
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  8/2556 
วันท่ี  2  กันยายน 2556  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค 
3. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นางจิรังกูร  ณฐัรังษี  แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี 

  อุบลราชธานี 
8. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
9. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
10. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
11. นางสุภาภรณ  อุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
12. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
13. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
14. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
15. นายวชิิต  พุมจนัทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
16. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉกุเฉิน 
17. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศร ี    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 5o พรรษา  

                                                                                    มหาวชิราลงกรณ 
18. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
19. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
20. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
21. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
22. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
23. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
24. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
25. นพ.พัฒนา  ตนัสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
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26. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
27. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
28. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
29. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
30. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
31. นพ.นนทพงษ  ยศวิจติร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
32. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ รองผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
33. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอเมือง 
34. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
35. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
36. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
37. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
38. นายศวิาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
39. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
40. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
41. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
42. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
43. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
44. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
45. นายทนงศกัดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
46. นายมัธยม  สุพัฒน     สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
47. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
48. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
49. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
50. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
51. นายสมบัติ  มลูศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
52. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
53. นางพรทิพย สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
54. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง 
55. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
56. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
57. นายอานนัท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
58. นายสันติ  ฝกทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล 
59. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนกังานธรุการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน 
60. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
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61. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
62. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
63. นายธนศักดิ์  ธงศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
64. นายสากล สีทากุล     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
65. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
66. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
67. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 
68. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
69. นายสุวิทยชัย  ทองกูล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
70. นายจิตร  มั่งม ี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายนื 
71. นายทวีศักดิ์  แพทยเพยีร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
72. นายปรีชา  ทองมูล    นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางดารณี  เผาผา  เจาพนกังานทนัตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นายชัยชาญ  บญุคูณ          นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นางอุษณยี    เกิดมี             นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางเยาวลักษณ  โภคละทวพีงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางสาวภูริดา  พลศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางสาวเสาวลกัษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางเนตภิรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นายสุรทิน  หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายกิตติพศ  ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางจิรวัฒน  สุสิงห พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางสาวเสงี่ยมจิตร  สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นายเอกชยั  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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96. นางสาวนิฤมล  กมุทชาต ิ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ   เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางสิริพร  แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายสนธยา  การะเกษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางสาวรุงรัตน  พละไกร  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางสาวทฤตมน ทองเรือง  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางสาวมะลวิรรณ มานะ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
105. นางวิลาวัลย หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
106. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   สสอ.เขื่องใน   
107. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
108. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
109. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
110. นายสมภพ  จนัทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
111. นายสุพล  การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพชืผล 
112. นางบุษยา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพชืผล 
113. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
114. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
115. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 
116. นางสาวรัตชพร  กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.เขมราฐ 
117. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา นกัวิชาการสาธารณสุข                 รพ.ศรีเมืองใหม 
118. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม 
119. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
120. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข   .รพ.กุดขาวปุน 
121. นางลําใย  บุตรศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 
122. นางยมลภัทร  คลังแกว   นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
123. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 
124. นส.ธิดารัตน รวมธรรม   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
125. นายกีรติ  เสรมิศรี             จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
126. นางดวงจิตร  กอมะณ ี   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 
127. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.สําโรง 
128. นายจิรศักดิ์  รักษมณ ี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สําโรง 
129. นายชํานาญ  เหลากลม     นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สิรินธร 
130. นายมรกต  ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม 
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131. นายตรองทรัพย  สายกนก นกัวิชาการสาธารณสุข     รพ.โขงเจียม 
132. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร 
133. นางบรรจง  สรอยคํา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ 
134. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข     ผอ.รพ.สต.     รพ.สต.เพียเภา อ.วารินชําราบ 
135. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ํายืน 
136. นายพรทวี  สุวรรณพรม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เดชอุดม 
137. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ทุงศรีอุดม 
138. นายพิทกัษ  บตุรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.น้ํายืน 
139. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต  นักวิชาการสาธารณสุข                      สสอ.น้ําขุน 
140. นางชุติมันต  อินญาพงษ     จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน .รพ.นาเยยี 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
 

 1.1 ขอชื่นชมและยนิดีกับบคุคลที่ไดรับรางวัลในวันนี ้
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2557  นโยบายเหมือนเดิม โดยเฉพาะกลยทุธ 

หมูบานจดัการสุขภาพ ตองดําเนินการอยางจริงจังและตองเปนจริง 
 1.3 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน จะตรวจเยีย่มพื้นทีจ่ังหวดัอุบลราชธานี ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อ
ติดตามการใชงบประมาณ UC, PP, OP, กองทุนตางๆ ขณะนี้อําเภอตองทบทวนงบคาเสื่อม ตั้งแตปงบประมาณ 
2553-2555 แยกรายแฟม ถามีเงินเหลือจาย ตองผานการอนุมัติของ คปสอ.เพื่อนําไปใชจายอืน่ๆ  
   1.4 ขอมูล 21 แฟมมีปญหาเรื่องคุณภาพขอมูล เร่ิม 1 ตุลาคม 2556 และทุกวันที่ 25  ของเดือนตองมี
การรายงาน 
   1.5 เร่ืองจากศาลากลาง 
  - แจงรายชื่อหวัหนาสวนราชการที่เกษยีณอายุราชการ 
  - คลังจังหวดัรายงานความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา  
  ไมมีวาระตดิตาม 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธาน ี
 แจงการเปลี่ยนแปลง การใหบริการรักษาพยาบาล ณ จดุบริการผูปวยนอก(OPD)   
2. ศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธาน ี

แจงการลงพื้นที่สํารวจขอมูลสุขภาพจิต จาก โรงพยาบาลจิตเวช จ.นครพนม 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
1.กลุมงานบรหิาร 
1.1 การสงงบทดลอง 
         ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือนกรกฎาคม2556 (สงภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่Web: 
hfo56.cfo.in.th) หนวยงานที่ สง/ยังไมสง/สงงบทดลองไมครบ/งบไมสัมพันธ (ตามตารางสรุปการสง.xlsx) 
           ทุกโซน     -แมขาย รพ.สงครบทุกแหง 
                            -แมขาย รพ. งบไมสัมพนัธ  พิบูลมังสาหาร และบุญฑริก 
                            -สสอ. สงครบทุกแหง 

                            -สสอ. งบไมสัมพันธ  เขื่องใน และวารนิชําราบ               

           โซน 1      - ลูกขาย (รพ.สต.)  สงครบ  
           โซน 2      -ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ  
           โซน 3      - ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ  
                            - ลูกขาย งบไมสัมพันธ / สงไมครบ  คือ พิบูลมังสาหาร                               
           โซน 4      – ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ คือ เดชอุดม 
ขอเสนอแนะ  
 1.ขอให สสอ.รพช.ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบให
ทันตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบตัิอยางสม่ําเสมอ ทกุเดือน 
           2.ขอให สสอ./รพช. กําชับผูเกีย่วของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชีที่กําหนด กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมขีอผิดพลาดของงบทดลอง สงผลใหการวิเคราะหและ
แปรผลผิดไปดวย 
             3.ใหทั้งแมขายและลูกขาย ตรวจสอบผลคะแนนวาเปนอยางไร  ถาคะแนนไมผานในรายการใด ให
ปรับปรุงแกไขและสงงบทดลองใหม ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สง นั้น 
 1.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง 
        1.2.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล (ตามตารางวิกฤติ7ระดับ.xls) ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2556 มีผลการประเมินตามดัชน ีFAI ดังนี ้
           1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จํานวน 12 แหง คือ     
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            -โซน 1  ดอนมดแดง   ตาลสุม   
            -โซน 2  เขมราฐ  กุดขาวปุน  โพธ์ิไทร   ตระการพืชผล  ศรีเมืองใหม 
            -โซน 3 สิรินธร  สําโรง วารินชําราบ  พิบูลมังสาหาร   
            -โซน 4 เดชอุดม   
 2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4  คือ 50 พรรษา  มวงสามสิบ   โขงเจียม บณุฑริก 
              3.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดบั 3 คือ    นาจะหลวย              
           ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย 
เพื่อหาสาเหตวุายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่
ไดรับจริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมกีารควบคุม กํากับการใชจายอยาง
เขมงวด   และที่สําคัญ ใหมีการจัดทําและใช แผน 3 แผน ในการบริหารการเงินการคลัง                    
         1.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน กรกฎาคม 2556 (ตามสถานการณการเงิน.xlsx) 
            แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ กรกฎาคม 2556 
เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพือ่เปนขอมูลใหเครือขายมีการ
ประเมินการเงนิการคลังตนเอง ในการกํากบั ติดตาม การบริหารการเงนิการคลัง 
            จากขอมูลเดือน  กรกฎาคม  2556  พบวา  
                    -โรงพยาบาลที่มีทุนสาํรอง เปนลบ มากทีสุ่ดเรียงตามลําดับ คือ    
                             -  โซน  3  วารินชําราบ  -57.57 ลานบาท  
   -   โซน  1  50 พรรษาฯ  -44.19 ลานบาท 
   -   โซน  2  ตระการพืชผล -32.35   ลานบาท 
    -   โซน 2  เดชอุดม  -0.68     ลานบาท 
                    -โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บณุฑริก, เขื่องใน  
                    -โรงพยาบาลที่มีเจาหนีก้ารคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ  
                             -  โซน  2   ตระการพืชผล  76.64    ลานบาท 
    -   โซน  4   เดชอุดม   74.46    ลานบาท 
    -  โซน  1  50 พรรษาฯ   71.64    ลานบาท 
    - โซน   3 วารินชําราบ  57.87    ลานบาท  
ขอเสนอแนะ 
           1.ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม    การรับรูหนี้เปน
ปจจุบัน มีระบบสอบทานหนี้ใหเปนปจจุบัน มีการสอบทานความมีอยูจริงของเจาหนี้ ระหวางเอกสารหนี้ กบั
ทะเบียนคุมเจาหนี้รายตวั กบับัญชีแยกประเภทเจาหนี้ แตละประเภท และรายงานใหผูบริหารรับทราบ 
           2.จากขอมูลจะเหน็วาโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) คงเหลือจํานวนมากและยังไมดําเนินการ 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน รพ.วารินฯ  รพ.พบิูลฯ รพ.เดชอดุม รพ.ตระการฯ ขอใหตรวจสอบยอด
คงเหลืองบลงทุน ใหสอบยนัระหวางทะเบียนคุมงบลงทุน กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารที่มี
วัตถุประสงค (งบลงทุน) และขอใหทานเรงดําเนนิการตามระเบียบพสัดุ และใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับ
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อนุมัติ ตามหวงเวลา และถามีงบลงทุนเหลือจากการดําเนนิการใหขอเสนอขออนุมัติ กอนดําเนินการ  หาม นํางบ
ลงทุน (คาเสื่อม) ไปใชจายคาใชจายดําเนินการโดยเด็ดขาด  
           3.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกนั 
1.3 การจัดทําตนทุนบริการ Unit cost  
      กลุมประกนัสุขภาพ สป.แจงผลการจดัทําและประเมินคะแนนคณุภาพขอมูล Unit cost ป 2555 ของ
โรงพยาบาลในสังกัด ดังนี ้
            1.โรงพยาบาลที่ไมสงขอมูล 2 แหง คือ รพศ.สรรพสิทธิประสงค และ รพช.ทุงศรีอุดม (ตารางหนวย
บริการที่ไมสงขอมูล) 
            2.โรงพยาบาลทุกแหงที่สงขอมูลมีผลคะแนนไมถึงเกณฑมาตรฐาน 80 % (ตารางคะแนนไมถึงเกณฑ) 
       ขอใหผูรับผิดชอบ ดาวนโหลดขอมูล เพื่อตรวจสอบ ทาง Web กลุมประกันสุขภพ สป.  เมน ู“ระบบขอมูล
ตนทุน”   ตรวจสอบขอมูลและแกไขโดยดวนตอไป 
1.4 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณงบดาํเนนิงาน Non - Uc 2556 

           1.ตามที่ สสอ.ทุกแหงไดรับจดัสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงาน DHS แหงละ 200,000บาท นั้น ขอ

แจงผลการเบกิจายงบประมาณ (ตารางสรุปขอมูลการเบิกจายงบNon Uc2556 DHS) 

           -จากผลการเบิกจายสสอ.ที่วางฏีกาเบิกไดไมไดตามเปาหมายการเบิกจายงบดําเนินงานที่กาํหนด เดือน 
สิงหาคม เทากบั 90% ไดแก สสอ.นาตาล ศรีเมืองใหม พิบูลมังสาหาร โขงเจียม บญุฑริก น้ําขุน สสอ.ที่วางฏีกา

เกินงบประมาณ มี สสอ.ตาลสุม นาเยีย เดชอดุม ที่เหลือวางฏีการเปนไปตามเปาหมาย ภาพรวม สสอ.วางเบิกได
รอยละ 93.17 ขอใหหนวยงานที่เปนปญหาแจงผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลเพื่อยืนยนัยอดกับงานการเงินฯ    

           2.ตามที่สสอ.รพช.ไดรับจัดสรรงบประมาณงบดาํเนินงานสําหรับคาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

 ขอแจงผลการเบิกจายงบประมาณ (ตารางสรุปขอมูลการเบิกจายงบNon Uc2556 ระบบสื่อสาร) 

              -จากผลการเบิกจายสสอ.วางฏีกาเบิกเปนตามเปาหมายการเบิกจายงบดําเนินงานที่กําหนดเดอืน
สิงหาคม  2556 เทากับ 90% ไดแก สสอ.นาจะหลวย บุญฑริก   สสอ.วางฏีกาเกินงบจัดสรรไดแก สสอ.นาตาล 

โพธ์ิไทร สิรินธร ที่เหลือวางฏีกาไมเปนไปตามเปาหมาย ภาพรวม สสอ.วางเบิกไดรอยละ 58.07 

             -จากผลการเบิกจายรพช.วางฏีกาเบกิไมเปนตามเปาหมายการเบิกจายงบดําเนินงานทีก่ําหนดเดือน
สิงหาคม  2556 เทากับ 90% ไดแก รพ.ตระการฯวารินฯสิรินธร รพช.นอกจากนีไ้ดวางฏีกาตามเปาหมายแลว 

ภาพรวม รพช.วางเบิกไดรอยละ96.96     

       ขอแจงใหทราบวา ไดส้ินสุดระยะเวลาเรงรัดการวางเบิกเงินงบประมาณ  ภายใน 31 สิงหาคม 2556 แลว 

หากหนวยใดมีปญหา ใหเสนออนุมัติพิจารณาใหวางฏีกา เปนรายๆ          
           3.ตามที่ รพช.ใหม/รพช.พื้นที่ชายแดน/รพช.ขาดสภาพคลอง ที่ไดรับจัดสรรงบดําเนินงานเพื่อชําระหนี้

ยา/เวชภณัฑ นั้น ทุกแหงไดดําเนนิการในระบบ EGPและ ระบบ PO สวนผลการวางเบิกฏีกา (ตารางสรุปขอมูล

การเบิกจายงบ Non Uc2556 ชําระหนีย้า/เวชภณัฑฯ)  

          - งบ รพ.ใหม  วางฏีกาเบิก ผานเกณฑ ประจําเดอืน สิงหาคม รอย 90 คือ รพ.สวาง สวน รพ.ที่เหลือยัง
ดําเนินการขั้นตอง EGP/ PO ยังไมเสร็จ ภาพรวมวางเบิกได รอยละ 31.16 



 9

           - งบ รพ.ชายแดน วางฏีกาเบิกผานเกณฑ ประจําเดือน สิงหาคม รอยละ 90 ทุกแหง ภาพรวมวางเบิกได

รอยละ99.80 

          -งบเสริมสภาพคลอง  รพ.ที่ไมวางฏีกาเบิก คือ รพ.ตระการพืชผล  ยังดําเนินการขั้นตอง EGP/ POยังไม

เสร็จภาพรวมวางเบิกไดรอยละ56.14 
          ขอแจงใหทราบวา ไดส้ินสุดระยะเวลาเรงรัดการวางเบิกเงินงบประมาณ ภายใน 31 สิงหาคม 2556 แลว 

หากหนวยใดมีปญหา/มีงบคงเหลือ ใหเสนอขออนุมัติวางฏีกาหลังกําหนด เปนรายๆ     
         จังหวดัจะไดดําเนินการเบิกจายเงินและโอนชําระหนี้จายตรงใหเจาหนี้ เมื่อดาํเนินการเรยีบรอย งาน
การเงินฯจะไดสงคืนสําเนา ฏีกา 350 คืน รพช.ตอไป 

         4. แจงเตือน สสอ.รพช.ที่รับเอกสาร ฏีกา ไปแกไข และยังไมสงคืนใหจงัหวัด ใหกําชับเจาหนาที่การเงนิ

ตรวจสอบวายงัมีใบสําคัญที่ยังไมสงคืน หรือไม เพราะถาสงคืนหลังปดปงบประมาณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 

แลว จะเบิกจายงบประมาณไมไดเลย 

1.5 เร่ืองอ่ืนๆ 
- ประเมินลูกจางชั่วคราว(เงนิบํารุง) เขาสูตําแหนง พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงพบวาไมผานการ

ประเมิน 6 ราย 
 

2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสขุ 
 2.1 สถานการณการเงินการคลัง  

• โรงพยาบาลขนาดใหญ 
ขณะนี้ ทกุเครอืขายไดรับ UC ครบแลว 2 เดือนขางหนานี้จะมีรายไดเพิ่มขึ้น 1-3 % 
การหารายไดกลุม Non Uc เครือขาย ตระการพืชผลเพิ่มขึ้น 1% 

              รายได IP 2556  พบวา เครือขาย 5o พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เขื่องใน  มีรายไดต่ํากวาแผน 
 รายได IP 2557 เครือขายเขื่องในจะไดรับผลกระทบจากรายไดทางบัญชตี่ํา   

เมื่อพิจารณารายจายใชรวม พบวา เครือขายบริการสวนใหญ เปนไปตามแผน ยกเวนเครือขายตระการ 
พืชผล จะติดลบสูงประมาณ 32 ลบ. 
 การบริหารหนีเ้กา ลดลง แตคงคางสูง โดยเฉพาะเครือขายตระการพืชผล รอยละ 53 
 คาจางชั่วคราว  เกินแผน  

คาตอบแทน ชวงเวลา 10 เดือน เฉลี่ย รอยละ 83 
 คายา  เพิ่มการบริหารคลัง ตัวเลขไมนิ่ง  
 วัสดุวิทยาศาสตร  เครือขายเดชอุดม สูงตอเนื่อง  
สรุปสถานการณ 
 ถาสถานการณเปนไปตามแผน ความสามารถในการชําระหนีจ้ะดีขึ้น  
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• โรงพยาบาลขนาดกลาง 
การหารายไดรวม  สวนใหญอยูในเกณฑดี บุณฑริกมีความเสี่ยง 
รายได Non UC เครือขายอําเภอมวงสามสบิ ศรีเมืองใหม ต่ํากวาแผน  
IP  เครือขายอาํเภอนาจะหลวย น้าํยืน รายไดต่ํากวาแผนที่คาดการณไว  
คาใชจายรวม เครือขายอําเภอมวงสามสิบควบคุมไดดีมาก นาจะหลวยดีขึ้น ที่เหลือเกินแผนทกุแหง 
การบริหารหนีเ้กา เครือขายมกีารชําระหนีเ้กา เฉลี่ยรอยละ 70 ของหนี้เกาทั้งหมด ชําระไดเพิ่มขึน้ รอยละ 3 ซ่ึง
ในเดือนนี้เครอืขายนาจะหลวยไมชําระหนี ้
คาจางชั่วคราว  สิรินธร บุณฑริก  เสี่ยง  เครือขายอําเภอสิรินธรเพิ่มขึ้น รอยละ 10  
คาตอบแทน สําโรง สิรินธร บุณฑริก มีความเสี่ยง 
คายาและเวชภณัฑที่ไมใชยา  สวนใหญมีการควบคุมไดดี เปนไปในทิศทางเดียวกนั มีแผนควบคุมไดชัดเจนขึ้น 
คงคลังลดลง 
LAB  เครือขายอําเภอน้ํายืน เกินแผนมาก เขมราฐ มีคงคลังลดลง มูลคาการใชลดลง  
สรุป 
 ทุนสํารองดีขึ้น หนี้สวนใหญยังคงสภาพเทาเดิม 

• โรงพยาบาลขนาดเล็ก 
รายได Non Uc พบวา  เครือขายอําเภอ ตาลสุม  มีความเสี่ยงสูง เครือขายกุดขาวปุนดขีึ้น 
การหารายได IP  ทุกเครือขายไดรับครบแลว แตพบวา เครือขายอําเภอทุงศรีอุดม นาตาล ไดนอยกวาที่คาดการณ  
คาใชจายรวม พบวา มีคาใชจายทางบัญชีเกินแผนทกุแหง หนี้สูง ทุนสาํรองติดลบมากขึ้น 
คาจางชั่วคราว ทุกแหงเกินแผน ยกเวนโขงเจียม 
คาตอบแทน ทุกเครือขาย มคีาใชจายทางบัญชีสูง 
คายาและเวชภณัฑที่ไมใชยา  ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคงคลัง 
สรุป 
 หนี้ยังคงสภาพเดิม  
2.2 รายการคาเสื่อม ปงบประมาณ 2557   
ขอสั่งการ: นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานไีมอนุมัตใิหมีการเปล่ียนแปลงรายการ 
 

3.กลุมงานควบคุมโรค 
3.1 สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดอุบลราชธาน ี ตามรายละเอียดไฟล file No.1_DHF 

3.2 ผลการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ เดือน สิงหาคม 2556  
(ขอความรวมมือใหทุกอําเภอเรงรัดการฉีดวัคซีนในกลุมเปาหมายใหไดครบ ภายในวันที ่30 กันยายน 
2556)  ตามรายละเอียด ไฟลแนบ Flu_0856 

   3.3 ผลการดําเนินงานตามนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ยืน ป 2556  
ตามรายละเอียดไฟล File NO.3_Ampourkemkang 
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4.กลุมงานประกันสุขภาพ 
   4.1   ขอมูล สปสช. รอยละ 99.936  ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.99 
                4.2  จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และ รายเดือนรายละเอียดตามไฟล 
NO.1_Prakan  
 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจติ 
เปาหมายการบําบัดรักษายาเสพติด  จ.อุบลราชธานี   รวม  8,603  ราย (ลดลงจากป55 25%)     แยกรายละเอยีด
ดังนี ้
1. ระบบสมัครใจ  จํานวน 5,600   ราย ผลการดําเนนิงาน6,177 ราย คิดเปนรอยละ 100  ดําเนินการเกินเปา
จํานวน 577 ราย(1ต.ค.55-20ส.ค56) 
2. ระบบบังคับบําบัด   จํานวน  3,000   ราย  ผลการดําเนนิงาน 6,129 ราย  คิดเปนรอยละ 100 ดําเนนิการเกนิ
เปาหมาย 3,129 คน 
3. ระบบตองโทษ  เปาหมายไมกําหนด (ตามผลงานที่ดําเนินการ)  ผลการดําเนนิงาน 580 ราย 
 

6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

1. วันที่ 5 กันยายน 2556 : กําหนดจัดประชุมคณะทํางานพัฒนารานอาหารและแผงลอย บริเวณหนา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หองประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี 
ตั้งแตเวลา 13.3o น. เปนตนไป 
2. วันที่ 6 กันยายน 2556 : กําหนดจัดประชุมคณะทํางานศูนยขอมูลขาวสารอาหารปลอดภัย และประชุม 
คณะทํางานประเมินผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ หองประชุม 4 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 – 12.00 น. 
3. วันที่ 9 กันยายน 2556 : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ศึกษาดูงานคุมครองผูบริโภค งานดานอาหาร 
และยา และงานแพทยแผนไทย ในระหวางวันที่ 9 – 11 กันยายน 2556 โดยวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 
12.00 น.จะศึกษาดูงานที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
4. วันที่ 20 กันยายน 2556 : กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ณ หองประชุม 2  
(ช้ัน 3) สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.30 น. เปนตนไป 
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบรกิารสุขภาพ 
1. วันที่ 11 – 12 กันยายน 2556 : กําหนดจัดประชุมและออกตรวจตออายใุบรับรองมาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ หองประชุม 5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย 
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขต อ.เมือง อ.เขมราฐ และอ.เดชอุดม 
2. วันที่ 26 กนัยายน 2556 : กําหนดจัดประชมุคณะอนกุรรมการสถานพยาบาล จังหวดัอุบลราชธานี คร้ังที่  
3/2556 ณ หองประชุม 5 สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี เวลา 13.30 – 16.00 น. 
3. วันที่ 27 กนัยายน 2556 : กําหนดจัดประชมุคณะทํางานตรวจสถานพยาบาลเอกชนภาคประจําป  จังหวดั 
อุบลราชธานี ณ หองประชมุ 5 สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยออกตรวจ
โรงพยาบาลเอกชน 3 แหง คอื โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลอุบลรักษ และโรงพยาบาลเอกชนรมเกลา 



 12

งานเวชภัณฑ 
1. วันที่ 20 กันยายน 2556 : กําหนดจัดประชมุประจําเดือน หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมฯโรงพยาบาลชุมชน ณ 

หองประชุม 5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 – 16.00 น.  
2. วันที่ 25 กนัยายน 2556 : กําหนดจัดประชมุคณะกรรมการบริหารยา  และคณะกรรมการบริหารเวชภณัฑที่

มิใชยา จังหวดัอุบลราชธาน ีณ หองประชมุ 1  สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

7. งานทันตสาธารณสุข 
1.คณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดคัดเลือกใหทันตบุคลากรจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 3 ทาน ไดแก 
- ทพญ.อุไรวรรณ อมรไชยตําแหนง ทันตแพทยเชี่ยวชาญ            รพร.เดชอุดม 
- นางอัจจิมา บุญสง ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บัววัด อ.วารินชําราบ 
- นายสัมพันธ โสสะดา                          ตําแหนงผูชวยทันตกรรม               รพ.น้ํายืน 

เปนทันตบุคลากรดีเดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั้ง 3 ทานไดเขารับเกียรติบัตรจาก  
นพ.นิทัศน รายวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบุศยรินทร จังหวัด    
หนองคาย 
2.กําหนดการประชุมงานทันตสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการดําเนินงานกองทุนทันตกรรม ในวันที่ 28    
สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม 2 สสจ.อบ. ผูเขารวมประชุมไดแก หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและตัวแทนทันตาภิบาลใน รพ.สต.  
3.ศูนยอนามยัที่ 7 อุบลราชธานี กําหนดการออกประกวดโครงการพัฒนางานดําเนินการ ทันตสาธารณสุข
เครือขายบริการสุขภาพที่ 8 และ 10  ในวันที่ 10 กันยายน 2556  
- ประกวดเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี  ตัวแทนประกวด   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อ.เมือง 
- ประกวดผูสูงอายุ 80 ป ฟนดี  ตัวแทนประกวด  นายทา  พลแสน ในเขตรับผิดชอบ  รพ.สต.คอนสาย       

อ.ตระการพืชผล 
- ตรวจเยี่ยมการใหบริการสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยใหเปนคลินิกทันตกรรมเด็กดีตนแบบ 

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอพิบูลมังสาหาร 
งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

ศูนยอนามยัที่ 7 อุบลราชธานีแจงการออกตรวจประเมนิการคงสภาพโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดบัเพชร  
(Re Accredit) ครบ 3 ป จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 1 แหง ไดแก โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี โดยกําหนดออกประเมินในชวงเดือน ธันวาคม  2556   
แผนปฏิบตัิงานเดือนกันยายน 
1.แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.(พิเศษ) 
- วันที่ 5 กนัยายน 2556 หมูที่ 8 บานหนองสนม ต.โคกชําแระ อ.ทุงศรีอุดม 

2.แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตาม File แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่.xls 
3.แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจาํ วันที่ 20 กันยายน 2556 
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สรุปผลการดาํเนินงาน เดือน สิงหาคม   
1.หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รายละเอยีดตาม File ผลงานหนวย
ทันตกรรมเคลื่อนที่.xls 
2.รถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตาม File ผลงานรถทันตกรรมเคลื่อนที่.xls 
 

8.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. การอบรมโครงการพัฒนาศกัยภาพครูพี่เล้ียงดานสาธารณสุข ระหวางวันที่ 9 - 13 กนัยายน 2556  ณ วิทยาลัย 
พยาบาลบรมราชชนนี (มี CNEU 50 หนวย) กลุมเปาหมายคือ พี่เล้ียงนกัศึกษาพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนที่
เปนแหลงฝก จํานวน 40 คน 
2. การอบรมทบทวนกระบวนงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูมาตรฐาน HA วันที่ 18-19 กันยายน 2556 ณ  

หองประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี กลุมเปาหมายคือ โรงพยาบาลที่ผาน HA และโรงพยาบาล

ที่อยูขั้นที่ 2 และจะขอรับการประเมิน HA โดยวิทยากร อาจารยอนวุัฒน  ศุภชุติกุล และคณะ จาก สรพ. 

3. การสอบคัดกรองเบื้องตนโครงการกระจายแพทยหนึ่งอาํเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปการศึกษา 2557 วนัที่ 21  

กันยายน 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

4. การประชุมเชงิปฏิบัติการตามมาตรฐาน PCA เครือขายบริการที่ 10 วนัที่  11 - 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรม 

บานสวน กอลฟ แอนด รีสอรท จ.อุบลราชธานี กลุมเปาหมาย คือ QRT - PCA ใน 5 จังหวดัๆละ 12 คน 

5. ประกาศผลการคัดเลือกเขารับการอบรมวสัิญญีพยาบาล ประจําป 2557 ดูรายละเอยีด อบ0032.006ว6357 
ประกาศวิสัญญีพยาบาลป 56.pdf 
6. ประชาสัมพันธรับสมัครการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทยและสาธารณสุข ระดับสูง รุนที่ 30 ประจําป 
งบประมาณ 2557  ขอความรวมมือสงใบสมัครใหกลุมงานพัฒนาทรพัยากรบุคคลฯ ภายในวันที่ 10 กย.2557 
เพื่อดําเนนิการตอไป โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมดูไดที่ http://www.pi.ac.th/ ขาวประกาศ 
           

9.กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ไมมีวาระการประชุม 

 

10. ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
             ตรวจสอบคุณภาพขอมูล 21 แฟมทุกเดือนและรายงานทุกวันที ่25 ของเดือน 
 

11.กลุมงานพฒันารปูแบบบริการสุขภาพ 
สรุปผลการดําเนินงานรับบรจิาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอบุลราชธานี  
 

12.งานบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ไมมีวาระการประชุม 
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13.กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 
แผนการออกประกวดหมูบานจัดการ ตําบลจัดการสุขภาพ ชุมชนจัดการสุขภาพ ระดบัจังหวดั 

ดูรายละเอยีดไฟล Plan_Muban 
 

14.กลุมงานควบคุมโรคไมตดิตอ 
1.รายงานความกาวหนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป 2556  

เปาหมาย ผลงานสะสม ส้ินป 2557  ไมต่ํากวา รอยละ 80 
ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  25 สิงหาคม 2556   รอยละ 76.08 
อําเภอที่มีผลการดําเนินงานสูงสุดคือ  ดอนมดแดง เมือง เดชอุดม ตามลําดับ 
อําเภอที่มีผลงานต่ําสุดคือ  สิรินธร (55.87%)  สวางวีระวงศ (55.97%) เขมราฐ(59.58%) 

(รายละเอยีด ไฟล CAcx) 
2.การดาํเนินงานโครงการตรวจงานมะเร็งตับและทอน้ําดี  

• รายงานผลการดําเนินงานใหบริการตรวจอัลตราซาวดแกประชาชนกลุมเสี่ยง โครงการตรวจ 

คัดกรองมะเรง็ตับและทอน้าํดี ดวยวิธีอัลตราซาวด ณ วนัที่ 20 กรกฎาคม  2556 มีการดําเนินงานตรวจอัลตรา
ซาวด 9,926 ราย ( 53.31 % )  พบปกติ 5,351 ราย ( 53.91 % )  ผิดปกติ 4,575 ราย ( 46.09 % ) 

• กรณีผิดปกติสัมพันธกับการเกิดมะเร็งตับและทอน้ําดี  (dilate duct ,  liver mass)   จํานวน 121 
ราย   สงInvestigate แลวพบวาเปนมะเร็ง  จํานวน 19 ราย (รายละเอียด ไฟล CLCA)  

• ตารางการออกใหบริการตรวจอัลตราซาวด เดือนสิงหาคม 2556  
  17-24 กันยายน 2556  รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (F/U  6 เดือน) 

3.การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยง 
 ผลการดําเนินงาน  ป 2555 มีกลุมเสี่ยง  289,637 ราย ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในป 2556 รวม 
56,320 ราย (รอยละ 19.45) โดย อําเภอที่มผีลการดําเนินงานสูงที่สุดคือ น้ํายืน (84.29%) สําโรง (77.85%)  และ 
วารินชําราบ (60.63%)  
 อําเภอที่ไมมีการดําเนินงาน จํานวน 2 อําเภอ คือ  นาตาล และ นาจะหลวย ดูรายละเอยีด ไฟล Behavier 
for change 
4.การดําเนินงานตรวจภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน (ขอมูล ณ  30  มิถุนายน  2556) 
4.1 ตรวจตา  ภาพรวมจังหวดั  รอยละ 58.73ผลงานสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก โขงเจียม (92.50%) มวงสามสิบ (86.42%) และนาจะหลวย (83.86%) 
ผลงานต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก เครือขาย รพ.สปส. (9.26%) นาตาล (42.99%) และเขมราฐ (48.62%) 
4.2  ตรวจไต   ภาพรวมจังหวัด รอยละ 69.44 (ตรวจดวย creatinine 69.44% ,ตรวจดวยurine protein 50.63%) 
ผลงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ตระการพืชผล เขมราฐ ทุงศรีอุดมและนาจะหลวย รอยละ 100 
ผลงานต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก นาเยยี (17.59%) น้ําขุน (20.16%)และเครือขาย รพ.สปส.(30.16%) 
4.3 ตรวจเทา   ภาพรวมจังหวัด รอยละ 68.82  
ผลงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เหลาเสือโกก สําโรงและนาเยีย รอยละ 100 
ผลงานต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก เครือขาย  รพ.สปส. (19.08%) นาตาล (30.45%) และกุดขาวปุน (50.95%) 
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5. สํานักโรคไมติดตอ จะออกประเมินคลนิิก NCD   คุณภาพ ระหวางวันที่ 9 - 11 กันยายน 2556  โดยมีพื้นที่
เปาหมายดังนี้  
    วันที่  9  กันยายน  2556      รพศ.สรรพสิทธิประสงค 
    วันที่  10 กันยายน  2556     รพ.นาจะหลวย(เชา)  รพร.เดชอุดม 
    วันที่  11  กันยายน  2556    รพ.น้ํายืน/รพ.สต. 1 แหง 
6. งานอาชีวอนามัย จะจดัประชุมสรุปผลการดําเนนิงานการจัดบริการอาชวีอนามัยในสถานประกอบการ และ
การจัดบริการอาชีวอนามัยในกลุมแรงงานนอกระบบ ในวันที่  18  กันยายน  2556   
 

15.งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
รายงานการจดัสรรงบประมาณแพทยแผนไทยตามเกณฑผลงานบริการฟนฟูแมหลังคลอด 

ปงบประมาณ 2556 ดูรายละเอียด ไฟล Patpanthai_Budget 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

6.1 สาธารณสุขอําเภอ   
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ : 1.กําหนดการจดังานผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 
      2. สรุปจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก อยางเปนทางการกี่ราย 
นพ.สสจ.อบ.: วันศุกรที่ 27 กันยายน  2556 
ที่ไดรับการยนืยัน เปนการตายดวยโรคไขเลือดออก จํานวน 4 ราย 
6.2 โรงพยาบาล  
ขอเชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกทานประชุมตอ 

 

ปดการประชมุ  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                         (นางดารณี  เผาผา) 
                    กลุมงานพัฒนายทุธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                                    (นางสิริพร  วงศตรี) 
              หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                        ประธานการประชุม 
 


