
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  1/2557 
วันท่ี  31  มกราคม 2557  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค 
3. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ  รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี 
4. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายลําพูน  ฉวรัีกษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
7. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหาร 
8. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
9. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
10. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
11. นางสุภาภรณ  อุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
12. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
13. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
14. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉกุเฉิน 
15. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติการ 
16. นายวชิิต  พุมจนัทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
17. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศร ี    ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา  

                                                                                    มหาวชิราลงกรณ 
18. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
19. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
20. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
21. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
22. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
23. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
24. นพ.วีระชน  ทวีศักดิ ์    ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
25. นพ.อัครภูชิทย   ผลานันต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
26. นพ.พัฒนา  ตนัสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
27. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณรัุกษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
28. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
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29. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
30. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
31. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
32. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ รองผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
33. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
34. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
35. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
36. นายศวิาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
37. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
38. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
39. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
40. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
41. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสาํโรง 
42. นายทนงศกัดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
43. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
44. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
45. นายบณัฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
46. นายชวูิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
47. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
48. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
49. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
50. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
51. นายสมบัติ  มลูศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
52. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
53. นางพรทิพย สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
54. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเหลาเสอืโกก 
55. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
56. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
57. นายอานนัท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
58. นายสันติ  ฝกทอง     ผช.สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  โรงพยาบาลนาตาล 
59. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนกังานธรุการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน 
60. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
61. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลวารินชาํราบ 
62. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
63. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
64. นายสากล สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
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65. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
66. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
67. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 
68. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
69. นายสุวิทยชัย  ทองกูล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
70. นายจิตร  มั่งม ี     ผูชวยสาธารณสขุอําเภอน้ํายนื 
71. นายทวีศักดิ์  แพทยเพยีร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
72. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางดารณี  เผาผา    เจาพนกังานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นายปญญาวุธ ไพเราะ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นายชัยชาญ  บญุคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางอุษณยี    เกิดมี               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางเยาวลักษณ  โภคละทวพีงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางสาวภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นายสุรทิน  หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นายกิตติพศ  ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางจิรวัฒน  สุสิงห พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายเอกชยั  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางสาวนิฤมล  กมุทชาต ิ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ   เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางสิริพร  แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นายสนธยา  การะเกษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางรุงรัตน  อาลัยเวช  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางสาวทฤตมน ทองเรือง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางมะลิวรรณ มานะ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
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101. นายวุฒิชัย  ลิมปทีปราการ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
102. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   สสอ.เขื่องใน   
103. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
104. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
105. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
106. นายสมภพ  จนัทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
107. นายสุพล  การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพชืผล 
108. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพชืผล 
109. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
110. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
111. นางสาวยพุา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 
112. นางสาวรัตชพร  กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.เขมราฐ 
113. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข                 รพ.ศรีเมืองใหม 
114. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม 
115. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดขาวปุน 
116. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
117. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 
118. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
119. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 
120. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
121. นายกีรติ  เสรมิศรี                จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
122. นางดวงจิตร  กอมะณ ี    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 
123. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.สําโรง 
124. นายจิรศักดิ์  รักษมณ ี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สําโรง 
125. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สิรินธร 
126. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม 
127. นายตรองทรัพย  สายกนก   นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.โขงเจียม 
128. นายวิษณุ  จํารูญพงษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร 
129. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ํายืน 
130. นายพรทวี  สุวรรณพรม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
131. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ทุงศรีอุดม 
132. นายพิทกัษ  บตุรโท      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.น้ํายืน 
133. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข                      สสอ.น้ําขุน 
134. นางชุติมันต  อินญาพงษ    จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  รพ.นาเยยี 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหทราบ 

1.1 สรุปรายละเอียดรายลูกหนี้องคการเภสัชกรรม ระหวางป 2554-2557 
 

ป 2554 คางชําระจํานวน   5.63   ลานบาท จํานวน  10  รพ. 
ป 2555 คางชําระจํานวน   25.4       ลานบาท จํานวน  21  รพ. 
ป 2556 คางชําระจํานวน  63.95     ลานบาท  จํานวน  24  รพ. 
ป 2557 คางชําระจํานวน   28.73     ลานบาท จํานวน  25  รพ. 
 

รวมทั้งสิ้นจํานวน 122.72  ลานบาท 
 

รพ.คางชําระสูงสุด 
อันดับที่ 1 รพร.เดชอุดม  จํานวน   20.75   ลานบาท 
อันดับที่ 2 รพ.ตระการพืชผล  จํานวน   15.12     ลานบาท 
อันดับที่ 3 รพศ.สรรพสิทธิประสงค จํานวน   10.09      ลานบาท 
หมายเหต ุ สสอ.นาเยีย, รพ.สต.ทาโพธิศรี, รพ.สต.นาเจริญ คางชําระองคการเภสชักรรมการ?  

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

- รับรองรายงานการประชมุ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา  
 
3.1 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตวัช้ีวดักระทรวงสาธารณสุขโดย Google drive  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
1.  โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค 
 การคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําดี  ขอมตอินุมัติคาตอบแทนการผาตัดของทีมแพทยและพยาบาล 
มติ : อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5  
5.1 ผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัด   
5.2 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 
1.กลุมงานบรหิาร 
งานการเงนิ 
1.การสงงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน ธันวาคม 2556 (สงภายในวนัที่ 25 มกราคม 2557ที่เวป 
hfo57.cfo.in.th) หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ (รายละเอียดตามไฟลเอกสาร fileborihan 2) 

           โซน 1    - แมขาย ไมสง คือ รพ.เหลาเสือโกก 

                          - ลูกขาย (รพ.สต.)  สงไมครบ  เขื่องใน , เมือง 
                          - สสอ. ไมสง  สสอ.ตาลสุม  , สสอ.เหลาเสือโกก              
           โซน 2   - แมขาย สงครบ 

                          - ลูกขาย (รพ.สต.) โพธ์ิไทร ไมสงงบเดือนธันวาคม 2556   
                          - สสอ.  ไมสง สสอ.ศรีเมืองใหม 
           โซน 3    - แมขายไมสง คือ รพ.นาเยีย 

- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ พิบูลมังสาหาร, นาเยีย   
                                                     ***ไมสงงบทดลอง สวางวีระวงศ 

                          - สสอ.สงครบ 

            โซน 4   - แมขายไมสงคือ น้ําขุน 

                         - ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ เดชอุดม, นาจะหลวย, ทุงศรีอุดม,  น้ํายนื             
                         - สสอ. ครบ  
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 

          2.1.แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจาํเดือน ธันวาคม 
2556 มีผลการประเมินดังนี้ (รายละเอียดตามไฟลเอกสาร ไฟล FAI) 

                     1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จํานวน 12 แหง คือ     

             -โซน 1  50พรรษาฯ  ตาลสุม   
            -โซน 2  ตระการพืชผล  เขมราฐ  กุดขาวปุน  โพธ์ิไทร    ศรีเมืองใหม   
            -โซน 3 สิรินธร  สําโรง วารินชําราบ     
            -โซน 4 ไมมี 
         2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6  คือ นาตาล  เดชอุดม  นาจะหลวย  และโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง
ระดับ 4 คือ   น้ํายืน  
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ขอเสนอแนะ  
           ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทัง้ดานรายไดและคาใชจาย เพื่อ
หาสาเหตวุายังมีรายการใดทีไ่มเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่ไดรับจริง
สอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมกีารควบคุม กํากับการใชจายใหเปนไปตาม
แผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด   

       2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล ประจําเดือน ธันวาคม 2556     ระเอียดตามเอกสารชื่อไฟล CFO 

              2.2.1 แจงสถานการณ การเงนิการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กนัยายน 2556 เปรียบเทียบกบั ธันวาคม 2556 

เกี่ยวกับ เงนิบาํรุงคงเหลือ เจาหนีก้ารคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลงัตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลงั 
               จากขอมูลเดือนธันวาคม 2556 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มทีุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดบั คือ    
                           โซน 1   50พรรษาฯ         -40.54  ลานบาท 

                           โซน  2  ตระการพืชผล    -39.26  ลานบาท 

                           โซน 3   วารินชําราบ       -29.27  ลานบาท 

      โซน 2   เขมราฐ             -27.36  ลานบาท 
                และโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บุณฑริก, สวางวีระวงศ  น้ํายืน เขื่องใน 
สวนโรงพยาบาลที่มเีจาหนีก้ารคา มากที่สุดเรียงตามลําดบั คือ  
                          โซน 4  เดชอุดม                 88.81  ลานบาท 

              โซน 1  50พรรษาฯ           73.00   ลานบาท  
                          โซน 2  ตระการพืชผล       62.94  ลานบาท  
              โซน 3  วารินชําราบ         59.58  ลานบาท   
ขอเสนอแนะ 
           1.ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนีใ้หม มีระบบสอบทานหนี้

รายตัวใหเปนปจจุบัน มีการสอบทานความมีอยูจริงของหนี้สินระหวางเอกสารการกอหนี้ กับทะเบยีนคุมเจาหนี้ กับ
บัญชีแยกประเภทเจาหนี้แตละประเภท และรายงานให ผอก.รพ.รับทราบ 
            2.เงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) ขอใหมกีารตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบลงทุน

กับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให
ทานเรงดําเนนิการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับอนุมัติ ตามหวงเวลาตอไป หามนํางบ
ลงทุนคาเสื่อมไปใชจายคาใชจายดําเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงนิเหลือจายงบลงทุนและตองการเปลี่ยนแปลง
รายการ ใหเสนอขออนุมัติตอ นพ.สสจ.กอนดําเนนิการ 
           3.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากบัการบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกนั 

          4. ใหกาํชับการสงรายงาน 407 ประจําสัปดาห เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบํารุงโรงพยาบาล และ

ใหมีการตรวจสอบขอมูลกอนสง เพื่อความนาเชื่อถือ ความถูกตอง   ขอใหยึดขอมูลงบการเงินเปนหลัก   ใหมี
ผูตรวจสอบ รับรองขอมูลกอนสง 
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3. ติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณงบNon uc ป 2557 

        ตามที่จังหวัดไดจดัสรรงบดําเนินงาน Non uc ป 2557 ให สสอ.ทุกแหง แหงละ 250,000บาท นั้น ขอให 

สสอ. ดําเนินการดังนี ้
       1. วางเบิกคาใชจายใหเปนไปตามแผนที่อนุมัติไว 

       2. วางฏีกาคาใชจายที่งานการเงินฯรายเดือนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ภายในวันที่ 7 ของทกเดอืน 

       3. ใหปฏิบัติตาม Flowchart ที่ไดตกลง/กําหนดไว ซ่ึงไดแจงและซกัซอมในที่ประชุมกลุมผูชวย      

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 

      4.ใหใชจายงบดําเนินงานดังกลาวภายในไตรมาสที่ 3/ 2557 

งานการเจาหนาที ่
1. การแสดงความยินดีแกขาราชการที่ไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสงูขึ้น 
 ดวย  มีขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน 1  ราย   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   จึงขอแสดงความยินดีแกขาราชการที่ไดรับการเลื่อนระดับสูงขึ้น   
จํานวน 1  ราย   คือ 
 - นายอุทัย   เลียงหิรัญถาวร  ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  จังหวัดอุบลราชธานี  เล่ือนขึ้นดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  จังหวัดอุบลราชธานี  ตามคําสั่งจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ 240/2557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557  มีผลตั้งแตวันที่  5   พฤศจิกายน  2556 
2. การยายภายในจังหวัดอุบลราชธานี   รอบท่ี 1 ประจําป   2557  
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ขอประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานไดแจงให ขาราชการ  
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว(นักเรียนทุน)  ที่มีความประสงคขอยายไปปฏิบัติงานยังสวนราชการแหงใหม
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ไดสงใบขอยายพรอมหลักฐานประกอบการขอยาย (โดยใหรวบรวมสงเปนภาพ
หนวยงาน) สงให  กลุมงานบริหารทั่วไป (งานการเจาหนาที่)  สสจ.อบ. ไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17  กุมภาพันธ  2557    
ทั้งนี้  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดพิจารณาปรับ ระยะเวลาการสงใบขอยายในรอบที่ 1  (จากเดือน
มีนาคม  เปนเดือนกุมภาพันธ) เพื่อใหสามารถนําขอมูลการขอยายของทุกหนวยงาน  มาพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุน
เพื่อทดแทนบุคลากรที่ขอยาย  ดังนั้น   จึงขอใหทานประชาสัมพันธใหขาราชการ  ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
นักเรียนทุน ไดทราบอยางทั่วถึง  และสงใบขอยายภายในกําหนดตอไป 

3. การยายหมุนเวียนหมุนเวียนแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ประจําป  2557 

 ตามที่   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ไดแจงใหขาราชการ 3 สายงาน(แพทย ทันตแพทย และ
เภสัชกร)  ที่มีความประสงคขอยายไปปฏิบัติงานขามจังหวัด ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สงใบ
ยาย ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 (รอบที่ 1)  ซ่ึงเปนการขอยายผาน Website ของสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข นั้น  พบวา   มีขาราชการที่สนใจสงใบขอยาย  ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่แนบ  ดังนี้ 
 1. สายงานแพทย   มีแพทยขอยายเขา  จํานวน 4  ราย ,ขอยายออก   จํานวน   3  ราย 

 2. สายงานทันตแพทย  มีทันตแพทยขอยายเขา จํานวน  1 ราย, ขอยายออก จํานวน 4 ราย 

 3. สายงานเภสัชกร  มีเภสัชกรขอยายเขา จํานวน 2 ราย , ไมมีเภสัชกร ขอยายออก 
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 สําหรับการพิจารณาการยายรอบที่ 1 ทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศผลการพิจารณา 
ในวันจันทรที่ 3  กุมภาพันธ  2557    สําหรับขาราชการทั้ง 3 สายงาน ที่มีความประสงคขอยาย  สามารถสงใบขอยาย 
ผานผูบังคับบัญชาชั้นตน(ผอ.รพช.) สงมาที่ กลุมงานบริหารทั่วไป  สสจ.อบ. ในรอบที่ 2 ได ในวันพุธที่ 3 – 5 
กุมภาพันธ  2557  ซ่ึงทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศผลการพิจารณาการยาย ในวันที่ 18 
กุมภาพันธ  2557 

4. การจางลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.)   
 กลุมงานบริหารทั่วไป  สสจ.อบ. ขอสรุปผลการดําเนินการจัดลูกจางชั่วคราวจางเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข   ดังนี้ 
  4.1 กลุมงานบริหารทั่วไป  ไดเชิญผูรับผิดชอบงานบุคคลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/

โรงพยาบาลชุมชน  เขามาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลลูกจางชั่วคราวที่จะเขาสูตําแหนงพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข(พสก.) ในวันที่  27  มกราคม  2557  ซ่ึงการจางลูกจางชั่วคราวเปนพกส.จะตองจางภายใตกรอบ
อัตรากําลังภายใตกรอบวงเงินไมเกินรอยละ 10 ของยอดคาใชจายที่เปนคาจางของลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง(ราย
เดือน) ในสวนลูกจางชั่วคราวที่กรอบ FTE ไมเกินกรอบ 100% สามารถจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได  

สวนที่กรอบเกิน 100% ตองของอนุมัติสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตองคงสถานะเปนลูกจางชั่วคราวไป

กอน)  ในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี มีลูกจางชั่วคราวรายเดือนทั้งสิ้น  4,647  คน   จางเปนพสก.ได  4,060 
คน  เกินกรอบ FTE จํานวน 570  คน ซ่ึงอยูระหวางขออนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดแก   (สาย

วิชาชีพ  ตําแหนงจพ.ทันตสาธารณสุข จํานวน 63 คน  สายอํานวยการ จํานวน 164 คน และสายสนับสนุนสาย
วิชาชีพ จํานวน 343 คน)  และประสงคขอเปนลูกจางชั่วคราว ตอ  จํานวน  17  ราย    
  4.2 สําหรับการดําเนินการในขั้นตอนตอไป  มีดังนี้  

1. ใหทุกหนวยงานจัดพิมพสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ในสวนของ 
ลูกจางชั่วคราวที่จะจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายใตกรอบ FTE ไมเกิน 100% และตามที่จังหวัดได

ปรับเกลี่ยใหทุกหนวยงาน ตามขอมูลที่ไดตรวจสอบแลว) และใหสงสัญญาจาง มาใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  
เปนผูลงนาม  ซ่ึงสัญญาจาง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จะมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2560 
  2. กลุมงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. จะเปนผูจัดทําคําสั่งปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง 

สาธารณสุข  ในภาพรวมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
  3. กรณีลูกจางชั่วคราวที่ผานการประเมินแตไมไดเปน พกส.หรือไมผานการประเมินหรือไมแสดง
เจตนา  ใหหนวยงานยกเลิกคําสั่งจางลูกจางชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม  2556 (ทุกราย)  ให
ปรับปรุงตําแหนงลูกจางชั่วคราวตามภาระงาน และใหออกคําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง(รายเดือน)  ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557  

      4. กรณีที่หนวยงานไดปรับปรุงชื่อตําแหนงพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จากเดิมที่ได ประเมิน

ไว ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557  ขอใหทําเรื่องขออนุมัตินายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เชน เดิม ผานประเมินเขาเปน 
พกส. ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข  เมื่อตรวจสอบแลวไมสามารถลงในกรอบอัตราของหนวยงานได  จึงปรับ
ช่ือตําแหนงเปน พนักงานบริการ  (เฉพาะเปนการเปลี่ยนชื่อตําแหนงแตไมเปนการปรับวุฒิที่จางใหม เปนอํานาจ
ของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด) โดย สสจ.อบ.จะไดแจงหนังสือใหทานทราบตอไป 
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5. วาระการพิจารณาการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร  
พิจารณาคณุสมบัติของผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพเิศษ  สําหรับแพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร ที่
คณะกรรมการ บริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา 

           -  มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย  ทันตแพทยและเภสัชกร จํานวน  1  ราย ดังนี ้
     1. นางสาวสุภาพร  บุญศิริลักษณ ตําแหนงเภสัชกร วสส.อุบลราชธาน ี  
                     ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแตวันที่   1   กุมภาพันธ  2557   เปนตนไป 
           -  มีผูขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย  ทนัตแพทยและเภสัชกร จํานวน 2 ราย ดังนี ้

 1. นายพิทกัษพงศ คําภา ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ  รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
     ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพเิศษ ฯ  ตั้งแตวันที่  1  กุมภาพนัธ  2557   เปนตนไป 
2. นายวิรัตน พวงจนัทร  ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
     ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพเิศษ ฯ  ตั้งแตวันที่  1  กุมภาพนัธ  2557   เปนตนไป 

งานตรวจสอบควบคุมภายใน 
1. กําหนดแผนการดําเนินการตรวจสอบภายใน 

กลุมงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบภายใน)  ไดกําหนดแผนการดําเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

จะดําเนินการออกตรวจสอบภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  ที่กําหนด
แนวทางใหหนวยงานตองวางระบบการควบคุมภายใน  เพื่อรองรับปจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ซ่ึง
ทุกหนวยงานตองกําหนดกระบวนการตรวจสอบ การติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานในดานการเงินการบัญชี 
พัสดุและการบริหารงาน โดยใชการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือควบคุมกํากับ  เพื่อใหผูบริหารเกิดความมั่นใจวา
การปฏิบัติงานของหนวยงานบรรลุตามภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไวภายใตระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
   โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีกําหนดการออกตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 

โซน 4 วันที่ 4 – 13 กุมภาพันธ 2557 
โซน 3  วันที่ 4 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 
โซน 2 วันที่ 18 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2557 
โซน 1 วันที่ 17 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2557 

ในสวน หนังสือแจงหนวยงานที่จะรับการตรวจสอบฯ ทาง สสจ.อบ.ขอไดแจงใหทานทราบตอไป ดังนั้น  สสจ.
อบ.  จึงขอความรวมมือจากหนวยรับตรวจทุกหนวย ใหเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบ
เปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ   

 สําหรับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน  แผนการดําเนินงานตรวจสอบและควบคุม
ภายใน ประจําปงบประมาณ 2557 สามารถตรวจสอบไดทางเว็บไซต //ssj01.phoubon.in.th/riskcontrol/index.html 

 

 

 

 



 11
2. วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจังหวัดอุบลราชธาน ี

2.1 พิจารณาการขออนุมัติเพิ่มคาตอบแทนการผาตัดรักษามะเร็งตับและ ทอน้ําดีนอกเวลาราชการ  เพิ่มอีก 1  เทา
ของคาตอบแทนปกติ 
 กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ไดรับอนุมัติโครงการผาตัดมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี
นอกเวลาราชการ  ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ 2557 – 2559 เนื่องจากมีผูปวยมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดีที่
ผานการวินิจฉัย  และผูเชี่ยวชาญลงความเห็นใหรักษาดวยการผาตัด  และผูปวยยินยอมรับการรักษาดวยการผาตัด  
ซ่ึงขณะนี้มีผูปวยรอคิวผาตัด จํานวน 500 ราย และการใหบริการผาตัดแตละรายตองใชเวลาอยางนอย 5 – 7 ช่ัวโมง 
เปนการผาตัดใหญ ใชเวลามาก  สงผลใหผูปวยไดรับบริการที่ลาชา  เพื่อเปนการพัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูปวย  กลุมงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  จึงไดจัดทําโครงการใหบริการนอกเวลาราชการขึ้น  
เพื่อลดระยะเวลารอคอยการผาตัดมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี ซ่ึงโดยปกติจะมีภาระงานที่ตองทําในเวลาราชการ
มากอยูแลว 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  ผูปวยมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดีสามารถเขาถึงบริการได
มากขึ้น  ลดระยะเวลารอคอยในการผาตัด  เปนขวัญและกําลังใจใหกับทีมงาน จึงใครขออนุมัติเพิ่มคาตอบแทนนอก
เวลาราชการของทีมผาตัดเพิ่มอีก 1 เทาของคาตอบแทนปกติ ดังนี้ 

1. ศัลยแพทย 

1.1 Hepatectomy   จาก 2,400 บาท ขอปรับเปน 4,800 บาท 

1.2 Cholecystectomy with bypass จาก 2,000 บาท ขอปรับเปน 4,000 บาท 

2. วิสัญญีแพทย 

 GA (General anesthesia)  จาก   600  บาท ขอปรับเปน 1,200 บาท 

3. พยาบาลวิชาชีพ/วิสัญญีพยาบาล  จาก   600  บาท ขอปรับเปน 1,200 บาท 

4. พยาบาลเทคนิค    จาก   480  บาท ขอปรับเปน    960 บาท 

5. ผูชวยเหลือคนไข และคนงาน  จาก   300  บาท ขอปรับเปน    600 บาท 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน  แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 
ตามบัญชีหมายเลข 1  บัญชีอัตราคาตอบแทนแพทยตามคุณภาพและปริมาณงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคแลว ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557  
 

2.กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสขุ  

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั 
2.2 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกต ิ 
 กําหนดวนัที่ 12-14 มีนาคม 2557 พื้นที่รับตรวจ 
  รอบที่ 1 อําเภอ สิรินธร(รพ.สต.แกงศรีโคตร) 
  รอบที่ 2 อําเภอ มวงสามสิบ (รพ.สต.หนองไขนก) 
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2.3 ตรวจเยี่ยมพื้นที่โดยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือขายบริการที่ 10 
 กําหนดวนัที่ 12 กุมภาพนัธ 2557 อําเภอตาลสุม  
2.4 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวดั รายละเอียดตามไฟลช่ือ Profile/Agenda_nited.pdf 
2.5  การจัดสรรงบประมาณ ป 2557 
2.5.1 แผนคาเสื่อม ป 2557  
 ไดรับการอนุมตัิแลว อยูระหวางการสงเอกสารเพื่อให สปสช.โอนงบประมาณ ดังนี.้.. 
  งบสวน รอยละ 80 เปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรร 154.08 ลานบาท 
  งบสวนรอยละ 20 มีการจัดสรรเปน 3 สวนคือ  

- ระดับจังหวดัรอยละ 10 งบประมาณ 19.26 ลานบาท 
- ระดับเขตรอยละ 6 ไดรับจัดสรร 20.39 ลานบาท 
- ระดับประเทศรอยละ 4 เสนอแผนไประดบัเขต 7.11 ลานบาท 

เครือขาย ดําเนนิการจัดทําแผนการจัดซื้อจดัจาง และดําเนนิการใหแลวเสร็จในไตรมาส 3 และใหรายงาน ผลการ
ดําเนินงานรายเดือน บันทกึขอมูลใน web สปสช. 
2.5.2 เบี้ยเล้ียงเหมาจาย ฉ8 ฉ9 
 จังหวดัอุบลราชธานี ไดรับจดัสรร งบประมาณ เบี้ยเล้ียงเหมาจาย(ฉ 8)จํานวน 49 ลานบาท คาตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน (ฉ 9) จํานวน 3.44 ลานบาท มีการจดัสรรใหเครือขายดังนี ้
 จัดสรรงบประมาณเบี้ยเล้ียงเหมาจายให ลูกขาย รอยละ 75 แมขาย รอยละ 36 ตามขอมูลรายงานทาง 
การเงิน จัดสรรคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ให โรงพยาบาลที่มีการดาํเนินการ และมีรายงาน การเบิกจาย ตาม
รายงานทางการเงิน 9 แหง อยูในขัน้ตอนการโอนงบประมาณลงเครือขาย (งบ UC)  
2.5.3 งบ Non UC 250,000 บาท ตามที่จังหวัดไดแจงจดัสรรงบประมาณ งบดําเนินงานใหสํานกังานสาธารณสุข
อําเภอ แหงละ 250,000 บาท และใหจัดทําแผนการใชจายงบประมาณเสนอ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ภายใน
วันที่ 20 มกราคม 2557 นั้น ขณะนี้ อําเภอไดสงแผนแลว 18 อําเภอ และกําหนดใหมีการวางฎีกาเบิกจาย  
100 % ในไตรมาส 3 และใหดําเนินการเบิกจายตอเนื่องตามกิจกรรมในแผน 
2.6 สรุปอําเภอที่สงรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสขุภาพอําเภอ ณ เดือน มกราคม 2557 ดังนีอํ้าเภอ
น้ํายืน อําเภอเดชอุดม อําเภอสําโรง 
2.7 จังหวดัอุบลราชธานีแตงตั้งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)และขอมูลพื้นฐาน 
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมลูป 
2557 – 2559 เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
3.กลุมงานควบคุมโรค 

3.1 สถานการณโรคไขเลือดออก/ชิกุนกุนยา จังหวดัอุบลราชธานี ตามรายละเอียดชื่อไฟล file_CD 
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4. กลุมงานประกันสุขภาพ 
   4.1  ความครอบคลุมการมีหลักประกนัสุขภาพเดือน ธันวาคม 2557 ขอมูลสปสช. รอยละ 99.904 (คลิก
ที่นี่) ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.967 (คลิกที่นี่) 
               4.2 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน ตามรายละเอียดชื่อไฟล 
File1_prakan  
  4.3 สํานักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนผูประกอบอาชพีอิสระสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40 ตาราง 
กําหนดการประชุม กลุมงานประกันสุขภาพ ตามรายละเอยีดชื่อไฟล Prakansungkom.pdf 
 
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
โครงการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ประจําป 2557  
 สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ไดแจงแผนกิจกรรมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ประจําป 2557 ซ่ึงกําหนดกิจกรรมที่องคประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยม และติดตาม  
การดําเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ เพื่อพระราชทานขวัญกําลังใจ แกสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE โดยกําหนดเสด็จเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ภายในงานประกอบดวย กิจกรรมการเฝารอรับเสด็จ ทรงคอนเสิรต  ทรงเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
การจัดบูธนิทรรศการนําเสนอผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และกิจกรรม 
ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนาอีคิว แกเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ขอ
เชิญชวน ขาราชการ ลูกจาง ในหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน บริษัท หางราน และ 
ประชาชนทั่วไป รวมบริจาคเงินทูลเกลาฯถวายองคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโอกาสเสด็จ
เยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ณ มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ 
1.บริจาคเงินทลูเกลาฯ 30,000 บาท รับเข็มทอง อร. รับเข็มจากพระหัตถองคประธานโครงการฯ 
2.บริจาคเงินทลูเกลาฯ 5,000 บาท รับเข็มธรรมดา รับเข็มจากพระหัตถองคประธานโครงการฯ  
3.ส่ังซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ราคาเลมละ 2,000 บาท รับนติยสารจากพระหัตถองคประธาน โครงการฯ 
โดยติดตอขอบริจาคเงินทูลเกลาฯถวายองคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ไดที่งานเลขานุการ
กิจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เบอรโทรศัพท /เบอรโทรสาร 045-252225 รายชื่อผูประสานงาน 1. 
คุณสุรภี มหิษานนท 2 .คุณสุนทรี ชมาฤกษ 
 

ผลการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดอืน มกราคม 2557 
เปาหมายจังหวัดอุบลราชธานี 8,600 ราย 
2.1 ระบบสมัครใจ เปาหมาย 4,300 ราย ดาํเนินการได 103 ราย คิดเปนรอยละ 2.40 รายละเอียดดังนี้  
 1.จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จํานวน 73 ราย  
 2.คายบําบัด หลักสูตร 9 วัน จํานวน - ราย  
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2.2 ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย  
 1.ดําเนินการได 725 ราย คิดเปนรอยละ 18.13 
 2 ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย  
ดําเนินการได 198 ราย คิดเปนรอยละ 66 
รวมทุกระบบ จํานวน 1,099 ราย คิดเปนรอยละ 12.78 
 
6. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
6.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขระดับเขต  
 ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อํานาจเจริญเปนเจาภาพในการจัด การแขงขันกีฬาสาธารณสุข 
ระดับเขต ในระหวางวันที่ 10-16 กุมภาพันธ 2557 ณ จังหวัดอํานาจเจริญ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  
ขอความรวมมือจากทานผูบริหาร อนุญาตใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด รวมฝกซอมและแขงขัน 
รายละเอียดการแขงขัน ตามรายละเอียดไฟลช่ือ Sport.xlsx 
 
7.กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 
1.1 การกํากับดูแลผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 
1.1.1 สถานการณการตออายใุบอนุญาตสถานพยาบาล ขอมูล ณ วันที ่27 มกราคม 2557 ตามรายละเอียดไฟลช่ือ 
Profile/File K0rbosor.docx 
1.1.2. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานีจะจดัประชุม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ ในวนัศุกรที ่7 กุมภาพนัธ 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ 
หองประชุมสํานักงานเขตบริการสุขภาพเขต 10 เพื่อเตรียมการรองรับในการจดัอบรม และศึกษาดงูานสําหรับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (77 จังหวดั)ของสาํนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ระหวางวันที ่24 – 28 กุมภาพนัธ 2557 จังหวดัอุบลราชธานี และเตรียมรับการตรวจราชการ คร้ังที่ 1/2557 I 
ระหวางวันที ่12 - 14 มีนาคม 2557 
1.3 งานบริหารเวชภณัฑ  
1.3.1. ตนทุนคายาไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 
สรุปตนทุนการจัดซื้อยา เฉพาะไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)โดยเพิ่มจาก 85,106,047.21 บาทในปงบประมาณ 
2556  เปน 89,323,220.71 บาท ในปงบประมาณ 2557 คิดเปนเพิ่มขึน้รอยละ 4.96 
1.3.2. แจงติดตามหนี้องคการเภสัชกรรม ของจังหวดัอุบลราชธานี 
รายละเอียดหนี้องคการเภสชักรรมของโรงพยาบาลในจงัหวัดอุบลราชธานี ณ วนัที่ 20 มกราคม 2557 
รวม 122.3 ลานบาท (รวม รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค) ขอใหแตละ โรงพยาบาลตรวจสอบ เพื่อวางแผน 
ชําระหนี้ ในปงบประมาณ 2557 และรายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงกลุมงานคุมครองฯ ไดสงหนังสอืแจง 
รายละเอียดไปยังโรงพยาบาลทุกแหงแลว ตามหนังสือ ที ่อบ. 0032.008/ว 438 ลงวันที ่22 มกราคม 
2557 และในระบบหนังสือเวียน(file pdf “1.3.2 หนี้องคการ 20 มค 57”)  
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งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
 ขอเชิญบุคลากรแพทยแผนไทย และบุคลากรสาธารณสุขผูสนใจ เขารับการอบรมทางไกล ถายทอดความรู  
ประสบการณเวชปฏิบัติแผนไทยสูแพทยแผนไทย คร้ังที่ 3 เร่ือง อาการกรดไหลยอน ในวนัที่ 26 กุมภาพันธ
2557 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีรายละเอียดตามไฟลช่ือ
Profile/File_patpanthai.pdf 
 
8.งานบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
8.1 สรุปขอมูลผูเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ประจําเดอืน มกราคม 2557 จังหวดัอบุลราชธานี มีผูเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนน จํานวน 19 ราย  
 สูงที่สุด...คืออําเภอเดชอดุม 4 ราย 
 รองลงมา...คืออําเภอวารินชําราบ 3 ราย 
 อําเภอน้ํายืนและสิรินธร อําเภอละ 2 ราย 
 นอกนั้นอําเภอละ 1 ราย 
  รวมสะสมตั้งแตตุลาคม 2556 จํานวน 66 ราย 
อําเภอที่ไมการเสียชีวติจากการจราจรทางถนนในเดือนมกราคม 2557 มี 13 อําเภอ ไดแก ศรีเมืองใหมโขงเจียม  
นาจะหลวย กุดขาวปุน ตาลสุม โพธ์ิไทร สําโรง ทุงศรีอุดม นาเยีย นาตาล เหลาเสือโกก สวางวีระวงศ และ น้ําขุน
(ขอมูล ณ.วันที่ 25 มกราคม 2557 ) 
8.2 การจัดการแขงขันทักษะการชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) 
เครือขายบริการที่ 10 จะจัดการแขงขัน EMS Rally ระหวางวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2557  
ณ ศูนยแสดงสินคาโอท็อปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนเขาแขงขัน ในระดับประเทศ  
ที่จะจัดขึ้น ระหวางวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข และจะมีงาน National  
EMS Forum คร้ังที่ 8 ณ ศูนยไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหวาง วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 
 
9.กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
9.1 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
  ขอใหทุกอําเภอตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเกณฑคุณภาพและผลงานปฐมภูมิ (Quality and 
Outcome Framework : QOF) รายละเอียดตามไฟลช่ือ Profile/TemplateQOF.pdf 
 
10. งานทันตสาธารณสุข 
วันที่  30 มกราคม 2557   ขอเชิญคณะกรรมการจัดซื้อรวมวัสดุทันตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี           
          เขารวมประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดําเนินงานจัดซื้อรวมวัสดุทันตกรรม ณ ประชุม 2 สํานักงาน   
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.00-16.30 น. วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2557 กรมอนามัยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู “เครือขายเด็กไทยฟนดี” 
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ตัวแทนเขารวมประชุมประกอบดวยทันตบุคลากรและครูอนามัย จังหวัดละ 10 ทาน ณ โรงแรมเอเชียแอร 
พอรต จ.ปทุมธานี 
แผนปฏิบตัิงานเดือนกุมภาพันธ 2557 

แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. 
- วันที่  6  กุมภาพันธ 2557 ม.6,9 บ.ปากอ ต.หนองเหลา อ.เขื่องใน 
- วันที่  20 กุมภาพันธ 2557 ม.3 บ.กุม ต.หวยไผ อ.โขงเจียม 

 
สรุปผลการดาํเนินงาน เดือนมกราคม    
‐ ผลการดําเนินงานทันตสาธารณสุข KPI (57) 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 
ตุลาคม 56 พฤศจิกายน56 ธันวาคม56 มกราคม 57 

ผลงาน อัตรา ผลงาน อัตรา ผลงาน อัตรา ผลงาน อัตรา 

รอยละของ รพ.สต./ศสม.ที่
ใหบริการสุขภาพชองปากที่มี
คุณภาพ 

331 198 59.82 198 59.82 198 59.82 198 59.82 

 

‐ ผลงาน QOF ที่ 83 เด็กประถม 1 ไดรับการตรวจชองปาก 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 
ตุลาคม 56 พฤศจิกายน56 ธันวาคม56 มกราคม 57 

ผลงาน อัตรา ผลงาน อัตรา ผลงาน อัตรา ผลงาน อัตรา 

เด็กประถมศึกษาป 1 ไดรับ
การตรวจชองปาก 

21,730 18,084 83.22 18,101 83.30 18,363 84.50 18,797 86.50 

 

วันที่ 12-16 มกราคม 2557 
ออกหนวยทนัตกรรมเคลื่อนที่ ใหบริการพระสงฆ ณ วดัหนองปาพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชําราบ 

สถานที่ 
ตรวจฟน 

(คน) 
ถอนฟน 
(คน/ซ่ี) 

อุดฟน 
(คน/ซ่ี) 

ขูดหินปูน 

วัดหนองปาพง ต.โนนผึ้ง 

อ.วารินชําราบ 
77 7/11 39/66 28 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มกราคม 2557   
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 สนง.สสจ.อบ. จัดหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ เขารวมกิจกรรม “โครงการประชารวมใจทําความดีเพือ่
แผนดินถวายในหลวงในวโรกาสพระชนมพรรษา 86 พรรษา” ซ่ึงจัดโดยมณฑลทหารบกที่ 22 ณ รร.บานทาชาง  
อ.สวางวีระวงศ มีผลการปฎิบัติงาน ดังนี ้
 

สถานที่ ตรวจฟน 
(คน) 

ถอนฟน 
(คน/ซ่ี) 

อุดฟน 
(คน/ซ่ี) 

ขูดหินปูน 

โรงเรียนบานทาชาง ต.ทาชาง อ.สวางฯ 52 10/10 3/3 39 
 
 

11.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
11.1 การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพสถานบริการพยาบาล (HA) 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัรวมกับ Node เขมราฐ กําหนดแผนการออกเยีย่ม โรงพยาบาลในเครือขาย 
ประจําป 2557  
 

กลุมเปาหมาย คร้ังที่ 1 

ศรีเมืองใหม 13 กพ. 2557 
โพธ์ิไทร 20 กพ. 2557 
ตาลสุม 6 กพ.2557 

ดอนมดแดง 27 กพ.2557 
โขงเจียม 4 มีนาคม 2557 

 

11.2 การพัฒนาคุณภาพบรกิารพยาบาลองคกรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน (QA) จังหวัดอุบลราชธานีป 2557 
แผนการออกประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารพยาบาล จงัหวัดอุบลราชธานี ป 2557  

    

แผนการออกประเมินโซน 1 

ลําดับ วัน / เดือน / ป โรงพยาบาล 
1 19  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลเขื่องใน 
2 27  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
3 21  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลตาลสุม 
4 18  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลดอนมดแดง 
5 20  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

 
 
 
 
 
แผนการออกประเมินโซน 2 
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ลําดับ วัน / เดือน / ป โรงพยาบาล 

1 10  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
2 11  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลเขมราฐ 
3 12  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
4 13  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
5 17  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลนาตาล 

แผนการออกประเมินโซน 3 
ลําดับ วัน / เดือน / ป โรงพยาบาล 

1 25  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลสวางรีระวงศ 
2 26  กุมภาพนัธ  2557     โรงพยาบาลนาเยีย 

 

หมายเหตุ  โรงพยาบาลแมโซน  ทีมประเมนิจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 
11.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานหองปฏบิัติการดานการแพทยและสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี ป 2557 

11.3.1 ระดับอาํเภอจะมีการตรวจเยีย่มประเมิน งานหองปฏิบัติการฯของ รพ.สต. ในเดอืนกุมภาพันธ-
มีนาคม และรายงานผลการตรวจให สสจ.ทราบ ในวนัที ่1 เมษายน 2557 

11.3.2 ระดับจงัหวัดคณะกรรมการฯจะออกตรวจเยีย่มประเมินตามกาํหนดการดังตอไปนี ้
 

กําหนดการออกเยี่ยมประเมินงานเทคนิคการแพทย จังหวัดอุบลราชธาน ีปงบประมาณ 2557 
 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ป โรงพยาบาล ผูตรวจ 1 ผูตรวจ 2 หมายเหตุ 

1 28 กุมภาพันธ 2557 โขงเจียม ขวัญใจ วังคะฮาด พรพิมล ทองรอง  

 

หมายเหตุ 
1. ใชแบบประเมนิของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2. สงสรุปผลการประเมินใหกลุมงานพัฒนาทรัพยากรฯ สสจ. หลังจากการประเมิน 1 สัปดาห 

3. งบประมาณทีใ่ชในการตรวจเยีย่มประเมนิใหเบกิจาก CUP 

 

12. ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

              12.1 สรุปการสงขอมูลสรุปการสงขอมูล 43 แฟม   21 แฟม รายละเอียดตามเอกสารไฟลช่ือ 
Profile/43files(1).xlsx  และ Profile/21 file.xlsx 
 12.2 รายงานการใหบริการในผูเสียชีวิต  รายละเอียดตามเอกสารไฟลช่ือ Profile/Dead.xlsx 
  
13. กลุมงานพฒันารปูแบบบริการสุขภาพ 
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สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารไฟลช่ือ 
Profile/Blood.xlsx 

 

14. กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ไดกรุณามอบเงินรางวัลสนบัสนุนสรางขวัญและกําลังให อสม.ดีเดน 
ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจําป 2557 จํานวน 3 สาขาๆละ 10,000 บาท ดังนี ้

1. รางวัลชนะเลิศ อสม.ดีเดนระดับเขต 10 สาขาภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ 
นางทองใบ ส่ังสอน อสม.ดีเดน อําเภอนาจะหลวย  
พรอมรับมอบเงินรางวัลสนบัสนุน 10,000 บาท 
2. รางวัลชนะเลิศ อสม.ดีเดนระดับเขต 10 สาขาการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน นางสาวรัตนา 

ปญญายิ่ง อสม.ดีเดน อําเภอบุณฑริก พรอมรับมอบเงินรางวัลสนับสนุน 10,000 บาท 
3. รางวัลชนะเลิศ อสม.ดีเดนระดับเขต 10 สาขาการจัดการสุขภาพ  
นายเปลี่ยน แกวจนัทร อสม.ดีเดน อําเภอน้ํายืน พรอมรับเงินรางวัลสนับสนุน 10,000 บาท 
ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับอีกรางวัล คือ รางวลัชนะเลิศ การประกวดนิทรรศการ นําเสนอผลงาน 

อสม.ดีเดน การคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขตและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประจําป 2557 
 

15. กลุมงานควบคุมโรคไมตดิตอ   
 

1. ผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน ณ  31 ธันวาคม  2556 
 *กลุมอายุ  15 ปขึ้นไป       
  ตรวจคัดกรองเบาหวานทําได  4.70%  ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงทําได 6.93 %   
 *กลุมอายุ 35 ปขึ้นไป 
  ตรวจคัดกรองเบาหวาน  6.40%  ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง 7.90 %    

อําเภอที่มีผลงานมากที่สุด คอื อําเภอบุณฑริก ทําได 31.44%  
อําเภอที่ยังไมมีผลการดําเนนิงานเลย คืออําเภอดอนมดแดง   
ขอใหทุกอําเภอ   เรงดําเนินการเนื่องจากเปนตัวช้ีวดั QOF ซ่ึงจะตัดยอด 31 มีค. 57 
(รายละเอยีดตาม fileช่ือ  NCD SCREEN 311256) 

 

2. ขอความรวมมอืพื้นที่ในการรวมดําเนนิงานวิจยั 2 โครงการ 

2.1.โครงการการใหความรูและการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวานเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของการให
ความรูในการปองกันโรคแทรกซอน และโรคติดเชื้อในผูปวยเบาหวาน ในจังหวัดอบุลราชธานีภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ ของประเทศไทย 

โดย ผ.ศ.นพ.ดิเรก  ล้ิมมธุรสกุล และคณะ จากหนวยวิจัยโรคเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับ
มหาวิทยาลัยออกฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

พื้นที่เปาหมาย ไดแก โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอเมือง เขื่อง
ใน เดชอุดม ตระการพืชผล มวงสามสิบ วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม สําโรง ดอนมดแดง   เหลาเสือโกก นา
เยียและสวางวีระวงศ จํานวน 30 แหง 
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    2.2.โครงการพัฒนาคลินิกบูรณาการวิถีพอเพียงของผูปวยกับการควบคุมโรคแบบเคลื่อนที่ สําหรับ  
ผูปวยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง (ระยะที่ 2) 
 โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พื้นที่เปาหมาย ไดแก อําเภอมวงสามสิบและอําเภอนาจะหลวย ขอความรวมมือ 
พื้นที่ในการรวมดําเนินงานวิจัย 2 โครงการ 

2.2.1.โครงการการใหความรูและการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวานเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของการให
ความรู ในการปองกันโรคแทรกซอน  และโรคติดเชื้อในผูปวยเบาหวาน   ในจังหวัดอุบลราชธานีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

โดย ผ.ศ.นพ.ดิเรก  ล้ิมมธุรสกุล และคณะ จากหนวยวิจัยโรคเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับ
มหาวิทยาลัยออกฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

พื้นที่เปาหมาย ไดแก โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอเมือง 
เขื่องใน เดชอดุม ตระการพชืผล มวงสามสิบ วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม สําโรง ดอนมดแดง  
เหลาเสือโกก นาเยยี และ สวางวีระวงศ จาํนวน 30 แหง 
    2.2.2.โครงการพัฒนาคลินิกบูรณาการวิถีพอเพียงของผูปวยกับการควบคุมโรคแบบเคลื่อนที่ สําหรับ  
ผูปวยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง (ระยะที่ 2) 
         โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พื้นที่เปาหมาย ไดแก อําเภอมวงสามสบิและอําเภอนาจะหลวย 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

1.1 สาธารณสุขอําเภอ  ไมม ี
1.2 โรงพยาบาล :ไมมี 

 

ปดการประชมุ  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                         (นางดารณี  เผาผา) 
                    กลุมงานพัฒนายทุธศาสตรสาธารณสุข 
   

   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                                    (นางสิริพร  วงศตรี) 
              หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                     (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                            ประธานการประชมุ 
 


