
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 4/2556 
วันที่30เมษายน 2556 เวลา 13.30น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายลําพูน  ฉวรัีกษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายวัชรพล  ทองควร  แทนผูอํานวยการวิทยาลยัการสาธารณสุขฯ 
7. นายพรชัย  บวัสุวรรณ   แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยฯ 
8. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
9. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
10. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
11. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
12. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
13. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
14. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
15. นางนภาพร  จนัทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
16. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติกร 
17. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉกุเฉิน 
18. นางลําดวน  ศรีขาว    หัวหนางานการเงิน 
19. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
20. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
21. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
22. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
23. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
24. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
25. นพ.อัครภูชิทยผลานันต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
26. นพ.พัฒนา  ตนัสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
27. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
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28. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
29. นายณรงคชัย  วรรณโคตร    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
30. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
31. นพ.สยาม  ประสานพิมพ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 
32. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
33. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
34. นพ.บุญสง เอื้อวิบูลยกุล แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
35. นพ.พิศิษฐเวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
36. นพ.สุเมธ  นิยะกิจ นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รพ. 51 พรรษาฯ 
37. นายอดุลยวรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอเมือง 
38. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
39. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
40. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
41. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
42. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
43. นายศวิาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
44. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
45. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
46. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
47. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
48. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
49. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
50. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
51. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
52. นายทนงศกัดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
53. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
54. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
55. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
56. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
57. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
58. นายสมบัติ  มลูศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
59. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
60. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผช.สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
61. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผช.สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
62. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง 
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63. นางทองพรรณ  ภกัด ี    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
64. นางอุไร  สอนอาจ    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลตาลสุม 
65. นายวรวิทย  สอดศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
66. นางสาวสุภาภรณ  พุฒผา    นักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลตระการพชืผล 
67. นายอานนัท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
68. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนกังานธรุการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน 
69. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
70. นายคมกริชพมิพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
71. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
72. นายณัทกร  วทิิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารนิชําราบ 
73. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
74. นายสากล สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
75. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
76. นายสุวิทยชัย  ทองกูล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
77. นางจิระนนัท  นาคํา    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
78. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางดารณี  เผาผา    เจาพนกังานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 
80. นายปญญาวุธ ไพเราะ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางสุชารัตน  ดวงแกว   นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นายชัยชาญ  บญุคูณ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางอุษณยี    เกิดมี           นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นายมงคลชัย  แกวพวงงาม นักจัดการงานทั่วไป สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางเยาวลักษณ  โภคละทวพีงศนักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. วาที่ ร.ตณัฏฐากร  พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางสาวภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางสาวเสาวลกัษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางพัชราภรณศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางเนตภิรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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98. นายสุรทิน  หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายกิตติพศ  ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางชุติมันตอินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางจริวัฒน  สุสิงห พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางสาวเสงี่ยมจิตร  สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นายเอกชยั จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นางสาวนิฤมล  กมุทชาต ินกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นางสิริพร  แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางกุลชาธนันทพลินรัชตธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. นายสนธยา  การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
112. นางสาวรุงรัตน  พละไกร พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
113. นางสาวทฤตมน ทองเรืองนกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
114. นางสาวมะลวิรรณ มานะนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
115. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
116. นางวิลาวัลย หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
117. นายสุรศักดิ์  สุขสาย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.เขื่องใน   
118. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
119. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตาลสุม 
120. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โพธ์ิไทร 
121. นายสมภพ  จนัทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
122. นายสุพล  การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพชืผล 
123. นางบุษยา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพชืผล 
124. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
125. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
126. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาตาล 
127. นางสาวรัตชพร  กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ 
128. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.ศรีเมืองใหม 
129. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม 
130. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
131. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
132. นางลําใย  บุตรศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 
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133. นางยมลภัทร  คลังแกว   นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
134. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 
135. นส.ธิดารัตน รวมธรรม   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
136. นายกีรติ  เสรมิศรีจพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.พิบูลมังสาหาร 
137. นางดวงจิตร  กอมะณ ี   นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
138. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
139. นายจิรศักดิ์  รักษมณ ี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
140. นายชํานาญ  เหลากลม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
141. นายมรกต  ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
142. นายตรองทรัพย  สายกนก  นกัวิชาการสาธารณสุข  รพ.โขงเจียม 
143. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
144. นางบรรจง  สรอยคํา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ 
145. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข     ผอ.รพ.สต.    รพ.สต.เพียเภา อ.วารินชําราบ 
146. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน 
147. นายพรทวี  สุวรรณพรม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
148. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
149. นายพิทกัษ  บตุรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน 
150. นางสาวอรพรรณ  สานุสันตนักวิชาการสาธารณสุข                         สสอ.น้ําขุน 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ 

 
 1.1ผลงานการบําบัดยาเสพตดิ ชวงนี้อยูในชวงการประเมนิผล ผลงานบําบัดรักษาโดยสมัครใจ รอย
ละ 53 บังคับบําบัดเปาหมาย 3,000 คน ผลงาน 5,200 คนทุกแผนงานจังหวัดอุบลฯทําไดเกือบ รอยละ 100 แต
ผลงานที่ปรากฏที่กระทรวงมหาดไทย ผลงานจังหวัดอุบลฯเปนลําดับสุดทาย มีปญหาเรื่องการบนัทึกขอมูล 
และผูบริหารไมเห็นความสําคัญ อําเภอที่เปนตัวอยาง คือ อําเภอศรีเมืองใหม  กดุขาวปุน ผลงานเหลานี้จะ
สงผลกระทบตอการพิจารณาความดีความชอบ 
 1.2ไขเลือดออก ทานผูวาราชการจังหวัดเนนย้ํา และติดตามความกาวหนาในการควบคุม ปองกัน
อยางเขมขนและจะเขารวมประชุม War room ในวนัที่ 1 พฤษภาคม 2556 หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดั 
ขอสั่งการ:ใหทํายากันยุงแจก/หรือดําเนินการซื้อ 
 : กระทรวงสาธารณสุขสั่งการใหสงผลการสํารวจคา CI ในโรงพยาบาล ขณะนี้สงมาแลว 9 
โรงพยาบาล ขอใหรีบสงดวน 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

  3.1 สถานการณการบริหารจดัการการเงินการคลัง 6 เดือน  
เครือขายขนาดใหญ 
 รายได ทุกเครือขายไมมีเงินรายไดลวงหนา ผลงานหารายไดเกินแผนทีก่ําหนดเปนสวนใหญ เครือขาย
อําเภอเดช มีความเสี่ยงในการหารายไดทางบัญชี มีความเสี่ยง 
 จากรายได Non Ucพบวา เครือขายอําเภอตระการพืชผล ปรับภารกิจบางอยาง ซ่ึงสงผลตอการหา
รายได Non Ucและเสี่ยงเรื่องทุนสํารองลดลง 
 รายได IP Ucเครือขายอําเภอเดชอุดมรายไดทางบัญชีไมถึงเกณฑ(ควรทําได 45 ลานบาท) รพ.51 
พรรษาฯ มีรายไดทางบัญชีสูงขึ้น 
 เมื่อเปรียบเทียบรายไดรวม :  คาใชจาย สามารถควบคุมไดเครือขายอําเภอวาริน+ตระการพืชผลมี
ความเสี่ยง 
 ดานคาใชจายรวมในภาพรวม  สวนใหญเกินกวาแผน ชําระหนี้เกาเฉลีย่ รอยละ 54.42 ของหนี้เกา
ทั้งหมด โดยเครือขายอําเภอตระการพืชผลมีหนี้งบลงทุนสูง 30 ลานบาท 
 คาจางชั่วคราว พบวา เปนไปตามแผน มีขอสังเกตที่เครือขาย 51 พรรษาฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 10 ในเดือน
นี้ ตองดําเนนิการควบคุม 
          คาตอบแทน ภาพรวมสามารถควบคุมไดคอนขางด ีเครือขายอําเภอเขื่องในนาจะมีปญหาเรื่องฐานขอมูล
เฉพาะเครือขาย 51 พรรษาฯ อําเภอเขื่องใน เฉลี่ยรอยละ 38 ซ่ึงมีผลทําใหหนี้เกาลดลง 
 คายาและเวชภณัฑไมใชยา  เห็นภาพการใชยาชัดเจนยิ่งขึน้ เมื่อดูขอมูลการจัดหา การจายหนี้ การใช
ไป เปนไปในทิศทางเดียวกนั ขณะนี้ภาพรวมคงคลังเฉลี่ย 2.4 เดือน 
 คาLab อําเภอเดชอุดม  มีการกอหนี้สูงโยตอเนื่อง ตัวเลขทางบัญชีไมสามารถบอกไดวามีการควบคมุ
การใชวสัดวุิทยาศาสตร 
 โดยสรุป เครือขายขนาดใหญ เครือขายอําเภอเขื่องในมสีภาพเงินทุนสํารองสูงสุด 23 ลานบาท 
เครือขายติดลบสูงสุด คือ เครือขายอําเภอวารินชําราบสวน รพ.51 พรรษา มหาวชิราลงกรณมีโอกาสที่
สถานการณทางการเงินดีขึ้น เนื่องจากรายไดทางบัญชีสูงกวาแผนที่ประมาณการ 
เครือขายขนาดกลาง 
  การหารายไดรวม  เปนไปในทิศทางเดียวกนักับ เครือขายขนาดใหญเครือขายอําเภอเขมราฐ สิรินธร 
บุณฑริกเสีย่ง ซ่ึงมีรายไดทางบัญชีนอย เครือขายอําเภอศรีเมืองใหม เสีย่งสูง 
 Non Uc  เครือขายอําเภอเขมราฐ มีความสามารถในการหารายได Non Ucมากที่สุดในเครือขายขนาด
กลาง มวงสามสิบ ศรีเมืองใหม เสี่ยงสูงน้ํายืนสถานการณดีขึ้น 
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  IP Ucเครือขายอําเภอศรีเมืองใหมมีความเสี่ยง 2 เร่ือง และบุณฑริก สิรินธร น้ํายืน ผลงานต่ํากวาแผนที่
ประมาณการ 
 เมื่อเปรียบเทียบการหารายไดกับคาใชจายรวม พบวา  คาIE ต่ํากวา 1 ทุกแหง หมายถึง มีการใชจาย
เกินกวาที่หาไดมีขอสังเกตทีเ่ครือขายอําเภอมวงสามสิบ สามารถควบคุมไดดี ในแงเงนิขาเขาและขาออกได
ใกลเคียงกันในประเดน็เกณฑเงนิสด  
 คาใชจายรวม เครือขายขนาดกลาง พบวา การใชจายจริงเกินกวาแผนทีป่ระมาณการไวทุกแหง และ
สามารถลดหนี้เกาเฉลี่ย รอยละ 52.91 ของหนี้เกาทัง้หมด 
 คาจางชั่วคราว สวนเครือขายที่มียอดคาใชจายเกนิแผน ไดแกเครือขายอําเภอ สิรินธร บุณฑริก 
ผูบริหารตองดูแล กํากับติดตามเปนพิเศษโดยเฉพาะสิรินธร ในเดือนนีเ้พิ่มขึ้นอีก รอยละ 10 
 คาตอบแทน มรีะบบการควบคุมที่ดี มีเครือขายที่มีคาตอบแทนเกนิแผนเล็กนอย คือนาจะหลวย น้ํายนื 
 คาใชจายดานยาและเวชภัณฑไมใชยา พบวา เครือขายอําเภอบุณฑริก ตองตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม
เนื่องจากมีปญหาเหมือนเดือนที่ผานมา โดยภาพรวมสามารถควบคุมไดดี เห็นผลที่ชัดเจนมากขึน้ 
  วัสดุวิทยาศาสตรผิดปกติมากที่เครือขายอาํเภอเขมราฐ ซ่ึงตอเนอืงจากเดือนทีแ่ลว ภาพรวมมูลคาคง
คลังต่ํากวา 3 เดือน สามารถลดลงไดตามเปาหมาย รอยละ 10 
 สถานการณ เงนิทุนสํารอง พบวา บุณฑริก ทุนสํารองมากที่สุด 34 ลานบาท(ขาดความนาเชื่อถือของ
ขอมูล ตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา)เครือขายอําเภอมวงสามสิบ นาจะหลวย ยังมีความเสี่ยงเขมราฐ ศรีเมืองใหม 
สําโรง สิรินธร มีความเสี่ยงสูง(รายได รายจาย ไมเปนไปตามแผน) 
เครือขายขนาดเล็ก 
 รายไดภาพรวม พบวา มีหลายเครือขายทีส่ามารถปรับตัวไดดีขึ้น มีขอสังเกตที่เครือขายอําเภอโพธิ์
ไทรและโขงเจรียมที่มีขอมลูรายไดรับจรงิสูง เนื่องจากไดรับการสนบัสนุน CF จํานวน 5 ลานบาทและ 1.7 
ลานบาทตามลําดับ 
 Non Ucเครือขายอําเภอตามสมุ กุดขาวปุน มีความเสี่ยงสงู โดยเฉพาะเครือขายอําเภอตาลสุมเพิ่มรอย
ละ 1 ตองดําเนนิการทบทวน เครือขายที่เหลือมีความกาวหนามากขึ้น  
 IP Uc เครือขายอําเภออําเภอดอนมดแดงโพธิ์ไทร ทุงศรีอุดม 
 เปรียบเทียบรายไดรวมตอคาคาใชจายรวม พบวา เครือขายอําเภอตาลสมุ กุดขาวปุน ทุงศรีอุดม คาIE 
ต่ํากวา 1 โดยเฉพาะ อําเภอนาตาลไมยอมชาํระหนี้ มีผลตอดัชนีเกณฑเงนิสด 
 คาใชจายรวม  พบวา มีคาใชจายเกินกวาแผนไมมากนกั  แตการบริหารหนี้เกาไมลดลง ภาพรวมมกีาร
ชําระหนี้เกาเฉลี่ย รอยละ 34.91 ของหนี้เกาทั้งหมด 
  คาจางชั่วคราว จากขอมูลภาพรวม กลุมเครือขายขนาดเล็ก เกินแผนทกุแหง ยกเวนโขงเจียม 
 คาตอบแทนเครือขายอําเภอโพธิ์ไทร กุดขาวปุนคาใชจายเกินกวาแผนกําหนด 
 ยา/เวชภณัฑทีไ่มใชยา  นาตาล โขงเจียม มคีวามเสี่ยง กอหนี้สูง  ภาพรวมคงคลังสูงเกิน 3 เดือน 
 วัสดุวิทยาศาสตร กลุมเครือขายขนาดเล็กควบคุมไดดีลําบาก เนื่องจากการกอหนีเ้กินแผน 
 สถานการณทนุสํารอง เครือขายอําเภอทุงศรีอุดม มีทุนสํารองมากที่สุด 
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กุดขาวปุน นาตาล ตาลสุม มีความเสี่ยงสูง(รายได รายจายไมเปนตามแผน) เครือขายอาํเภอโพธิ์ไทรมีโอกาสดี
ขึ้นเนื่องจากการไดรับสนับสนุน CF  

 

ขอสั่งการ: 1. มีตัวเลขท่ีตองนํามาคดิใหม คือการบรรจุขาราชการ หลักการคือจะนํามาคิดเปนภาพรวม 
     2. กลางเดือน จะทํา work shop  ปรับแผนการเงินการคลัง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
1.กลุมงานบรหิาร 
 

1. การบันทึกบัญชี เก่ียวกับ คาตอบแทน ฉ. 4 6 7 และการสงงบทดลอง 
1.1 แจงเกีย่วกบักระทรวงฯไดยกเลิกหลักเกณฑ การจายคาตอบแทน ฉ 4 6 7 ลงวันที่ 5เมษายน 2556 และได
ออกหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ฉ 8 9 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 และประกาศรายละเอือดการดําเนินการจาย
คาตอบแทนตามผลงานการปฏิบัติงาน มีผลบังคับใช 1 เมษายน 2556     และไดส่ังการใหจายคาตอบแทน ฉ 4 
6 7 ป 2555   โดยใหจายขาดจากเงินบํารุงหนวยบริการ ตามหนังสือที่ สธ0205.02.5/347  ลงวันที่  25  มีนาคม 
2556   และไดกําหนดผังการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวของใหม จังหวดัไดประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบในการบันทึก
บัญชีของ รพช.รพ.สต.  ในวันที่ 19และ24 เมษายน 2556 เพื่อดําเนนิการและสงงบทดลองที่ปรับปรุงสําหรับ
ประจําเดือน มนีาคม 2556 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 

1.2 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน มนีาคม 2556 หลังมีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีคาตอบแทน 
ฉ.4 ฉ.6 ฉ.7 เมื่อปรับปรุงรายการแลวขอใหทุกหนวยงานนําสงภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 
 
ขอเสนอแนะ  
 1.สําหรับการปรับปรุงผังบัญชีเกียวกับ คาตอบแทน ฉ 4 6 7 ป 2556 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2555 – 
มีนาคม 2556) สวนกลางจะใชขอมูลจากงบทดลอง ตามผังบัญชีใหม รายการ “คาตอบแทนปปจจบุันคางจาย” 
เพื่อประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยบริการ ตอไป 
 2.ขอใหสสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบใหทันตาม
กําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทุกเดือน 
3.ขอใหโรงพยาบาล/สสอ กําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปรผลผิดไปดวย 
4.ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมและขายและลูกขาย 
ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงนั้น 



 9

5.ขอใหควบคมุ กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกบั ระบบขอมูลในการบันทกึบัญชีโดยเฉพาะดานรายได 
ดานลูกหนี้ ทกุสิทธิ ใหมกีารกํากับ ตดิตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทัง้กอนและหลงัการบันทึก
บัญชี ใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
 
2.การเฝาระวังการเงินการคลงั  
         2.1.แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน มีนาคม 
2556 มีผลการประเมินดังนี ้
1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จํานวน 12 แหงคือ     
             - โซน 1 ดอนมดแดง   ตาลสุม   
             - โซน 2 เขมราฐ  กุดขาวปุน โพธ์ิไทร   ศรีเมืองใหม   
             - โซน 3 สิรินธร สําโรง  วารินชําราบ  พิบูลมังสาหาร  
             - โซน 4 เดชอุดม  ทุงศรีอุดม 
             2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดบั 4  คือ 50พรรษา โขงเจียม บุณฑรกิ  และโรงพยาบาล 
ที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ  มวงสามสิบ ตระการพืชผล  
 
ขอเสนอแนะ  
           ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย 
เพื่อหาสาเหตวุายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่
ไดรับจริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กาํกับการใชจายอยาง
เขมงวด 
2.2.รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน มนีาคม 2556  
                   1 แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กนัยายน 2555 เปรียบเทียบกบั มีนาคม 
2556เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการ
ประเมินการเงนิการคลังตนเอง ในการกํากบั ติดตาม การบริหารการเงนิการคลัง 
               จากขอมูลเดือนมีนาคม2556 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทนุสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ 
คือ    
                           โซน 3   วารินชําราบ        - 67.39  ลานบาท 
  โซน 1   50พรรษาฯ        - 38.11   ลานบาท 
                           โซน  2   เขมราฐ              - 25.90  ลานบาท 
   โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก, เขื่องใน, น้ํายนื 
โรงพยาบาลที่มีเจาหนีก้ารคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ  
                           โซน 4  เดชอุดม               80.05  ลานบาท 
                           โซน 3  วารินชําราบ          64.37  ลานบาท 
               โซน 1  50พรรษาฯ       60.22  ลานบาท  
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                           โซน 2  ตระการพืชผล      53.77  ลานบาท  
ขอเสนอแนะ 
           1.ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม มีระบบสอบทาน
หนี้ใหเปนปจจุบัน มีการสอบทานความมีอยูจริงของหนี้สินระหวางเอกสารหนี้กับทะเบียนคุมเจาหนี้กับบัญชี
แยกประเภทเจาหนี้ แตละประเภท 
2.จากขอมูลจะเหน็วาโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน(คาเสื่อมฯ) คงเหลือจํานวนมากและยังไมดาํเนินการ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน รพ.ตระการฯ รพ.วารินฯ รพ.เดชอุดม รพ.พิบลูฯ ขอใหมกีารตรวจสอบ
ยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารงบ
ลงทุนและขอใหทานเรงดําเนินการตามระเบียบพัสดแุละใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับอนุมัต ิ ตามหวง
เวลา ตอไป หามนํางบคาเสื่อมไปใชจายคาใชจายดําเนนิการโดยเดด็ขาด  
          3.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกนั 
          4.จากนโยบายกําหนด ใหสงรายงาน 407 ประจําสัปดาห เพื่อตดิตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบํารุง
โรงพยาบาล จากขอมูลที่ผานมา มีบางแหง ไมตรวจสอบ ขอมูล กอนสง ทําให ขอมูลขาดความนาเชื่อถือ ไม
ถูกตอง ขอใหยึดขอมูลจากงบการเงินเปนหลัก   ใหมีผูตรวจสอบ รับรองขอมูลกอนสง 
 

3.การจัดทําตนทุนบริการ (Unit Cost) 
         ตามที่กระทรวงฯไดกําหนดใหหนวยบริการโรงพยาบาลทุกแหง จัดทําตนทุนบริการตามโปรแกรม
มาตรฐานและไดมีการอบรมเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําตนทุนบริการครบทุกแหงาและกําหนดให
ดําเนินการและสงตนทุน ป2555 ภายใน เดือน เมษายน 2556 นั้น ขอติดตามโรงพยาบาลที่ยังไมสงขอมูล คือ 
รพ.ทุงศรีอุดม และ รพ.นาตาล ขอใหดําเนินการโดยดวน 
 

4.การเรงรัดการเบิกงบประมาณNon Ucป 2556 
แจงเกีย่วกับ กระทรวงฯไดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ Non Ucป 2556 งบภาพรวม งบลงทุน โดยให
ดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รายไตรมาส สําหรับงบดําเนินงานนั้น ไดกําหนดเปาหมาย
การเบิกจาย เปนรายเดือน และถูกกําหนดเปนตวัช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อวดัผูบริหาร ดังนี ้
เดือน เมษายน เปาหมายรอยละ 53 พฤษภาคม เปาหมายรอยละ 62 เดอืน มิถุนายน เปาหมายรอยละ 71 เดือน 
กรกฎาคม เปาหมายรอยละ 80 เดือน สิงหาคม เปาหมายรอยละ 90 และ เดือน กันยายน เปาหมายรอยละ 100 
ตามลําดับ ขอให สสอ.เรงรัด ติดตาม กํากบั การเบิกจายงบประมาณงบดําเนินงานสําหรับคา Internet ของ รพ.
สต.เพื่อเปนฐานการเบิกจายภาพรวมจังหวดัใหเปนไปตามเปาหมายรอยละที่กําหนดรายเดือนตอไป 
 

5.เร่ืองแจงอื่นๆ  
         เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจดัอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพดานการ
วิเคราะหทางการเงินใหกับผูบริหารของโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินตอเนื่องจํานวน 28แหง
ซ่ึงโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดอุบลฯ มจีํานวน 5 แหง ไดแก 50พรรษา ศรีเมืองใหม พิบูลมังสาหาร เขมราฐ 
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โขงเจียม โดยจัดอบรมระหวาง วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวดันนทบุรี โดยมี
กลุมเปาหมายคือ 
 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงินตอเนื่อง แหงละ 1 ทาน 
 2. CFO ของจังหวัดที่มีโรงพยาบาลประสบภาวะวกิฤตทิางการเงินตอเนื่อง แหงละ 1 ทาน 
 หนังสือเชิญประชุม สป.จะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสขุ 
 

 2.1 การประกวด สสอ.,และรพ.สต.ดีเดนระดับจังหวัด 
แผนการออกประกวดสํานกังานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดีเดนระดับ

จังหวดั  ประจาํป 2556 
วัน เดือน ป โซน ภาคเชา ภาคบาย 
14 พ.ค. 56 1 สนง.สสอ.เมือง รพ.สต.ในโซน 1 
15 พ.ค.56 2 สนง.สสอ.โพธ์ิไทร รพ.สต.เปา อ.ตระการพืชผล 
16 พ.ค.56 3 สนง.สสอ.นาเยีย รพ.สต.บัววัด อ.วารินชําราบ 
17 พ.ค.56 4 สนง.สสอ.ในโซน 4 รพ.สต.ในโซน 4 

 
2.2การประชุมวิชาการในมหกรรมวิชาการสุขภาพ: Moving towards the ASEAN Community  

(เครือขายบริการ : มุกศรีโสธรเจริญราชธานี) ระหวางวนัท่ี  21-21 พฤษภาคม 2556   ณ โรงแรมมุกดาหาร 
แกรนด โฮเทล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

1. การนําเสนอผลงานวิชาการ แบงเปน 2 ประเภท คือ การนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) 
และ การนําเสนอดวยโปสเตอร (Poster Presentation) 
 

2. ประเด็นเนื้อหาการนําเสนอ แบงเปน 3 ประเด็น คือ  
 2.1 ประเด็นการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค(Promotion Prevention & Control) 
 2.2 ประเด็นการจัดบริการสุขภาพ (Clinical) 
 2.3 ประเด็นนวัตกรรมสุขภาพ (Innovation) 
 

3. เปาหมายการนําเสนอผลงานวิชาการ 
รวมทั้งเขต 380 คน (อบ. 100 คน, ศก. 90 คน, ยส. 50 คน, อจ. 30 คน, มห 30 คน) 
   เปาหมาย จ.อุบลราชธานี 
   3.1 สนง.สสจ.อบ. 20 คน  
   3.2 รพ.สปส.อบ. 10 คน 
   3.3 ผูสงผลงานวิชาการ 70 คน  (กรณีผูสงผลงานวิชาการไมครบ 70 คน จะพจิารณาให
จนท.  ในสสอ.,รพช.เขารวมประชุม) 
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 4. เงินรางวัลในการนําเสนอ 
         4.1 ผูนําเสนอผลงานวิชาการดวยวาจา (Oral Presentation) จะไดรับเงินรางวัลการนําเสนอทุก
เร่ือง ๆ ละ 500  บาท พรอมเกียรติบัตร 
         4.2 ผูนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster Presentation)จะไดรับเงินรางวัลการนําเสนอทุกเรือ่ง 
ๆ ละ 1,000 บาทพรอมเกียรติบัตร 

        4.3 รางวัลผลงานดีเดน นําเสนอดวยวาจา 3 ประเดน็ ๆ ละ 3 รางวัล  และ นําเสนอดวยโปสเตอร 
3 ประเด็น ๆ ละ 3 รางวลั รวม 18 รางวัลรวมเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลแตละประเด็น กําหนดดงันี้ 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมเกยีรติบัตร 
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000  บาท พรอมเกยีรติบัตร 
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000  บาท พรอมเกยีรติบัตร 
              5. คาใชจาย :คาอาหาร จ.มุกดาหารดําเนินการเบิกจากงบบรหิารจัดการเครือขายบริการที ่10   
คาเบี้ยเล้ียง, คาท่ีพัก, คาพาหนะ : ใหเบิกจากตนสังกดั  

 
 2.3.การตรวจราชการและนิเทศงานของคณะผูตรวจราชการฯ รอบท่ี 2 ประจําป 2556 

ระหวางวันที่  17 - 19  มิถุนายน  2556  
อําเภอท่ีรับการตรวจราชการฯ คือ  
1.1 ทีมผูตรวจราชการฯ : คปสอ.น้ํายืน, รพ.สต.สุขวัฒนา ต.เกาขาม 

1.2 ทีมสาธารณสุขนิเทศก: คปสอ.เขมราฐ, รพ.สต.นาหวา 
 

 จึงขอความรวมมือทุกอําเภอ เรงรัดตรวจสอบผลงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผลงานยังไมถึงเปาหมาย           
ซ่ึงจะตองนําเสนอขอมูลถึงเดือน พฤษภาคม  2556  
 
3.กลุมงานควบคุมโรค 
 

 3.1 รายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา เดือน เมษายน 2556 (รายละเอียดตาม fileช่ือ 
No.1 _decease_ April 2556 ) 

   3.2ผลการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื เดือน เมษายน2556  (รายละเอียดตาม file 
ช่ือ AmpourKemkang _ April 2556) 
   3.3สรุปผลการดําเนินงานวณัโรคเดือน เมษายน2556(รายละเอียดตาม file ช่ือ_TB_April.xls) 
3.4นําเสนอผลการดําเนนิงานวณัโรคเดือน เมษายน2556(รายละเอยีดตาม file _TB_PPt_April 2556) 
 3.5ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานวณัโรคเดอืน เมษายน2556(รายละเอยีดตาม file ช่ือ 
Situation_DHF_(Ampour)April และ file ช่ือ Mooban_DHF_Ampourและ DHF 26052556 
ขอสั่งการ: 1. จางรถแหประชาสัมพันธเร่ืองไขเลือดออก อําเภอละ 1 คัน (ประชาสัมพันธทุกวนั) 
                  2. การผาตัดนิ่ว ใหประสานหนวยงานเอกชนรวมดําเนนิการ 
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4.กลุมงานประกันสุขภาพ 
4.1  ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มีนาคม 2556ขอมูล สปสช. รอยละ 99.943 
ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.99  
4.2การประกวดผลงานดีเดนดานงานลงทะเบียนในระบบหลักประกนัสุขภาพ 
สปสช.ไดเปลี่ยนแปลงระบบการประกวดจากการประกวดรวมระดับประเทศ  แบงรางวัลเปน 3 ประเภทตามขนาด
จังหวดัใหญ กลาง และเล็ก ประเภทละ 3 รางวัลโดยประเมินจากความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเพียง
อยางเดยีว ในปงบประมาณ 2556ไดเปลี่ยนแปลงเปนการประกวดภายในเขต (ทั้งหมด 12 เขต ไมนบัเขต 13รวม
กรุงเทพมหานคร) ใช 4 เกณฑ ไดแก (1) ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (2)ความถูกตองของขอมูล (3) 
การอนุมัติสิทธิ (4) ผลงาน ผลการประกวดในเขต 10จังหวัดอุบลราชธานีไดรับรางวัลดีเดน ประจําป 2556 
4.3 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน   
 
5. กลุมงานสงเสริมสุขภาพไมมีวาระการประชุม 
 
6. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจติ 

งานยาเสพตดิ 
      สรุปผลการบําบัดผูปวยยาเสพติด ประจาํเดือนเมษายน 2556 

1.ระบบสมัครใจ    จํานวน  2,524 ราย    คิดเปน  45.07 %  ดังนี ้
                               1.1 จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4  เดือน  จํานวน    387  คน 
                               1.2 คายบําบัด   หลักสูตร 9  วัน  จํานวน  2,137 คน 
2.ระบบบังคับบําบัด   จํานวน  4,861   ราย   คิดเปน  162.03 % 
3. ระบบตองโทษ     จํานวน    461   ราย 
                     รวมทุกระบบ   จํานวน  7,846   ราย 
ขอสั่งการ:ในการประชุมครั้งตอไปใหรายงานวา..ผลงานที่จังหวัดอุบลราชธานีทําไดเทาไหร และรายงานขอมูลไป
สวนกลางแลวเปนจํานวนเทาไหร พรอมกบัทําSheet แจก อสม. 
 
7. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
    7.1.สํานักงานจังหวัดฝายอาํนวยการ (สคบ.จ.อบ.) โดยคณะอนกุรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวดั
อุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมรณรงคการคุมครองผูบริโภคไทย 2556 ในอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 
น. เปนตนไป ณ  ลานหนาหางสุนีย ถ.ชยางกูรสสจ.อบ ดําเนินการดังนี้ 
              1. ไดรับความอนุเคราะห อสม.จํานวน 50 คน จาก สสอ.เมือง รวมพิธิเปดงานเวลา 10.00-12.00น.   
(ประธาน คือ นายวันชัย สุทธิวรชัย ผูวาราชการจังหวัดอบุลราชธานี) 
 2..รวมจัดนิทรรศการใหความรูแกผูบริโภค  
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       7.2  กําหนดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวดัอุบลราชธานีคร้ังที่ 1 / 2556 
             วันที่ 2 พฤษภาคม  2556  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชมุ 5 (ช้ันใตดิน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

1.สถานพยาบาลที่ยังไมมาตดิตอชําระคาธรรมเนียมประกอบกิจการสถานพยาบาล และตออายใุบอนุญาต
ดําเนินการสถานพยาบาล  

ชําระฯอยางเดยีว   จํานวน  21 แหง( 237 แหง) 
  ชําระฯ และตออายุใบดําเนนิการ จํานวน 35 แหง( 273 แหง) 
 2. ขอให สสอ.และ รพ. อําเภอดังตอไปนี้เรงรัดดําเนินการตรวจสถานพยาบาล และใหสงผลการ
ตรวจสถานทีพ่รอมรูปถายภายในวันที่ 1พฤษภาคม 2556 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานพยาบาล
รายใหม 

อําเภอ ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสถานพยาบาล แบบตรวจ รูปถาย 

เมือง 1 พิมพทองเรืองการพยาบาลและการผดุงครรภ ยังไมสง ยังไมสง 
2 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทยยงยุทธ ธิติเชษฐ

ตระกูล 
ยังไมสง ยังไมสง 

มวงสามสิบ 1 เขมรัศมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ยังไมสง ยังไมสง 
ตระการ
พืชผล 

1 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภวณิศญา  ยังไมสง 
2 เพ็ญ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ  ยังไมสง 

วารินชําราบ 1 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทยอภิรัฐ-แพทย
หญิงศตพร 

 ยังไมสง 

น้ําขุน 1 นิธิศธานีการพยาบาลและการผดุงครรภ ยังไมสง ยังไมสง 
เดชอุดม 1 สุวรรณเนตรคลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ ยังไมสง ยังไมสง 
สวางวีระวงศ 1 นาคนอยคลินกิการพยาบาลและการผดุงครรภ ยังไมสง ยังไมสง 
น้ํายืน 1 ปราณปรียาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ยังไมสง ยังไมสง 

 
3.ขอให สสอ และ รพ ทุกแหง เรงรัดดําเนนิการตรวจเฝาระวังประจําป สถานพยาบาล รานยา รานคา รานชํา และ
ใหสงแบบตรวจมาที่กลุมงาน คบส ภายใน 31 พค 56 เพื่อรวบรวมผลงานนําเสนอในการตรวจราชการ รอบ 2 เดือน 
มิย 56 
 
8. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  
 

              ผลการประกวดหนวยบริการการแพทยฉกุเฉินดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2555รายละเอยีดตามไฟล
EMS.pdf 
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9. กลุมงานประกันสุขภาพ 
8.1การประกวดผลงานดีเดนดานงานลงทะเบียนในระบบหลักประกนัสุขภาพ 
สปสช.ไดเปลี่ยนแปลงระบบการประกวดจากการประกวดรวมระดับประเทศ  แบงรางวัลเปน 3 ประเภทตามขนาด
จังหวดัใหญ กลาง และเล็ก ประเภทละ 3 รางวัลโดยประเมินจากความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเพียง
อยางเดยีว ในปงบประมาณ 2556ไดเปลี่ยนแปลงเปนการประกวดภายในเขต (ทั้งหมด 12 เขต ไมนบัเขต 13รวม
กรุงเทพมหานคร) ใช 4 เกณฑ ไดแก (1) ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (2)ความถูกตองของขอมูล (3) 
การอนุมตัิสิทธิ (4) ผลงาน ผลการประกวดในเขต 10จังหวัดอุบลราชธานีไดรับรางวัลดีเดน ประจําป 2556 
8.2 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน   
 
10. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
10.1งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
- การควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก (ประชาสัมพนัธ  สุมประเมิน ฯลฯ) (แนบไฟล  spot ไขเลือดออก) 
- จัดทําฐานขอมูลกลุม WE CANDO (ทั้งระดับหมูบาน  ตําบล  อําเภอ) 
- ใชบริบทของพื้นที่เปนฐานการเรียนรู (Context base learning : CBL)    
- จัดทําแผนการรับงบตามเกณฑศักยภาพบริการปฐมภูม ิ(Ontop payment)  ป 2556 
        10.2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานีจะออกติดตามการพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ  ระหวางปลาย
เดือนพฤษภาคมถึง มิถุนายน 2556  และจะแจงแผนใหทราบภายในตนเดือนพฤษภาคม 2556 
ขอเชิญกลุมเปาหมายดังตอไปนี้… 
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 
-หมอที่ปรึกษา 1 หมอ 1 รพ.สต.ขนาดใหญ/ศสม. 
-ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดใหญและหวัหนาศูนยสุขภาพชมุชนเมือง 
เขารวมประชมุเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการตดิตามและประเมนิผลการขับเคลื่อนนโยบายหมอที่ปรึกษา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลระยะที่ 2 (1 หมอที่ปรึกษา 1 รพ.สต./ศสม.) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา   
09.00 น.ณ โรงพยาบาล อํานาจเจริญ  โดยแจงเวยีนหนงัสือทางอิเลคทรอนิคไฟลแลว 
 
11. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 11.1 งานพัฒนาคณุภาพบรกิาร 
*ทีมประเมินคณุภาพระบบบริการพยาบาลระดับจังหวดัรวมกับสํานกัการพยาบาล จะออกประเมินคณุภาพระบบ
บริการพยาบาลโรงพยาบาลแมขาย ตามกําหนดการดังนี ้
วันที ่ 1  พฤษภาคม  2556  โรงพยาบาลวารินชําราบ 
วันที ่ 2  พฤษภาคม  2556  โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
วันที ่ 8  พฤษภาคม  2556  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
วันที ่ 9  พฤษภาคม  2556  โรงพยาบาลเขื่องใน 
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11.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
11.2.1 .จัดอบรม นสค. ณ ศูนยฝกอบรมโขงเจียมอําเภอโขงเจียม  ดังนี้ 
นสค. รุนที่ 2 ระหวางวันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2556   
นสค. รุนที่ 3 ระหวางวันที ่ 7  – 10  พฤษภาคม  2556   
นสค. รุนที่4 ระหวางวนัที ่ 14– 17 พฤษภาคม  2556   
นสค. รุนที่ 5 ระหวางวันที ่ 28– 31 พฤษภาคม  2556 
11.2.2 จัดอบรมเวชศาสตรครอบครัว สําหรับแพทยใชทนุ ปที่ 1 เครือขายบริการที่ 10ระหวางวันที ่3– 5
พฤษภาคม  2556 ณ ศูนยฝกอบรมโขงเจียม อําเภอโขงเจยีม  
 
12. กลุมงานทนัตสาธารณสขุ 
 12.1งานทันตสาธารณสุข 
12.1.1 ขอเชิญผูรับผิดชอบโปรแกรมยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี (Sealant Program) ใน รพ. และ สสอ. เขารับการอบรม 
โปรแกรม ผานระบบ E - conference โดยสํานักทันตสาธารณสุข ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30– 12.00 น. 
ณ หองประชมุ2สสจ.อบ.  
12.1.2 ขอเชิญทันตแพทยและทันตาภิบาล เขารับการอบรมการบูรณะฟนเด็กดวยวิธี Smart technique ในวนัที่ 22– 
23 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30– 12.00 น. ณ หองประชมุ รพ.50พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
12.1.3แจงรายชื่อและสถานที่ปฏิบัติงานทันตแพทยคูสัญญา ป 2556   
12.1.4 แจงจัดสรรทันตาภิบาลทุนตําบล ป 2556โดยทั้งนีไ้ดดําเนินการจัดทําสัญญาเรียบรอยแลว อยูในระหวางการ
จัดสงให CUP และหลังจากนั้นขอให CUP ดําเนินการโอนเงินคาการศึกษาให วสส. ภายใน 15 พฤษภาคม2556 
โดยประสานโอนเงินไดที่ อ.รุงอรุณ มือถือ 085-6828920 
              12.2 แผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 
แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา วนัที่ 20 พฤษภาคม 2556 
              12.3 แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. 

• 2 พฤษภาคม 2556 หมูที่ 8 บานสมบูรณ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล 
• 23 พฤษภาคม 2556 หมูที่ 12 บานนาสะแบง ต.กาบิน อ.กดุขาวปุน 

12.4 สรุปผลการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2555 
12.4.1 หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 
12.4.2 รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 
 
13. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
13.1ติดตามการใชงานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด 
13.2 ปญหาการออกรายงานผลงานการตรวจสุขภาพใน JHCIS ไมตรงกับระบบ PROVIS ของจังหวัด 
ดวยพบปญหาจํานวนผลงานการตรวจสุขภาพใน JHCIS ไมตรงกับระบบ PROVIS ของจังหวดั ศูนย IT ได
ดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวา...เกดิจากการที่เจาหนาที่ไมบันทึกขอมูลทันทีเมื่อดาํเนินการตรวจ
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สุขภาพเสร็จ และนําขอมูลนั้นมาบันทกึนานกวา 1 สัปดาหหลังตรวจสุขภาพ และเกินรอบของการสงขอมูล ทําให
ขอมูลนั้น ไมถูกสงออกมาเพราะระบบ จะทําการตรวจสอบ Field date_examวาตองอยูในชวงรอบของการตัดสง
ขอมูล 
           13.3 ศูนย IT กําลังดําเนินการสนับสนุนการเดนิสายระบบเครอืขายเฉพาะบริเวณในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลที่ยังไมมี การติดตั้งระบบดังกลาวจึงขอประชาสัมพันธใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่มีความ
ประสงคใหศนูย IT ไปติดตัง้ระบบใหแจง ความจํานงไดที่ศูนย IT หรือชองทาง Facebook กลุม IT รพ.สต.
อุบลราชธานี 
 
14.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
14.1ไมมีวาระการประชุม  
 
15. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
15.1 สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15ปขึ้นไปจังหวดัอุบลราชธานี click ดูรายละเอียดppt.  Exel 
จากการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปจังหวดัอุบลราชธานี ในป 2556 
        * ภาพรวมจังหวดัทําไดรอยละ 57.42 
        * โซนที่มีการดําเนนิการตรวจคัดกรองไดมากที่สุด คือ โซน 3,4,2 และ 1ตามลําดับ           
 * อําเภอที่ดําเนินการตรวจคดักรอง   ไดมากที่สุด คืออําเภอโขงเจียม รอยละ 92.93 
                                              รองลงมา   คือ อําเภอโพธิ์ไทร รอยละ 87.33 
                                                  และ อําเภอนาเยยีรอยละ 81.55 ตามลําดับ  มีการสงขอมูลครอบคลุมสถานบริการ
ทุกแหง จํานวน 356 แหงคิดเปนรอยละ 99.16   
        * อําเภอที่สงขอมูลยังไมครอบคลุมทุกแหง คือ 
1.อําเภอเมือง ( CMU วัดใต และโรงพยาบาลรมเกลา)   
2.อําเภอตระการพืชผล (รพสต. น้ําคํา ) 
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา... 
มีกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงในภาพรวมจงัหวัดรอยละ 10.18           
        * อําเภอที่มีกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง  มากที่สุด   คือ อําเภอดอนมดแดง รอยละ41.83 
                                              รองลงมา   คืออําเภอตระการพืชผล รอยละ 16.34 
                                               และ มวงสามสิบ รอยละ 16.15  ตามลําดับ กลุมเสี่ยงเบาหวานในภาพรวมจังหวัดรอย
ละ4.88  อําเภอที่มีกลุมเสี่ยงเบาหวานมากที่สุด คือ อําเภอมวงสามสิบ (รอยละ 18.15)รองลงมา คือ อําเภอพิบูลมังสา
หาร (รอยละ 10.78) และอําเภอทุงศรีอุดม (รอยละ 8.19)ตามลําดับ 
ปญหาและขอเสนอแนะ...   
1.การตั้งคาและการใหเงื่อนไขในการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและระดับน้ําตาลกอนบันทึกขอมูล 
2.อําเภอที่มีผลงานต่ําควรควบคุมกํากับการดําเนินงานของหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนทีใ่หเปนไปตามแผนและ
เปาหมายที่ตั้งไว 
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3.ใหทุกอําเภอเรงรัดการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อใหถึงเปาหมายและสงขอมูลใหจังหวัดภายใน 30 มิถุนายน 2556 
 
16.กลุมงานแพทยแผนไทยไมมีวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 
6.1 สาธารณสุขอําเภอ   
 
6.2 โรงพยาบาล 
 

• ผอ.รพ.เขมราฐ–การกระจายกําลังคน  พื้นที่ไดรับสนับสนุนกําลังคนไมเหมาะสมกับงาน บางตําแหนง
อยากไดแตไมได การสงนักเรียนไปเรียนควรสอบถามผูเรียนและความตองการของพื้นที่ดวย เชน เวชกิจ
ฉุกเฉิน 

• นพ.สสจ.อบ    :เห็นดวยกับประเด็นทีน่ําเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
ปดการประชมุเวลา 16.30 น. 
 
   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณ ี เผาผา) 
       กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                    (นางสิริพร  วงศตรี) 
            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
                                                         ประธานการประชุม 
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