สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ ม 1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุ รพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายดนัย เจียรกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางศิริวทิ ย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลําพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นพ.มนต์ชยั วิวฒั นาสิ ทธิ พงศ์ รองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
7. นางนงลักษณ์ ศรี แสง รองผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
8. นางผุสดี ทวีบุตร หัวหน้างานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
เทศบาลนครอุบลราชธานี
9. นางณัฐิมา ชมภูบุตร
โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
10. นายสุ ทธิ พงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
11. นางสิ ริพร วงศ์ตรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
12. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
13. นางสาวกาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฯ
14. นางนภาพร จันทนบ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต
15. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
16. นางสุ ภาภรณ์ อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
17. นายปรี ชา ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมฯ
18. นายวิชิต พุม่ จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุ ขมูลฐานฯ
19. นายชัยสิ ทธิ์ เรื องโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริ การสุ ขภาพ
20. นางลําดวน ศรี ขาว หัวหน้างานการเงิน กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
21. นายบดินทร์ บุญขันธ์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
22. นพ.พรเจริ ญ เจียมบุญศรี ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
23. นพ.ธวัติ บุญไทย ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
24. นพ.ชานนท์ พันธ์นิกลุ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ตาลสุ ม
25. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

26. นพ.ศุภฤกษ์ ศรี คาํ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
27. นพ.อิทธิ ศกั ดิ์ เจริ ญทรัพย์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
28. นพ.วศรัญ วัฒนธี รางกูร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาตาล
29. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
30. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุ รักษ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
31. นพ.สุ รศักดิ์ เกษมศิริ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสําโรง
32. นพ.เจริ ญ เสรี รัตนาคร ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
33. นพ.สยาม ประสานพิมพ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
34. นพ.ทนง คําศรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสิ รินธร
35. นางไพรสุ รีย ์ บุญห่อ แทน
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม
36. นพ.พิทกั ษ์พงษ์ จันทร์ แดง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน
37. พญ.ปรมาภรณ์ ทองนุ่ม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
38. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
39. นพ.จิรายุ สุ วรรณศรี ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนํ้าขุ่น
40. นพ.สุ เมธ นิยกิจ
รองผูอ้ าํ นวยการ รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
41. นายอดุลย์ วรรณชาติ สาธารณสุ ขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
42. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
43. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
44. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
45. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
46. นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฏ
สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ ไทร
47. นายวานิช สายยืน สาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
48. นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุ ขอําเภอกุดข้าวปุ้ น
49. นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
50. นายไพรัช จันทพันธ์
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
51. นายสุ ทิน กมลฤกษ์ สาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
52. นายวินยั แก้วพรหม สาธารณสุ ขอําเภอสว่างวีระวงศ์
53. นายชูวทิ ย์ ธานี สาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
54. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
55. นายชวน จันทร์ เลื่อน สาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
56. นายบัณฑิต สร้อยคํา
สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
57. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุ ขอําเภอนํ้าขุ่น
58. นายชนะ หอมจันทร์ ผช.สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน

59. นางพรทิพย์ สมวัน
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลเขื่องใน
60. นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลเหล่าเสื อโก้ก
61. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
62. นายสันติ ศรัทธาพันธ์ ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
63. นายอานันท์ สิ งคิบุตร นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลเขมราฐ
64. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
65. นางจินตนา พงษ์พิละ
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลศรี เมืองใหม่
66. นายสันติ ฝักทอง ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอ
กุดข้าวปุ้ น
67. นางสาวสุ ธามาศ ทิณพัฒน์ เจ้าพนักงานธุ รการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้ น
68. นายถนอม ผิวหอม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
69. นายคมกริ ช พิมพกัน นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลวาริ นชําราบ
70. นางชุติมนั ต์ อินญาพงษ์
จพ.การเงินและบัญชีชาํ นาญงาน รพ.สว่างวีระวงศ์
71. นายประวิทย์ สอดศรี
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอตระการพืชผล
72. นายธนศักดิ์ ธงศรี ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
73. นายสากล สี ทากุล ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
74. นายสุ ทศั น์ สี ทน ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
75. นายวรายุธ เลิศแล้ว นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลโขงเจียม
76. นายเอกพจน์ อินโสม จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน รพ.สิ รินธร
77. นายไชยา พรหมเกษ ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
78. นายสุ วทิ ย์ชยั ทองกูล ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอ
นาจะหลวย
79. นายพรทวี สุ วรรณพรม
ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
80. นายทวีศกั ดิ์ แพทย์เพียร
นักจัดการงานทัว่ ไป รพร.เดชอุดม
81. นางจีระนันท์ นาคํา
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
82. นายปรี ดา จําปาเทศ
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลนาจะหลวย
83. นางพิชญสุ ดากานต์ รวมเหมาะ
นักจัดการงานทัว่ ไป โรงพยาบาลนํ้ายืน
84. นางสุ พตั รา อุทธา นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนํ้าขุ่น
85. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
86. นายปั ญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
87. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
88. นางอุษณี ย ์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
89. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
90. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
91. นางพรสิ ริ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
92. นางนันทิพร ตั้งยิง่ ยง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ

93. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
94. นางปภัสพร พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
95. นายประพนธ์ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
96. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
97. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
98. นายประสิ ทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
99. นางพัชราภรณ์ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
100. นางเนติภรณ์ สิ มาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
101. นายสุ รทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
102. นางจุฬาพร คํารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
103. นางจิรวัฒน์ สุ สิงห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
104. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
105. นายเอกชัย จรู ญเนตร นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
106. นางสาววรุ ณรัตน์ ชนะศรี รัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
107. ภญ.ฑิฆมั พร พันธ์พินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
108. นางสิ ริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
109. นางกุลชาธนันท์พลินรัชต์ธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
110. นางเรี ยมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
111. นายสนธยา การะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุ ข สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
112. นางสาวรุ่ งรัตน์ พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
113. นางสาวทฤตมน ทองเรื อง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
114. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
115. นส.วีระสุ ดา สวัสดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
116. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
117. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
118. นายรังสรรค์ ศรี ลว้ น
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
119. นายวิรัตน์ พวงพันธ์ เภสัชกรปฏิบตั ิการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
120. นายทวีศกั ดิ์ แก่นสุ ข
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลฯ
121. นายอังกูร แก่นกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
122. นางวิลาวัลย์ หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
123. นายสุ รศักดิ์ สุ ขสาย
จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน สสอ.เขื่องใน
124. นางเกษุศิรินทร์ ฉิ มพลี นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สสอ.เขื่องใน
125. นายภูริภทั ร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.ตาลสุ ม
126. นางสาวรัชนี สว่างเนตร นักวิชาการสาธารณสุ ข สสอ.ตาลสุ ม

127. นายวิระ พวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ ไทร
128. นายสมภพ จันทร์ เกษ นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.นาตาล
129. นายนิติชยั ทุมนันท์ นักวิชาการสาธารณสุ ข ปฏิบตั ิการ รพ.ตระการพืชผล
130. นางบุษบา การกล้า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
131. นางสาวจิรภัสษร สุ ระมุล นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.เขมราฐ
132. นางพัชรี อมรสิ น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นาตาล
133. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุ ข
สสอ.นาตาล
134. นางสาวรัตชพร กาละปั ตร นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ สสอ.นาเยีย
135. นางสาวรัตติกาล ดวงสี ดา นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.ศรี เมืองใหม่
136. นายพงศ์ภณ ศรี สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สสอ.ศรี เมืองใหม่
137. นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้วนักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.กุดข้าวปุ้ น
138. นางสาวอุไรวรรณ สุ ขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุ ข
รพ.กุดข้าวปุ้ น
139. นางลําใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กุดข้าวปุ้ น
140. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ ไทร
141. นางสมาพร มนตรี โพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สสอ.วาริ นชําราบ
142. นส.ธิ ดารัตน์ รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุ ข รพ.วาริ นชําราบ
143. นายกีรติ เสริ มศรี
จพ.สาธารณสุ ขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
144. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุ ข สสอ.นาเยีย
145. นายณัฐพล ศรี สงคราม นักวิชาการสาธารณสุ ข สสอ.สําโรง
146. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
รพ.สําโรง
147. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ สสอ.สิ รินธร
148. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุ ข สสอ.โขงเจียม
149. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการสาธารณสุ ข รพ.โขงเจียม
150. นายวิษณุ จํารู ญพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
151. นางสาวนภาพร ห่วงสุ ขสกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ สสอ.นํ้ายืน
152. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
สสอ.ทุ่งศรี อุดม
153. นายพิทกั ษ์ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นํ้ายืน
154. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุ ข
สสอ.นํ้าขุ่น
155. นางพีรดาพัฒน์ พงษ์สร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ดอนมดแดง
156. นางเนตรนภิส พันธ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ม่วงสามสิ บ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ทราบ
1. กิจกรรมของจังหวัดในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา
เย็น – พาแลงที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เช้า – ตักบาตรวันอาสาฬหบูชา
ข้อสัง่ การ
: จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล หน้าวัดศรี อุบลรัตนาราม
2. การติดตามงบประมาณรายจ่าย
ทราบว่าส่ วนกลางมีงบประมาณตกค้างในระบบจํานวนมาก ซึ่ งจะโอนมายังส่ วนภูมิภาคเพื่อเบิกจ่าย
แทนกันในช่วง 2 เดือนที่เหลือ เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในรอบใหม่ ให้บูรณาการการ
ทํางานร่ วมกัน และในห้วงนี้หลีกเลี่ยงกันเชิญเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าประชุมในจังหวัด
ในห้วงกลางเดือนสิ งหาคม จะมีการประชุมจัดทําแผน โดยเน้นแผนกรเงินการคลังก่อน ตามด้วยแผน
ยุทธสาสตร์ โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ ที่ 1 ตามกลุ่มวัย(42 เดือน) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 DHS, FCT จะดําเนินการ
อย่างไรต่อไป ซึ่ งในปี นี้หา้ มประชุมชี้แจงอีก ให้ดาํ เนินการเขียนแผนในลักษณะ M&E ปี 2559 เขียนแผนใน
ลักษณะ One Page
3.วันที่ 26 สิ งหาคม 2559 กิจกรรม Bike For Mom เชิญชวนปั่ นจักรยานพร้อมกันทัว่ ประเทศ เริ่ มเวลา
15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมา(รับรองรายงานการประชุ ม) รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุ มครั้งทีผ่ ่านมาติดตามในวาระประชุ มของกลุ่มงาน/ฝ่ าย
สถานการณ์ การเงินการคลังเครือข่ าย
สถานการณ์โดยรวมเมื่อนํารายได้เทียบกับแผนแต่ละเครื อข่ายต้องหารายได้เข้าหน่วยบริ การ
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 75
NI (กําไรสุ ทธิ )ติดลบ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการ ส่ งผลต่อ Risk Score ทําให้
สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนกันยายนมีแนวโน้มอยูใ่ นระดับ 7 สู ง
สถานการณ์การเงินการคลัง วิกฤต ระดับ 7 ประจําเดือนมิถุนายน
ได้แก่ รพ.5๐ พรรษาฯ, ศรี เมืองใหม่, โขงเจียม
- รพ.50 พรรษาฯ ถ้าในเดือนกันยายน FAI เท่ากับ 7 จะทําให้ทุนสํารองติดลบ 20 ล้านบาท
- รพ. ตาลสุ ม NI (กําไรสุ ทธิ )ติดลบ 4 ล้านบาท
- รพ.ตระการพืชผล FAI ระดับ 7 ทุนสํารองติดลบเพิ่มสู งขึ้นเมื่อถึงสิ้ นปี
- รพ.ศรี เมืองใหม่ FAI ระดับ 7 ทุนสํารองติดลบ 15 ล้านบาทเมื่อถึงสิ้ นปี
- รพ.สิ รินธร NI (กําไรสุ ทธิ )ติดลบ ในเดือนสิ งหาคม
- รพ.โขงเจียม FAI ระดับ 7 ทุนสํารองติดลบ 8 ล้านบาทเมื่อถึงสิ้ นปี
- รพ.วาริ นชําราบ เริ่ มต้น NI (กําไรสุ ทธิ )ติดลบ 40 ล้านบาท เมื่อถึงสิ้ นปี อาจติดลบ 9 ล้านบาท
Adjut RW/CMI
ศักยภาพการหารายได้
IPD ในเดือนธันวาคม 2557 เดือนเดียวที่สามารถทําได้ดีเมื่อเทียบกับห้วงเวลา
เดียวกันเมื่อเทียบกับปี งบประมาณที่แล้ว
โดยในรอบ
9 เดือน RW ควรอยูท่ ่ี ร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2557

โรงพยาบาลที่มีสถานการณ์ความเสี่ ยง
- รพ.ที่มี RW ตํ่ากว่า ร้อยละ 50
- รพ.นาตาล RW ตํ่าที่สุด ร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2557 ในห้วงเดือนเดียวกัน
กําไรขาดทุน
สถานการณ์สะท้อนให้เห็นว่า รพ.แต่ละแห่งควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างลําบาก ส่ งผลต่อดัชนีการเงินตัว
อื่นๆ สุ ดท้ายกระทบต่อ Risk Score ผูบ้ ริ หารต้องวิเคราะห์ตวั เลขในเชิงลึก เช่น เจ้าหนี้การค้า โดยส่ วนใหญ่มีหนี้
เพิ่มขึ้น เช่น รพ.ม่วงสามสิ บ เพิ่มจาก ร้อยละ 13.2 เป็ น ร้อยละ 14 ซึ่ งตัวหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อคง
คลัง ดัชนี quick current ratio ตํ่าลง
ประมาณการเงินสด
ภาพรวม หน่วยบริ การมีเงินสดจํานวนหนึ่ง แต่สามารถใช้ได้จริ งเพียงร้อยละ
88 รพ.ศรี เมืองใหม่ มีเงิน
สด 17 ล้านบาท ใช้ได้เพียง 11.2 ล้านบาท เนื่องจากมีภาระผูกพัน เงินรายได้ Non Uc เป็ นปั จจัยที่ 2 ที่ทาํ ให้เกิด
FAI ระดับ 7 โดยเฉพาะ รพ.ศรี เมืองใหม่ ประมาณการรายได้ Non Uc 0.83 ล้านบาท แต่ทาํ รายได้เพียง 0.16
ล้านบาท เมื่อสิ้ นกันยายน จะมีปัญหาเรื่ องค่าใช้จ่ายของรพ.ทันที
ลูกหนีค้ ่ ารักษา
ลูกหนี้เงินยืมมีสภาพดีข้ ึน คือมีจาํ นวนลดน้อยลง รพ.ใดมีอตั ราลูกหนี้มากกว่า 2 เดือน จะพบว่ามีสาเหตุ
มาจาก
1. ไม่บนั ทึกในโปรแกรมรายงานเพื่อขอชดเชยค่ารักษาพยาบาล
2. ได้รับเงินแล้วไม่ตดั ตัวเลขทางบัญชี จากข้อมูลพบว่า รพ.โขงเจียม มีอตั ราลูกหนี้ 6.27 เดือน รพ.นาตาล 6.57
เดือน
การบริหารคลัง
รพ.5๐ พรรษาฯ คงคลัง 3.5 เดือน ส่ งผลกระทบต่อหนี้สินเพิ่มสู งขึ้น
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
คงคลังสู งขึ้นเกือบ 10 เดือน
รพ.นํ้ายืน
6 เดือน
รพ.นาเยีย
5 เดือน
รพ.นํ้าขุ่น
10 เดือน
คุณภาพบัญชี
โดย.. คุณลําดวน ศรี ขาว
ประเมินคุณภาพทางบัญชีโรงพยาบาล จํานวน 18 รพ. พบว่า
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่ไม่ผา่ นการประเมินคุณภาพบัญชี หมายถึง มีคะแนนคุณภาพบัญชีไม่ถึง ร้อยละ 80
(ระดับ B) และส่ วนใหญ่ไม่ผา่ นข้อ
1.1 ว่าด้วยการนําเงินสดรับประจําวันฝากธนาคาร
1.2 เงินฝากธนาคารรอการจัดสรร(fixed cost กับค่ายา)

1.3 เงินฝากธนาคารงบลงทุน
1.4 ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี
สรุ ปการแบ่งกลุ่มตามค่าคะแนนคุณภาพบัญชีตามรายละเอียดดังนี้
กลุ่ม B+
จํานวน 3 รพ. ได้แก่ รพ.กุดข้าวปุ้ น, ตาลสุ ม, ม่วงสามสิ บ
กลุ่ม B
จํานวน 1 รพ. ได้แก่ รพ.โพธิ์ ไทร
กลุ่ม C+ จํานวน
1 รพ. ได้แก่ รพ.นํ้ายืน
กลุ่ม C
จํานวน 4 รพ. ได้แก่ รพ.ศรี เมืองใหม่, วาริ นชําราบ, สําโรง, สว่างวีระวงษ์
กลุ่ม D
จํานวน 4 รพ. ได้แก่ รพ.โขงเจียม, นาจะหลวย, สิ รินธร, ทุ่งศรี อุดม
กลุ่ม F
จํานวน 5 รพ. ได้แก่ รพ.บุณฑริ ก, ดอนมดแดง, รพร.เดชอุดม, นาตาล, นํ้าขุ่น
แผนการเงินการคลังปี 2559 จะเริ่ มดําเนินการในสัปดาห์หน้า ขอให้ทุกรพ.เตรี ยมข้อมูลนําเข้าให้พร้อม เช่น
ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลบุคลากร เป็ นต้น
ข้ อสั่ งการ:
1.แยกบัญชีงบลงทุน ออกจากงบดําเนินงาน
2.วิเคราะห์หา Key Success Factor ด้านบริ หารที่ทาํ ให้ผา่ นหรื อไม่ผา่ นคุณภาพบัญชี
3.งบ IPD/OPD คุณภาพ ยังไม่นาํ มารวมใช่หรื อไม่(ร้อยละ 20 จะได้รับกี่ลา้ น)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ งการประชุ มจากกระทรวงสาธารณสุ ข/ศูนย์ วชิ าการ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ โดย..นพ.มนต์ชยั วิวฒั นาสิ ทธิ พงศ์)
• หนังสื อสั่งการจากกระทรวงประเด็น ER คุณภาพต่อเนื่องจากค่าตอบแทนจากเดิม 1,100 บาท/8 ชม.
เป็ น 1,500 บาท/8 ชม. โดยขอปรับเรื่ องค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลเพิ่ม 2 ส่ วน คือ
1. Staff อัตรา 1,100 บาท/8 ชม.
2. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ อัตรา 1,100 บาท/8 ชม.เป็ น 1,800 บาท/8 ชม.
มติทปี่ ระชุ ม : เห็นชอบตามข้ อเสนอ
• การปรับค่าตอบแทนนอกเวลา ของพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อ
อัตราเดิม 600 บาท/ 8 ชม. ปรับเป็ น
1,000 บาท/8 ชม.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่ างๆในสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุ่มงานบริหาร
งานการเงิน
1.1 ติดตามการส่ งงบทดลองประจําเดือน มิถุนายน 2558 หน่วยงานที่ยงั ไม่ส่ง / ส่ งงบทดลองไม่ครบ (สรุ ปการ
ส่ งหน่วย.xlsx)
โซน 1 - แม่ข่าย ส่ งครบ

-ลูกข่าย (รพ.สต.) ไม่ส่ง เหล่าเสื อโก้ก
-สสอ. ส่ งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ไม่ส่ง ตระการพืชผล
-ลูกข่าย (รพ.สต.)
-สสอ. ส่ งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่ งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่ งครบ
-สสอ. ส่ งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่ งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่ งไม่ครบ เดชอุดม นาจะหลวย
-สสอ. ส่ งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) (คะแนนการส่ งงบมิย58.xlsx)
-รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 คือ ตาลสุ ม นาเยีย เดชอุดม
ได้ 0 คะแนน คือ ตระการพืชผล
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คือ 50พรรษาฯ ตาลสุ ม ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้ น โขงเจียม
สําโรง พิบูลมังสาหาร นาเยีย เดชอุดม และนาจะหลวย ได้ 0 คะแนน คือ เหล่าเสื อโก้ก
ข้ อเสนอแนะ
1. ขอให้สสอ. รพช. ติดตาม กํากับ ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการส่ งรายงานงบทดลอง ได้ดาํ เนินการส่ งงบให้
ทันตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ทุกเดือน
2. ขอให้ สสอ. รพช. กําชับผูเ้ กี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้ อมูลบัญชี ให้เป็ นไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี ก่อนส่ งงบประจําเดือน เพราะ ถ้าหากมีขอ้ ผิดพลาดของข้อมูล ส่ งผลให้การแปรผลผิดไป
2.การประเมินคุณภาพบัญชี
2.1 แจ้งผลการประเมินคุณภาพบัญชี ตามเกณฑ์เขตบริ กาสุ ขภาพที่ 10 ประเมินโดยทีมตรวจประเมินไขว้ 4
จังหวัดในเขต มีโรงพยาบาลได้รับการประเมิน จํานวน 18 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมิน (B) จํานวน 4 แห่ง คือ ตาล
สุ ม ม่วงสามสิ บ โพธิ์ ไทร กุดข้าวปุ้ น วาริ นชําราบ ไม่ผา่ น(C) จํานวน 5 แห่ง ไม่ผา่ น (D) จํานวน 4 แห่ง และไม่
ผ่าน (F) จํานวน 5 แห่ง (ตามตารางสรุ ปผลประเมินคุณภาพบัญชี)
2.2 สรุ ปรายละเอียดข้อที่โรงพยาบาลที่ประเมินไม่ผา่ น ต้องปรับปรุ งคุณภาพงบทดลอง โดยแยกเป็ นรายข้อ
ปรับปรุ ง (1) ปรับปรุ ง (0) ว่าโรงพยาบาลใดตกข้อใด เพื่อจะได้ดาํ เนินการแก้ไขต่อไป (ตามตารางสรุ ปข้อที่ปรด
เมินไม่ผา่ น)
3. การเฝ้ าระวังการเงินการคลัง
3.1. แจ้ งผลการเฝ้ าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน มิถุนายน
2558 มีผลการประเมินดังนี้ (ตามตารางFAI.xlsx)
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ 7 จํานวน 4 แห่ง คือ 50พรรษาฯ ศรี เมืองใหม่ โขงเจียม และวาริ น
ชําราบ ซึ่ งจากเดิมเดือนมิถุนายน 2558 มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ ยงระดับ7 จํานวน 3 แห่ง คือ 50 พรรษาฯ
ตระการพืชผล และโขงเจียม

ข้ อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้ าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
เพื่อหาสาเหตุวา่ ยังมีรายการใดที่ไม่เป็ นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์วา่ จํานวนเงินที่
ได้รับจริ งสอดคล้องกับผลงานการให้บริ การหรื อไม่ ส่ วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กํากับการใช้จ่ายให้
เป็ นไปตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด
3.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนมิถุนายน 58 (สถานการณ์เงิน.xlsx)
3.1 แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครื อข่าย ณ 30 กันยายน 2557 เปรี ยบเทียบกับ มิถุนายน 2558
เกี่ยวกับ เงินบํารุ งคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสํารองสุ ทธิ ค่าใช้จ่ายจําเป็ น เพื่อเป็ นข้อมูลให้เครื อข่ายมีการ
ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริ หารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมิถุนายน 2558 พบว่า
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็ นลบ มากที่สุดเรี ยงตามลําดับ คือ
โซน 3 วาริ นชําราบ
-25.80 ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
-17.51 ล้านบาท
โซน 3 โขงเจียม
-12.70
ล้านบาท
โซน 3 สําโรง
-10.27
ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็ นบวก คือ บุณฑริ ก เขื่องใน ม่วงสามสิ บ นํ้ายืน นํ้าขุ่น
โพธิ์ ไทร และเขมราฐ
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้ การค้า มากที่สุดเรี ยงตามลําดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
79.65 ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
63.14 ล้านบาท
โซน 3 วาริ นชําราบ
58.75 ล้านบาท
โซน 3 พิบูลมังสาหาร
31.09 ล้านบาท

ข้ อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาล มีการกํากับ การบริ หารการเงินการคลัง ให้เป็ นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มี
กระบวนการการมีส่วนร่ วมทุกส่ วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
4. เรื่องอืน่ ๆ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2558 (ข้อมูลเบิกจ่าย non-uc.xlsx)
ตามที่จงั หวัดได้จดั สรรงบดําเนินงาน Non uc ปี 2558 (ในส่ วน Fix Cost สสอ). แห่งละ 250,000.- บาท
นั้น ผลการดําเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สสอ. ที่เบิกจ่ายตํ่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 76 (ใช้เกณฑ์
ไตรมาสที่ 3) คือ สสอ.นาจะหลวย และสว่างวีระวงค์
ข้ อเสนอแนะ

ขอให้ สสอ.ที่ยงั ไม่เบิกจ่าย และเบิกจ่ายตํ่ากว่าเกณฑ์เร่ งดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและเร่ งเบิกจ่ายให้
เสร็ จสิ้ น ภายใน วันที่ 3 สิ งหาคม 2558
5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
1. การประชุมวิชาการเขตสุ ขภาพที่ 10 ที่จงั หวัดยโสธร ในวันที่ 4-5 สิ งหาคม โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมจาก
วิชาการคือ
1.1 การเข้าร่ วมประกวดการดําเนินงาน DHS ดีเด่น ประเภท Poster Presentation โดยมีตวั แทนจังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่ วม คือ อําเภอเหล่าเสื อโก้ก อําเภอกุดข้าวปุ้ น อําเภอสิ รินธรและอําเภอนํ้ายืน
1.2 การเข้าร่ วมเสวนา การพัฒนาคนพัฒนางาน บูรณาการสู่ ประชาชนสุ ขภาพดี
โดยนายธานินทร์ ไชยานุกลู สาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
2. ด้วยศูนย์การเรี ยนรู ้ LCC โรงพยาบาลวาริ นชําราบจะจัดการประชุมสรุ ปผลการดําเนินงาน DHML ของ
อําเภอที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอวาริ นชําราบ อําเภอม่วงสามสิ บและอําเภอเขื่องใน ใน
วันที่ 18 สิ งหาคม 2558 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ ขอเชิญบุคลากรร่ วมรับฟัง เครื อข่ายละ 5 คน และแจ้งรายชื่อที่ศนู ย์ LCC โรงพยาบาลวาริ นชําราบ คุณ
อาทร กันยาบัตร โทรสาร 045-267259-63 ภายในวันที่ 11 สิ งหาคม นี้
3. การจัดมหกรรมการพัฒนาระบบสุ ขภาพอําเภอและการพัฒนาหมอครอบครัว DHS-FCT โดยมีกิจกรรม
การประกวดการนําเสนอผลการดําเนินงาน การประกวดคลิป สื่ อ และนวัตกรรม ด้านสุ ขภาพในชุมชน ในวันที่
20 สิ งหาคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลด์ อุบลราชธานี ขอเชิญบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอและ รพ.สต.รวมทั้งสิ้ น 500 คน
4. ตามที่ จังหวัดอุบลฯแจ้งให้จดั ทําคําขอแผนการพัฒนาพื้นที่เป้ าหมายโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในพื้นที่ จ.อุบล รวม 25 อําเภอ 578 หมู่บา้ น (หนังสื อที่ อบ.0032.005/ว.5290 ลว 14 กค.58) ขอให้
เร่ งรัดดําเนินการด้วย

5. ตามที่สาํ นักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุม DHS-FCT สู่ การขับเคลื่อน ศูนย์ส่งต่อและ
ดูแลต่อเนื่อง COC : Continuing of Care) เมื่อ 27 กค.58 เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบตั ิของเครื อข่าย ในการดูแล
ผูป้ ่ วยต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับ รวมถึงการบริ การจัดการอุปกรณ์การแพทย์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ที่บา้ น จึงขอให้ทุก
เครื อข่ายดําเนินการกําหนดโครงสร้าง และดําเนินการตามแนวทางที่กาํ หนดต่อไป
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : Situation_DHF_24072558)
2. หมู่บา้ นเสี่ ยงไข้เลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : Muban_High rist DHF_25072558 )
3. สรุ ปผลการสุ่ มค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI/CI) (รายละเอียดตามเอกสารfile : HI CI _072558)
4. ผลการรณรงค์วคั ซี น MR ในเด็ก 2 ปี ครึ่ ง – 7 ปี (รายละเอียดตามเอกสารfile : file MR)

5.4 กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพเดือนมิถุนายน 2558
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.95 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.983
2.ตาราง จํานวนบุคคลผูม้ ีปัญหาสถานะและสิ ทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน (รายละเอียดตามเอกสาร:
file Prakan)
3.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบสัญจรเรื่ องการจัดทําแผนการเงินการคลังหน่วยบริ การ ปี งบประมาณ 2559
4.แผนออกตรวจประเมินคุณภาพการสรุ ป และการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยในหน่วยบริ การในจังหวัด
อุบลราชธานีปีงบประมาณ 2558
5.5 กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดให้มีกิจกรรม ปั่นเพือ่ แม่ ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2558 เวลา 15.00 น.โดย
เริ่ มต้นจากปั่ นจักรยานจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปบริ เวณอุทธยานบึงบัว ตําบลหนองขอน และ
ย้อนกลับมาที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
อุบลราชธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการอนามัยแม่และเด็ก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้คาํ ปรึ กษาทาง
สุ ขภาพ และหน่วยปฐมพยาบาล จึงขอความร่ วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งผูส้ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารfile : Agenda_Mum
5.6 กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
1 การดําเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดอุบลราชธานี ส่ งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดในระดับประเทศ
ตามโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจําปี 2558
ในระหว่างวันที่ 14 –15 กรกฏาคม 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร ผลการประกวด ดังนี้
1).จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นระดับเพชร ปี ที่ 1 ประเภทจังหวัด TO BE
NUMBER ONE
2).บริ ษทั กิจตรงยามาฮ่า อุบลราชธานี จํากัด ผ่านการรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงินปี ที่
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
3).โรงเรี ยนปทุมพิทยาคม ผ่านการรักษามาตรฐานเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ 1 ประเภทชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยม
4).มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา
5). สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นพื้นที่นาํ ร่ องและเป็ นตัวแทนนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับประเทศ
2 ผลการบําบัดฟื้ นฟูผ้ เู สพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้ าหมายการบําบัด 6,8๐๐ ราย)

1) ระบบสมัครใจ เป้ าหมาย 2,5๐๐ ราย (ตามตัวชี้วดั ศอ.ปส.จ.อุบล 2,5๐๐ ราย แต่เป้ าหมายการ
ดําเนินงานของท้องถิ่น 3,๐2๐ ราย)
ดําเนินการได้ 1,847 ราย คิดเป็ นร้อยละ 73.88 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสู ตร 4 เดือน จํานวน 411 ราย
- ค่ายบําบัด หลักสู ตร 9 และ 15 วัน
จํานวน 1,436 ราย
2) ระบบบังคับบําบัด เป้ าหมาย 4,000 ราย
ดําเนินการได้ 5,742 ราย ดําเนินการเกินเป้ าหมาย 1,742 ราย
3) ระบบต้องโทษ เป้ าหมาย 300 ราย
ดําเนินการได้ 735 ราย ดําเนินการเกินเป้ าหมาย 245 ราย
รวมทุกระบบ จํานวน 8,322 ราย
ข้ อสั่ งการ: 1. ขอให้ เร่ งดําเนินการจัดทําค่ ายบําบัดใน 9 อําเภอทีเ่ หลือ
2. ผลงานการติดตามช่ วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด เป้าหมาย 500 ราย ผลงาน 18 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3
มีแนวทางการแก้ ไขปัญหาผลงานตํ่าอย่างไร มอบกลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบหาสาเหตุพร้ อมกับวิเคราะห์
โดยละเอียด
3. มอบกลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบติดตามงบประมาณทีเ่ หลือในส่ วนของกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 2
ล้านบาท
4. โควตาพิเศษโครงการบําบัดยาเสพติดในปี งบประมาณ 2558 จะมอบให้ พนื้ ทีท่ ้งั หมด
5.7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสั ชสาธารณสุ ข
1.งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านบริ การสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การจัดทําคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ตามที่ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 มาตรา 7 และมาตรา 17 ได้กาํ หนดให้ผอู ้ นุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนซึ่ งประกอบด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร
หรื อหลักฐานที่ผขู ้ ออนุญาตจะต้องยืน่ มาพร้อมกับคําขอ และต้องปิ ดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กาํ หนดให้ยนื่ คําขอ
และเผยแพร่ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผอู ้ นุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนให้เสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บ
วันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งครบกําหนดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาค และมีนายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นผูอ้ นุญาตในฐานะที่ได้รับมอบอํานาจจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานีและจากผู้
อนุญาตในส่ วนกลางของกระทรวงสาธารณสุ ข จึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข ได้จดั ทําคู่มือสําหรับประชาชน จํานวน 79
กระบวนงาน ประกอบด้วย กระบวนงานอนุญาตตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จํานวน 57 กระบวนงาน กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ จํานวน 20 กระบวนงาน และ กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จํานวน 2 กระบวนงาน ซึ่ งคู่มือสําหรับประชาชนข้างต้น ได้ปิดประกาศไว้

ณ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหม
เทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และได้เผยแพร่ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี http://www.phoubon.in.th รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้
2.งานอาหารปลอดภัย
2.1 การมอบป้ ายรับรองร้านหมูยอ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกตรวจสอบเฝ้ าระวังสถานที่ผลิตหมูยอ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรี ยมรับเทศกาล
แห่เทียนเข้าพรรษา โดยตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ GMP กฎหมาย ตรวจการเลือกใช้เกลือบริ โภค และการใช้วตั ถุ
กันเสี ยในหมูยอ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 และจัดประชุมผูป้ ระกอบการ เพื่อรับฟังสรุ ปผลการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวังดังกล่าว ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมใน
การผลิตอาหารที่เป็ นของฝากของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดความปลอดภัยต่อการบริ โภค นอกจากนี้ เพื่อ
เป็ นขวัญและกําลังใจให้กบั ผูป้ ระกอบการ จึงได้กาํ หนดให้มีการมอบป้ ายรับรองแก่ผปู ้ ระกอบการ ณ ร้าน
จําหน่ายหมูยอ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
2.2 กิจกรรมการตรวจร้านอาหาร แผงลอย รอบทุ่งศรี เมือง กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ร่ วมกับกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขต ๑๐ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ และสํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอเมืองอุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพที่จาํ หน่ายภายในบริ เวณงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2558 ณ บริ เวณทุ่ง
ศรี เมือง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น.
2.3 ประชุมและเก็บตัวอย่างพืชผัก กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดประชุมผูจ้ าํ หน่าย/เจ้าหน้าที่และเก็บตัวอย่างพืชผัก ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิ งหาคม
2558 ณ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองวาริ นชําราบ อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฝ้ าระวัง
และสํารวจสถานการณ์การใช้ยาฆ่าแมลงในพืชผักที่มีจาํ หน่าย และมีแหล่งเพาะปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี
2.4 การจัดนิทรรศการและตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์การเกษตร กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
และเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ร่ วมจัดนิทรรศการและตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์การเกษตรที่จาํ หน่ายในงานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ซึ่ งจัดโดยมูลนิธิสื่อ
สร้างสุ ขอุบลราชธานีและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิ งหาคม 2558
ณ บริ เวณลานชั้น G ห้างซิ ต้ ีมอลล์ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3. งานบริ หารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
3.1 เร่ งรัดการส่ งรายงานการจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายไตรมาส 3 และการปรับแผนในโรงพยาบาล
ที่ยงั ไม่ดาํ เนินการส่ งรายงานตามเวลาที่กาํ หนด
3.2 ขอให้จดั ทําแผนจัดซื้ อยา ยาสมุนไพรและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม วัสดุ
เอกซเรย์และวัสดุวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์) ประจําปี งบประมาณ 2559 ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2558
โดยใช้แบบฟอร์ มลงรหัสยา 24 หลัก และ TMT และรหัสเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดังกล่าวและกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดอุบลฯได้ที่ Upload File For PhoUbon/กลุ่มงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฯ/รับ-ส่ งข้อมูลบริ หารเวชภัณฑ์ เพื่อประกอบการจัดทําแผน
5.8 งานระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน
ไม่มีวาระการประชุม
5.9 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ไม่มีวาระการประชุม
5.10 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.การประชุม Pre-KM งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ตามมาตรฐาน HA ในวัน 3 – 4 สิ งหาคม 2558
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้ าหมายคือ QRT ของจังหวัด
อุบลราชธานี และผูร้ ับผิดชอบงาน HA จาก รพช. จํานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
- รพ.ที่ผา่ นการรับรองขั้นที่ 2 จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.โพธิ์ ไทร, ดอนมดแดง, กุดข้าวปุ้ น
โขงเจียม, ทุ่งศรี อุดม
- รพ.ที่ยงั ไม่รับรองคุณภาพ จํานวน ๕ แห่ง ได้แก่ รพ.นาตาล, สว่างวีระวงศ์, นาเยีย,
เหล่าเสื อโก้ก และนํ้าขุ่น
2.การประชุมวิชาการ เขตสุ ขภาพที่ 10 ประจําปี 2558 ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรม คือ สนง.สสจ.ยโสธร
ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิ งหาคม 2558 ณ โรงแรม JP Emerald จ.ยโสธร โดยมีผลงานวิชาการที่ร่วมประกวดของ
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนรวม 60 เรื่ อง โดยแบ่งเป็ น ประเภท Oral Presentation จํานวน 18 เรื่ อง , Poster
Presentation จํานวน 21 เรื่ อง และ Innovation Presentation จํานวน 21 เรื่ อง กลุ่มเป้ าหมายในการร่ วมประชุม
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 130 คน
3.การออกประเมินแหล่งฝึ ก โดยคณะกรรมการประเมินแหล่งฝึ ก จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 6 สิ งหาคม 2558 ที่ รพ.เขมราฐ
- วันที่ 7 สิ งหาคม 2558 รพ.พิบูลมังสาหาร
4.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การพัฒนางานตามประเด็นหลักคุณภาพการพยาบาล” ในวันที่ 11 สิ งหาคม
2558 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล รพช.ทุกแห่ง, หัวหน้างานห้องคลอด, หัวหน้างานผูป้ ่ วยนอก และผูร้ ับผิดชอบงานฝากครรภ์
5.การอบรมโครงการ “หลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุ ขระดับกลาง (Health Workforce Distric Level) ”
ในระหว่างวันที่ 17 – 28 สิ งหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี และ
ศึกษาดูงาน รพ.สต.ในเขตจังหวัดอุบล กลุ่มผูร้ ่ วมอบรมฯ คือ แพทย์ เภสัชกร และสาธารณสุ ขอําเภอ
จากแขวงจําปาสัก สปป.ลาว
6.การสํารวจข้อมูลความต้องการนักเรี ยนทุน 9 สายงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก เริ่ มเรี ยนปี การศึกษา 2559
สําเร็ จการศึกษาปี 2562
5.11 กลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข

1. ผลการประกวดเครื อข่ายเด็กไทยฟันดีระดับเขต จังหวัดอุบลราชธานีได้รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีเด่น)
เครื อข่ายเด็กไทยฟันดีศรี เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
2. งานพอ.สว.
แผนปฏิบตั ิงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจําเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๘
วันที่ 6 สิ งหาคม 2558 บ้านโนนสุ ข หมู่ท่ี 8 ต.ไร่ ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 13 สิ งหาคม 2558 บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 4 ต.นาโพธิ์ กลาง อ.โขงเจียม
5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ ติดต่ อ

ไม่มีวาระการประชุม

5.13 กลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย ไม่มีวาระการประชุม
5.14 ศูนย์ เทคโนโลยีและการสื่ อสาร

ไม่มีวาระการประชุม

5.15 กลุ่มงานสาธารณสุ ขมูลฐานฯ
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ คือ อ.นพภา พันธ์เพ็ง โดยจะเข้ารับการคัดเลือก
ระดับเขตต่อไป
5.16 งานบริการสุ ขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํ านักสาธารณสุ ขอําเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
• ผอ.รพ.สิ รินธร ขอทราบแนวทางระบบ Consult Staff ในกรณี ผปู้ ่ วย truma
• นพ.มนต์ชยั : ประเด็นหลักในการ Consult Staff คือ การเตรี ยมการช่วยเหลือในส่ วนของ รพศ.

6.2 สาธารณสุ ขอําเภอ
• ประชุม FCT –DHS วันที่ 3-4 สิ งหาคม 2558 ณ เมืองทองธานี
• แผนการประกวด โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล(รพ.สต.) และ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
ดีเด่นระดับภาค รพ.สต. ปทุม อ.เมือง ตัวแทนประกวดระดับภาค วันที่ 7 สิ งหาคม 2558
• การเบิกจ่าย Non UC คงเหลือ ร้อยละ 7 คาดว่าดําเนินการแล้วเสร็ จภายในเดือนกรกฏาคม
• หลังจากประชุมเสร็ จแล้วช่วงบ่ายวันนี้ขอเชิญประชุมกลุ่มสาธารณสุ ขอําเภอต่อ
ข้ อสั่ งการ: จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม 2 ล้านบาทจากส่ วนกลาง มอบกลุ่มสาธารณสุ ขอําเภอคิด
โครงการในวงเงินงบประมาณ 1 ล้ านบาท
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องอื่นๆ

ไม่มี

ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
ลงชื่อ...................................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสิ ริพร วงศ์ตรี )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข
ลงชื่อ...................................................ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายสุ รพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

