สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒ / 255๗
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 255๗ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
…………………………… ………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุรพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายประสพ สารสมัคร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายลําพูน ฉวีรักษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางกาญจนาพันธ์ สมหอม
แทนผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
อุบลราชธานี
6. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
7. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงาพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
9. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
10. นางรําไพ สุวนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
11. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
14. นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
15. นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
16. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
17. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาล 5๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
18. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
19. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
20. นพ.อุดม โบจรัส
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
21. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
22. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
23. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคํา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
24. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
25. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
26. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
27. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
28. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
29. นพ.ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
ผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม
30. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
31. นพ.นนทพงษ์ ยศวิจิตร
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
32. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
รองผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม
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33. นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
34. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
35. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอําเภอม่วงสามสิบ
36. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
37. นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุขอําเภอเหล่าเสือโก้ก
38. นายศิวาภรณ์ เงินราง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
39. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม่
40. นายสัมพันธ์ กุลพร
สาธารณสุขอําเภอกุดข้าวปุ้น
41. นายณรงค์ แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
42. นายไพรัช จันทพันธ์
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
43. นายทองอินทร์ ชัยธานี
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
44. นายประวิทย์ พันธ์จูม
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
45. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
46. นายมัธยม สุพัฒน์
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
47. นายวินัย แก้วพรหม
สาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์
48. นายสุทิน กมลฤกษ์
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
49. นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม
50. นายชวน จันทร์เลื่อน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
51. นายสมบัติ มูลศรี
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุ่น
52. นายชนะ หอมจันทร์
ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
53. นางพรทิพย์ สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
54. นางพัชรา เดชาวัตร
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
55. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
56. นายสันติ ศรัทธาพันธ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม่
57. นายอานันท์ สิงคิบุตร
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
58. นายสันติ ฝักทอง
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
59. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
60. นางอรทัย มุสกิ า
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
61. นายคมกริช พิมพกัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
62. นายจํารัส พรมบุญ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
63. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
64. นายสากล สีทากุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
65. นายสุทัศน์ สีทน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์
66. นายวรายุธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
67. นายเอกพจน์ อินโสม
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
68. นายไชยา พรหมเกษ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
69. นายสุวิทย์ชัย ทองกูล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม
70. นายจิตร มั่งมี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
71. นายทวีศักดิ์ แพทย์เพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
72. นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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74. นายปัญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. ว่าที่ ร.ตณัฏฐากร พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางปภัสพร พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นายประพนธ์ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางพัชราภรณ์ ศิริคณ
ุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางจุฬาพร คํารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายกิตติพศ ดําบรรพ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางชุติมันต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางจิรวัฒน์ สุสิงห์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินจิ
เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นายสนธยา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นายอังกูร แก่นกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
108. นางวิลาวัลย์ หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
109. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.เขื่องใน
110. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
111. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ตาลสุม
112. นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
113. นายสมภพ จันทร์เกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
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114. นายสุพล การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
115. นางบุษบา การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
116. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
117. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
118. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
119. นางสาวรัตชพร กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
120. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
121. นายพงศ์ภณ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
122. นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุข
123. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
124. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
125. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
126. นางสมาพร มนตรีโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
127. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
128. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
129. นางดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุข
130. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
131. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
132. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
133. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
134. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
135. นายวิษณุ จํารูญพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
136. นางบรรจง สร้อยคํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
137. นางณัฐภัสสร วงศาสุข ผอ.รพ.สต.
138. นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
139. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
140. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
141. นายพิทักษ์ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
142. นางสาวอรพรรณ์ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.เขมราฐ
รพ.นาตาล
สสอ.นาตาล
สสอ.เขมราฐ
รพ.ศรีเมืองใหม่
สสอ.ศรีเมืองใหม่
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.โพธิ์ไทร
สสอ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.นาเยีย
สสอ.สําโรง
สสอ.สําโรง
สสอ.สิรินธร
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ
รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินชําราบ
สสอ.น้ํายืน
สสอ.เดชอุดม
สสอ.ทุ่งศรีอุดม
รพ.น้ํายืน
สสอ.น้ําขุ่น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง เนื่องจากสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมือง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งทีผ่ า่ นมา ติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
1. สํานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ ๗ อุบลราชธานี
สํานักงานควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนิเทศงานในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เยี่ยมชมงาน
โรคไม่ติดต่อ ที่สํานักงานควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี และลงพื้นที่ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๒. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ติดตามการดําเนินงานสุขภาพจิตของ ทีมพี่เลี้ยงวิชาการ
๓. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตรการบริหาร
โรงพยาบาล โดยเปิดโควตาให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อํานวยกรโรงพยาบาลชุมชน เรียนฟรี ซึ่งเรียนที่โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์สัปดาห์ละ 3 วัน หลักสูร 4 สัปดาห์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑ กลุ่มงานบริหาร
งานการเงิน
1.๑การส่งงบทดลอง
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจําเดือน ธันวาคม 2556 (ส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2557
ที่ website : hfo57.cfo.in.th) หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
โซน 1 - แม่ข่าย ไม่ส่ง คือ รพ.เหล่าเสือโก้ก
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ เขื่องใน , เมือง
- สสอ. ไม่ส่ง สสอ.ตาลสุม , สสอ.เหล่าเสือโก้ก
โซน 2 - แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต.) โพธิ์ไทร ไม่ส่งงบเดือนธันวาคม 2556
- สสอ. ไม่ส่ง สสอ.ศรีเมืองใหม่
โซน 3 - แม่ข่ายไม่ส่ง คือ รพ.นาเยีย
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร, นาเยีย
- ไม่ส่งงบทดลอง สว่างวีระวงศ์
- สสอ.ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่ายไม่ส่งคือ น้ําขุ่น
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม, นาจะหลวย, ทุ่งศรีอุดม, น้าํ ยืน
-สสอ. ครบ
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้ สสอ.รพช. ติดตาม กํากับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดําเนินการส่งงบให้ทัน
ตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทุกเดือน
2. ขอให้ สสอ.รพช. กําชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี ก่อนส่งงบประจําเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปรผลผิดไปด้วย
3. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูก
ข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
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4. ขอให้ควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้าน
รายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มกี ารกํากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการ
บันทึกบัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ
1.2 การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
1.2.1.แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน
ธันวาคม 2556 มีผลการประเมินดังนี้
1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 12 แห่ง คือ
-โซน 1 50 พรรษาฯ ตาลสุม
- โซน 2 ตระการพืชผล เขมราฐ กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่
- โซน 3 สิรินธร สําโรง วารินชําราบ
- โซน 4 ไม่มี
2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ นาตาล, เดชอุดม,นาจะหลวย และโรงพยาบาล
ที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ น้าํ ยืน
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจํานวนเงินที่ได้รับ
จริงสอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กํากับการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
แผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด
1.2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล ประจําเดือน ธันวาคม 2556
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม
2556 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสํารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจําเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมี
การประเมินการเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2556 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียง
ตามลําดับ คือ
โซน 1 50พรรษาฯ
-40.54 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
-39.26 ล้านบาท
โซน 3 วารินชําราบ
-29.27 ล้านบาท
โซน 2 เขมราฐ
-27.36 ล้านบาท
และโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็นบวก คือ บุณฑริก, สว่างวีระวงศ์ น้ํายืน เขื่องใน
ส่วนโรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สดุ เรียงตามลําดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
88.81 ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
73.00 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
62.94 ล้านบาท
โซน 3 วารินชําราบ
59.58 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
1.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทาน
หนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุม
เจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ
2.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบ
ลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ
ขอให้ท่านเร่งดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป ห้าม
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นํางบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินการโดยเด็ดขาด
หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดําเนินการ
3. ขอให้โรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มี
กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4. ให้กําชับการส่งรายงาน407 ประจําสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กํากับ สถานะเงินบํารุงโรงพยาบาล
และให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก ให้
มีผู้ตรวจสอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง
1.3. ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบ Non uc ปี 2557
ตามที่จังหวัดได้จัดสรรงบดําเนินงาน Non uc ปี 2557 ให้ สสอ.ทุกแห่ง แห่งละ 250,000 บาท
นั้น ขอให้ สสอ.ดําเนินการดังนี้
1. วางเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่อนุมัติไว้
2. วางฏีกาค่าใช้จ่ายที่งานการเงินฯรายเดือนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ภายในวันที่ 7 ของทกเดือน
3. ให้ปฏิบัติตาม Flowchart ที่ได้ตกลง/กําหนดไว้ ซึ่งได้แจ้งและซักซ้อมในที่ประชุมกลุ่มผู้ช่วย
เมื่อคราววันที่ 17 มกราคม 2556
4 ให้ใช้จ่ายงบดําเนินงานดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 3/ 2557
งานการเจ้าหน้าที่
1. การแสดงความยินดีแก่ขา้ ราชการที่ได้รบั การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีส่ งู ขึ้น
ด้วย มีข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น
จํานวน 1 ราย คือ
- นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร ตําแหน่งสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)
สํานั ก งานสาธารณสุ ข อํา เภอกุด ข้า วปุ้น จั ง หวั ดอุบ ลราชธานี เลื่ อนขึ้ นดํา รงตํ าแหน่ง สาธารณสุ ข อํา เภอ
(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ตาม
คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 240/2557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน
2556
2. การย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 ประจําปี 2557
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานได้แจ้งให้ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน) ที่มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงานยังส่วนราชการแห่งใหม่
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งใบขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบการขอย้าย (โดยให้รวบรวมส่งเป็นภาพ
หน่วยงาน) ส่งให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) สสจ.อบ. ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2557 ทั้งนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาปรับ ระยะเวลาการส่งใบขอย้ายในรอบที่
1 (จากเดือนมีนาคม เป็นเดือนกุมภาพันธ์) เพื่อให้สามารถนําข้อมูลการขอย้ายของทุกหน่วยงาน มาพิจารณา
จั ด สรรนั ก เรี ย นทุ น เพื่ อ ทดแทนบุ ค ลากรที่ ข อย้ า ย ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ท่ า นประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน ได้ทราบอย่างทั่วถึง และส่งใบขอย้ายภายในกําหนดต่อไป
3. การย้ายหมุนเวียนหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ประจําปี 2557
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ข้าราชการ 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร) ที่มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงานข้ามจังหวัด ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ส่งขอใบย้าย ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 (รอบที่ 1) ซึ่งเป็นการขอย้ายผ่าน Website ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น พบว่า มีข้าราชการที่สนใจส่งใบขอย้าย ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่
แนบ ดังนี้
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1. สายงานแพทย์ มีแพทย์ขอย้ายเข้า จํานวน 4 ราย ,ขอย้ายออก จํานวน 3 ราย
2. สายงานทันตแพทย์ มีทันตแพทย์ขอย้ายเข้า จํานวน 1 ราย, ขอย้ายออก จํานวน 4 ราย
3. สายงานเภสัชกร มีเภสัชกรขอย้ายเข้า จํานวน 2 ราย , ไม่มีเภสัชกร ขอย้ายออก
สําหรับการพิจารณาการย้ายรอบที่ 1 ทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศผลการ
พิจารณา ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สําหรับข้าราชการทั้ง 3 สายงาน ที่มีความประสงค์ขอย้าย
สามารถส่งใบขอย้าย ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผอ.รพช.) ส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. ในรอบที่ 2 ได้
ในวันพุธที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศผลการพิจารณา
การย้าย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
4. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. ขอสรุปผลการดําเนินการจัดลูกจ้างชั่วคราวจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้
4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้เชิญผู้รับผิดชอบงานบุคคลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/
โรงพยาบาลชุมชน เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่จะเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข(พสก.) ในวันที่ 27 มกราคม 2557 ซึ่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.จะต้องจ้างภายใต้กรอบ
อัตรากําลังภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(ราย
เดือน) ในส่วนลูกจ้างชั่วคราวที่กรอบ FTE ไม่เกินกรอบ 100% สามารถจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ได้ ส่วนที่กรอบเกิน 100% ต้องของอนุมัติสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต้องคงสถานะเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวไปก่อน) ในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี มีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทั้งสิ้น 4,647 คน จ้างเป็น
พสก.ได้ 4,060 คน เกินกรอบ FTE จํานวน 570 คน ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ (สายวิชาชีพ ตําแหน่งจพ.ทันตสาธารณสุข จํานวน 63 คน สายอํานวยการ จํานวน 164
คน และสายสนับสนุนสายวิชาชีพ จํานวน 343 คน) และประสงค์ขอเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่อ จํานวน 17
ราย
4.2 สําหรับการดําเนินการในขั้นตอนต่อไป มีดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานจัดพิมพ์สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ในส่วนของ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กรอบ FTE ไม่เกิน 100% และตามที่จังหวัด
ได้ปรับเกลี่ยให้ทุกหน่วยงาน ตามข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้ว) และให้ส่งสัญญาจ้าง มาให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เป็นผู้ลงนาม ซึ่งสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. จะเป็นผู้จัดทําคําสั่งปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการประเมินแต่ไม่ได้เป็น พกส.หรือไม่ผ่านการประเมินหรือไม่
แสดงเจตนา ให้หน่วยงานยกเลิกคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 (ทุก
ราย) ให้ปรับปรุงตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตามภาระงาน และให้ออกคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายเดือน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
4. กรณีที่หน่วยงานได้ปรับปรุงชื่อตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จากเดิมที่ได้
ประเมินไว้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ขอให้ทําเรื่องขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เช่น เดิม ผ่าน
ประเมินเข้าเป็น พกส. ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เมื่อตรวจสอบแล้วไม่สามารถลงในกรอบอัตราของ
หน่วยงานได้ จึงปรับชื่อตําแหน่งเป็น พนักงานบริการ (เฉพาะเป็นการเปลี่ยนชื่อตําแหน่งแต่ไม่เป็นการปรับวุฒิ
ที่จ้างใหม่ เป็นอํานาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) โดย สสจ.อบ.จะได้แจ้งหนังสือให้ท่านทราบต่อไป
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5. การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
สรุปผลการประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา
- มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร จํานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. นางสาวสุภาพร บุญศิริลักษณ์ ตําแหน่งเภสัชกร วสส.อุบลราชธานี
ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
- มีผู้ขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายพิทักษ์พงศ์ คําภา ตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญการ รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๒. นายวิรัตน์ พวงจันทร์ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
งานตรวจสอบควบคุมภายใน
1. กําหนดแผนการดําเนินการตรวจสอบภายใน
ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบภายใน) ได้กําหนดแผนการดําเนินงาน
ตรวจสอบและควบคุมภายใน จะดําเนินการออกตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กําหนดแนวทางให้หน่วยงานต้องวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อรองรับปัจจัย
เสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทุกหน่วยงานต้องกําหนดกระบวนการตรวจสอบ การติดตาม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านการเงินการบัญชี พัสดุและการบริหารงาน โดยใช้การตรวจสอบภายในเป็น
เครื่องมือควบคุมกํากับ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุตามภารกิจและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีกําหนดการออกตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. โซน 4 วันที่ 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2557
2. โซน 3 วันที่ 4 มีนาคม – 3 เมษายน 2557
3. โซน 2 วันที่ 18 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2557
4. โซน 1 วันที่ 17 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2557
ในส่วน หนังสือแจ้งหน่วยงานที่จะรับการตรวจสอบฯ ทาง สสจ.อบ.จะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ในการ
นี้ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจทุกหน่วย ให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สําหรับคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน แผนการดําเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2557 ท่าน สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ http://ssj01.phoubon.in.th/ riskcontrol/
index.html
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2. สรุปผลการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2557 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2.1 พิจารณาการขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนการผ่าตัดรักษามะเร็งตับและ ท่อน้ําดีนอกเวลาราชการ
เพิ่มอีก 1 เท่าของค่าตอบแทนปกติ
- กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับอนุมัติโครงการผ่าตัดมะเร็งตับและมะเร็งท่อ
น้ําดีนอกเวลาราชการ ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ 2557 – 2559 เนื่องจากมีผู้ป่วยมะเร็งตับและ
มะเร็งท่อน้ําดีที่ผ่านการวินิจฉัย และผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นให้รักษาด้วยการผ่าตัด และผู้ป่วยยินยอมรับการ
รักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยรอคิวผ่าตัด จํานวน 500 ราย และการให้บริการผ่าตัดแต่ละรายต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 5 – 7 ชั่วโมง เป็นการผ่าตัดใหญ่ ใช้เวลามาก ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ล่าช้า เพื่อเป็นการ
พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้จัดทํา
โครงการให้บริการนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดี ซึ่งโดย
ปกติจะมีภาระงานที่ต้องทําในเวลาราชการมากอยู่แล้ว
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดีสามารถเข้าถึง
บริการได้มากขึ้น ลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด เป็นขวัญและกําลังใจให้กับทีมงาน จึงใคร่ขออนุมัติเพิ่ม
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของทีมผ่าตัดเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าตอบแทนปกติ ดังนี้
1. ศัลยแพทย์
1.1 Hepatectomy
จาก 2,400 บาท
ขอปรับเป็น 4,800 บาท
1.2 Cholecystectomy with bypass จาก 2,000 บาท
ขอปรับเป็น 4,000 บาท
2. วิสัญญีแพทย์
GA (General anesthesia)
จาก 600 บาท
ขอปรับเป็น 1,200 บาท
3. พยาบาลวิชาชีพ/วิสัญญีพยาบาล
จาก 600 บาท
ขอปรับเป็น 1,200 บาท
4. พยาบาลเทคนิค
จาก 480 บาท
ขอปรับเป็น 960 บาท
5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และคนงาน
จาก 300 บาท
ขอปรับเป็น 600 บาท
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2552 ตามบัญชีหมายเลข 1 บัญชีอัตราค่าตอบแทนแพทย์ตามคุณภาพและปริมาณงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แล้ว ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่
15 มกราคม 2557
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ข้อสั่งการ: เน้นย้ําให้ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ระดับอําเภอ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Google drive ตลอดจน
ติดตามผลการบันทึกข้อมูลวัคซีนไข้หวัดใหญ่
๒.๒ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กําหนดวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญ สาธารณสุขอําเภอ และ ผอ.รพ. ทุกแห่ง
- ร่วมรับการตรวจราชการ และนิเทศงานฯ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๑ ชั้น ๓ สนง.สสจ.อบ.
- รับฟังสรุปผล การตรวจราชการ และนิเทศงานฯ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
*** พื้นที่รับตรวจรอบที่ 1 อําเภอ สิรินธร(รพ.สต.แก่งศรีโคตร)
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*** พื้นที่รับตรวจรอบที่ 2 อําเภอ ม่วงสามสิบ (รพ.สต.หนองไข่นก)
3.กลุ่มงานควบคุมโรค
สถานการณ์โรคติดต่อ จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดไฟล์ file_CD
ก๔. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
ผลการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี ๘,๖๐๐ ราย
๒.๑ ระบบสมัครใจ เป้าหมาย ๔,๓๐๐ ราย
ดําเนินการได้ ๒๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๐ รายละเอียดดังนี้
๑. จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน จํานวน ๒๖๗ ราย
๒. ค่ายบําบัด หลักสูตร ๙ วัน จํานวน - ราย
๒.๒ ระบบบังคับบําบัด เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย
ดําเนินการได้ ๑,๑๘๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๕
๒.๓ ระบบต้องโทษ เป้าหมาย ๓๐๐ ราย
ดําเนินการได้ ๒๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๖
รวมทุกระบบ จํานวน ๑,๖๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๑
๕. กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ไม่มีวาระการประชุม
๖. งานบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
เครือข่ายบริการที่ ๑๐ จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
(EMS Rally) จะคัดเลือกตัวแทนเขตวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP CENTER
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นตัวแทนเขตแข่งขันในระดับชาติ วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ
สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ALS และ BLS ทีมที่เข้าแข่งขันจังหวัด
ละ ๒ ทีม รวม ๑๐ ทีม
๗. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไม่มีวาระการประชุม
๘. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงสาธารณสุขแจ้งกําหนดการปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสําหรับแพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทําสัญญาของกระทรวงสาธารณสุขประจําปี๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม– ๒ เมษายน๒๕๕๗
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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๙. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เรื่องแจ้งให้ทราบ
แผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2557
แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
- วันที่ 6 มีนาคม 2557 ม.10 บ.พลาญชัย ต.โนนก่อ อ.สิรินธร
- วันที่ 20 มีนาคม 2557 ม.3 บ.หนองว้า ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม
๑๐ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
10.1สรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม ตามรายละเอียดไฟล์ชื่อ ๒๑ file และ ไฟล์ Dead
ตามลําดับ
10.2 รายงานการให้บริการในผู้เสียชีวิต
๑๐.๓ ประชาสัมพันธ์ ระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ๒๑ แฟ้ม สามารถเรียกดูได้ที่
http://datapcu.phoubon.in.th/cockpit57
๑๑. งานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ

ไม่มีวาระการประชุม

1๒. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
ตามรายละเอียดดังนี้
ผลการดําเนินการโครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มีผู้ประสงค์บริจาค จํานวน ๑๑,๑๒๖ ราย ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามมาตรฐานสภากาชาดไทย จํานวน
๙,๕๕๘ ราย ร้อยละ ๘๕.๙๑ สาเหตุไม่ผ่านมาตรฐานการคัดกรองส่วนใหญ่เนื่องจากความเข้มข้นโลหิตไม่ถึง
เกณฑ์ (๓๓.๖๓%) ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีคนมาบริจาคโลหิตเฉลี่ยประมาณ ๖๖ คนต่อตําบลต่อครั้ง อําเภอที่
มีคนมาบริจาคโลหิตเฉลี่ยต่อตําบลมากที่สุด คือ อําเภอนาเยีย (๑๐๒ คนต่อตําบลต่อครั้ง) รองลงมาคือ อําเภอ
ดอนมดแดง (๑๐๐ คนต่อตําบลต่อครั้ง) อําเภอ เมือง (๙๗ คนต่อตําบลต่อครั้ง)
สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าโลหิตที่ได้จากการรับบริจาค ในภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานี
(หน่วยรับบริจาคโลหิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี) ในเดือน ตุลาคมถึงมกราคม ๒๕๕๖ จากจํานวนผู้บริจาคโลหิต ๑๗,๔๙๘ ยูนิต มีการติดเชื้อ
ร้อยละ ๑.๕๐ พบติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีมากที่สุด (๐.๘๕) รองลงมาคือ ติดเชื้อซิฟิลิส (๐.๑๐) ตามลําดับ
(รายละเอียดตามตาราง)
การติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ซิฟิลิส
เอดส์
รวม

จํานวน (ราย)
๑๔๘
๔๘
๕๑
๑๗
๒๖๔

ร้อยละ
๐.๘๕
๐.๒๘
๐.๒๙
๐.๑๐
๑.๕๐
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สรุปข้อมูลโลหิตที่ได้แยกตามหมู่โลหิต
พบว่า โลหิตที่มีคุณภาพได้จากการรับบริจาค ส่วนใหญ่เป็นโลหิต Group B (๓๕.๖๓%) รองลงมาคือ
Group O (๓๕.๐๕%) (รายละเอียดตามตาราง)
หมู่โลหิต
จํานวน
ร้อยละ
A
๒,๐๐๕
๒๐.๙๘
B
๓,๔๐๕
๓๕.๖๒
AB
๗๗๖
๘.๑๒
O
๓,๓๗๒
๓๕.๒๘
รวม
๙,๕๕๘
๑๐๐.๐๐
ข้อมูลการสนับสนุนโลหิตสู่โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ หน่วยรับบริจาคโลหิตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้
ดําเนินการสนับสนุนโลหิตให้แก่โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นแม่ข่ายหลัก จํานวน ๕ แห่ง เพื่อลดปัญหาโลหิตไม่
เพียงพอแก่ผู้ป่วย สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง โดยการบริหารจัดการโลหิตให้ในวันอังคารและวันพุธดังนี้
โรงพยาบาล
จํานวนถุงโลหิต (ยูนิต)
หมายเหตุ
รพร.เดชอุดม และ รพ.แม่ข่ายที่มีความ
๗๐ ยูนิตต่อสัปดาห์
ทุกวันอังคาร
ต้องการใช้โลหิตนอกเหนือจากวันที่
กําหนด
รพ.ตระการพืชผล
๓๕ – ๕๐ ยูนติ ต่อสัปดาห์
วันพุธ สัปดาห์ที่ ๑,๓ ของเดือน
รพ.วารินชําราบ
๗๐ ยูนิตต่อสัปดาห์
วันพุธ สัปดาห์ที่ ๑,๓ ของเดือน
วันอังคาร สัปดาห์ที่ ๒,๔ ของเดือน
รพ.พิบูลมังสาหาร และโรงพยาบาล ๕๐ ๓๕ – ๕๐ ยูนติ ต่อสัปดาห์
วันพุธ สัปดาห์ที่ ๒,๔ ของเดือน
พรรษามหาวชิราลงกรณ
รายละเอียดข้อมูลการจัดหาโลหิตเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย
โดยหน่วยรับบริจาคโลหิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดหาโลหิตเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี (รพศ. สปส.) และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายหลักในจังหวัดอุบลราชธานีดังนี้
เดือน
จํานวนโลหิต (ยูนิต)
รวมทั้งหมด
(ยูนติ )
รพ.
รพร. รพ.๕๐ รพ.พิบลู
รพ.
รพศ.
ฯ
ตระการ วารินชํา
เดช พรรษา
สปส.
ฯ
อุดม
ราบ
พืชผล
๑ ต.ค.๕๖ –๒๐ กพ.
๒๕๕๗
รวม

๗,๑๕๖

๑,๒๕๓

๘๔

๒๘๑

๓๐๔

๔๘๐

๙,๕๕๘

๑๖๙,๐๔๘

๔,๗๘๙

๕๑๖

๑,๐๘๔

๑,๔๘๓

๒,๐๓๗

๑๗๘,๙๕๗

หมายเหตุ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ให้โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายเบิกเลือดได้ที่ภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติที่ ๗ อุบลราชธานี เนื่องจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปรับภารกิจการออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ อุบลราชธานี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาโลหิตสนับสนุน
โรงพยาบาลชุมชนแทน
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13.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
13.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ข้อมูล สปสช. ร้อยละ ๙๙.๙๒๗ ข้อมูลจังหวัด
อุบลราชธานี ร้อยละ ๙๙.๙๘๗ ตามรายละเอียดไฟล์ชื่อ coverageUc5701 ประเภท Exel และ powerpoint
13.2 สรุปข้อมูลเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ต่าง CUP ภายในจังหวัด ไตรมาสที่ ๑ ตามรายละเอียด
ไฟล์ชื่อ file_prakan2
13.3 จํานวนบุคคลผู้มีปญ
ั หาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน ตามราละเอียดไฟล์ ชื่อ
file_prakan ประเภท PDF
14. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

๑๕. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
๑. การประกวดอสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด เข้าร่วมงาน วัน อสม.แห่งชาติ ที่ กทม. สืบเนื่องจาก วันที่
20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อสม. แห่งชาติ ปีนี้ จะมีการจัดงานที่ กรุงเทพมหานคร โดย ขอเชิญ อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัด ทั้ง 10 สาขา และประธาน อสม.ระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 17 -21
มีนาคม 2557 รายละเอียดการเดินทางจักได้ประสานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
6.1 สาธารณสุขอําเภอ
• ประชาสัมพันธ์งานอบรม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 2๗-๒๙ มีนาคม 2557
6.2 โรงพยาบาล ไม่มี
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม
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