
สรปุการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธาน ี

ครั้งที่  6/255๖ 
วันที ่ 2๗  มิถุนายน  2556  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชมุ 1 สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธาน ี
…………………………………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ 
3. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายลําพูน  ฉวีรักษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. ดร.สุภาภรณ์  ศรีธัญรัตน ์  แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
6. นายชัยวิชิต  บุญเทียม  แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
7. นางกาญนาพันธ์ สมหอม  แทนผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 

  อุบลราชธานี 
8. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนา้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
9. นางรําไพ  สุวนาม     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
10. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
11. นางสุภาภรณ์  อุตมัง    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
12. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
13. นายวิโรจน์  เซมรัมย์    หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  
14. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
15. นายวิชิต  พุ่มจันทร ์    หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมลูฐานฯ 
16. นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์    หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
17. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศร ี    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.ลิต  แสงแก้ว     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
23. นพ.ศุภฤกษ์  ศรีคํา    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
24. นพ.อัครภูชิทย์  ผลานันต์    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
25. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
26. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
27. นพ.สุรศักด์ิ  เกษมศิร ิ    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
28. นพ.เจริญ  เสรรีัตนาคร    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
29. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ ์ ผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม 
30. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
31. นพ.นนทพงษ์  ยศวิจิตร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
32. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์ รองผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม 
33. นายอดุลย์  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมือง 
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34. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
35. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอม่วงสามสิบ 
36. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
37. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหล่าเสือโก้ก 
38. นายศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
39. นายประกอบ  ศรศิร ิ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม่ 
40. นายสัมพันธ์  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดข้าวปุ้น 
41. นายณรงค์  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
42. นายไพรัช  จันทพันธ์    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
43. นายธานินทร์  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
44. นายทองอินทร์  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
45. นายประวิทย์  พันธ์จูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
46. นายทนงศักด์ิ  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
47. นายมัธยม  สพัุฒน์    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
48. นายวินัย  แก้วพรหม    สาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
49. นายสุทิน  กมลฤกษ ์    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
50. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม 
51. นายชวน  จันทร์เลื่อน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
52. นายสมบัติ  มลูศร ี    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุ่น 
53. นายชนะ  หอมจันทร ์    ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
54. นางพรทิพย์ สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
55. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง 
56. นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
57. นายสันติ  ศรทัธาพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม่ 
58. นายอานันท์  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
59. นายสันติ  ฝักทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล 
60. นางสาวสุธามาศ  ทณิพัฒน ์   เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
61. นางอรทัย  มุสกิา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
62. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
63. นายจํารัส  พรมบุญ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
64. นายธนศักด์ิ  ธงศรี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
65. นายสากล สทีากุล     ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
66. นายสุทัศน์  สทีน     ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
67. นายวรายุธ  เลิศแล้ว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
68. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 
69. นายไชยา  พรหมเกษ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
70. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม 
71. นายจิตร  มั่งม ี     ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
72. นายทวีศักด์ิ  แพทย์เพียร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
73. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางดารณี  เผ่าผา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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75. นายปัญญาวุธ ไพเราะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางสุชารัตน์  ดวงแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายฯชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นายชัยชาญ  บุญคูณ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางอุษณีย์    เกิดมี          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางทิพวรรณ  โรจน์ศตพงศ์ นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 
84. นางปภัสพร  พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายประพนธ์  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาวภูริดา  พลศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นายประสทิธ์ิ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางพัชราภรณ์  ศิริคณุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางเนติภรณ์  สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายสุรทิน  หมื่นอินทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางจุฬาพร  คํารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายกิตติพศ  ดําบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางชุติมันต์  อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางจิรวัฒน์  สสุิงห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางสาวเสงี่ยมจิตร  สายแสงจพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางสาวนิฤมล  กมทุชาติ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธ์พินิจ   เภสัชกรชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นายสนธยา  การะเกษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางสาวทฤตมน ทองเรืองนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นายอังกูร  แก่นกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
108. นางวิลาวัลย์ หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
109. นายสุรศักด์ิ  สขุสาย    จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน   สสอ.เขื่องใน   
110. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
111. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
112. นายวิระ  พวงจันทร ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
113. นายสมภพ  จนัทร์เกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
114. นายสุพล  การกล้า    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพชืผล 
115. นางบุษยา การกล้า    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
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116. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
117. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
118. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 
119. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.เขมราฐ 
120. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ศรีเมืองใหม่ 
121. นายพงศ์ภณ  ศรสีมบูรณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม่ 
122. นางสาวแพรพิลาส  ผ่องแผ้ว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดข้าวปุ้น 
123. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดข้าวปุ้น 
124. นางลําใย  บุตรศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดข้าวปุ้น 
125. นางยมลภัทร  คลังแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
126. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 
127. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
128. นายกีรติ  เสรมิศร ี              จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
129. นางดวงจิตร  กอมะณี   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 
130. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.สําโรง 
131. นายจิรศกัด์ิ  รกัษ์มณ ี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สําโรง 
132. นายชํานาญ  เหลากลม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สิรินธร 
133. นายมรกต  ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม 
134. นายตรองทรัพย์  สายกนก    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
135. นายวิษณุ  จํารูญพงษ์     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร 
136. นางบรรจง  สร้อยคํา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ 
137. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข     ผอ.รพ.สต.     รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินชําราบ 
138. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ํายืน 
139. นายพรทวี  สุวรรณพรม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เดชอุดม 
140. นายวีระศักด์ิ  อุดมดี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
141. นายพิทักษ์  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.น้ํายืน 
142. นางสาวอรพรรณ์  สานุสันต์  นักวิชาการสาธารณสุข                    สสอ.น้ําขุ่น 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งใหท้ราบ 
 
 ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร รางวัลต่างๆ  

๑.๒ เรื่องจากศาลากลาง 
 - เน้นติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบ DPL ให้ติดตามเรื่องการเซ็นต์สัญญา 

ตลอดจนงบลงทุนปี 2557 
 - ติดตามเรื่องยาเสพติด พบว่ามีปัญหาการรายงานผลการดําเนินงานสู่ส่วนกลางเรื่องระบบสมัคร

ใจ  
 - SP2 ให้ สสอ.ทุกแห่ง ตรวจสอบต่อด้วย 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องตดิตามจากการประชุมครั้งทีผ่า่นมา 
สถานการณก์ารเงนิการคลัง  

• โรงพยาบาลขนาดใหญ ่
การหารายได้กลุ่ม Non Uc รับจริง ปี 2555-2556 พบว่า ตระการพืชผลเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2  

รายได้ IP พบว่าเครือข่ายเดชอุดม,ตระการพืชผล มีความเสี่ยง เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายรวม มีค่า I/E 
ตํ่ากว่า 1 (เมื่อหักงบลงทุน ปี 56) 

เมื่อพิจารณารายจ่ายใช้รวม พบว่า เครือข่ายบริการทุกแหง่มีค่าใช้จ่ายรวมทางบัญชีสูงกว่าแผน คือ ๕๐ 
พรรษาฯ , รพ.ตระการพืชผล, ส่งผลให้ทุนสาํรองติดลบมากขึ้น 
 การบริหารหนี้เก่า ลดลงเฉลีย่ร้อยละ 57.91 ของหนี้เกา่ทั้งหมด ในภาพรวมมีการชําระหนี้เก่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 
 ค่าจ้างชั่วคราว เครือข่าย ๕๐ พรรษาฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (2-3 เดือนต่อเนื่อง) 
 ค่าตอบแทน หว้งเวลา 7 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 55.96 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8 ตามอัตราปกติ 
 LAB  เครือข่ายเดชอุดมก่อหนี้สูงต่อเนื่อง ควบคุมการใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ คงคลังเพิ่มขึ้น 4.34 
เดือน ซึ่งภาพรวมคงคลัง 2.93 เดือน  
สรุป 
 เครือข่ายเขื่องใน ทุนสํารองเพิ่มขึ้น 
 เครือข่ายเดชอุดม มีเงินสดเพิ่ม 31 ลบ. ทําให้ทนุสํารองเพิ่ม 32 ลบ. 
 เครือข่ายวารินชําราบ มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากรายได้กับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
  

• โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 รายได้เปลี่ยนแปลงน้อย พบว่า เครือข่ายอําเภอศรีเมืองใหม่ สิรินธร บุณฑริก มีความเสีย่งเนื่องจากมี
รายได้ทางบัญชีน้อย การหารายได้ Non Uc เครือข่ายอําเภอม่วงสามสิบ   ศรีเมืองใหม ่สําโรง นาจะหลวย มี
ความเสี่ยงสูง เครือข่ายอําเภอน้ํายืนข้อมูลการประมาณการอาจต่ํากว่าความเป็นจริง รายได้ IP เครอืข่ายอําเภอ
ศรีเมืองใหม่ สริินธร น้ํายืน มคีวามเสี่ยงเนื่องจากมีรายได้ทางบัญชีตํ่า 
 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย พบว่า I/E ตํ่ากว่า 1 (เมื่อหักงบลงทุน ปี 56) 
 ค่าใช้จ่ายรวม มีค่าใช้จ่ายจริงเกินแผนที่วางไว้ทุกแห่ง ซึ่งพบว่า เครือข่ายอําเภอสิรินธร เขมราฐ มีความ
เสี่ยง 

การบริหารหนี้เก่า เครือข่ายมีการชําระหนี้เก่า เฉลี่ยร้อยละ 63.31 ของหนี้เก่าทั้งหมด 
ค่าจ้างชั่วคราว เครือข่ายอําเภอสิรินธรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 นอกจากนี้พบว่า เครือข่ายบุณฑริกมีความ

เสี่ยงด้วยเช่นกัน 
ค่าตอบแทน  เครือข่ายอําเภอสําโรง สิรินธร นาจะหลวย น้ํายืน มีความเสี่ยง 
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  ส่วนใหญ่มกีารควบคุมได้ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
LAB  เครือข่ายอําเภอเขมราฐ มมีีปริมาณสงูผิดปกติ และต่อเนื่องจากจากเดือนที่แล้ว คงคลังตํ่ากว่า 3 

เดือน 
สรุป 

1. ทุนสํารองเพิ่มขึ้น ได้แก่เครือข่ายอําเภอน้ํายืน บุณฑริก มว่งสามสิบ 
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• โรงพยาบาลขนาดเล็ก 

ส่วนใหญ่ดีขึ้น การหารายได้ Non Uc พบว่า  เครือข่ายอําเภอ ตาลสุม กุดข้าวปุ้น ทุ่งศรีอุดม มีความ 
เสี่ยงสูง ที่เหลอืมีความก้าวหน้ามากขึ้น  

การหารายได้ IP  เครือข่ายอําเภอดอนมดแดง โพธ์ิไทร ทุ่งศรีอุดม มีความเสี่ยง 
เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย พบว่าดีขึ้นทุกอําเภอ ยกเว้น เครือข่ายอําเภอโพธิ์ไทรมีมากกว่า 

เนื่องจากมีการเติมเงิน CR  
 ค่าใช้จ่ายรวม พบว่า เครือข่ายกุดข้าวปุ้น มีความเสี่ยงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทางบัญชีสูง 
 การบริหารหนี้เก่า  มีการชําระหนี้เก่าร้อยละ 39  
 ค่าจ้างชั่วคราว ทุกแห่งมีการใช้จ่ายเป็นลูกจ้างชั่วคราวเกินแผน 
 ค่าตอบแทน เครือข่ายอําเภอกุดข้าวปุ้น โพธ์ิไทร มีการจา่ยค่าตอบแทนเกินแผนที่วางไว้ และพบว่า 
เครือข่ายดอนมดแดง ตาลสุม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓-๔ น้อยผิดปกติ ในขณะทีค่่าใช้จ่ายทางบัญชีมาก 
 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  เครือข่ายอําเภอนาตาล และ โขงเจียม มีความเสี่ยง เนื่องจากก่อหนี้มาก 
 LAB  สามารถควบคุมได้ดีขึ้น 
สรุป 
 ทุนสํารองมีความเป็นบวก คือ เครือข่ายอําเภอทุ่งศรีอุดม เครือข่ายอ่ืนๆมีความเสี่ยง 

• สถานการณ์ลูกข่าย จากการตรวจเยี่ยมพบว่า... 
๑.แผนการเงินการคลังไม่ได้มาจาก รพ.สต. โดยตรง 
๒.มีการบริหารรายจ่าย ไม่ใช่บริหารรายได้ ทําให้ใช้เงินเกิน 
๓.ไม่สามารถระบุได้ว่า รพ.สต.รับเงินโอนจากหมวดใด 
4.ขาดการประชุม การเฝ้าระวัง 

แนวทางการแก้ไข 
1. เครือข่ายทุกแห่งประชุมเตรียมการจัดทําแผนการเงินการคลังปีงบประมาณ 2557 

ข้อสั่งการ : ตรวจสอบข้อมลูลกูจ้างชั่วคราว รพ.๕๐ พรรษามาวชิราลงกรณ ์
  

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องแจง้การประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศนูย์วิชาการ 
 
1.รพศ.สรรพสทิธปิระสงค ์
 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลของรพศ.สรรพสทิธปิระสงค ์
 
มต:ิ เหน็ชอบตามทีเ่สนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานตา่งๆในสาํนกังานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธาน ี
  
กลุ่มงานบรหิาร 
 
1.การส่งงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจําเดือน เมษายน 2556 (ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่
เวป hfo56.cfo.in.th) หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ  
           โซน 1     - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งไม่ครบ  เขื่องใน 

- สสอ. ไมส่่ง  สสอ.ตาลสุม                
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           โซน 2     - แม่ข่ายไม่ส่งงบ รพ.นาตาล 
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ ตระการพืชผล, เขมราฐ   
- สสอ.  ส่งครบ 

           โซน 3     - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไมค่รบ โขงเจียม, สําโรง, พิบูลมงัสาหาร, สว่างวีระวงศ์, 
                ไม่ส่ง นาเยีย  
                         - สสอ.ไม่ส่ง พิบูลมังสาหาร 
            โซน 4    - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไมค่รบ บุณฑริก, นาจะหลวย, น้ํายืน             

- สสอ. ครบ  
ข้อเสนอแนะ  
 1.ขอให้ สสอ. รพช. ติดตาม กํากับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดําเนินการส่งงบให้ทัน
ตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทุกเดือน 
          2.ขอให้โรงพยาบาล/สสอ กําชับผู้เกี่ยวข้องให้มกีารสอบทานข้อมูลบญัช ี ใหเ้ป็นไปตามคุณภาพ/ผัง
รายการบัญชี ก่อนส่งงบประจําเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลใหก้ารแปรผลผิดไปด้วย 
          3.ใหม้ีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูก
ข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น 
          4.ขอให้ควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้าน
รายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มกีารกํากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการ
บันทึกบัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ 
2.การเฝา้ระวงัการเงนิการคลัง 
          2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงนิการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดบั ประจําเดือน 
เมษายน 2556 มีผลการประเมินดังนี้  
                     1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จํานวน 12 แห่ง คือ     
              - โซน 1  ดอนมดแดง   ตาลสุม   
             - โซน 2  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น  โพธ์ิไทร    ศรีเมืองใหม่   
             - โซน 3 สริินธร  สําโรง วารินชําราบ  พิบูลมังสาหาร   
             - โซน 4 เดชอุดม  ทุ่งศรีอุดม 
          2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4  คือ 50พรรษา  โขงเจียม บุณฑริก  และโรงพยาบาลที่มี
ความเสี่ยงระดับ 3 คือ    ม่วงสามสิบ  ตระการพืชผล  
ข้อเสนอแนะ  
           ขอใหโ้รงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 
เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจํานวนเงินที่ได้รับ
จริงสอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กํากับการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
แผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด   
           2.2.รายงานสถานะการเงนิ ประจําเดือน เมษายน 2556  
               แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ เมษายน 
2556 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสาํรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจําเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมี
การประเมินการเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง 
              จากข้อมูลเดือน เมษายน 2556 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียง
ตามลําดับ คือ    
                     โซน 3   วารินชําราบ        -50.66  ล้านบาท 
  โซน 1   50พรรษาฯ         -38.03  ล้านบาท 
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                     โซน 2   ตระการพืชผล      -20.83  ล้านบาท 
                และโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปน็บวก คือ  บุณฑริก, เขื่องใน , น้ํายืน 
 
ส่วนโรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สดุเรียงตามลําดับ คือ  
                      โซน 4  เดชอุดม              81.38  ลา้นบาท 
   โซน 3  วารินชําราบ         64.06  ล้านบาท 
             โซน 1  50พรรษาฯ         61.59  ล้านบาท  
                      โซน 2  ตระการพืชผล       58.45  ล้านบาท  
ข้อเสนอแนะ 
           1. ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สนิอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มรีะบบสอบทาน
หนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุม
เจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ 
            2. จากข้อมูลจะเหน็ว่าโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) คงเหลือจํานวนมากและยังไม่ดําเนินการ 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ ่เช่น รพ.ตระการฯ รพ.วารินฯ   รพ.เดชอุดม รพ.พิบูลฯ ขอใหม้ีการตรวจสอบ
ยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมี
วัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และขอให้ทา่นเร่งดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จา่ยเงินตามแผนรายการที่ได้รับ
อนุมัติ ตามห้วงเวลา ต่อไป หา้มนํางบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินการโดยเด็ดขาด  หากมีเงินเหลือ
จ่ายงบลงทุนและต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขอนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดําเนินการ 
           3. ขอให้โรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มี
กระบวนการการมีส่วนร่วมทกุส่วนในการวางแผนแก้ไขปญัหาร่วมกัน 
           4. จากนโยบายกําหนด ให้ส่งรายงาน 407 ประจําสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงิน
บํารุงโรงพยาบาล จากข้อมูลที่ผ่านมา มีบางแห่ง ไม่ตรวจสอบ ข้อมูล ก่อนส่ง ทําให้ ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 
ไม่ถูกต้อง   ขอให้ยึดข้อมูลจากงบการเงินเป็นหลัก   ใหม้ผีู้ตรวจสอบ รบัรองข้อมูลก่อนส่ง 
3.เรง่รดัการเบกิจ่ายงบดาํเนินงาน Non - Uc 2556 
        ตามท่ี สสอ.ทกุแห่งได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงาน DHS แห่งละ 200,000บาท นั้น ขอ
แจ้งผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
        จากผลการเบิกจ่ายอําเภอที่วางฏีกาเบิกตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบดําเนินงานที่กําหนด(53%) 
เรียงลําดับตํ่าสุด ดังนี้ สสอ.ทุง่ศรีอุดม ศรีเมอืงใหม่ โขงเจยีม สําโรง เหล่าเสือโก้ก บุณฑริก ดอนมดแดง ตาลสุม 
โพธ์ิไทรและนาตาล  
        ขอให้สสอ.เร่งรัด กํากับ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เดือน พฤษภาคม 2556 เท่ากับ 62% 
เดือน มิถุนายน เท่ากับ 71% เดือนกรกฏาคม เท่ากับ 80% เดือน สิงหาคม เท่ากับ 90%และกันยายน เท่ากับ 
100% 
4. การกรอกขอ้มูลบุคคล (ขา้ราชการ/ลกูจ้างประจํา) เพื่อเตรียมเบกิเงินเดือนจา่ยตรง  
         ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งให้ สสอ.รพช.กรอกข้อมูลตามตารางที่กําหนด เพื่อจัดทําฐานข้อมูลการเบิกเงินเดือน 
คา่จ้างประจํา ตามโครงการเบิกจ่ายตรง  เพื่อรวบรวมส่งให้ กลุ่มคลงัและพัสดุ สป.นั้น ขณะนี ้ ล่วงเลยเวลา 
ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ดําเนินการ ขอใหก้รอกข้อมูลต่างๆตามแบบฟอร์มที่กําหนด แล้วส่งให้จังหวัดเป็น File 
โดยส่งทาง Mail รับ-ส่งข้อมูล หรือ ศูนย์เฝ้าระวัง ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
 
2. กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสขุ 
 
 2.1 การตรวจราชการและนิเทศงานของคณะผูต้รวจราชการฯ รอบที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖   
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ระหว่างวันที่  ๔-๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  อําเภอที่รับการตรวจราชการฯ คือ  
          ๑.คปสอ.น้ํายืน, รพ.สต.สุขวัฒนา ต.เก่าขาม 
          ๒.คปสอ.เขมราฐ, รพ.สต.นาหว้า ต.หนองสิม  
***๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. สสจ.อบ. นําเสนอภาพรวมจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑  
                          ผู้เข้าร่วมรับการตรวจราชการ : ผู้บริหาร, หน.กลุม่งาน สสจ.,สสอ., ผอ.รพช. นว.ทุกท่าน 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. แยกกลุ่มให้ข้อมลูดังนี้  
เวลา ๑๒.๓๐ น.          ออกเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ดังนี้ 
                              ทีม ๑ ผู้ตรวจเป็นประธาน รพสต. สุขวัฒนา , คปสอ. น้ํายืน 
                              ทีม ๒ ผู้ช่วยผู้ตรวจเป็นประธาน รพ.สต.นาหว้า , คปสอ. เขมราฐ 
                              ทีม ๓ ประธานคณะตรวจราชการ คณะที่๑.๑ การพัฒนาระบบปฐมภูมิ รพ.สต.กอก  
อ.เขื่องใน  
***๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
          สรุปผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๖ รพศ. เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป 
                             เชิญผู้บริหาร, หน.กลุ่มงาน, สสอ., ผอ. รพช.ทุกท่าน รับฟังสรุปผลการตรวจราชการ 
2.2 R to R ครั้งที่ ๖ หัวข้อ ร่วมสร้างวัฒนธรรม R to R สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน จัดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศนูย์การประชุม อิมแพค ฟอรัม่ เมืองทองธานี ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียน /ชําระเงิน 
๒,๕๐๐ บาท/คน ภายใน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ http:// r2r.hsri.or.th สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินบํารุง
2.3 การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๕๖ จัดขึ้นที่ รร. พลูแมนจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ ๑๑ -๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ลงทะเบียนทาง เว็บไซด์ www.moph.go.th ได้ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปิดรับชําระเงินวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (รับเพียง ๔,๐๐๐ คน) ไมร่บั
ลงทะเบียนหน้างาน 

 
3.กลุ่มงานควบคุมโรค 
 
   3.1 รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
ไฟล์ Situation decease_ 2556.pdf 
 
๔.กลุ่มงานประกนัสขุภาพ 
   ๔.๑  ความครอบคลุมการมหีลักประกันสขุภาพเดือนเมษายน 2556 
 ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.937 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.99 
                 ๔.๒  จํานวนบคุคลผูม้ีปัญหาสถานะและสทิธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และ รายเดือนรายละเอียด
ตามไฟล์ NO.1_Prakan 
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ก๕.กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
             งานยาเสพติด  
๕.1 ผลการประกวดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ปีที่ ๓ (TO BE NUMBER 
ONE IDOL รุ่นที่ ๓)   
              ๑.๑   ผลการประกวดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ปีที่ ๓ (TO BE 
NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๓)  ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานี  คือนายกิตติคุณ คําเพราะ (โฟกัส) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีสากล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี  ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ปีที่ ๓ ระดับประเทศ และรางวัล
พิเศษขวัญใจ AJ  จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
เป็นยุวทูต TO BE NUMBER ONE ถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดปี ๒๕๕๖  
 
๕.๒ ผลการบาํบดัรกัษาผู้เสพ/ผูต้ดิสารเสพตดิ ประจาํเดือน เมษายน ๒๕๕๖ 

๑. ระบบสมัครใจ  เปา้หมาย ๕,๖๐๐ ราย 
ดําเนินการได้   ๔,๒๑๖ ราย    คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๒๙  รายละเอียดดังนี้ 
๑.๑  จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสตูร ๔  เดือน  จํานวน  ๖๐๑  ราย 
๑.๒  ค่ายบําบัด   หลักสูตร ๙  วัน  จํานวน ๓,๖๑๕  ราย 

          ๒.  ระบบบงัคบับาํบดั เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย 
               ดําเนินการได้    ๕,๓๒๐   ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  เกินเป้าหมาย  จํานวน ๒,๓๒๐ ราย  
 ๓.  ระบบตอ้งโทษ (ไม่มีเป้าหมาย) 
               ดําเนินการได้      ๕๕๒   ราย   
                   รวมทุกระบบ   จํานวน  ๑๐,๐๘๘ ราย 
 
6. กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
งานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลติภณัฑ์และบริการสุขภาพ 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงพยาบาล   สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  จะเข้าตรวจอนุญาตการขอเพิ่มบริการแผนกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาล
เอกชนร่มเกล้า อุบลราชธานี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556  

2. ขอให้ สสอ. และ รพ ทุกแห่ง เร่งรัดดําเนินการตรวจเฝ้าระวังประจําปี สถานพยาบาล ร้านยา ร้านค้า 
ร้านชํา และให้ส่งแบบตรวจมาที่กลุ่มงาน คบส. ภายใน 31 พ.ค. 56 เพื่อรวบรวมผลงานนําเสนอในการตรวจ
ราชการ รอบ 2 เดือน มิ.ย. 56  

3. กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข จะจัดประชุมระดมสมองในโครงการศึกษาการบูรณาการข้อมูลของร้านยาและสถาน
บริการของรัฐเพื่อเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในพื้นที่  ในวันอังคารที่  4 
มิถุนายน  2556  เวลา 08.30-16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

 

งานอาหารปลอดภัย 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    จะจัดประชุมเครือข่ายผู้ตรวจประเมินสถานที่/

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร   ในวันพฤหัสบดีที่   6  มิถุนายน    2556   ณ ห้องประชุม 1 (ช้ัน 3)  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย    เครือข่ายผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
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จากวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    และผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์จีเอ็มพี (GMP กฎหมาย)  ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีและวารินชําราบ   จํานวน  100  คน 
เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามเกณฑ์จีเอ็มพี  (GMP  กฎหมาย) / 
รับทราบประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร   และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาวกัลยาณี  ดีประเสริฐวงศ์  นักวิชาการอาหารและ
ยา  ชํานาญการพิเศษ  (ข้าราชการบํานาญ)  มาเป็นวิทยากรในการประชุม 

 

งานเวชภณัฑ์ 
๑. เตรียมรับการนิเทศงานเภสัชกรรมไขว้จังหวัด   ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านเภสัชกรรม  จัดให้มีการนิเทศงานเภสัชกรรมไขว้จังหวัด ประจําปี 2556  จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาล 
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  เตรียมข้อมูลต่างๆ  รับการนิเทศจากจังหวัดอํานาจเจริญ   และขอเชิญหัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับทีมนิเทศ   ในวันที่ 30  พฤษภาคม   2556  เวลา 
08.00 น. – 16.00 น. 

2.  โรงพยาบาลที่ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนค่ายาและวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และลดการสํารองในโรงพยาบาล และมีต้นทุนค่ายา เฉลี่ยลดลง (ร้อยละ 10) 
จํานวน 15 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 68.18 จากจํานวนสถานบริการทั้งหมด 22 แห่ง  และมีต้นทุนค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลี่ยลดลง (ร้อยละ 10)  จํานวน 12 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 54.54 จากจํานวน 
สถานบริการทั้งหมด 22 แห่ง    
 
7. งานบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน  
 
              ไมม่ีวาระการประชุม 
 
๘. กลุ่มงานสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 
 

    ไม่มีวาระการประชุม 
 
๙. กลุ่มงานพฒันาทรพัยากรบุคคล 
 
      ๙.1 อบรมนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี  

รุ่นที่  6  วันที ่ 4-7  มิถุนายน 2556 
รุ่นที่  7  วันที ่ 11-14  มถินุายน  2556 
รุ่นที่  8  วันที ่ 18-21  มถินุายน  2556 
รุ่นที่  9  วันที ่ 25-28 มิถนุายน  2556 

 
ข้อสั่งการ : ตดิตามและประเมินผลด้วยว่าอบรมไปแล้วเปน็อย่างไรใหศ้ึกษาเชิงคณุภาพต่อ ขอดหูลกัสตูร
การอบรม นสค. 
      
 
 

   
 

   
  
 



 12

1๐. กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 
 
 งานทันตสาธารณสุข 

รายงานผลการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของทันตแพทย์และทันตาภิบาลจบใหม่ ปี ๒๕๕๖  
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๑. วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๖ ประชุมการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ

เพชร ณ ห้องประชุมลายทองบอลูม เอ โรงแรมลายทอง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและครู
อนามัย ๕๐ (เป้าหมายอย่างน้อยอําเภอละ ๑ แห่ง) จนท.ผู้รับผิดชอบจาก สสอ./รพช.และรพ.สต. รวม
ทั้งสิ้น ๑๘๐ คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 
- รายงานผลการส่งรายงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กวัยเรียนและเยาวชน   
- มีน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์  ร้อยละ ๖.๓๐ 
- ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ร้อยละ ๕.๘๐ 
- ค่อนข้างผอมและผอม ร้อยละ ๒.๙๘ 
- เริ่มอ้วนและอ้วน  ร้อยละ  ๕.๑๔ 
- ส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๒ 
- รูปร่างสมส่วน ร้อยละ ๘๕ 

งาน พอ.สว. 
ตามท่ีมูลนิธิ พอ.สว.ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทําโครงการศัลยกรรมตกแต่ง

แก้ไขความพิการแต่กําเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ในการนี้ งาน พอ.สว.ได้ขอความร่วมมือให้ทุก
อําเภอสํารวจข้อมูลผู้ประสบสภาวะปัญหาดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีอําเภอที่ส่งรายชื่อ ดังนี้ 
เมือง ตาลสุม ดอนมดแดง ตระการพืชผล วารินชําราบ เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม บุณฑริก รวมผู้พิการจํานวน ๔๘ ราย 
แผนปฏบิตัิงานเดือนมิถุนายน 
๑. แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 

- ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ หมู่ที่ ๒๐ บ้านแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม 
- ๒๗ มิถนุายน ๒๕๕๖ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าข่า ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ 

๒. แผนออกให้บรกิารทันตกรรมในเรือนจํา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
สรปุผลการดําเนนิงาน เดือนพฤษภาคม   
๑. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่  
๒. รถทันตกรรมเคลื่อนที่  
 
1๑. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ               
                  ไม่มีวาระการประชุม 
 
1๒. งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ 
 
รายงานความก้าวหน้าการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู ปี ๒๕๕6  

เป้าหมาย ผลงานสะสม สิ้นปี 2557  ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80 
ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  25 พฤษภาคม 2556   ร้อยละ 72.12 
อําเภอที่มีผลการดําเนินงานสูงสุดคือ  อ.ดอนมดแดง เดชอุดม เมือง ตามลําดับ 
อําเภอที่มีผลงานต่ําสุดคือ น้ํายืน  ร้อยละ 48.2  
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การดาํเนินงานโครงการตรวจงานมะเร็งตบัและท่อน้ําด ี  
• รายงานผลการดําเนินงานให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โครงการตรวจคัด 

กรองมะเร็งตับและท่อน้ําดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 มีการดําเนินงานตรวจอัลตร้า
ซาวด์ 6,302 ราย  พบปกติ 2,959 ราย    ผิดปกติ 3,489 ราย  

• กรณีผิดปกติ   สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและท่อน้ําดี  (dilate duct ,  liver mass)จํานวน  
73 ราย   ระหว่างการตรวจยืนยันโดยรังสีแพทย์ 20 ราย (เขื่องใน)   และได้รับการตรวจยืนยันโดยรังสีแพทย์ 
53 ราย   ซึ่งใน 53 ราย ส่งInvestigate แล้วพบว่าเป็นมะเร็ง  จํานวน 6 ราย  อยู่ระหว่างการติดตาม
ผลการรักษา 6 ราย   

• การดูแลต่อเนื่อง     
o กลุ่มมะเร็ง 6 ราย ได้รับการผ่าตัด 2 ราย (ตระการ , โพธ์ิไทร )   ผ่าตัดและได้รับยา 

เคมีบําบัดหลังผ่า 1 ราย ( กุดข้าวปุ้น ) ผ่าตัดแล้วให้เคมบํีาบัดต่อ 1 ราย ( ศรีเมืองใหม่ )  รักษาตามอาการ 1 
ราย ( พิบูลมังสาหาร )  เสียชีวิต 1 ราย ( นาเยีย )     

o ระหว่างติดตามผลการรักษา  6  ราย (ผล  CT / MRI  เป็น CHCA ) ส่งพบศัลยแพทย ์
(ดอนมดแดง , 50 พรรษามหาวชิรงลกรณ,เขมราฐ, ม่วงสามสิบ,สําโรงเขื่องใน) 

• ตารางการออกให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556  
    4  มิถุนายน  2556   รพ.น้ําขุ่น 
  11  มิถุนายน  2556   รพ.ทุ่งศรีอุดม 
  18  มิถุนายน  2556   รพ.ทุ่งศรีอุดม 
  2  กรกฎาคม  2556   รพ.วารินชําราบ 
  9  กรกฎาคม  2556   รพร.เดชอุดม 

• การฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการตรวจอัลตร้าซาวด์สําหรับแพทย์  ขอ 
เรียนเชิญแพทย์ประจํา เข้าร่วมอบรมวิชาการและเข้ารับการฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและ ท่อ
น้ําดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารบําบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 ในวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2556 โดย วันที่ 24 มิถุนายน 2556 อบรมวิชาการการตรวจอัลตร้า
ซาวด์ เลือกวันอบรมการฝึกปฏิบัติจํานวน 1 วัน ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2556 ส่งรายชื่อให้กลุ่ม
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.อบ. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 
 
1๓. งานพฒันารปูแบบบรกิารสุขภาพ 
 

๑. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจังหวัดอุบลราชธานี  
จากการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จังหวัดอุบลราชธานี ในปี ๒๕๕๖ ภาพรวมจังหวัดทํา
ได้ร้อยละ ๖๔.๒๖ โซนที่มีการดําเนินการตรวจคัดกรองได้มากท่ีสุด คือ โซน ๔,๒,๑ และ ๓ ตามลําดับ   อําเภอ
ที่ดําเนินการตรวจคัดกรองได้มากที่สุด คือ อําเภอโขงเจียม (ร้อยละ ๙๔.๓๑)  รองลงมา คือ อําเภอดอนมดแดง 
(ร้อยละ ๙๑.๒๘) และ อําเภอโพธิ์ไทร(ร้อยละ ๘๙.๐๙) ตามลําดับ  มีการส่งข้อมูลครอบคลุมร้อยละ ๙๙.๔๔ 
ยกเว้น ร.พ.เอกชน ยังไม่มีข้อมูล    

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในภาพรวมจังหวัดร้อยละ ๙.๙๙  อําเภอที่มี
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงมากที่สุด คือ อําเภอดอนมดแดง (ร้อยละ ๒๘.๒๑) รองลงมา  อําเภอตระการพืชผล 
(ร้อยละ ๑๖.๐๑) และ อําเภอม่วงสามสิบ (ร้อยละ ๑๕.๑๒) ตามลําดับ ส่วนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในภาพรวม
จังหวัดร้อยละ ๔.๗๖  อําเภอที่มีกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมากที่สุด คือ อําเภอม่วงสามสิบ (ร้อยละ ๑๖.๕๕) รองลงมา 
คือ อําเภอวารินชําราบ (ร้อยละ ๘.๒๕) และอําเภอพิบูลมังสาหาร (ร้อยละ ๗.๙๗) ตามลําดับ 
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ข้อเสนอแนะ    
๑.ทุกอําเภอควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ IT เช่น จํานวนผู้ป่วย/กลุ่ม
เสี่ยงข้อมูลไม่ตรงกับอําเภอ 
๒.อําเภอที่มีผลงานต่ําขอให้เร่งรัดการดําเนินงานและกรอกข้อมูลส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๐ เนื่องจากเป็นเดือน
สุดท้ายในการส่งข้อมูลกระทรวง หากพ้นกําหนดนี้จะไม่ได้รับการจัดสรรเงิน PP 
 
      ๒.  สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี  

ปี ๒๕๕๔+๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการคัดกรองด้วยสตริปผิดปกติ ๒๑,๑๓๗ คน (ร้อยละ 
๓.๒๙) และได้เอ็กซเรย์ KUB digital จํานวน ๑๖,๒๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๒ พบผิดปกติ ๑,๙๗๗ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๔ พบนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจํานวน ๑,๐๒๙ คน (ร้อยละ ๕๒.๐๕) สงสัยนิว่ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ จํานวน ๔๒๘ คน (ร้อยละ ๒๑.๖๕) อ่ืนๆ (นิ่วในถุงน้ําดี,กระดูกสันหลังคด/แข็ง)จํานวน ๕๒๐ 
คน (ร้อยละ ๒๖.๓)   

 

ข้อสั่งการ:  1. เรื่องนิ่ว ยกใหก้ลุ่มงาน NCD ไปดาํเนินการต่อ 
               
๑๔.กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
 
               ไม่มีวาระการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ 
 
6.1 สาธารณสุขอําเภอ   

• ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจะดําเนินประกวดหน่วยบริการสาธารณสุขดีเด่นประเภท 
รพ.สต.และ สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 กรรมการประกวด 
จํานวน 12 คน 

                    
6.2 โรงพยาบาล ไม่ม ี
 
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผ่าผา) 
        กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                               (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
             หัวหนา้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                              ประธานการประชุม 
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