาย ขั้น 2 ในเดือน มีนาคม
2561 มีแผนการออกเยี่ยม โดยทีม QLN ดังนี้
วันที่ 30 มีนาคม 2561 กาหนดการเยี่ยมโดยทีม QLN ที่ รพ.สว่างวีระวงศ์
2.2 โรงพยาบาลขั้น 3 ที่ต้องธารงสภาพ 2 แห่ง มีแผนดาเนินการ ออกเยี่ยมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและทีม
พี่เลี้ยง QRT เฉพาะด้าน ดังนี้...
* วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กาหนดเยี่ยม รพ.สิรินธร (ประเมิน Re-ac วันที่ 7-8 มีนาคม)
* วันที่ 23 มีนาคม 2561 กาหนดเยี่ยม รพ.ดอนมดแดง (ประเมิน Re-ac วันที่ 19-20 เมษายน 2561.)
2.3 วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ขอเชิญ ผอ.รพ. ทุกท่าน พร้อมบุคลากรรวม รพ. 4 คน (ผู้ประสานงาน HA ,หัวหน้าทีม PCT หรือ RM,
หัวหน้าทีม ENV/Back Office) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ตาม
แนวทางการพัฒนา HA ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยขอให้ส่งรายชื่อตาม
กลุ่มเป้าหมายภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561ทาง e-mail: a_pitchayapa@hotmail.com
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5.7.2 รพ.สต.ติดดาว ขอให้ สสอ.ทุกแห่งที่มีการพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ เรียบร้อยแล้ว
แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่พร้อมรับการประเมิน ระดับจังหวัดภายในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อจังหวัดจะได้ดาเนินการ
จัดทาแผน ประเมินรับรองต่อไป
5.7.3 PMQA รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : PMQA.pptx
ผลการประเมิน PMQA รอบ 3 เดือน ระดับกระทรวงจาก กพร.สป. โดยท่านสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
5.7.4 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
กาหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดประจาปี 2561
ลาดับ

วัน / เดือน /ปี

เป้าหมาย

1

7 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลบุณฑริก

2

7 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3

14 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลเขื่องใน

4

15 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลนาตาล

5

21 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

6

23 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

7

23 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

8

29 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลมะเร็ง

9

30 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลสาโรง

ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายส่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ (Checklist-MT
2560) ให้คณะกรรมการก่อนวันการประเมิน 1 สัปดาห์
รายงานผลการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ Laboratory Accreditation จากสภา
เทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
ระดับขั้นการ
วันที่หมดอายุการ
โรงพยาบาล
วันที่ได้รับการรับรอง
พัฒนา
รับรอง
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
Re-ISO15190
11 กันยายน 2560
11 กันยายน 2562
รพ.กุดข้าวปุ้น
LA
10 พฤศจิกายน 2560
9 พฤศจิกายน 2563
โรงพยาบาลตระการพืชผล
Re-LA2
29 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2563
รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
Re-LA2
29 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2563
รพ.ศรีเมืองใหม่
Re-LA3
17 มกราคม 2561
16 มกราคม 2564
รพ.เหล่าเสือโก้ก
LA
22 มกราคม 2561
21 มกราคม 2564
ในเดือนมีนาคม 2561 สภาเทคนิคการแพทย์กาหนดประเมินโรงพยาบาลนาจะหลวย โรงพยาบาลน้าขุ่น
และโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
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5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
5.8.1 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย
1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กาหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการตรวจสอบสถานประกอบการ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อ
กฎหมาย มาตรฐานแบบประเมิ น ในการก ากั บ ดู แ ลมาตรฐานและเฝ้ า ระวั ง ควบคุ ม ก ากั บ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
และ บริ การสุขภาพ ตลอดจนการโฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อม ในการดาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2561 ตามแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข กาหนดการประชุมผู้รับอนุญาต และผู้ มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
5.8.2 งานบริหารเวชภัณฑ์
สรุปผลการดาเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDUขั้นที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ
2561 (1 ตุลาคม 2560 – 26 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 2.1_RDU 26.2.61.ppt
5.9 กลุ่มงานนิติการ
รายงานผลการดาเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :
Justice0261.ppt
5.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจาปี 2561
***คาขวัญวันไตโลก ปี 2561 “สตรีไทย ไต Strong” (Kidneys & Women’s Health)***
วัน พฤหั ส บดีที่ 2 ของเดือ นมีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ ส มาคมโรคไตนานาชาติ ได้ กาหนดให้ เป็ น
“วันไตโลก”(World Kidney Day) ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 และสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ตรง
กับสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็มสากล จึงขอเชิญชวนให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์
สัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 ภายใต้คาขวัญ “สตรีไทย ไต Strong”
5.11 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.11.1 Happinometer
วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข
ในการทางาน (Routine to Happiness – R2H) และหลักสูตรนักสร้างสุขของหน่วยงาน รายละเอียด ดังนี้...
1. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และสามารถ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ในองค์กรให้มี
คุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพัน โดยใช้ ดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) เป็นเครื่องมือในการ
วัดความสุขรายบุคคล สาหรับในใช้เครื่องมือ Happy Work Place Index : HPI ประเมินความสุขขององค์กร
เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรส่งผลให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน และองค์กรมีความสุขเป็นสถานที่น่าทางาน
น่าอยู่ (Happy Work Place Index : HPI)
2. สถานที่จัดประชุม คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานและตัวแทน ของ สสอ., รพช., รพท., สปส.กลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน
สสจ. อุบลฯ
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4. วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ จากสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
5.11.2. โครงการถักทอเครือข่ายร้อยดวงใจหมอครอบครัว ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโดยขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ทางานของ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2.จัดงาน วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน
“เสน่อิสาน เสนห์คน เสน่ห์ชมุ ชน เสน่ห์งาน”
3. กลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากทุกแห่งในประเทศไทย
4. วิทยากร มีดังนี้ ..
4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
4.2 พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา
4.3 พญ. สุพัตรา ศรีวณิชชากร
4.4 นพ. สิริชัย นามทรรศนีย์
4.5 นพ. โรจนศักดิ์ ทองคาเจริญ
4.6 พญ. บุษกร อนุชาติวรกุล
4.7 รองสาสตราจารย์ นพ. สุรเกียรติ อาชานุภาพ
4.8 นพ.ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
5.12 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
5.12.1 ผลการใช้วิทยุสื่อสาร ในช่วง 5 เดือนแรก รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : EMS.pptx
5.12.2 สรุปการสอบสวนอุบัติเหตุหมู่ กรณีรถกระบะชนรถรับส่งนักเรียน
5.13 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
5.13.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) โดยมีกิจกรรมที่
ต้องดาเนินการในมาตรการที่ 1 การขับ เคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และ มาตรการที่ 2 การ
ขับเคลื่อน การปรับปรุงการบริการภาครัฐ ได้แก่การติดตั้ง Broker Server เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลประชาชนกับสานัก
ทะเบียนกลาง และการพัฒนากระบวนงาน ให้ รองรับการใช้บัตรประชาชน ใบเดียวในการขอรับบริการ โดย
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) ซึ่งการดาเนิน การดังกล่าว
หน่วยงานจาเป็นต้อง มีข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่มารับบริการ ที่มีความ ถูกต้อง โดยเฉพาะเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ซึ่งจะใช้เป็นตัวหลักในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ผลจาก การวิเคราะห์ความถูกต้องของเลขประจาตัว
ประชาชนที่ส่งเข้ามาที่คลังข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
*** พบว่า ฐานข้อมูลผู้มารับบริการในจังหวัดอุบลราชธานี มีเลขประจาตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องในระบบ Linkage Center คิดเป็น ร้อยละ 3.76 (169,101 ราย) โดยอาเภอที่มีฐานข้อมูล
ประชากรไม่ถูกต้องมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่…
อาเภอน้ายืน ร้อยละ 14.05
อาเภอวารินชาราบ ร้อยละ 10.37
อาเภอเขมราฐ ร้อยละ 8.32
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หน่วยบริการที่มีฐานข้อมูลประชากรไม่ถูกต้องมากที่สุด 5 ลาดับแรก คือ
โรงพยาบาลน้ายืน อ.น้ายืน ร้อยละ 21.5
โรงพยาบาลวารินชาราบ ร้อยละ 16.91
รพ.สต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ ร้อยละ 14.24
PCU.สุปัฎนาราม อ.เมือง ร้อยละ 13.4
โรงพยาบาลเขมราฐ ร้อยละ12.6
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กาหนดติดตามผลการดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขปัญหา ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : mod11_แจ้ง.xlsx
5.13.2 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเรื่องการพัฒนา คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
โรงพยาบาล โดยให้มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
สมาคมเวชสารสนเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1 กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 7 องค์ประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :
HospitalIT_QualityImproveFramework_V1.20 (1).pdf
1) โครงสร้างและบทบาท (Structure and Role)
2) เทคโนโลยี (Technology)
3) บุคลากร (people)
4) กระบวนการ (Processes)
5) การควบคุม (Control)
6) การวัด (Metrics)
7) ข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information)
2. ระดับการประเมินการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital IT Maturity Model
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : TMIHospitalITMaturityModelv1.1.pdf
3. เป้าหมายการพัฒนาในระยะแรก คือให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
ดาเนินการประเมินตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : File_IT.pdf
***ในการนี้ จึงขอให้ทุกโรงพยาบาล แจ้งผู้เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดแนวทางการพัฒนา คุณภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล และดาเนินการประเมินตนเอง ส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
5.14 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มีวาระการประชุม
5.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต ไม่มีวาระการประชุม
5.16 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข ไม่มีวาระการประชุม
5.17 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีวาระการประชุม
5.18 กลุ่มงานบริการสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม
5.19 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม
5.20 ศูนย์ธรรมาภิบาล
ไม่มีวาระการประชุม
5.21 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักสาธารณสุขอาเภอ
6.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาล
6.2 สาธารณสุขอาเภอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 สรุปโครงการปั่นจักรยานหาทุนทรัพย์สนับสนุน รพ.สต. รพช. ในถิ่นทุรกันดาร โดย นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
รองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.2 เรื่องแจ้งจากการประชุม สป.สัญจร จ.พิษณุโลก การศึกษาดูงานประเด็นขยะ
7.3 เร่งรัดการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

