สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุรพร ลอยหา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายประสพ สารสมัคร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายลาพูน ฉวีรักษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางณัฐิยา ชมพูบุตร
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
5. นางเครือมาส วรรณโคตร
แทนผู้อานวยการพยาบาลบรมราชชนนีฯ
6. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
8. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
10. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
11. นางราไพ สุวนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
12. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
15. นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
16. นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
17. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
18. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
19. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
20. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
21. นพ.อุดม โบจรัส
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
22. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
23. นพ.ลิต แสงแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
24. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
25. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาตาล
26. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
27. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
นพ.นนทพงษ์ ยศวิจิตร
นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
นายอดุลย์ วรรณชาติ
นายสมัย พูลทอง
นายยุรวัฒ ทองผา
นายวานิช สายยืน
นายธนายุทธ ศรไชย
นายศิวาภรณ์ เงินราง
นายประกอบ ศรศิริ
นายสัมพันธ์ กุลพร
นายณรงค์ แผลงศร
นายไพรัช จันทพันธ์
นายธานินทร์ ไชยานุกูล
นายทองอินทร์ ชัยธานี
นายประวิทย์ พันธ์จูม
นายทนงศักดิ์ หลักเขต
นายมัธยม สุพัฒน์
นายวินัย แก้วพรหม
นายสุทิน กมลฤกษ์
นายพีระพล เดชบุญ
นายชวน จันทร์เลื่อน
นายสมบัติ มูลศรี
นายชนะ หอมจันทร์
นางสาวพรทิพย์ สมวัน
นางพัชรา เดชาวัตร
นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
นายสันติ ศรัทธาพันธ์
นายอานันท์ สิงคิบุตร
นายสันติ ฝักทอง
นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์
นางอรทัย มุสิกา
นายคมกริช พิมพกัน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสาโรง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวารินชาราบ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้ายืน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
รองผู้อานวยการ รพร.เดชอุดม
สาธารณสุขอาเภอเมือง
สาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอาเภอม่วงสามสิบ
สาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
สาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
สาธารณสุขอาเภอกุดข้าวปุ้น
สาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอาเภอนาตาล
สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
สาธารณสุขอาเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอาเภอสาโรง
สาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอาเภอสิรินธร
สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
สาธารณสุขอาเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
สาธารณสุขอาเภอน้ายืน
สาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
ผช.สาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
เจ้าพนักงานธุรการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

นายจารัส พรมบุญ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสาโรง
นายสากล สีทากุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาเยีย
นายสุทัศน์ สีทน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
นายวรายุธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
นายเอกพจน์ อินโสม
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน รพ.สิรินธร
นายไชยา พรหมเกษ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเดชอุดม
นายสุวิทย์ชัย ทองกูล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
นายจิตร มั่งมี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอน้ายืน
นายทวีศักดิ์ แพทย์เพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางดารณี เผ่าผา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายปัญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสุชารัตน์ ดวงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
ว่าที่ ร.ตณัฏฐากร พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางปภัสพร พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายประพนธ์ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายประสิทธิ์ คุณคาใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางจุฬาพร คารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นายกิตติพศ ดาบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางชุติมันต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางจิรวัฒน์ สุสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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98. นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินิจ เภสัชกรชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นายสนธยา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นายอังกูร แก่นกุ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
110. นางวิลาวัลย์ หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
111. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
สสอ.เขื่องใน
112. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
113. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.ตาลสุม
114. นายวิระ พวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
115. นายสมภพ จันทร์เกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
116. นายสุพล การกล้า พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ตระการพืชผล
117. นางบุษยา การกล้า พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ตระการพืชผล
118. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
119. นางพัชรี อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.นาตาล
120. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
121. นางสาวรัตชพร กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.เขมราฐ
122. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ศรีเมืองใหม่
123. นายพงศ์ภณ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.ศรีเมืองใหม่
124. นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.กุดข้าวปุ้น
125. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.กุดข้าวปุ้น
126. นางลาใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.กุดข้าวปุ้น
127. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
รพ.โพธิ์ไทร
128. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.วารินชาราบ
129. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.วารินชาราบ
130. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
131. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาเยีย
132. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.สาโรง
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133. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
134. นายชานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
135. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข
136. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
137. นายวิษณุ จารูญพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
138. นางบรรจง สร้อยคา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
139. นางณัฐภัสสร วงศาสุข ผอ.รพ.สต.
140. นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
141. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
142. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
143. นายพิทักษ์ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
144. นางสาวอรพรรณ์ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

สสอ.สาโรง
สสอ.สิรินธร
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชาราบ
รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินชาราบ
สสอ.น้ายืน
สสอ.เดชอุดม
สสอ.ทุ่งศรีอุดม
รพ.น้ายืน
สสอ.น้าขุ่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณคณะทางานในการรับเสด็จฯ ทีมแพทย์ พอ.สว.
1.2 เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดจะซ้อมขบวนรถใย
วันที่ 2 เมษายน 2556
1.3 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ที่หอประชุมไพร
1.4
การจัดงานรดน้าขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
1.5 การระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้เร่งมาตรการสร้างกระแสประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค
ซึ่งขณะนี้การดาเนินการดังกล่าวยังไม่ถึงระดับพื้นที่ เสียชีวิตแล้ว 2 ราย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 สถานการณ์การบริหารจัดการการเงินการคลัง 5 เดือน
เครือข่ายขนาดใหญ่
รายได้ พบว่า ยังเป็นเช่นเดิม เมื่อหักรายรับล่วงหน้าออก พบว่า สูงกว่าแผนเล็กน้อย
รายได้
IP Uc ในภาพรวม อาเภอเดชอุดมมีความเสี่ยง และ อาเภอเขื่องในมีการส่งข้อมูลทันเวลามากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบ รายได้ : รายจ่าย พบว่า มีค่า IE ต่ากว่า 1 คือ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ด้านค่าใช้จ่าย ไม่ควรเกินร้อยละ 42 ในรอบ 5 เดือน พบว่า ทุกแห่งมีค่าใช้จ่ายเกิน เมื่อดูในรายละเอียด
งบดาเนินการเกินเกือบทุกรายการ(งบบุคลากรตามแผน)
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ค่าจ้างชั่วคราว
สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว
ค่าตอบแทน ภาพรวมสารถควบคุมได้ทุกแห่ง เครือข่ายอาเภอเขื่องใน ตระการพืชผล เกินเล็กน้อย รพ.
50 พรรษาฯ มีการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี ควรมีการตรวจสอบข้อมูล
ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ทุกเครือข่ายมีการควบคุมชัดเจนขึ้น คงคลังลดลง เฉลี่ย 2.8 เดือน
ค่า
Lab
อาเภอเดชอุดม ถือว่ามีความเสี่ยง ทั้งการก่อหนี้ และการควบคุมการใช้
โดยสรุป
เครือข่ายอาเภอเดชอุดม รายได้ภาพรวมลดลง ทารายได้ไม่ได้ตามแผน
เครือข่ายขนาดกลาง
รายได้ มีทิศทางเดียวกัน มีความเสี่ยงบางเครือข่าย คือ อาเภอศรีเมืองใหม่ บุณฑริก สาโรง เสี่ยงสูง
Non Uc เครือข่ายอาเภอ ม่วงสามสิบ บุณฑริก ศรีเมืองใหม่ เสี่ยง
IP Uc มีความเสี่ยงหลายแห่ง พบว่าเครือข่ายอาเภอศรีเมืองใหม่ มีความเสี่ยงสูง
เมื่อเปรียบเทียบการหารายได้กับค่าใช้จ่ายรวม พบว่า ดีขึ้น ค่า
IE ส่วนใหญ่สูงขึ้น เครือข่ายอาเภอบุณฑริกมี
ปัญหาทางบัญชี ทาให้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายรวม เครือข่ายขนาดกลาง พบว่า จ่ายจริงเกินกว่าแผนที่ประมาณการไว้ เครือข่ายชาระหนี้เก่าเฉลี่ย
ร้อยละ 49.75 ของหนี้เก่าทั้งหมด
ค่าจ้างชั่วคราว
ส่วนใหญ่ควบคุมได้ เครือข่ายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เมือง สิรินธร นาจะหลวย น้ายืน
ค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา พบว่า สถานการณ์เหมือนเครือข่ายขนาดใหญ่ แนวโน้มประหยัดได้
คงคลัง เครือข่ายอาเภอน้ายืนสถานการณ์ดีขึ้น ลดลง 3.83 เดือน และภาพรวม เครือข่ายขนาดกลางมีการ
ปรับตัว
เครือข่ายขนาดเล็ก
มีปัญหา
เปรียบเทียบรายได้รวมต่อค่าค่าใช้จ่ายรวม พบว่า มีปัญหาการชาระหนี้ เครือข่ายชาระหนี้เก่าเฉลี่ย ร้อยละ
35.89 ของหนี้เก่า
ค่าจ้างชั่วคราว จากข้อมูล
พบว่า เกินกว่าแผน ยกเว้น เครือข่ายอาเภอโขงเจียม
ค่าตอบแทน
เครือข่ายอาเภอโพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น โขงเจียม เกินกว่าแผนกาหนด
ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
มีการก่อหนี้เกินแผน ได้แก่ เครือข่ายอาเภอดอนมดแดง ตาลสุม นาตาล โขงเจียม
วัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายขนาดเล็ก
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ปัญหาที่พบ
1. ผู้บริหาร/หัวหน้างานบริหาร ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนนาส่งให้
จังหวัด
2. ลูกข่ายไม่ดาเนินการรายงานข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง(ส่งรายงานเพียง 11 อาเภอ) ทาให้
ไม่สามารถเชื่อมโยงกับแม่ข่ายได้
3. มีบางเครือข่ายทาการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ

ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.กลุ่มงานบริหาร
การเงิน
1.1 งบทดลอง
ติดตามการส่งงบทดลองประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่เวป hfo56.cfo.in.th)
หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
โซน 1 - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
- สสอ. ไม่ส่ง เหล่าเสือโก้ก
โซน 2 - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ ตระการพืชผล, ศรีเมืองใหม่
สสอ. ไม่ส่ง สสอ.ศรีเมืองใหม่
โซน 3 - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ โขงเจียม, พิบูลมังสาหาร , สว่างวีระวงศ์ , นาเยีย
- สสอ.ไม่ส่ง สว่างวีระวงศ์
โซน 4 - ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งไม่ครบ บุณฑริก, นาจะหลวย , นาเยีย
- สสอ. ครบ
ข้อเสนอแนะ
- ขอให้สสอ.รพช.ติดตาม กากับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดาเนินการ ส่งงบให้ทันตาม
กาหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทุกเดือน
- ขอให้โรงพยาบาล/สสอ กาชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี ก่อนส่งงบประจา เดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย
- ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่และข่ายและลูก
ข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านใน รายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
- ขอให้ควบคุม กากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้านรายได้
ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการกากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึก
บัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
1.2 การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
1.2.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2556 มี
ผลการประเมินดังนี้
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จานวน 8 แห่ง คือ
โซน 1 ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง ตาลสุม
โซน 2 กุดข้าวปุ้น ศรีเมืองใหม่
โซน 3 สิรินธร โขงเจียม
โซน 4 เดชอุดม
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 จานวน 1 แห่ง คือ ทุ่งศรีอุดม
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โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ โรงพยาบาลเขมราฐ โพธิ์ไทร สาโรง นาจะหลวย
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ โรงพยาบาล 50 พรรษา นาตาล วารินชาราบ พิบูลมังสาหาร บุณฑริก
ข้อเสนอแนะ...
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหา
สาเหตว่า ยังมีรายการ ใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจานวนเงินที่ได้รับจริง
สอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กากับการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
1.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2556
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ กุมภาพันธ์ 2556 เกี่ยวกับ เงิน
บารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจาเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการ
คลังตนเอง ในการกากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง
ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ
โซน 3 วารินชาราบ -52.78 ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ -33.08 ล้านบาท
โซน 2 เขมราฐ -23.45 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นบวก คือ บุณฑริก , เขื่องใน , น้ายืน
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุด เรียงตามลาดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม 80.67 ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ 60.04 ล้านบาท
โซน 3 วารินชาราบ 53.31 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 50.45 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
1.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้ให้เป็น
ปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภท
เจ้าหนี้ แต่ละประเภท
2.จากข้อมูลจะเห็นว่าโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) คงเหลือจานวนมากและยังไม่ดาเนินการ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ เช่น รพ.ตระการฯ รพ.วารินฯ รพ.เดชอุดม รพ.พิบูลฯ ขอให้มีการตรวจสอบ ยอดคงเหลือ
งบลงทุนสอบยืนยัน ระหว่าง ทะเบียนคุมงบลงทุน กับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารงบลงทุน และ
ขอให้ท่าน เร่งดาเนินการ ตามระเบียบพัสดุ และ ใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลา ต่อไป ห้าม
นางบค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินการโดยเด็ดขาด
3.ขอให้โรงพยาบาล มีการกากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มีกระบวนการ
การมีส่วนร่วม ทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน

9

4.จากนโยบายกาหนด ให้ส่งรายงาน 407 ประจาสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบารุงโรงพยาบาล
จากข้อมูลที่ผ่านมา มีบางแห่ง ไม่ตรวจสอบ ข้อมูล ก่อนส่ง ทาให้ ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ถูกต้อง ขอให้ยึด
ข้อมูลจากงบการเงินเป็นหลัก ให้มีผู้ตรวจ สอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง
1.2.3 ติดตามการส่งต้นทุน 2556
โรงพยาบาลกลุ่มวิกฤติเรื้อรังและกลุ่มวิกฤติ(ไตรมาสที่ 3/2555) ได้แก่ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ พิบูลมังสาหาร โขง
เจียม เขมราฐและ 50 พรรษาฯ ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ วารินชาราบ ตาลสุม โพธิ์ไทร สาโรง สิรินธร
ทุ่งศรีอุดม เดชอุดม และนาตาล ได้ดาเนินการจัดทาต้นทุนบริการ ตามโปรแกรมใหม่ และได้ส่งไฟล์ ให้กลุ่ม
ประกันสุขภาพ สป. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อให้การดาเนินการจัดทาต้นทุน สามารถดาเนินการได้และ
ประมวลผลต้นทุนบริการได้ทุกแห่ง กลุ่มประกันสุขภาพ สป มีการแต่งตั้งคณะทางานระดับเขต เพื่อทาหน้าที่
กากับ ติดตาม และให้คาปรึกษา และทาหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง สาหรับข้อมูล ต้นทุนที่โรงพยาบาลได้ส่ง
ไฟล์ตรวจสอบทาง Web โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบ (โปรแกรมCost Check) คณะทางานจะดาเนินการ ปฏิบัติ
หน้าที่ และ ประสานโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ต่อไปโรงพยาบาลชุมชนที่เหลือ ได้แก่ โรงพยาบาล นาจะหลวย น้ายืน
บุญฑริก ได้ผ่านการอบรม โปรแกรมต้นทุนใหม่ครบทุก โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6-8 มีค.56 ส่วนกลางมีกาหนดให้
นาส่งภายในวันที่ 8 เมษายน 2556 ขอให้ดาเนินการ และส่งตาม กาหนดต่อไป
1.2.4 การส่งข้อมูลแผน 3 แผน (แผนรับ-จ่ายเงิน / แผนยาและเวชภัณฑ์ / แผนงบลงทุน)
ตามที่โรงพยาบาลทุกแห่งได้ดาเนินจัดทาแผน 3 แผน ของ ปี 2554 - 2557 ส่งข้อมูลให้กลุ่มประกันสุขภาพ สป. นั้น
กลุ่มประกันสุขภาพ สป.ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งกรอกผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนแรก (ตค.55 – มีค.56 ) โดย
ส่งให้ สสจ. เพื่อตรวจสอบก่อนส่งส่วนกลาง ภายในวันที่ 15 เมษายน 2556
เรื่องแจ้งอื่นๆ
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมจัดเก็บฐานข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ฉ.4 , 6 , 7 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 55 – มีนาคม
56 ) เพื่อประกอบการจัดสรรค่าตอบแทน โดยแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล จังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1.3 เรื่องแจ้งอื่นๆ
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมจัดเก็บฐานข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ฉ.4 , 6 , 7 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 55 – มีนาคม
56 ) เพื่อประกอบการจัดสรรค่าตอบแทน โดยแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล จังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1.4 งานการเจ้าหน้าที่
1.4.1. การพิจารณาการย้ายภายในจังหวัด รอบที่ 1 ประจาปี 2556
1.4.2 การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1
เมษายน 2556 (รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 – 31 มี.ค.56)
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2.1 ความก้าวหน้าในการดาเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพอาเภอ(DHS)
2.2 การติดตามงบค่าเสื่อมปี 2556 และงบค่าเสื่อม ปี 2548-2555
- ค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2556 สปสช.โอนงบประมาณ ครบทุกส่วนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 และขอให้ทุก
เครือข่ายดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้รายงานผลการดาเนินงาน
- การรายงานค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2548-2556 มีผลการประเมินดังนี้
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แนวทางการบันทึกข้อมูล สานักงานสารณสุขจังหวัด ดาเนินการบันทึกข้อมูลให้ทุกรายการ และระบุ ในช่อง ยังไม่
ดาเนินการ เมื่อเครือข่ายมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ให้บันทึกการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ราคาที่จัดซื้อได้
สมทบเงินบารุง วันที่ลงนามในสัญญา วันส่งของฯ(รายละเอียด) click ดูรายละเอียด(1) click ดูรายละเอียด(2)
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา DHS อาเภอละ 100,000 บาท และ สนับสนุน CBL อาเภอละ 50,000 บาท
งบประมาณลงถึงเครือข่ายแล้ว ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของเครือข่าย
2.3 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ได้รับแจ้งจาก สปสช.ในการโอนเงินงวดที่ 2 ให้ทุกกองทุนแล้ว ขอให้
ทุกสถานบริการที่เสนอ แผนประสานกองทุนฯในการดาเนินการตามแผน
2.4 การเตรียมการประกวดสถานบริการ ประจาปี 2556
การประกวดสถานบริการสาธารณสุข โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อคัดเลือก สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2556
โดยมอบรางวัล แก่ผู้ชนะ การประกวดในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ดาเนินการเตรียมการดังนี้...
1.ให้อาเภอดาเนินการประกวด/คัดเลือก สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ดีเด่น ส่งจังหวัดในภาพรวมโซน ภายใน 18 เมษายน 2556
2.ดาเนินการประกวด/คัดเลือก สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ
จังหวัด ภายใน 7-10 พฤษภาคม 2556
3. คณะกรรมการระดับเขต ประกวด ห้วงเดือนมิถุนายน 2556 โดยประมาณ
3.กลุ่มงานควบคุมโรค
3.1 รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน มีนาคม 2556
3.2 ผลการดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
แผนการออกประกวดและประเมินอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556 วันที่ 2 – 17 พฤษภาคม 2556
3.3 ผลการดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เดือนมีนาคม 2556
4.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.948 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.99
4.2 ตาราง จานวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จาแนกรายรพ./อาเภอ และรายเดือน
5.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5.1 การประชุมบูรณาการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีพุทธ ในหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 29
มีนาคม 2556 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่ง และจากรพ.สต. ที่ดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพ ปี 2556 รายละเอียดแจ้งในระบบหนังสือเวียนแล้ว
5.2 กรมอนามัย ขอเชิญสาธารณสุขอาเภอ ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอาเภอ เพื่อกลไกการกากับดูแล(Regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม
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เบิกจากกรมอนามัย ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้จัดรถบัสปรับอากาศ นาคณะเข้าร่วมประชุม โดยขอ
ความร่วมมือทุกท่านมาขึ้นรถที่สนง.สสจ.ในวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.
5.3 การประชุมเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือมารดาและทารกในภาวะ
วิกฤต ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล รวม 100 คน
5.4 รณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์”
กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายได้ดาเนินโครงการพัฒนาส้วม สาธารณะไทย เพื่อให้ส้วมสาธารณะ ได้
มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่ง แพร่กระจายโรคติดต่อ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ ทาความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2556 รณรงค์ทาความสะอาดส้วมพร้อม
กันทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ในการนี้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรม “ล้าง
ส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” พร้อมกันทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาซีดี การรณรงค์ “ล้างส้วม
พร้อมกัน…รับวันสงกรานต์” สามารถ Download ได้จาก Website ของกรมอนามัยที่ www.anamai.moph.go.th
หรือ http://env.anamai.moph.go.th
5.5 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้กาหนดจัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่ง
ครอบครัว”
กาหนดจัดงานวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ และขอเชิญ ผอก.
รพ. และสสอ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยนาผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ในเขตรับผิดชอบของท่านเข้ารับของขวัญจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เวลา 09.00 น. และขอเชิญร่วมรดน้าขอพรจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และผู้สูงอาย ที่เป็นข้าราชการบานาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณหลังบ้าน นพ.สสจ. เวลา 14.00 น.
6.กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
6.1 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ “TO BE NUMBER ONE IDOL”
ระดับประเทศ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดประกวด
เยาวชน ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ “TO BE NUMBER ONE IDOL” ระดับประเทศ ประจาปี
2556 ในระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2556
จังหวัดอุบลราชธานี ส่งตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ จานวน 1 คน คือ
นายกิตติคุณ คาเพราะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนได้ โดยการกดโทรออกหมายเลข 1900 – 1900 - 94
ฟังเสียงสักครู่ แล้วกด 33 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
6.2 โครงการบาบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี
2556
กลุ่มเป้าหมายที่ 1... เยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดละ 2 คน
กาหนดการเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2556 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
กลุ่มเป้าหมายที่ 2... เยาวชนในสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดละ 2 คน
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กาหนดการเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2556 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
กลุ่มเป้าหมายที่ 1... และกลุ่มเป้าหมายที่ 2... รับพระราชทานเกียรติบัตรจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
6.3 แนวทางการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จ.อุบลราชธานี
6.3.1 ให้ทุกอาเภอจัดตั้งศูนย์จาแนก และคัดกรอง ผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ในระดับอาเภอๆละ 1 แห่ง โดย
พิจารณาใช้โรงพยาบาลอาเภอ หรือ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพที่เข้ารับการบาบัดรักษาทุกราย ต้องถูกจาแนก
คัดกรอง ตามกลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มติดรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบาบัดรักษาที่เหมาะสม
6.3.2 จัดเตรียมวิทยากรค่ายบาบัดรักษายาเสพติด 10 คน/อาเภอ ในการร่วมเป็นวิทยากรค่าย
6.3.3 มีการติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบาบัดรักษาครบตามเกณฑ์ที่กาหนด อย่างน้อย 4 -7 ครั้ง /ปี
6.3.4 เร่งรัดให้หน่วยบาบัด รายงานผลการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดตามแบบ บสต. ให้ครบถ้วน 100%
6.4 ผลการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดประจาเดือน มีนาคม 2556
6.4.1 ระบบสมัครใจ จานวน 1,988 คน คิดเป็น 35.50 % ดังนี้ ระบบจิตสังคมบาบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร
4 เดือน จานวน 326 คน และค่ายบาบัด หลักสูตร 9 วัน จานวน 1,662 คน
6.4.2 ระบบบังคับบาบัด จานวน 4,739 คน คิดเป็น 157.97 %
6.4.3 ระบบต้องโทษ จานวน 417 ราย รวมทุกระบบ จานวน 7,144 ราย
7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ติดตามงาน
7.1 ขอให้ทุกอาเภอส่งรายงานการตรวจสารปนเปื้อนรอบเดือน มีนาคม 2556 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 (อาเภอ
ตาลสุม, นาจะหลวย, นาเยีย และน้ายืน ส่งรายงานไม่เป็นปัจจุบัน)
7.2 ขอให้ทุกอาเภอส่งผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP, Primary GMP ภายในวันที่ 5 เมษายน
2556
7.2.1 เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาข้าวพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี กาหนดจัดประชุมชี้แจงแผนการ
กระจายผลผลิตข้าวปลอดภัย พันธุ์พื้นบ้านสู่โรงพยาบาล ตามกิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ภายใต้แผน
บูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลวาริน
ชาราบ
7.2.2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กาหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านด่านใหม่ อาเภอโขงเจียม เพื่อร่วมประกวดในโครงการ อย. ควอลิตี้ อวอร์ดส ในวันที่ 3 เมษายน
2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่านใหม่ อาเภอโขงเจียม
7.2.3 กลุ่มงาน คบส.กาหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอาเภอ ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ
ห้องประชุม 2 (ชั้น 3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7.2.4 เครือข่ายบริการที่ 10 กาหนดจัดประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน คบส.
ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ (เภสัชกรโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ) จาก 5 จังหวัด
ตามโครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเกณฑ์ Primary GMP ในวันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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7.3 ข่าวประชาสัมพันธ์
กาหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา เทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก ในระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2556 ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
8. กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีวาระประชุม
9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
9.1 ขอให้ทุกอาเภอเร่งรัดการดาเนินงานดังต่อไปนี้
- จัดทาฐานข้อมูลกลุ่ม WE CANDO (ทั้งระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ)
กาหนดพื้นที่เน้นหนักในการจัดระบบหมอครอบครัวประจาตัวทุกครัวเรือน (แพทย์ นสค อสม กสค)
ระดับเขตพัฒนาสาธารณสุข (โซน) ให้คัดเลือกโซนละ 1 อาเภอ
ระดับอาเภอ ให้คัดเลือก 1 ตาบล
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและ PCU รพช. ดาเนินการทุกหมู่บ้าน
พื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายเน้นหนักให้ดาเนินการ 1 หมู่บ้าน (โดยสอดคล้องกับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ)
- พื้นที่ Audit การขอรับงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ (Ontop payment) ปี 2556 ระหว่างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม 2556 จานวน 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเขมราฐ และ อาเภอโพธิ์ไทร รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
1.งานพัฒนาคุณภาพ
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดให้มีการมอบรางวัลคุณภาพ การ
ให้บริการประชาชน แก่ หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์การมหาชนเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ มี 5 ประเภท คือ
10.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
10.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
10.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
10.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ
10.5 ประเภทรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม
ปี 2554 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท
รางวัล นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เรื่อง กายอุปกรณ์ประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล นาแวง อาเภอเขมราฐ
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ปี 2555 รางวัลดีเด่น ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบส่งกลับ รับคืน และฟื้นฟูผู้ป่วย
และคนพิการ และอยู่ในระหว่างส่งสมัครรางวัลสหประชาชาติ (UN Award) เจ้าของผลงานคือ นางสมใจ ลือวิเศษ
ไพบูลย์ นักกายภาพบาบัดเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ อุบลราชธานี จะประกาศผลรอบสุดท้ายใน
เดือนเมษายน 2556
ปี 2556 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส่วนราชการ ยื่นสมัคร ขอรับการประเมินเพื่อรับ
รางวัลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2556 สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
บริการ
2.งาน HA
ทีม QRT HA จะออกตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 1 เมษายน 2556
3.งานพัฒนาบุคลากร
1. การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้เป็นนักสร้างสุขภาพ
ครอบครัว ประจาปี 2556
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ จะจัดอบรมรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตาบล ให้เป็นนักสร้างสุขภาพครอบครัว ประจาปี 2556
รุ่นที่ 1... กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลเวชปฏิบัติ ทั่วไปจากรพศ./ รพช.และรพสต.ทุกแห่ง รวม 300 คน
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
รุ่นที่ 2... การอบรม นสค.ในกลุ่มเป้าหมายสหวิชาชีพอื่นๆ ระหว่าง วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556
ซึ่งจะมีทั้งหมด 10 รุ่น โดยจะดาเนินการถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2556
สถานที่จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอาเภอโขงเจียม รายละเอียดการแผนการอบรมและการแจ้ง
รุ่นจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. กาหนดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2556
2.1 กลุ่มสหวิชาชีพ กาหนดให้รายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ. พิธีปฐมนิเทศ
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ขั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
2.2 กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร
รายงานตัว ทาทะเบียนประวัติวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ พิธีปฐมนิเทศระดับจังหวัดวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.
กาหนดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2556 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เครือ ข่ายบริการสุขภาพที่ 10 (มุก
ศรีโสธรเจริญราชธานี)
1.วันที่ 19 – 21 เมษายน 2556 - กิจกรรมสร้างทีมและความสามัคคี (กิจกรรมค่าย หรือภาคสนาม หรือ
สร้างทีมงานหรือ Walk rally หรือศึกษาดูงานในพื้นที่ หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียนรูปแบบอื่นๆ
2.วันที่ 22–24 เมษายน 2556 การปฐมนิเทศภาพรวมระดับเครือข่ายบริการที่ 10 ณ เขื่อนสิรินธร
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
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3.วันที่ 25–29 เมษายน 2556 แยกฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาการ +การปฏิบัติงานเฉพาะวิชาชีพในสถาน
บริการ ตามที่แต่ละ จังหวัด กาหนดให้ ดังนี้ ...
- ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาการ+การปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดต้น
สังกัด
- แพทย์ ฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาการ+การปฏิบัติงานตามวิชาชีพที่โรงพยาบาลประจาจังหวัดต้นสังกัด
- วิชาชีพอื่น ๆ (ถ้ามี) ฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาการ+การปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน
- วันที่ 30 เมษายน 2556 แต่ละจังหวัดรับผิดชอบสรุปผลการอบรม/มอบประกาศนียบัตร และปิดการ
อบรม
- การปฐมนิเทศผู้บริหารระดับผอ.รพช.และสสอ.ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจาปี
2556 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท โดยเบิกค่าใช้จ่ายเป็นพาหนะ ค่าที่
พักจากงบประมาณต้นสังกัด รายชื่อผู้เข้ารับการ อบรม ดังนี้ ...
1.นายศุภฤกษ์ ศรีคา
รพ.กุดข้าวปุ้น
2.นางสาวนงนลินี ใจสิน รพ.นาเยีย
3.นายอัครภูชิตย์ ผลานันต์ รพ.นาตาล
4. นายพีระพล เดชบุญ สสอ.ทุ่งศรีอุดม
ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้เนื่องจากติดภารกิจทางราชการ (ขอให้สมัครเข้ารับการอบรมใหม่ในปีการศึกษา
2557) คือ
1.น.ส.ณัฐิกา วรรณแก้ว รพ.ดอนมดแดง
2. นายสมบัติ มูลศรี สสอ.น้าขุ่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ 27 และ ผบก.รุ่นที่ 23 ประจาปี งบประมาณ 2556
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
11. กลุ่มทันตสาธารณสุข
1.งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
10.1 ขอขอบคุณคณะทางานและผู้ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ในพระราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ
อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจาจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ ยโสธร ในระหว่างวันที่
12-17 มีนาคม 2556
10.2 ยอดเงินผู้ทูลเกล้าถวายเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว. จานวน 2,166,202 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
หกพันสองร้อยสองบาทถ้วน) โดยมีผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึกจานวนทั้งสิ้น 193 คน เข้ารับ
พระราชทานแล้ว 176 คน เหลือยังไม่ได้รับเหรียญทองที่ระลึก 17 คน (ได้ทาหนังสือขอบคุณถึงผู้ทูลเกล้าแล้ว ส่วน
ใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงิน มูลนิธิ พอ.สว. จะได้ส่งมาภายหลัง และจะดาเนินการประสานส่งมอบให้เจ้า
ตัวต่อไป)
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10.3 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย
พอ.สว. และเข็ม พระนามาภิไธยย่อ สว. แต่ยังไม่ได้มารับในวันเสด็จฯ ให้ติดต่อรับได้ที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ภายในเดือนเมษายน 2556 หลังจากนั้นจะอัญเชิญฯคืนให้มูลนิธิ พอ.สว.ตามกาหนดต่อไป
2.งานทันตสาธารณสุข
กรมการแพทย์จัดกิจกรรมรณรงค์ “โครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ ” ในวัน
อังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้สูงอาย และทันตาภิบาลจานวน 500 คน ขอเชิญผู้อานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อาเภอทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย
3.แผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน
3.1 แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
- 4 เมษายน 2556 หมู่ที่ 7 บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่
- 25 เมษายน 2556 หมู่ที่ 11 บ้านท่าลาด ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง
3.2 แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบใน profile
3.3 แผนออกให้บริการทันตกรรมในเรือนจา วันที่ 1 เมษายน 2556
4. สรุปผลการดาเนินงาน เดือนมีนาคม
4.1 ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันรับเสด็จฯ วันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา มี
ผลการปฏิบัติ งาน ดังนี้... บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 368 คน
บริการทันตกรรม 168 คน
ส่งต่อผู้ป่วย
42 คน
4.2 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบใน
profile
4.3 รถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบใน profile
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีวาระการประชุม
13. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
13.1 รายงานความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2556 สรุปผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ผลงานปี 2556 เป้าหมายไม่ต่ากว่า ร้อยละ 20
* ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ทาได้ร้อยละ 4.71
* อาเภอที่มีผลการดาเนินงานสูงสุดคือ อ.เมือง (ร้อยละ 10.15)
สรุปผลงานสะสม 4 ปี ( ปี 2553-2556 ) เป้าหมายไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
* ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ผลงานร้อยละ 69.10
*** อาเภอที่มีผลการดาเนินงานสูงสุดคือ อ.ดอนมดแดง เดชอุดม เมือง ตามลาดับ
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13.2 การดาเนินงานโครงการตรวจงานมะเร็งตับและท่อน้าดี รายงานผลการดาเนินงานให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์
แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้าดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556
มีการดาเนินงานตรวจอัลตร้าซาวด์ 4,625 ราย พบปกติ 1,937 ราย ผิดปกติ 2,688 ราย พบเป็นมะเร็ง 5 ราย โดยมี
แผนออกให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2556 ตามรายละเอียด Profile
13.3 การดาเนินงานตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจตา 22,012 คน ร้อยละ 34.77
ตรวจเท้า 24,890 คน ร้อยละ 39.31
ตรวจไต ด้วยวิธี Urine Protein 17.241 คน ร้อยละ 27.23 และ
Micro Albuminuria 5,983 ร้อยละ 9.45
13.4 แจ้งโรงพยาบาลที่ได้รับโล่และแจ้งแผนการตรวจประเมินผลการดาเนินงานโครงการประเมินความเสี่ยงจาก
การทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH Plus คลินิกไร้พุง, โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ด้านอาหาร และ โภชนาการ
14. กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
14.1 สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปจังหวัดอุบลราชธานี ตามไฟล์ที่แนบ (คัดกรองสุขภาพ มีค.
56) ปี 2556
ภาพรวมจังหวัด ผลงาน ร้อยละ 37.67
โซนที่มีการดาเนินการตรวจคัดกรองได้มากที่สุด คือ โซน 3,4,2 และ 1 ตามลาดับ
อาเภอที่ดาเนินการตรวจคัดกรองได้ มากที่สุด คือ อาเภอโขงเจียม (ร้อยละ 74.71)
รองลงมา คือ อาเภอสิรินธร (ร้อยละ 67.06) และ อาเภอน้าขุ่น (ร้อยละ 60.66) ตามลาดับ
ส่งข้อมูลครอบคลุมสถานบริการทุกแห่ง จานวน 348 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.94 รวม 17 อาเภอ ดังนี้
โซน 1 มี 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเหล่าเสือโก้ก , ดอนมดแดง และ ตาลสุม
โซน 2 มี 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเขมราฐ, นาตาล, โพธิ์ไทร และ กุดข้าวปุ้น
โซน 3 มี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพิบูลมังสาหาร, โขงเจียม, สว่างฯ, สิรินธร, วารินฯ, สาโรง และ นาเยีย
โซน 4 มี 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเดชอุดม, ทุ่งศรีอุดม, น้ายืน, น้าขุ่น, และ นาจะหลวย
พบว่า...
*** มีกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 10.42
อาเภอที่มีกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง มากที่สุด คือ อาเภอดอนมดแดง (ร้อยละ 45.11)
รองลงมา คือ อาเภอม่วงสามสิบ (ร้อยละ 17.56)
อาเภอเมือง (ร้อยละ 16.24) ตามลาดับ
***กลุ่มเสี่ยงเบาหวานในภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 5.85
อาเภอที่มีกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มากที่สุด คือ อาเภอม่วงสามสิบ (ร้อยละ 21.16)
รองลงมา คือ อาเภอพิบูลมังสาหาร (ร้อยละ 11.60)
อาเภอเขื่องใน (ร้อยละ 10.55) ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะ..
1.จากข้อมูล บางอาเภอ เช่น ดอนมดแดง ไม่มีกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเลย แต่กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงอยู่ในเกณฑ์
สูง ควรตรวจสอบ ข้อมูลอีกครั้ง
2. ตั้งค่าและการให้เงื่อนไขในการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและระดับน้าตาลก่อนบันทึกข้อมูล
3. ให้ใช้แบบบันทึกการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดย อสม. ก่อน
ดาเนินการตรวจ คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่
13.2 สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2554+2555 จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการคัดกรองด้วยสตริปผิดปกติ 17,984 คน (ร้อยละ 3.06)
*เอ็กซเรย์ KUB digital จานวน 13,396 คน คิดเป็นร้อยละ 74.48
พบผิดปกติ 1,888 คน (ร้อยละ 10.33)
พบนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จานวน 972 คน (ร้อยละ 51.48)
สงสัยนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จานวน 412 คน (ร้อยละ 21.82)
อื่นๆ (นิ่วในถุงน้าดี,กระดูกสันหลังคด/แข็ง) จานวน 504 คน (ร้อยละ 26.69)
ปัญหาที่พบ ไม่ได้รับทราบข้อมูลทุกเดือนบางอาเภอมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่ จึงได้จัดให้มีการ
ประชุม ผู้รับผิดชอบงานทุก อาเภอ
13.3 สรุปผลการดาเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียด Profile
15 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์รับซื้อ และจาหน่ายสมุนไพรอินทรีย์ ตามรายละเอียดใน Profile
16. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
16.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม.
- โครงการอบรม อสม.ช.สาขาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) บูรณาการกับการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ภายใต้กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ตามรายละเอียดใน Profile
16.2 การจัดการสุขภาพชุมชน( หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตาบลจัดการสุขภาพ)
ขอให้แต่ละอาเภอที่พร้อมรับการประเมินรับรอง ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองหมู่บ้าน และ ตาบล
จัดการสุขภาพ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งในรอบที่ 1 คณะกรรมการระดับจังหวัด กาหนดแผนออกประเมิน
ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2556
- แนวทางการประเมิน ตามรายละเอียดใน Profile
16.3 สุขภาพภาคประชาชน
- ขอให้แต่ละอาเภอ ส่งรายชื่อตาบลจัดการสุขภาพ ที่มีการดาเนินงานเข้มแข็ง ในด้านนโยบายสาธารณะ
เข้าร่วมโครงการวิจัย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กับ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใน 5 เมษายน 2556
- ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ สามารถแจ้งความจานงได้ที่กลุ่มงาน สสม.ภายใน วันที่ 5 เมษายน 2556.
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16.4 การสื่อสารและติดต่อกลุ่มงานสสม.ฯ
1. website : phcubon.blogspot.com
2. email: phcubon@gmail.com
3. Facebook : กลุ่มงานสสม.สสจ.อุบล
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจาก โรงพยาบาลชุมชน/ สาธารณสุขอาเภอ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์ จะดาเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ จะเปิดรับสมาชิกสายตรง จะดาเนินการ
จดทะเบียนสมาคม ภายใน 21 มีนาคม 2556
ปิดการประชุม 16.30 น.

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

