
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 

คร้ังที ่9 / 2554 
วนัที ่ 24  กนัยายน  2554  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมทบัทมิสยาม โรงแรม สุนีย์แกรนด์ 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
3. นางปริญญา  ผกานนท ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
4. ทพญ.น ้าเพชร   ตั้งยิง่ยง   รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
5. นางสาวไพรัช  บุญจรัส   ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
6. นายสุพจน์  บุญทา                       ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  
7. นพ.ทรงเกียรติ    เล็กตระกลู    แทนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
8. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
9. นางสิริพร วงศต์รี     หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
10. นางศิริวทิย ์  หล่ิมโตประเสริฐ    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรฯ สสจ.อุบลฯ 
11. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ   หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
12. นางร าไพ  สุวนาม    หวัหนา้กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
14. นายประทีป  บุญธรรม     หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค 
15. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หวัหนา้งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
16. นางนภาพร  จนัทนบ     หวัหนา้กลุ่มงานการแพทย ์ สสจ.อุบลฯ 
17. นายพรประเสริฐ  อุ่นค า                                          หวัหนา้งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
18. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หวัหนา้งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
19. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ์    ผูอ้  านวยการ รพร. เดชอุดม 
20. นพ.ดนยั  เจียรกุล      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
21. นพ.อุดม   โบจรัส      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
22. นพ.ภิรักษ ์ รุ่งพฒันาชยักุล     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
23. นพ.ไพศาล  แกว้นพรัตน์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
24. นพ.ณฐัดนยั  ไชยสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
25. นพ.ศุภฤกษ ์ ศรีค า    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น 
26. นพ.พิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลน ้ายนื 
27. นพ.พฒันา   ตนัสกุล     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 



 2 
28. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ 
29. พญ.ปัทมา   สงวนตระกลู     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
30. นพ.พิสิษฐ ์ เวชกามา     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
31. นายธานินทร์  ไชยานุกลู    สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
32. นายสมยั  พลูทอง      สาธารณสุขอ าเภอเข่ืองใน 
33. นายวานิช  สายยนื    สาธารณสุขอ าเภอดอนมดแดง 
34. นายธนายทุธ  ศรไชย     สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโกก้ 
35. นายสัมพนัธ์   กุลพร     สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ 
36. นายประสพ  สารสมคัร     สาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล 
37. นายอุทยั  เลียงหิรัญถาวร     สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
38. นายชยัณรงค ์  สุวรรณกฎู      สาธารณสุขอ าเภอโพธ์ิไทร 
39. นายไพรัช  จนัทพนัธ์    สาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
40. นางศิวาภรณ์  เงินราง    สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
41. นายอดุลย ์  วรรณชาติ     สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
42. นายวนิยั    แกว้พรหม     สาธารณสุขอ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์
43. นายทองอินทร์  ชยัธานี    สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
44. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม    สาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
45. นายมธัยม  สุพฒัน์     สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร 
46. นายบณัฑิต  สร้อยค า    สาธารณสุขอ าเภอนาเยยี 
47. นายชูวทิย ์ ธานี      สาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม 
48. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอ าเภอบุณฑริก 
49. นายสุทิน  กมลฤกษ ์   สาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
50. นายชวน  จนัทร์เล่ือน    สาธารณสุขอ าเภอน ้ายนื 
51. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
52. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ    สาธารณสุขอ าเภอน ้าขุ่น 
53. นายสากล สีทากลุ      ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอกุดขา้วปุ้น 
54. นายธวชั   ขนัตีสาย     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
55. นายสรพงษ ์ ขลุ่ยเงิน    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
56. นายสิทธิชยั  วทิิตถิรานนัท ์   ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
57. นายรัชพล   ตงัคะวานิช     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
58. นายประยงค ์ สุดสุข    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
59. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
60. นายวรวทิย ์    สอดศรี     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล 
61. นายสมบติั    มูลศรี     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอสิรินธร 
62. นายประจกัษ ์ สุพรหม    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
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63. นายจิตร  มัง่มี      ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอน ้ายืน 
64. นายธนศกัด์ิ  ธงศรี             ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
65. นายพลกฤต  วรสันต ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
66. นายสุวทิยช์ยั  ทองกุล     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
67. นายสุทศัน์   สีทน     ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์
68. นายเจริญศกัด์ิ   ศรีธญัรัตน์                                    ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอน ้าขุ่น  
69. นางดารณี   เผา่ผา  จพ.ทนัตสาธารณสุขช านาญงาน         สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
70. นายปรีชา  ทองมูล นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
71. นายปัญญาวธุ ไพเราะ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
72. นางสุชารัตน์  ดวงแกว้ นกัวเิคราะห์นโยบายฯช านาญการ        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
73. นางอุษณีย ์ เกิดมี  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
74. นายชยัชาญ  บุญคูณ           นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ      สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
75. นายสมชาย  บุญตะวนั  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
76. นายอรุณ   บุญสร้าง           จพ.สาธารณสุขช านาญงาน                   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
77. นายปิยะมิตร  สมบูรณ์  นกัวชิาการสาธาณสุขช านาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
78. นางฑิฆมัพร  พนัธ์ุพินิจ     เภสัชกรช านาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
79. นายจกัรพนัธ์  บุญส่ง         นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ             สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
1.1 อุทกภยั  ขอใหทุ้กอ าเภอส ารวจพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วม มอบงาน EMS ก ากบั  

ดูแลแบบครบวงจร เป็นผูรั้บผิดชอบรายงานข้อมูลส่งกระทรวงฯ และให้มีความสอดคล้องกบัขอ้มูลจาก 
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(ปภ.) ซ่ึงขอ้มูลท่ีรายงานตอ้งครอบคลุมถึงพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
และจ านวนจุดอพยพ  พร้อมน้ีใหส้ าเนาขอ้มูล(E-mail)ใหน้พ.สสจ.ทุกคร้ัง  

1.2 ตวัช้ีวดั(KPI) เห็นตามท่ีเสนอ ส่วนใหญ่เหมือนเดิม ใหอ้ าเภอน าไปจดัท าแผนปฏิบติัการ 
ไดท้นัที ทุกกลุ่มงาน/งาน ให้เร่ิมด าเนินการไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมท่ีเป็นงานประจ า(Routine) ไม่ตอ้ง
ประชุมช้ีแจงอีกโดยเฉพาะ SRRT, ผูดู้แลเด็ก 

1.3 กลุ่มงานท่ีรับผดิชอบหมู่บา้นจดัการสุขภาพขอใหป้รับกระบวนการท่ีจะด าเนินงานให ้
ชดัเจน อสม.ตอ้งมีคู่มือเก่ียวกบั 14 elements  โดยอา้งอิงหลกัการ ว.506 คือ เนน้การสร้าง อสม.เป็นนกัจดัการ
สุขภาพ ตลอดจนสร้างนกัสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

1.4 สถานการณ์การเงิน-การคลงั จะด าเนินการจดัท าเป็น warning sign  จะ design  
แบบฟอร์มใหเ้สร็จเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม  
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  1.5 สปสช.จะด าเนินการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว ล่วงหน้า 20% พร้อมทั้งเงินโอนตาม
ผลงานท่ีรพ.ท าผลงานเกินเป้าหมาย ซ่ึงหากทาง สปสช.ส่งรายละเอียดมาถึงจงัหวดัแลว้ ขอให้กลุ่มงานประกนั
สุขภาพตรวจสอบตวัเลขใหเ้รียบร้อย เพื่อป้องกนัความผดิพลาด 
 

ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
  

 ไม่มีวาระติดตาม 
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วชิาการ 
 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
นพ.ทรงเกยีรติ : น าเสนอคนไขส่้งต่อภายในจงัหวดั 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่5  อุบลราชธานี ประชาสัมพนัธ์ เร่ือง 
ปีงบประมาณ 2555 ก าหนดสถานบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ จ านวน 12 แห่ง รพศ.สรรพสิทธิฯ,รพร. 

เดชอุดม, กุดขา้วปุ้น, ม่วงสามสิบ, ตระการพืชผล, ส าโรง,บุณฑริก, สิรินธร, ศรีเมืองใหม่, ตาลสุม,ทุ่งศรีอุดม
น ้ ายืน รายละเอียดจะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง และขอให้ทุกสถานบริการเฝ้าระวงัอุปกรณ์การแพทย ์เน่ืองจาก
สถานการณ์น ้าท่วม 
ข้อส่ังการ: 

การเบิกจ่ายเวชภณัฑย์าและไม่ใช่ยา 
- ถุงด า    เบิกไดท่ี้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
- ยาแกไ้ข ้หวดั น ้ากดัเทา้  เบิกไดท่ี้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
- ขอใหต้รวจสอบและเตรียมพร้อมเซรุ่มแกพ้ิษงู  

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 
   

 1.กลุ่มงานบริหาร 
 

1.1 แจง้ความคืบหนา้เก่ียวกนัค่าตอบแทน ฉ.4 ฉ.6 ปีงบประมาณ 2554  
ส านกังานปลดักระทรวงฯ แจง้จดัสรรและโอนเงินงบประมาณค่าตอบแทนฯ ฉบบัท่ี 4 ฉบบัท่ี 6 

ส าหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลและสถานีอนามยั  ปีงบประมาณ 2554 จดัสรรในเบ้ืองตน้ งวดท่ี 1 จ านวน 
26,799,000บาท และหากไดรั้บอนุมติั งบประมาณเพิ่มเติม จะจดัสรรให้ในงวดต่อไปอีกคร้ัง ดงันั้น ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั ไดด้ าเนินการดงัน้ี  
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  ในส่วนงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรงวดท่ี 1 จงัหวดัจะไดพ้ิจารณาจดัสรรขอ้มูลใหห้น่วยบริการอีก 

คร้ังหน่ึงซ่ึงขณะน้ี หน่วยบริการในสังกดัไดแ้จง้ขอ้มูลค่าใชจ่้ายดงักล่าวท่ีมีสิทธิ จ  านวนรวมทั้งส้ิน 84,279,100 

บาท    ในส่วนงบประมาณท่ีเหลือยงัไม่ไดรั้บจดัสรร จะไดแ้จง้ขอ้มูล เพื่อขอรับงบประมาณจาก ส่วนกลาง 

ภายใน วนัท่ี 20 ตุลาคม 2554 ต่อไป  

 1.2 แจง้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2554 งบด าเนินงาน ส าหรับ รพสต.  
     การเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ส าหรับ รพสต. ปี 2554 อ าเภอ ไดว้างฏีกาเพื่อขอเบิกค่าใชจ่้าย 
ตามแผน เรียบร้อย แลว้(ตามตาราง) มีประเด็นท่ีตอ้งด าเนินการโดยด่วน ดงัน้ี 
     1.สืบเน่ืองจากมีปัญหาการเบิกค่าใชจ่้ายกรณีก่อหน้ีผกูพนัตามระเบียบพสัดุฯ เพื่อซ้ือหรือจา้ง
จากร้านคา้/หจก./บริษทั ท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 5,000ข้ึนไป ใหเ้บิกโดยการจ่ายเงินตรงใหผู้รั้บจา้ง ดงันั้น การเงินได้
ประสานใหผู้รั้บผิดชอบ ด าเนินการแกไ้ข และเพิ่มเติมเอกสาร ขอใหก้ าชบั ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด 
ด าเนินการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน วนัท่ี 25 กนัยายน 2554   
    2.ส่วนฏีกายอ่ยท่ีจงัหวดัไดเ้บิกเงินแลว้ จะไดเ้ร่งการโอนเงินดงักล่าวไปให ้สสอ.เพื่อ
ด าเนินการจ่ายเงิน ใหผู้รั้บจา้ง และผูรั้บเงิน ต่อไป  
    3.ให ้สสอ.ก าชบั การจ่ายเงินงบประมาณ ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลงัฯปี 2551 และใหน้ าส่งใบเสร็จ รับเงิน ใบส าคญัรับเงิน ภายใน 30 วนั นบัจากไดรั้บโอนเงินจากจงัหวดั 
 1.3 การด าเนินงานตน้ทุนค่าบริการในหน่วยบริการ  
     ตามท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ไดโ้ควตาโรงพยาบาลชุมชน ในสังกดัใหจ้ดัท าตน้ทุนค่าบริการ ปี 
2554 จ านวน 6 แห่ง (รพเดชอุดม รพ.ม่วงสามสิบ รพ.ดอนมดแดง รพ.ตระการฯรพ.ทุ่งศรีอุดม รพ.พิบูลฯ) ได้
ด าเนินการจดัท าตน้ทุนค่าบริการ (Unit cost) และไดเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัโปรแกรมการจดัท า เม่ือวนัท่ี 7-8 
สิงหาคม 2554 นั้น ขอให้หน่วยบริการดงักล่าว ด าเนินการดงัน้ี 
       1.ใหจ้ดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อรับนโยบายและช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานท่ีรับทราบ
จากการอบรม เพื่อเป็นการขบั เคล่ือนใหก้ารจดัท าตน้ทุนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
      2.ใหจ้ดัตั้งศูนยต์น้ทุนระดบัโรงพยาบาล เพื่อด าเนินการ 
       3.ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการศูนยต์น้ทุน แลว้ส่งส าเนาค าสั่งใหจ้งัหวดั เพื่อรวบรวมส่งให ้กลุ่ม
ประกนัสุขภาพ สป . 
     1.4ใหจ้ดัท าตน้ทุนตามโปรแกรมท่ีอบรม ใหแ้ลว้เสร็จภายใน วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

โดยส่วนกลางจะแจง้ช่องทางการส่งทาง Web อีกคร้ัง ส าหรับระดบัจงัหวดั ไดจ้ดัตั้งศูนยต์น้ทุนและมี
ค าสั่งคณะท างานซ่ึงมี บทบาท การพฒันาและการบริหาร จดัการให้ทุกโรงพยาบาล ในสังกดั จดัท า ตน้ทุนให้
ประสบความส าเร็จภายใต ้การ เช่ือมโยงนโยบายส่วนกลางผ่านตวัช้ีวดัการตรวจราชการ ขอ้ 0203 เร่ืองการ
จดัท าตน้ทุนของโรงพยาบาล บทบาท จึงมี ในฐานะ เป็นผูนิ้เทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานฯ ซ่ึงจะไดมี้การ
ประสานงานเป็นระยะต่อไป เพื่อให้ทุกโรงพยาบาล ในสังกดั มีการจดั ท าตน้ทุนค่าบริการ ครบทุกแห่ง 
ภายใน 31 ตุลาคม 2554 
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1.5 การเฝ้าระวงัดา้นการเงินการคลงั  

       1.ติดตาม การส่งรายงานงบทดลอง ตาราง CFO ประจ าเดือน สิงหาคม 2554 
       2.รายงานสถานะการเงินการคลงัของโรงพยาบาลประจ าเดือน สิงหาคม 2554  
มีโรงพยาบาลท่ีมีฐานะการเงินเป็นลบ  หรือสถานการณ์วิกฤติ  ดงัน้ี  
            โซน 1  มี  2  แห่ง  คือ รพ.50 พรรษา รพ.ตาลสุม  
            โซน 2  มี  5  แห่ง  คือ รพ.กุดขา้วปุ้น รพ.โพธ์ิไทร รพ.นาตาล รพ.ศรีเมืองใหม่และ
ตระการพืชผล                     
            โซน 3  มี     วกิฤติทุกแห่ง  
            โซน 4  มี  1  แห่ง  คือ รพ.นาจะหลวย  
           ไม่มีขอ้มูล 1 แห่ง คือ รพร.เดชอุดม 
       3.แจง้ผลการเฝ้าระวงัการเงินการคลงัของ CFO ระดบักระทรวง โดยใชข้อ้มูล ไตรมาส ท่ี 2 
และ CFO ระดบัจงัหวดั ไดพ้ิจารณาเสนอขอรับความช่วยเหลือ CF จ านวน 8 แห่ง คือ รพช.นาตาล/ ตาลสุม/ 
ทุ่งศรีอุดม/ กุดขา้วปุ้น/ ศรีเมืองใหม่ 50พรรษา /วารินช าราบ และเดชอุดม ขณะน้ี อยูร่ะหวา่งการรับการสอบ
ทานขอ้มูลงบการเงิน โดยทีมคณะท างานสอบทานฯ ระดบัเขต ผลเป็นอยา่งไรจะไดแ้จง้ใหท้ราบ  
ข้อส่ังการ:  
  1. จากนโยบาย นพ.สสจ.ก าหนดใหมี้ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอๆละ 2 คน ในอ าเภอขนาดใหญ่
ขอใหอ้ าเภอขนาดใหญ่เสนอค าขอ 
  2.งบเหมาจ่ายรายหวั(UC) ส่วนกลางก าหนดจดัประชุม 5-6 ตุลาคม 2554 รร.รามาการ์เด็น 
กทม. และมอบ รองฯสุวทิยป์ระชุมคณะท างาน เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
  3. มอบ กลุ่มงานบริหารร่างแบบฟอร์มการส ารวจขา้ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ า 
พนกังานรัฐ  ซ่ึงท าสัญญาในต าแหน่งวฒิุปริญญาตรี 
  4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลในคร้ังต่อไป มอบกลุ่มงานพฒันา
ยทุธศาสตร์สาธารณสุขน าเสนอผลงานสาเหตุการตาย 
  5. ขอ้มูลการส่งต่อผูป่้วยของ นพ.ทรงเกียรติ มอบให้คณะท างาน หมวด 2 PMQA .ในการ
วางแผนต่อไป 
   
2. กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข ไม่มีวาระการประชุม 
 

3. กลุ่มงานควบคุมโรค 
 

 3.1 รายงานสถานการณ์โรคเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา 
 

4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม 
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5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

  5.1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  ไดด้ าเนินการจดัสัมมนาเครือข่ายสุขภาพจิต เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การพฒันางานสุขภาพจิต และจิตเวช  ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   เขต ๑๓   ในระหว่าง
วนัท่ี   ๒๙-๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม สุนียแ์กรนด์  โฮเทล  แอนด์  คอนเวนชัน่  เซ็นเตอร์  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  ส่งเร่ืองเล่าและ CQI /  
นวตกรรม  เป็นตวัแทนจงัหวดัอุบลราชธานี เขา้ร่วมประกวดดงักล่าวขา้งตน้นั้น ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
อุบลราชธานี   ได้รับรางว ัลการประกวดแลกเป ล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายสุขภาพจิต เขตตรวจราชการ   
กระทรวงสาธารณสุข ๑๓ ปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๗ รางวลั  

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   

6.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจ าจงัหวดัอุบลราชธานี วนัองัคารท่ี 27 กนัยายน 
2554 เวลา13.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 5 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

6.2 ขอให ้สสอ.เหล่าเสือโกก้ ส่งผลการตรวจสถานท่ีพร้อม file รูปภาพ คลินิก เพื่อพิจารณาอนุญาต
จ านวน 1 แห่ง คือคลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง DR.K CLINIC ของ พญ.อิสราภรณ์ แสงใสแกว้ ภายในวนัจนัทร์
ท่ี 26 กนัยายน 2554 เพื่อน าเขา้ท่ีประชุม คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  ประกอบการพิจารณาอนุญาต 

7. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ไม่มีวาระการประชุม 

8. กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
 8.1 ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนสิงหาคม 2554  
      ขอ้มูลจงัหวดั ร้อยละ 99.98     

ขอ้มูลสปสช. ร้อยละ 99.95     
สปสช.แจง้การลงทะเบียนแทนผูท่ี้หมดสิทธิประกนัสังคมและหมดสิทธิขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจท่ี

กลายเป็นค่าวา่ง ตามมติ คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีรายละเอียด พอสังเขป ดงัน้ี  
      1) การลงทะเบียนแทนโดยเจา้ตวัไม่ตอ้งยืน่ค  าขอลงทะเบียนและหลกัฐานฯ โดย  
        –ไม่นบัวา่เป็นการลงทะเบียนพลการ  
         –ไม่นบัจ านวนคร้ังในการลงทะเบียนแทน และการขอลงทะเบียนเปล่ียนหน่วยบริการประจ า  
        -  ขอ้มูลท่ีแสดงหนา้เวป็ไซด์ตรวจสอบสิทธิ จะระบุขอ้ความ “ลงทะเบียนแทนผูป้ระกนัตนท่ีหมด
สิทธิประกนัสังคม ตามมติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “ลงทะเบียนแทนขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจและครอบครัวท่ีหมดสิทธิฯ ตามมติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ” 

      2) การยนืยนัผลการลงทะเบียนแทน  
กรณีท่ี 1 หน่วยบริการประจ าท่ีลงทะเบียนแทนตรงตามความตอ้งการของผูมี้สิทธิ ใหย้นืยนัโดยเลือกหวัขอ้ 
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“ยนืยนัการลงทะเบียนแทน” 
กรณีท่ี 2 หน่วยบริการประจ าท่ีลงทะเบียนแทนไม่ตรงและผูมี้สิทธิประสงคข์อเปล่ียนหน่วยบริการ ใหผู้มี้สิทธิ
กรอกค าร้องขอลงทะเบียน และท าการยนืยนัการลงทะเบียนโดยเลือกหวัขอ้ “ขอแกไ้ขการลงทะเบียนแทน” 
เม่ือไดรั้บค ายนืยนืทั้งกรณีท่ี1 และ 2 ขอ้ความท่ีระบุ “ลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ” จะถูกลบออกจากหนา้เวป็ตรวจสอบสิทธิ 
การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย ์ 
       1.กรณีผูมี้สิทธิเขา้รับบริการตรงกบัหน่วยบริการท่ีลงทะเบียนแทน และผูมี้สิทธิยอมรับการ
ลงทะเบียนแทน  
              -กรณีผูป่้วยนอก ค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นค่าเหมาจ่ายรายหวั ท่ีหน่วยบริการประจ าไดรั้บ
จาก สปสช.กลาง  
              -กรณีผูป่้วยใน รับค่าใชจ่้ายจากกองทุนผูป่้วยในระดบัเขต (IP Normal) 
       2. กรณีผูมี้สิทธิเขา้รับบริการคร้ังแรก ไม่ตรงกบัหน่วยบริการ ท่ีลงทะเบียนแทน หรือกรณี ท่ี
ผูมี้สิทธิ ประสงคข์อเปล่ียน หน่วยบริการ ทั้งกรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ใหห้น่วยบริการท่ีใหบ้ริการแก่ผูมี้
สิทธิไดรั้บค่าใชจ่้าย(Claim code) จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเช่นเดียว กบักรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน
ในกองทุนสาขาเขตและขา้มกองทุนสาขาเขต แมอ้าการท่ีมาจะไม่เขา้เกณฑอุ์บติัเหตุฉุกเฉินก็ตาม 

เขา้รับ
บริการ 

   ในจงัหวดัเดียวกนั  ขา้มจงัหวดั แต่อยูใ่นเขต
เดียวกนั 

อยูข่า้มเขตกองทุนสาขาเขต 

ผูป่้วยนอก 
รับค่าใชจ่้ายจาก
กองทุนอุบติัเหตุ
ฉุกเฉิน  

รับค่าใชจ่้ายจากกองทุน
อุบติัเหตุฉุกเฉิน 

รับค่าใชจ่้ายจากกองทุนอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

ผูป่้วยใน 
  รับค่าใชจ่้ายจาก
กองทุนผูป่้วย  ใน
ระดบัเขต (IP Normal) 

รับค่าใชจ่้ายจากกองทุน
ผูป่้วยในระดบัเขต(IP 

Normal) 
รับค่าใชจ่้ายจากกองทุนอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

 

 8.2 ประกนัสังคมจงัหวดัอุบลราชธานี แจง้ซักซ้อมการน าส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ว่า
นายจา้งท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คน ข้ึนไปตอ้งข้ึนทะเบียนนายจา้งพร้อมข้ึนทะเบียนลูกจา้งเป็นผูป้ระกนัตน และ
น าส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ภายใน วนัท่ีสิบหา้ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการหกัเงินสมทบไว้ พร้อม
ทั้งยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบนั้น   จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ียงัส่งเงินสมทบไม่เป็นปัจจุบนั ซ่ึงหากไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งเงินไม่ครบ
จ านวนภายในเวลาท่ีก าหนด อาจมีผลกระทบกับลูกจา้ง/ผูป้ระกันตนท่ีต้องการใช้สิทธิรวม 15 อ าเภอ  
32 สถานบริการ 
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อ.เมือง  สอ.ผาแกว้(06,07/54)   อ.โพธ์ิไทร สอ.บา้นม่วงใหญ่(06,07/54)  

อ.ศรีเมืองใหม่           
สอ.ภูหล่น(04,05,06,07/54)    
สอ.ค าไหล (03,06,07/54)   

อ.ตาลสุม สอ.นาคาย(03,04,05,06,07/54)  
สอ.บา้นกุง(06,07/54) 

อ.โขงเจียม 
 สอ.ตุงลุง(06/54)         
 สอ.หนองผอืนอ้ย  
(12/53 03,04,05,06/54)   

อ.สวา่งวรีะวงศ ์  
 สอ.ค าโพธ์ิ(03,06,07/54)  
 สอ.ค านกเปลา้(06/54) 

อ.เข่ืองใน      
สอ.เฉลิมพระเกิยรติ(06,07/54)    
สอ.ท่าไห (06,07/54)     
สอ.บา้นไผ(่05/54)  
สอ.แดงหมอ้(04,05/54) 

อ.เขมราฐ     
สอ.บา้นบาก(04,05,06,07/54)    
สอ.แกง้เหนือ (06,07/54)        
สอ.นาหวา้(12/53) 

อ.ม่วงสามสิบ  
สอ.หนองขุ่น (06,07/54) 

อ.ส าโรง  
สอ.โคกสวา่ง(01,02,03,04,05,06,07/54) 

อ.พิบูลมงัสาหาร  
สอ.ทรายมูล(06/54)          
สอ.ระเว(06,07/54)    
สอ.บา้นแขม(04,07/54) 

อ.เหล่าเสือโกก้  
สอ.แพงใหญ่(06,07/54)       
สอ.เหล่าเสือโกก้(06,07/54) 

อ.นาตาล   
สอ.พงัเคน(05,06,07/54)  
สอ.ปากแซง(06/54)     
สอ.นาตาล(03,04,05,06,07/54)  

อ.ตระการพืชผล  
สอ.ขามเป้ีย(06,07/54) 
สอ.กุดยาลวน(12/53,07/54)     
สอ.ท่าหลวง(06,07/54) 
สอ.น ้าค  า(06,07/54)      

อ.สิรินธร  สอ.คนัไร่ (06,07/54)   

 
9. กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

9.1 ขอใหทุ้กสถานบริการจดัเตรียมขอ้มูลในการขอรับงบเพิ่มเติมพิเศษ (Ontop payment) ปี 2555 
 
10. กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 

      10.1 วนัท่ี 26- 27 กนัยายน 2554 ขอเชิญประชุมการพฒันาฐานขอ้มูลบุคลากรและการพฒันา
ทรัพยากรดา้นสาธารณสุข ณ หอ้งประชุม 1 สสจ.อบ. กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ตวัแทนกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, ผูช่้วย
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สาธารณสุขอ าเภอ, และหรือ ผูรั้บผิดชอบ งานพฒันาทรัพยากรบุคคลฯของ  สสอ.ทุกแห่ง และหวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป รพช., และหรือ ผูรั้บผิดชอบงานพฒันา ทรัพยากรบุคคลฯของ รพช.ทุกแห่ง ขอให้น าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ note book พร้อมอุปกรณ์และ เตรียมฐาน ขอ้มูลบุคลากร ในโปรแกรม excel มาดว้ยเพื่อใชใ้น
การอบรม 
  

10.2 โครงการ พฒันาศกัยภาพบุคลากรในงาน PMQA สญัจร ด าเนินการแลว้ ดงัน้ี  
       โซน 4  จดัอบรม  วนัท่ี 22 กย. 2554 ท่ี หอ้งประชุม รพร.เดชอุดม  จ านวน  100  คน 
        โซน 3  จดัอบรม  วนัท่ี 23 กย. 2554 ท่ี หอ้งประชุม รพ.วารินช าราบ จ านวน 100 คน 
        โซน 1  วนัท่ี 28 กย. 2554 ท่ี หอ้งประชุม รพ.๕๐ พรรษาฯ  จ านวน 100 คน 
        โซน 2  ยงัไม่ก าหนด 
 10.3  ประชาสัมพนัธ์ รับสมคัรแพทยรั์บทุนตน้สังกดั ประจ าปี การศึกษา 2555 จงัหวดัอุบลราชธานี 
ไดรั้บจดัสรรโควตาทั้งหมด 33  โควตา มีผูส้มคัรและรับตน้สังกดัแลว้ 12 โควตาท่ีเหลือจะเปิดรับสมคัร
เพิ่มเติม ในรอบท่ี 2 ประมาณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2554 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมคัรไดท่ี้ เวปไซด์ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ระบบรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปี 2555 
 10.4  ประชาสัมพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  รับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการคลงัและการบริหารหลกัประกนัสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)รุ่นท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.med.nu.ac.th/medeng  
 10.5 ประชาสัมพนัธ์การส ารวจขอ้มูลความตอ้งการลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ  ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ส าหรับขา้ราชการ และลูกจา้ง ประจ า ทุกคนท่ีมีความประสงคจ์ะฝึกอบรมและศึกษาต่อ ให้
ยื่นแสดงความจ านง ตามระเบียบ การลาศึกษา และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2552  ส่งกลุ่มงานพฒันา
ทรัพยากรบุคคลฯ ภายในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2554  ผูท่ี้จะลาศึกษา และฝึกอบรม จะตอ้งไดรั้บการ พิจารณา
อนุญาต จากผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบติั หนา้ท่ี ราชการและหน่วยงาน 
 10.6 โครงการค่ายเยาวชนคนกลา้พฒันาทอ้งถ่ินจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2555 มีก าหนดการด าเนินงาน
ในรูปแบบของค่ายอาสา ในพื้นท่ีจ  านวน 238 ค่ายๆละ 20 คน ระหวา่งวนัท่ี 8-9 ตุลาคม 2554  โดยมีเงิน
สนบัสนุนภารปฏิบติัการภาคสนาม ค่ายละ 7,000 บาท  จึงขอส่งรายช่ือหมู่บา้นเป้าหมายท่ีจะจดัอบรมในเขต
พื้นท่ี ของ อบต.หรือเทศบาลละ 1 หมู่บา้นหรือ 1 ชุมชน รายช่ือพี่เล้ียงผูรั้บผิดชอบ  ช่ือ รพ.สต.ท่ีจะรับโอน
เงิน (ตามแบบฟอร์ม)ภายในวนัท่ี 27 กนัยายน 2554  
 
11. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

 11.1 แจง้เล่ือนการเสด็จฯ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี องค์
ประธาน มูลนิธิ พอ.สว.   ในวนัพุธท่ี 28  กนัยายน  2554 ณ โรงเรียนบา้นนาเลิน  ต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมือง
ใหม่  จงัหวดัอุบลราชธานี โดยไม่มีก าหนด 

http://www.med.nu.ac.th/medeng
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  11.2  ผลการรณรงคค์ดักรองรากฟันเทียม  มียอดสะสม ณ เดือนกนัยายน 2554  มีผูไ้ดรั้บคดักรอง
จ านวน 602 ราย ผา่นการคดักรองจ านวน 211 ราย ไดรั้บการฝังรากฟันเทียมแลว้จ านวน 113 ราย (เป้าหมาย 
100 ราย) การด าเนินการใน Stage 1 ทุกราย  และด าเนินการใน Stage 2 แลว้จ านวน 111 ราย 

11.3 สรุปผลการด าเนินงานทนัตกรรมเคล่ือนท่ี เดือน กนัยายน 2554  หน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี
 11.4 แผนปฏิบติังานกลุ่มงานทนัตสาธารณสุข  

11.4.1 แผนออกหน่วยแพทย ์พอ.สว.  
 วนัท่ี 27 ตุลาคม 2554 บา้นหนองหิน ต าบลหนองหิน อ าเภอดอนมดแดง   

11.4.2 แผนรถทนัตกรรมเคล่ือนท่ี  
      
12. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   

12.1  การพฒันาระบบคลงัขอ้มูล(Data center)  

13.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไม่มีวาระการประชุม 
 
  

14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
 

 14.1  สรุปผลการด าเนินงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จงัหวดัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2554    
(ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 - 16 กนัยายน 2554) (สรุปผลการบริจาค ก.ย.54)  
 14.2  สรุปผลการตรวจสุขภาพ  เอก๊ซเรยป์อด และตรวจคดักรองน่ิวในประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป  
              14.3  การตรวจคดักรองน่ิวโดยการเอก็ซเรย ์KUB digital 

    ตามท่ี จงัหวดัไดส้นบัสนุนสตริปในการตรวจคดักรองน่ิวให้ด าเนินการทั้งจงัหวดัอุบลราชธานีตาม
พื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 480,000 คน จงัหวดัไดก้ าหนดแผนออกเอ็กซเรย ์KUB  (แจง้แผน KUB) ขอให้อ าเภอ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

แจง้สถานท่ีด าเนินการใหจ้งัหวดัทราบดว้ย โดยเอก็ซเรยไ์ดว้นัละประมาณ 180 คน และขอให ้
อ าเภอ ประสานงาน แพทยใ์นการอ่านผลการเอก็ซเรย ์และส่งผลการตรวจรายบุคคลใหจ้งัหวดัทราบเป็น FILE 
EXEL 

    อ  าเภอด าเนินการร่วมกบัทีมตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ไปของอ าเภอนบัเป็นผลงานปีใหม่ 
(ปีงบประมาณ 2555) โดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุ สามเณรขอใหด้ าเนินการใหเ้สร็จภายในเดือน ธ.ค.2554  
            ก าหนดกิจกรรม ออกเอ็กซเรย ์KUB ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีพบผิดปกติจากการคดักรอง
เบ้ืองตน้ ท่ีอ าเภอเข่ืองใน 7 วนั (เวน้วนัหยุดเสาร์ อาทิตย)์ ระหวา่งวนัท่ี 19 – 27  กนัยายน 2554 ขอให้อ าเภอ
แจ้งสถานท่ีด าเนินการให้จงัหวดัทราบด้วย โดยเอ็กซเรย์ได้วนัละประมาณ 180 คน และขอให้อ าเภอ
ประสานงานแพทยใ์นการอ่านผลการเอ็กซเรย ์และส่งผลการ ตรวจราย บุคคล ให้จงัหวดัทราบเป็น FILE 
EXEL 

 14.4 สรุปขอ้มูลป้อนกลบัปีงบประมาณ 2554 

file:///L:/Work/meeting0954/meeting0954/profile/Sumaryสรุปผลการบริจาคกค54.xls
file:///L:/Work/meeting0954/meeting0954/profile/Sumaryสรุปผลการบริจาคกค54.xls
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         ตามท่ีอ าเภอไดส่้งขอ้มูลการตรวจตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ปัญหา สุขภาพ ประชาชน อาย ุ15 ปีข้ึนไป ในภาพรวมของจงัหวดั และจ าแนกเป็นรายโซน รายอ าเภอ รวบทั้ง
เปรียบเทียบกลุ่มเส่ียง เพื่อใหอ้ าเภอ ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
 
15. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก  ไม่มีวาระประชุม 
  

 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 
เร่ืองจากสาธารณสุขอ าเภอ 
 

  สสอ.นาจะหลวย : เชิญประชุมสาธารณสุขอ าเภอหลงัจากการประชุมน้ี 
    
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
                    (นางดารณี  เผา่ผา) 
        กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูต้รวจรายงานการประชุม  
                               (นางสิริพร  วงศต์รี) 
               หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 


