
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  2/255๖ 
วันที่  5  มีนาคม  2556  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางศิริวิทย์   หลิ่มโตประเสริฐ   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
5. นายล าพูน  ฉวีรักษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
6. นางลัดดาวัลย์  คุณวุฒิ  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
7. นายสัมพันธ์ มณีรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 5 อุบลราชธาน ี
8. นางสิริพร  วงศ์ตรี     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9. นายสุทธิพงษ์  ภาคทอง    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
10. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
11. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
12. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
13. นางร าไพ  สุวนาม     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14. นางสุภาภรณ์  อุตมัง    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
15. นางหรรษา  ชื่นชูผล      หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
16. นายวิโรจน์  เซมรัมย์    หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   
17. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
18. นายวิชิต  พุ่มจันทร์    หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
19. นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์    หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
20. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล 5๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
21. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
22. พญ.ณัฐิกา  วรรณแก้ว    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  
23. นพ.อุดม   โบจรัส     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  
24. นพ.ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ  
25. นพ.ลิต  แสงแก้ว     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
26. นพ.ศุภฤกษ์  ศรีค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  
27. นพ.อัครภูชิทย์  ผลานันต์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาตาล  
28. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
29. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  
30. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง  
31. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ  
32. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ์ ผู้อ านวยการ รพร.เดชอุดม 
33. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ ายืน  
34. นพ.นนทพงษ์  ยศวิจิตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
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35. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์ รองผู้อ านวยการ รพร.เดชอุดม  
36. นายอดุลย์  วรรณชาติ สาธารณสุขอ าเภอเมือง  
37. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน  
38. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ  
39. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอ าเภอดอนมดแดง  
40. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโก้ก  
41. นายศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล  
42. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่  
43. นายสัมพันธ์  กุลพร      สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  
44. นายณรงค์  แผลงศร    สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  
45. นายไพรัช  จันทพันธ์    สาธารณสุขอ าเภอนาตาล  
46. นายธานินทร์  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ  
47. นายทองอินทร์  ชัยธานี    สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร  
48. นายประวิทย์  พันธ์จูม    สาธารณสุขอ าเภอส าโรง  
49. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม  
50. นายมัธยม  สุพัฒน์    สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร  
51. นายวินัย  แก้วพรหม    สาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์  
52. นายสุทิน  กมลฤกษ์    สาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย  
53. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม  
54. นายชวน  จันทร์เลื่อน    สาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน  
55. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอ าเภอน้ าขุ่น  
56. นายชนะ  หอมจันทร์    ผช.สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน  
57. นางพรทิพย์ สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
58. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง  
59. นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  
60. นายสันติ  ศรัทธาพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่  
61. นายอานันท์  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ  
62. นายสันติ  ฝักทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล  
63. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน์   เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  
64. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
65. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  
66. นายจ ารัส  พรมบุญ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ไทร  
67. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง  
68. นายสากล สีทากุล     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาเยีย  
69. นายสุทัศน์  สีทน     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์  
70. นายวรายุธ  เลิศแล้ว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม  
71. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สิรินธร  
72. นายไชยา  พรหมเกษ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม  
73. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม  
74. นายจิตร  มั่งมี     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน  
75. นายทวีศักดิ์  แพทย์เพียร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
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76. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
77. นางดารณี  เผ่าผา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
78. นายปัญญาวุธ ไพเราะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
79. นางสุชารัตน์  ดวงแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
80. นายชัยชาญ  บุญคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
81. นางอุษณีย์    เกิดมี               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
82. นางทิพวรรณ  โรจน์ศตพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
83. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
84. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
85. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
87. ว่าที่ ร.ตณัฏฐากร  พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
88. นางปภัสพร  พันธ์จูม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
89. นายประพนธ์  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
90. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
91. นายประสิทธิ์ คุณค าใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
92. นางพัชราภรณ์  ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
93. นางเนติภรณ์  สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
94. นายสุรทิน  หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
95. นางจุฬาพร  ค ารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
96. นายกิตติพศ  ด าบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
97. นางชุติมันต์  อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
98. นางจิรวัฒน์  สุสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
99. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
100. นางสาวเสงี่ยมจิตร  สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
101. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
102. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
103. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธ์พินิจ    เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
104. นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
105. นางกุลชาธนันท์  พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
106. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
107. นายสนธยา  การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
108. นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
109. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
110. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
111. นายอังกูร  แก่นกุล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
112. นางวิลาวัลย์ หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
113. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน   สสอ.เขื่องใน   
114. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.ตาลสุม  
115. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.ตาลสุม 
116. นายวิระ  พวงจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.โพธิ์ไทร 
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117. นายสมภพ  จันทร์เกษ    นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.นาตาล 
118. นายสุพล  การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล  
119. นางบุษบา การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล  
120. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
121. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.นาตาล  
122. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข     สสอ.นาตาล  
123. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.เขมราฐ 
124. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ศรีเมืองใหม่ 
125. นายพงศ์ภณ  ศรีสมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม่  
126. นางสาวแพรพิลาส  ผ่องแผ้ว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดข้าวปุ้น  
127. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดข้าวปุ้น  
128. นางล าใย  บุตรศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.กุดข้าวปุ้น  
129. นางยมลภัทร  คลังแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   รพ.โพธิ์ไทร  
130. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.วารินช าราบ  
131. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินช าราบ  
132. นายกีรติ  เสริมศรี               จพ.สาธารณสุขช านาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
133. นางดวงจิตร  กอมะณี   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย  
134. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.ส าโรง 
135. นายจิรศักดิ์  รักษ์มณี     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ส าโรง 
136. นายช านาญ  เหลากลม     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สิรินธร 
137. นายมรกต  ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม 
138. นายตรองทรัพย์  สายกนก    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
139. นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร 
140. นางบรรจง  สร้อยค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ศรีไค อ.วารินช าราบ 
141. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข     ผอ.รพ.สต.     รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินช าราบ 
142. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ ายืน 
143. นายพรทวี  สุวรรณพรม     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เดชอุดม 
144. นายวีระศักดิ์  อุดมดี     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
145. นายพิทักษ์  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.น้ ายืน 
146. นางสาวอรพรรณ์  สานุสันต์  นักวิชาการสาธารณสุข                    สสอ.น้ าขุ่น 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 
 ๑.๑ ยินดีต้อนรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์คนใหม่  นพ.ชลิต ทองประยูร 
 ๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร ในการประกอบคุณงามความดี   

๑.๓ การรับเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ 
เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์  อ.น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 มีนาคม 2556  
 
 
ข้อสั่งการ:  
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 เตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯที่สนามบิน 
 การรับบริจาค ถ้าบริจาคตั้งแต่ 1 หม่ืนบาทขึ้นไป จะได้เข้ารับพระราชทานของท่ีระลึก 

   ๑.๔ ระหว่างวันที่ 11- 13 มีนาคม 2556 รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  ซึ่งจังหวัด
ด าเนินการประชุมเตรียมการไปแล้วเช้าวันนี้ 
            ๑.๕ การระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้เร่งมาตรการสร้างกระแสประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค ซึ่ง
ขณะนี้การด าเนินการดังกล่าวยังไม่ถึงระดับพื้นท่ี เสียชีวิตแล้ว 2 ราย 
ข้อสั่งการ: 

 กลุ่มงานควบคุมโรคตั้งศูนย์รายงานไข้เลือดออก โดยรายงานช่องทาง App.Line ให้ทราบ 
เช่นรายละเอียดจ านวนผู้ป่วย ท่ีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล(admit) กี่ราย   
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

   3.1 สถานการณ์การบริหารจัดการการเงินการคลัง 4 เดือน รายละเอียดตามไฟล์CFO_ 
feb56) 
 

เครือข่ายขนาดใหญ่ 
 รายได ้รวม 4 เดือนเครือข่ายขนาดใหญ่มีทิศทางดีข้ึน หักเงินรายรับล่วงหน้าออกพบว่า อ าเภอเดชอุดม
ต่ ากว่าแผนเล็กน้อย ซึ่งถ้ามองระยะยาวจะมีความเสี่ยงเกิดข้ึนกว่าทุกแห่งในเครือข่ายขนาดใหญ่  
 จากรายได้ Non Uc พบว่า เครือข่าย รพร.เดชอุดมท าได้ดีขึ้น เครือข่ายอ่ืนเริ่มมีความเสี่ยง ต้องรีบเฝ้า
ระวัง ที่รุนแรงคือ อ าเภอวารินช าราบ ซึ่งหากมองภาพรวมเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถท ารายได้เพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะอ าเภอตระการพืชผล 
 รายได้ IP Uc ในภาพรวม อ าเภอเดชอุดม และ อ าเภอเขื่องในมีความเสี่ยง โดยวัดจากรายได้ทางบัญชี 
ซึ่งพบว่าต่ ากว่าแผนที่ประมาณการไว้  
 ในภาพรวมรายได้เม่ือหักเงินล่วงหน้าและงบลงทุน พบว่า อ าเภอเข่ืองในมีค่า IE ต่ ากว่า 1 เล็กน้อยซึ่ง
หมายถึงการขาดทุนในระยะสั้น 
 ด้านค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับแผน(ไม่ควรเกิน ร้อยละ 34) เครือข่ายขนาดใหญ่ มีจ านวนสูงเกินปกติ 
พบว่ามีบัญชีอื่นๆที่มียอดสูงผิดปกติ เช่น งบประมาณสนับสนุน รพ.สต.และ สสอ.เพ่ิมเติม 
 ค่าจ้างชั่วคราว พบว่า อ าเภอพิบูลสามารถควบคุมได้ตามแผน อ าเภออ่ืนๆ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเกินกว่า
แผนที่ประมาณการตั้งแต่รอบท่ีแล้ว 
          ค่าตอบแทน ภาพรวมสามารถควบคุมไดด้ ีมีปัญหาเฉพาะเครือข่าย ๕๐ พรรษาฯ อ าเภอเข่ืองใน เฉลี่ย
ร้อยละ 38 ซึ่งมีผลท าให้หนี้เก่าลดลง 
 ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา  มอบผู้บริหารกลับไปทบทวนคงคลังและมูลค่าการใช้ ประมาณการตามแผน
เท่าไหร่ มีการก่อหนี้ใหม่หรือไม่ มูลค่าการใช้ยา ตลอดจนยอดคงคลัง  
 ค่า Lab อ าเภอเดชอุดม ถือว่ามีความเสี่ยง มีการก่อหนี้มาก เนื่องจากมีคงคลังอยู่ในระดับสูง(ร้อยละ 
7.7) 
 โดยสรุป เครือข่ายขนาดใหญ่เปลี่ยนจากสัญลักษณ์สีเหลือง(ต้องเฝ้าระวัง)เป็นสัญลักษณ์สีเขียว(การ
บริหารจัดการการเงินการคลังเป็นไปตามเป้าหมาย)มากขึ้น 
 

เครือข่ายขนาดกลาง 
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 กระบวนการหารายได้ใกล้เคียงกับเครือข่ายขนาดใหญ่เมื่อหักรายได้รับล่วงหน้าแล้วพบว่ายังเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีประมาณการ  
 หากพิจารณารายได้ทางบัญชี เครือข่ายอ าเภอศรีเมืองใหม่ น้ ายืน บุณฑริก ส าโรง มีความเสี่ยง หาก
พิจารณาข้อมูลโดยละเอียด พบว่ารายได้ Non Uc  และ Uc  เครือข่ายอ าเภอเขมราฐ มีความสามารถในการหา
รายได้ Non Uc ได้มากข้ึน ที่อ่ืนเช่น ม่วงสามสิบรายได้ Non Uc และ รายได้ทางบัญชีน้อยกว่าแผน ส่วน
บุณฑริก ไม่ส่งข้อมูล  
 IP Uc (รวมเงินรับล่วงหน้า) เครือข่ายที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ศรีเมืองใหม่,สิรินธร,น้ ายืน เนื่องจากมีรายได้
ทางบัญชีน้อย 
 เมื่อเปรียบเทียบการหารายได้กับค่าใช้จ่ายรวม พบว่า ดีขึ้น ค่า IE สูงมากว่า 1 (เมื่อหักงบลงทุนออก
แล้ว) หมายถึงสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 ค่าใช้จ่ายรวม เครือข่ายขนาดกลาง พบว่า จ่ายจริงเกินกว่าแผนที่ประมาณการไว้ทุกแห่ง มีข้อสังเกต คือ
เครือข่ายม่วงสามสิบ เมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่ามีการจ่ายงบลงทุนเกี่ยวกับอาคารที่จ าเป็นต้องจ่าย  โดยสรุปผล
การจ่ายเงินทั้งหมดท าให้หนี้เก่าลดลงร้อยละ 2๖ ของกลุ่มเครือข่ายขนาดกลาง  
 ค่าจ้างชั่วคราว เกินแผนที่ประมาณการ เครือข่ายอ าเภอม่วงสามสิบ, เขมราฐ มีกระบวนการควบคุม
ก ากับที่ดี ส่วนเครือข่ายที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินแผน ได้แก่เครือข่ายอ าเภอศรีเมืองใหม่ สิรินธร บุณฑริก ผู้บริหาร
ต้องดูแล ก ากับติดตามเป็นพิเศษ 
 ค่าตอบแทน ควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่ ผิดปกติท่ีเครือข่ายอ าเภอสิรินธร ส าโรง นาจะหลวย น้ ายืน  
 ค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา พบว่า ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้ ดังกราฟแท่งสีม่วงต่ ากว่า
กราฟสีน้ าเงินเช่นเครือข่ายอ าเภอม่วงสามสิบ มีการก่อหนี้ที่เกินกว่าแผนเล็กน้อย แต่เมื่อดูคงคลังพบว่ามีอัตราคง
คลังที่ 1 เดือนเศษ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการจ่ายเพ่ือเติมอัตราคงคลัง ส าหรับเครือข่ายอ าเภอส าโรง และ
บุณฑริก ต้องตรวจสอบข้อมูล 
  หากดูข้อมูลทั้งสองส่วนประกอบกันแล้ว คิดว่า น่าจะมีการประหยัดได้ตามนโยบายได้เกินร้อยละ  10   
 วัสดุวิทยาศาสตร์ ค่อนข้างควบคุมได้ดี มีข้อสังเกตเครือข่ายอ าเภอเขมราฐ ค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์
มากผิดปกติ เช่น ข้อมูลคงคลังน้ ายืน(อัตราคงคลังยาที่ 6 เดือน) ข้อมูลวัสดุวิทยาศาสตร์(อัตราคงคลังLab ที่ 7 
เดือน) 
 โดยสรุปเครือข่ายขนาดกลางสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์สีเขียวมากขึ้น รายได้ Non Uc 
ส่วนใหญ่ดีขึ้น  
 

เครือข่ายขนาดเล็ก 
 รายได้ภาพรวม พบว่า รายได้ทางบัญชี ต่ าแผนเล็กน้อย เช่นทุ่งศรีอุดม  
 Non Uc ส่วนใหญ่ดีขึ้น เช่นเครือข่ายอ าเภอตามสุม กุดข้าวปุ้น มีความเสี่ยง ซึ่งมีผลในอนาคต  
 IP Uc  เครือข่ายอ าเภออ าเภอดอนมดแดง ตาลสุม ต่ ากว่าแผน เครือข่ายอ าเภอกุดข้าวปุ้นอยู่ในระดับดี 
เครือข่ายอ าเภอนาตาลข้อมูลมีความผิดปกติ 
 เปรียบเทียบรายได้รวมต่อค่าค่าใช้จ่ายรวม พบว่า IE ต่ ากว่า 1 โดยเฉพาะ อ าเภอนาตาลไม่ยอมช าระ
หนี้ มีผลต่อดัชนีเกณฑ์เงินสด 
 ค่าใช้จ่ายรวม  พบว่า เครือข่ายอ าเภอดอนมดแดง  นาตาล ต่ ากว่าแผน  ส่วนเครือข่ายอ่ืนๆมีความเสี่ยง  
 หนี้เก่า พบว่า หนี้เก่าลดลง ร้อยละ 11 จากการช าระหนี้ทั้งหมด  
 ค่าจ้างชั่วคราว จากข้อมูลภาพรวม กลุ่มเครือข่ายขนาดเล็ก คาดว่าจะการควบคุมจะท าได้ล าบาก  
 ค่าตอบแทน  เครือข่ายอ าเภอโพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น  โขงเจียม เกินกว่าแผนก าหนด 
  
ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เครือข่ายอ าเภอตาลสุม ดอนมดแดง นาตาล โขงเจียม เกินกว่าแผนที่ประมาณการ และ
ยังพบว่าคงคลังสูงเกิน 3 เดือน ยกเว้นเครือข่ายอ าเภอโพธิ์ไทร 
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 วัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายขนาดเล็กควบคุมล าบาก เนื่องจากการก่อหนี้เกินแผน  
 โดยสรุปเครือข่ายขนาดเล็ก รายได้ไม่แน่นอน ในภาพรวมพบว่าโซนสีเขียวที่เป็นรายได้(สถานการณ์
การเงินการคลังเป็นไปตามแผน) กลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก สามารถรักษาสภาพสีเขียวได้มากขึ้น 
ค่าใช้จ่ายที่มีนัยส าคัญเช่นค่าตอบแทนกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถควบคุมได้ดี ส่วนค่าจ้างชั่วคราว น่าจะได้
มีการทบทวน ตลอดจนมีกระบวนการควบคุมต่อไป 
วิเคราะห์ผลการด าเนินการ ใน รอบ 4 เดือน 

ไม่เป็นไปตามแผน แต่กระบวนการดีขึ้น มีการปรับตัวหลายแห่ง 
ปัญหาที่พบ 

1. ผู้บริหาร/หัวหน้างานบริหาร ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนน าส่งให้
จังหวัด 

2. ลูกข่ายไม่ด าเนินการรายงานข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง(ส่งรายงานเพียง 11 อ าเภอ) 
ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับแม่ข่ายได้ 

3. มีบางเครือข่ายท าการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือเช่นไม่มีข้อมูล มูลค่า 
Lab ใช้ไป ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ 
 

ข้อสั่งการ: มอบ สสจ.โซน ก ากับ ดูแล ติดตาม 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ 

 

1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี 
  ติดตามการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่าง
วันที่ 6-8,21 มีนาคม 2556 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  

1.กลุ่มงานบริหาร 
 

๑.๑ งบทดลอง 
ติดตามการส่งงบทดลองประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๖ (ส่งภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เนื่องจากเวป 
hfo56.cfo.in.th มีปัญหาเลื่อนการน าส่งเดือนมกราคม ให้น าส่งภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖) หน่วยงานที่ยัง
ไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ  

โซน ๑  - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ อ.เมือง  
- สสอ. ครบ  

 

โซน ๒  - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ ศรีเมืองใหม่  
- สสอ. ครบ  

 

โซน ๓  - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร  
- สสอ. ครบ  

 

โซน ๔  - ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งไม่ครบ บุณฑริก, เดชอุดม, นาเยีย 
- สสอ. ครบ 

 
ข้อเสนอแนะ  
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๑.ขอให้ สสอ.รพช.ติดตาม ก ากับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ด าเนินการส่งงบให้ทัน
ตามก าหนด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทุกเดือน 

๒.ขอให้โรงพยาบาล/สสอ ก าชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ /ผัง
รายการบัญชีก่อน ส่งงบประจ า เดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย  
 ๓.ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่และข่ายและ
ลูกข่าย ถ้าคะแนน ไม่ผ่านใน รายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ส่งนั้น   

๔.ขอให้ควบคุม ก ากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้าน
รายได้  

 

๑.๒ รายงานสถานะการเงินประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๖  
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เปรียบเทียบกับ มกราคม ๒๕๕๖  
เกี่ยวกับ เงินบ ารุง คงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนส ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ าเป็นเพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการ  
ประเมินการเงินการคลัง ตนเอง ในการก ากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง จากข้อมูลเดือนมกราคม  
พบว่า..  
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นลบ มากท่ีสุดเรียงตามล าดับ คือ  

โซน ๓ วารินช าราบ - ๓๙.๔๙ ล้านบาท  
โซน ๑ ๕๐ พรรษาฯ - ๒๕.๘๒ ล้านบาท 
โซน 3 สิรินธร - ๑๕.๕๕ ล้านบาท  
โรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นบวก คือ น้ ายืน , เขื่องใน  

 

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ  
โซน ๔ เดชอุดม ๘๑.๕๘ ล้านบาท  
โซน ๓ วารินช าราบ ๕๕.๘๕ ล้านบาท  
โซน ๑ ๕๐พรรษาฯ ๕๘.๗๐ ล้านบาท  
โซน ๒ ตระการพืชผล ๕๓.๑๕ ล้านบาท 

 

ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการ ก ากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี 
ให้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
          ๑.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้
ให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยก
ประเภทเจ้าหนี้ แต่ละ ประเภท 

๒.จากข้อมูลจะเห็นว่าโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) คงเหลือจ านวนมากและยังไม่ด าเนินการ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น รพ.ตระการฯ รพ.เดชอุดม รพ.เขมราฐ รพ.วารินฯ รพ.พิบูลฯ ***ขอให้มี
การตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝาก
ธนาคารงบลงทุน และขอให้ท่านเร่งด าเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ 
ตามห้วงเวลา ต่อไป 

๓.ขอให้โรงพยาบาล มีการก ากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มี
กระบวนการ การมีส่วนร่วม ทุก ส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
 
 
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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 2.1 ยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน file: Country Strategy.pdf 
  2.2 ก าหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดเพิ่มเติมใน file:Monitor_1 

 2.3 สรุปค่าเสื่อมปี ๒๕๔๘-๒๕๕๖  
       2.๓.๑ ค่าเสื่อมปี ๒๕๕๖ ให้เครือข่ายต่างๆจัดท าแผนการจัดซื้อให้ลงนามในสัญญาได้ไม่เกิน ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดเพิ่มเติมใน file: Capital_Ubon56.pdf 
2.๓.๒ ค่าเสื่อมปี ๒๕๔๘- ๒๕๕๕ เครือข่ายที่ยังไม่ด าเนินการให้รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย 

ด่วนและให้บันทึกการจัดซื้อในเว็บไซต์ สปสช. เนื่องจาก สตง.ก าลังติดตาม ผลการด าเนินงาน (อาจมีการเรียก
เงินคืน) กรณีท่ีด าเนินการแล้ว ให้มีการบันทึกข้อมูล ผลการด าเนินการในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยรายละเอียด
เพิ่มเติมใน file: Loogtoon48-55.pdf 

2.4 ส านักงานหลักประกันสุขภาพภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ขอความร่วมมือ รายงานผล
การประมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๕๕ เป็นรายอ าเภอตามรายละเอียด 
รายละเอียดเพิ่มเติมใน file:No.1 Content (Soporsochor).pdf 
            ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งรายงานผลการประเมินกองทุนฯ ในปี 
๒๕๕๕ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์มรายงาน
รายละเอียดเพิ่มเติมใน file:No.2 form report(Fund).xlsx 

  2.5 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลการป้องกันและปราบปรามทุจริต รายละเอียดเพิ่มเติมใน 
file:Corruption protect.pdf 
 
3.กลุ่มงานควบคุมโรค 
 

   3.1 รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
ไฟล์ Situation decease_feb 2556.pdf 
             * สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี  

• จ านวนผู้ป่วยรวม   188  ราย  
• อัตราป่วย  10.2  ต่อแสน ปชก. (เป้าฯทั้งปี < 30.85)  
• เสียชีวิต  2 ราย อ.ม่วงสามสิบ  และบุณฑริก 
• อัตราป่วยตายร้อยละ 1.06 (เป้า < 0.12%)  
• เด็กที่เสียชีวิตทั้งสองราย  เป็นเด็กอ้วน อาศัยกับตา-ยาย   และเข้ารับการรักษาหลายท่ี  

 * พื้นที่ที่มีผู้ป่วยเกิน 2 generation (ป่วยซ้ าซาก) 
 

อ าเภอ  ต าบล  หมู่  จ านวน (ราย) 

บุณฑริก หนองสะโน 2,12,21 5 

นาจะหลวย นาจะหลวย 5  7 

ตระการพืชผล ไหล่ทุ่ง 1  4 

ม่วงสามสิบ เหล่าบก 1  3 

พิบูลมังสาหาร ดอนจิก 9-17-19 5 

* พื้นที่ที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (มากกว่า 2 ราย ใน 14 วัน) 
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อ าเภอ  ต าบล  หมู่  จ านวน (ราย)  

นาจะหลวย นาจะหลวย 12  7 

ตระการฯ เกษม 11  2 

เขื่องใน ยางข้ีนก 7  3 

เดชอุดม ทุ่งเทิง 9  3 

เขมราฐ เจียด 6-7  4 

วาริน ศรีไค 4  2 

 
* พื้นที่ที่ยังพบผู้ป่วยย้อนหลัง 4 สัปดาห์ (4 กพ.-2 มีค. 56) 
 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่ 

1       กุดข้าวปุ้น  กุดข้าวปุ้น  6  
2       เขมราฐ  หนองนกทา  4,8  

  เจียด  3  
  นาแวง  10  
  เขมราฐ  22  

3       เขื่องใน  กลางใหญ่  9,,11  
  สร้างถ่อ  3  
  ก่อเอ้  10  

4       โขงเจียม  หนองแสงใหญ่  2  
  โขงเจียม  บ้านตุงลุง 

5       ดอนมดแดง  เหล่าแดง  11  
6       เดชอุดม  บัวงาม  4  

  กุดประทาย  17  
  ทุ่งเทิง  9  

7       ตาลสุม  ตาลสุม  6  
     

8 ตระการพืชผล  ท่าหลวง  9  
  ไหล่ทุ่ง  1,8  
  โนนกุง  2  

9 นาจะหลวย  นาจะหลวย     5,9,12,14,15  
  พรสวรรค์  8  
  ตูม  10  
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10 นาเยีย  นาเยีย  2  
11 น้ ายืน  โดมประดิษฐ์  17  
12 บุญฑริก  หนองสะโน  1,2  
13 พิบูลมังสาหาร  ดอนจิก         9,17,19  

  ทรายมูล  5,8  
  โนนกลาง  1  
  อ่างศิลา  9  

14 ม่วงสามสิบ  ยางโยภาพ  2  
  เหล่าบก  1  
  ม่วงสามสิบ  5  

15 เมืองอุบลราชานี  หนองบ่อ       1,9,10,12  
  กุดลาด  2  
  ในเมือง  77  
  ไร่น้อย  8  
  แจระแม  3  

16 วารินช าราบ  แสนสุข  5  
  วาริน         4,27,1  
  ห้วยขะยุง  7  
  โพธิ์ใหญ่  13  

17 ศรีเมืองใหม่  วาริน  3  
  ดอนใหญ่  2  
  ค าไหล  8  

18 ส าโรง  หนองไฮ  3  
19 เหล่าเสือโก้ก  เหล่าเสือโก้ก  1  
20 นาตาล  พังเคน  16  

    
ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมไข้เลือดออกของบุคคลากรในระดับอ าเภอ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ 

1. การแจ้งข้อมูลพื้นที่จาก รพ. ช้า – อ.ม่วงสามสิบ 
2. การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เทศบาล ช้า – อ.นาจะหลวย  

ปัญหาที่พบ  
* ประเด็นการจัดท าแผนรองรับ  

1. อ.นาจะหลวย ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล แต่ใช้งบจาก CUP ด าเนินการ 
2. ม่วงสามสิบ – มีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เงินบ ารุง รพ.สต.  

        (กิจกรรมไม่มีในแผน – ขอใช้เงินไม่ได้) 
3 สสอ.นาจะหลวย- งบเบี้ยเลี้ยงของ จนท.ระดับอ าเภอ ในการท างาน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก 

CUP  
 

* ประเด็นด้านการด าเนินการควบคุมโรค 
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1. ลงพ่นช้า  ไม่ครอบคลุม  ไม่ต่อเนื่องตามเกณฑ์ (วันที่ 0-3-7-14-21-28) 
2. เทคนิคการพ่นไม่ถูกต้อง  อัตราส่วนไม่ถูกต้อง  ยุงไม่ตาย 
3. ค่า HI-CI  ในพื้นที่ระบาดยังไม่เป็น 0   

                     บ้านห้วยซัน ม.12 ต.นาจะหลวย – HI 34.6% , CI วัด- 87% 
                     บ้านทุ่งเงิน ม.5 ต.นาจะหลวย – HI 20.4% , CI วัด- 60%, CI รร.- 7.14% 
                     บ้านโพธิ์เงิน ม.12 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก – HI 19% 
                     บ้านเหล่าบก ม.1 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ – HI 5% 
    4.  ขาดการสุ่มประเมินจาก จนท.ระดับอ าเภอ 
    5. มาตรการ 5 ป. ยังไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง หมู่บ้านมีป่าทึบ รก  ภาชนะเหลือใช้มีมาก  
    6. ทรายก าจัดลูกน้ า ใส่ไม่ถูกวิธี  ใส่ซองยาเจาะรู   
    7. ไม่มีการท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหามาตรการทางสังคม 
    8. ขาดความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกับท้องถิ่น(อ.นาจะหลวย)  
* ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 3.2 ผลการด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

        รายละเอียดตามไฟล์No.2_Ampour Kemkang.xlsx 
  3.3 สรุปผลการด าเนินงานวัณโรคเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕    
          - น าเสนอผลการด าเนินงานวัณโรคเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
        รายละเอียดตามไฟล์ No.3.1_TB Feb 2556.ppt 
          - ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานวัณโรคเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

              รายละเอียดตามไฟล์  No.3.2_TB Summary Feb 2556.xls 

ข้อสั่งการ:  1. เอาบัญชีเงินบ ารุงของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวยมาให้ สสจ.ดู 
              2. รพ.สต.ที่ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง 
              ๓. ห้วงเวลานี้ ควรมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพถึงการเฝ้าระวัง
ไข้เลือดออก 
 
5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
             5.1 งานยาเสพติด  
              สรุปผลการบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติด ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดตามไฟล์ follow 
up_Drugs .pdf  
 
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
               6.1 สถานพยาบาลที่ยังไม่มาติดต่อช าระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสถานพยาบาล และต่ออายุ
ใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล  
                     ช าระฯอย่างเดียว จ านวน ๒๘ แห่ง ( ๒๓๗ แห่ง) 
                     ช าระฯ และต่ออายุใบด าเนินการ จ านวน ๓๓ แห่ง ( ๒๓๗ แห่ง) 
               6.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ขอความร่วมมือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบดังนี้  
                    6.๒.๑ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ 
แก้ไข ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
ค่าธรรมเนียม ๑,๐๒๐ บาท ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์ม ได้ท่ีเว็บไซต์ส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( www.mrd.go.th )  
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                    6.๒.๒ รับสมัครสอบความรู้ ผู้ด าเนินการ สปาเพ่ือสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ถึง ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์ม ได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ( www.thaispa.go.th )            
 
 

7. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
 

              ผลการประกวดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๕ รายละเอียด
ตามไฟล์EMS.pdf 
 
8. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
               8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มกราคม ๒๕๕๖ ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 
๙๙.๙๔๔   
               8.2 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการ(รพ.)ทุกแห่ง รายงานข้อมูลศักยภาพของการให้บริการ
รักษาพยาบาลในสถานบริการ(CMI) ผ่านเว็บไซต์ของส านักบริหารการสาธารณสุขที่ http://phdb.moph.go.th   
โดยขอให้ส่งข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๕๔-กันยายน ๕๕) เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือ
แจ้ง 
               8.3 ข้อมูลศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล(CMI) ราย รพ.ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖  
 
9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

    9.1  ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
      -   จัดท าฐานข้อมูลกลุ่ม WE CANDO (ทั้งระดับหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ) 

       -   ก าหนดพื้นที่เน้นหนักในการจัดระบบหมอครอบครัวประจ าตัวทุกครัวเรือน (แพทย์  นสค  อสม  กสค)  
   ระดับเขตพัฒนาสาธารณสุข (โซน)  ให้คัดเลือกโซนละ 1 อ าเภอ  
   ระดับอ าเภอ    ให้คัดเลือก   1  ต าบล 
   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและ PCU รพช.   ด าเนินการทุกหมู่บ้าน  
   พื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายเน้นหนักให้ด าเนินการ  1 หมู่บ้าน (โดยสอดคล้องกับหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ) 
       -   ใช้บริบทของพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ ( Context base learning : CBL) 

      9.2  พื้นที่  Audit การขอรับงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ (Ontop payment)  ปี 2556  
ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2556 จ านวน 2 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเขมราฐ  และ อ าเภอโพธิ์ไทร  รายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 
10. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

      10.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน PMQA ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
                  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการรับการตรวจประเมินตัวชี้วัด ค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) จังหวัดอุบลราชธานี (Site visit) จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 
           
          10.2 การอบรม “โครงการนักสุขภาพครอบครัวในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
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อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ (นสค.)”หลักสูตร นสค.กลุ่มพยาบาลเวชปฏิบัติ จ านวนประมาณ ๓๐๐ คน แบ่งการ
อบรมเป็น 2 ส่วน คือ อบรมพยาบาลทั่วไปและพยาบาลเวชปฏิบัติ จ านวน 1 รุ่น ณ ห้องประชุมอาคาร ๕๐ 
พรรษาฯ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ เดิมก าหนดด าเนินการอบรมในวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ขอเลื่อนการอบรมเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคม 2556 และ นสค.ทั่วไป จ านวน 10 รุ่น ณ ศอข. ในห้วงต้นเดือน
เมษายน 2556   
          10.3  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อของกระทรวงสาธารณสุข ในระบบ admission ซึ่งจะประกาศ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-10 เมษายน 2556 ในทุกหลักสูตร  โดยบุตรข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างมีคะแนนเพิ่มพิเศษให้ 100 คะแนน 
          10.4  ประชาสัมพันธ์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ลงพื้นที่  
                    ประชาสัมพันธ์ แพทย ์ทันตแพทย ์เภสัชทีส่ าเรจ็การศึกษาใหม่ปี 2556  ลงทะเบียนในเว็บไซต์
ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2556 และแจ้งโควต้าให้จังหวัดทราบวันที่ 25 มีนาคม 
2556 พร้อมนี้ได้เชิญร่วมจับฉลากลงพื้นที่ ณ Impact Forum ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 2 เมษายน 2556  
 

ข้อสั่งการ: 1. ให้ด าเนินการปรับหลักสูตรการอบรมนสค.ให้ใช้หลักสูตรที่เน้น CBL 
             2. ด าเนินการในบริบท CBL โดยน าโรคเรื้อรังเป็นปัญหาของพ้ืนที่ การรักษาพยาบาลใช้บริบท
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ให้กลับไปทบทวนใหม่ 
             3. การประชุม DHS ที่ โรงแรมลายทอง วันที่ 19 มีนาคม 2556 ให้เข้าฟังทุกอ าเภอ อ าเภอท่ีไม่ใช้
เป้าหมาย เข้าฟังอ าเภอละ 2 คน โดยให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 
11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

 11.1 งานทันตสาธารณสุข 
                   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. 
และพระราชทานของที่ระลึก แก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ยโสธร ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตลอดการเสด็จฯ จะประทับแรม ณ 
เรือนรับรอง ที่ประทับ เขื่อนสิรินธร และมีก าหนดการ เสด็จพระราชทานของที่ระลึก แก่กรรมการ อนุกรรมการ 
และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน โดมประดิษฐ์วิทยา 
อ าเภอน้ ายืน 
           11.2 แผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
                  11.๒.๑ แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตามไฟล์ Plan dent car.xls 
                  11.๒.๒ แผนออกให้บริการทันตกรรมในเรือนจ า ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖   
                  11.๒.๓ แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

 ๗   มีนาคม ๒๕๕๖ หมู่ที่ ๓ บ้านค าไหล ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก 
 ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสุบัน ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร 

            11.3 สรุปผลการด าเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
                  11.3.1 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่รายละเอียด
ตามไฟล์แนบ Summary dent Mobile 
                       11.3.2 รถทันตกรรมเคลื่อนที ่รายละเอียดตามไฟล์ Summary dent Car ตามล าดับ 
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12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ               

                  สถานการณ์ข้อมูลแพทยแ์ผนไทย 
 
13. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

            13.1  การด าเนินงานโครงการตรวจค้นหามะเร็งตับและท่อน้ าดี  
                            13.๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ณ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ กลุ่มเสี่ยง ๑๘,๖๗๑ ราย 
มีการด าเนินงานตรวจอัลตร้าซาวด  ์ ๓,๔๒๕ราย (๑๘.๓๔%) พบ ปกติ ๑,๔๔๕ ราย (๔๒.๑๙%) ผิดปกติ 
๑,๙๘๐ ราย (๕๗.๘๑%) จากที่ เริ่ม ด าเนินงานโครงการมา พบว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็ง รวมทั้งสิ้น ๕ ราย เสียชีวิต
แล้ว ๒ ราย อยู่ระหว่างการรักษาด้วย เคมีบ าบัด ๒ ราย อีก ๑ ราย ระหว่างติดตามผู้ป่วยหลังจากส่งพบ
ศัลยแพทย์  
           13.๑.๒ แผนการออกด าเนินงานตรวจอัลตร้าซาวด์ เดือน มีนาคม2556 
                                      วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ อ าเภอศรีเมืองใหม่  
                                      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
                                      วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อ าเภอบุณฑริก 
                                      วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อ าเภอน้ ายืน 
                            13.๑.๓ เชิญร่วมประชุมวิชาการ มะเร็งตับและท่อน้ าดี ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ 
โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 13.2 การด าเนินงานตรวจมะเร็งปากมดลูก  สรุปผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงาน
ปี ๒๕๕๖ เป้าหมายไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๒๐  
                    ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ท าได้ร้อยละ ๒.๙๙ อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานสูงสุดคือ 
อ าเภอเมือง ดอนมดแดงและ กุดข้าวปุ้น ผลงานสะสม ๔ ปี ( ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) เป้าหมายไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
๘๐ ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ท าได้ร้อยละ ๖๗.๓๘ อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานสูงสุดคือ อ.ดอนมด
แดง เดชอุดม เมือง ตามล าดับ 
            13.3 การด าเนินงานโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
                            13.๓.๑ รายงานสถานการณ์ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง จังหวัดอุบลราชธานี  
                            13.๓.๒ นพ.วิชัย เทียนถาวร ผช.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดตรวจ
เยี่ยม การด าเนินงานเบาหวาน ความดันโลหิต เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอ
เชิญ ผอ.รพช. สสอ. และ รพ.สต. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๘.๓๐ น ณ โรงแรมลายทอง จ.
อุบลราชธานี ภาคบ่ายลงติดตามการด าเนินงานที่ รพ.สต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
                            13.๓.๓ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD ในวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์  
                            13.๓.๔ วันไตโลก ปี 2556 ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2556 ขอเชิญชวน หน่วยงาน 
สถานบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดกิจกรรมวันไตโลก 
ข้อสั่งการ: 1.กราฟปิงปอง 7 สี Analyze ได้ดี  แต่กราฟท้ังวงนี้ คิดเป็นจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดเท่าไหร่ 
             2.น าข้อมูลปี 55 น าเสนอท่านวิชัย เทียนถาวร 
             3.กราฟสถานที่รับบริการของผู้ป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง แยกเป็นสีอะไรบ้าง 
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14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

         14.1 สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจังหวัดอุบลราชธานี  
                             ภาพรวมจังหวัดท าได้ร้อยละ ๒๖.๗๐ โซนที่มีการด าเนินการตรวจคัดกรองได้มากที่สุด 
คือ โซน ๓,๔,๒ และ ๑ ตามล าดับ อ าเภอที่ด าเนินการตรวจคัดกรองได้มากที่สุด คือ อ าเภอโขงเจียม (ร้อยละ 
๖๙.๓๒) รองลงมา คือ อ าเภอสิรินธร (ร้อยละ ๕๔.๕๔) และ อ าเภอน้ าขุ่น(ร้อยละ ๕๐.๘๗) ตามล าดับ มีการส่ง
ข้อมูลครอบคลุม สถานบริการทุกแห่ง จ านวน ๓๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๑ รวม ๑๗ อ าเภอ ดังนี้ 
                             โซน ๑ มี ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเหล่าเสือโก้ก,ดอนมดแดง และตาลสุม  
                             โซน ๒ มี ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเขมราฐ,นาตาล,โพธิ์ไทรและกุดข้าวปุ้น  
                             โซน ๓ มี ๖ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพิบูลมังสาหาร,โขงเจียม,สว่างฯ,สิรินธร,วารินฯ,ส าโรง                   
                                      และนาเยีย  
                             โซน ๔ มี ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งศรีอุดม,น้ ายืน น้ าขุ่น , และนาจะหลวย  
พบว่า.. 
                    ๑. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในภาพรวมจังหวัดร้อยละ ๑๗.๐๗  
                        ** อ าเภอที่มีกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด คือ อ าเภอดอนมดแดง (ร้อยละ ๔๕.๐๖)  
                        ** รองลงมา อ าเภอเมือง (ร้อยละ ๑๙.๖๗) และ อ าเภอม่วงสามสิบ (ร้อยละ ๑๗.๒๘)   
                            ตามล าดับ  
                    ๒. กลุ่มเสี่ยงเบาหวานในภาพรวมจังหวัดร้อยละ ๕.๗๕  
                        ** อ าเภอที่มีกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมากที่สุด คือ อ าเภอม่วงสามสิบ (ร้อยละ ๒๐.๕๗)  
                        ** รองลงมา คือ อ าเภอพิบูลมังสาหาร (ร้อยละ ๑๑.๔๕) และ อ าเภอเขื่องใน(ร้อยละ ๐.๗๘)   
                            ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ  
๑. ลงรหัสกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงให้ถูกต้อง  
๒. ตั้งค่าและการให้เงื่อนไขในการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและระดับน้ าตาลก่อนบันทึกข้อมูล  
๓. มีมาตรฐานในการคัดกรอง  
๔. ให้ใช้แบบบันทึกการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป โดย อสม. 
ก่อนด าเนินการตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ 
                     14.2 สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการคัดกรองด้วยสตริป พบความผิดปกติ ๑๗,๙๘๔ คน (ร้อยละ ๓.๐๖)  
พบว่า.. 
          ** เอ็กซเรย์ KUB digital จ านวน ๑๓,๑๑๘ คน(ร้อยละ ๗๒.๙๔) ผิดปกติ ๑,๗๔๗ คน(ร้อยละ ๙.๖๐)  
          ** นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจ านวน ๙๐๑ คน (ร้อยละ ๕๑.๕๗)  
                      สงสัยนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จ านวน ๓๕๘ คน (ร้อยละ ๒๐.๔๙)  
                      อ่ืนๆ(นิ่วในถุงน้ าดี,กระดูกสันหลังคด/แข็ง)จ านวน ๔๘๘ คน (ร้อยละ ๒๗.๙๓) 
ข้อสั่งการ: ขอข้อมูลการคัดกรอง ปี 2554-2555 มาท าเป็นกราฟปิงปอง 7 สี เพ่ือน าเสนอครั้งต่อไป  
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๑๕.กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
 

ข้อสั่งการ:  1.ข้อมูลมีปัญหามาก 
              2.ให้น าข้อมูลรายรับมาน าเสนอด้วย ตลอดจนประมาณการรายรับที่ควรจะได้รับด้วย 
              3.ติดตามเรื่องสมุนไพรสู่ตลาดกลาง ความก้าวหน้าในการอบรม ให้น าเสนอในการประชุม
ประจ าเดือนครั้งต่อไป 
                
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 
6.1 สาธารณสุขอ าเภอ   
                    
6.2 โรงพยาบาล 
   

 ผอ.รพ.ดอนมดแดง – ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วงสงกรานต์ จะมีเหมือนเดิมหรือไม่  
นพ.สสจ.อบ ตอบค าถาม     : ให้ถือปฏิบัติเหมือนเดิม 
อ.ล าพูน              -  ในช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ไม่ตั้งเป้าหมายจ านวนผู้บาดเจ็บ 
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร แต่ไม่เกินค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
 

7.1 วาระกลุ่มงานบริหาร 
 การโยกย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี 
 การบรรจุแต่งตั้งข้าลูกจ้างชั่วคราว 11 สายงานที่มีคุณสมบัติ รวมทั้งสิ้น 308 ราย เพ่ือรายงานเข้ารับ

ราชการภายใน 1 มีนาคม 2556 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งได้แจ้งหลักเกณฑ์ไปแล้ว ขอให้น าส่งกลุ่มงานบริหาร

ภายใน 20 มีนาคม 2556  
 พิจารณาเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม

งานบริหาร) 
7.2 การผลิตยาสมุนไพร 
      ผอ.รพ.ตระการพืชผล: การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงพยาบาลตระการพืชผลต้องสนับสนุนให้ รพ.สต. 
และโรงพยาบาลชุมชนอ่ืนๆ เช่นเดิมหรือไม่ 
      นพ.สสจ.อบ.: โรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมวงเงินเป็น 100,000 บาท เน้นย้ าให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้
ทันตามเวลาด้วย 
7.3 น าเสนอการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย 
      สถานการณ์การบันทึกข้อมูลการบริบาลหญิงหลังคลอด เช่นโรงพยาบาลนาจะหลวย ผลงานให้บริการ 38 
ราย ไม่ผ่านเงื่อนไข รพร.เดชอุดม ผลงานให้บริการ 92  ราย ไม่ผ่านเงื่อนไข  ซึ่งเงื่อนไขก าหนด 
      1. หน่วยบริการต้องสมัครเข้าร่วมและผ่านการอนุมัติโดย สปสช. ขึ้นนทะเบียน 26 แห่ง มีผลงาน 25 แห่ง 
1 แห่งไม่มีผลงานคือ รพศ.สรรพสิทธิประสงค์  
      2. ต้องเป็นสิทธ ิUc เลข 13 หลักต้องมีตัวตน ไม่ตายก่อนมารับบริการไม่อยู่ระหว่างการ admit 
      3. ให้บริการต่อเนื่อง 5 ครั้ง ทุกครั้งที่มารับบริการต้องครบ 5 กิจกรรม บางคนมาครบทุกกิจกรรมแต่ลง
บันทึกรหัสหัตถการผิด หรือ ไม่มีรหัสการวินิจฉัยโรคทางแพทย์แผนไทย 
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4. วันที่ 8 มีนาคม 2556 งานทอดผ้าป่า รพ.สต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร 
5. การประเมินความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กกลุ่ม3-5 ปี ผลการด าเนิน  

งาน ณ ขณะนี้ พบว่า เป้าหมายในการประเมินฯ 7 หมื่นรายเศษ ตรวจประเมินไปแล้วจ านวน 1,200 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.7  ซึ่งพบปัญหาในการด าเนินการ คือ ผู้ผ่านการอบรมในการตรวจประเมินฯมีจ านวนไม่
เพียงพอ ตลอดจนการตรวจประเมินต่อหนึ่งคนใช้เวลานาน เห็นควรให้ด าเนินการจัดอบรมเพ่ิมเติม  
 
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงชื่อ......................................... .........ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผ่าผา)  
        กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
   
   ลงชื่อ......................................... ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                               (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
             หัวหนา้กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
 
   ลงชื่อ......................................... ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                              ประธานการประชุม 
 
 

 
     

 
 
 


