
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี  11/2555 
วันท่ี  30 พฤศจิกายน  2556  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นางศิริวิทย   หล่ิมโตประเสริฐ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางน้ําเพชร  ต้ังยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายลําพูน  ฉวรัีกษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นพ.ศักดิ์ชัย  ธีระวัฒนสุข  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
7. นายรชต  เกตุเล็ก  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
8. ดร.พวงเพ็ญ  ช้ันประเสริฐ  แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
9. นายสัมพันธ มณีรัตน  ผูอํานวยการศูนยวศิวกรรมการแพทยท่ี 5   

                                                                                   อุบลราชธานี 
10. นางพันธทิพย  โกศัลวัฒน  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
11. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
12. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
14. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริฐ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
15. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
16. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
17. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
18. นางหรรษา  ช่ืนชูผล    หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
19. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
20. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติการ 
21. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
22. นางสุภาภรณ  อุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
23. นพ.สุเมธ  นิยกิจ     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 5๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

24. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
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25. นางอัจฉรา  แชมชอย    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
26. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
27. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
28. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
29. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
30. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
31. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
32. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ แทนผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 
33. พญ.ปทมา  สงวนตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
34. นพ.นนทพงษ  ยศวิจติร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
35. นายวีระ  ทองอุน แทนสาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
36. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
37. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
38. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
39. นางสิรินทิพยรัตน  ศรีสุธรรม แทนสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
40. นายศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
41. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
42. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
43. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
44. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
45. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
46. นายรัชพล  ตังคะวานิช    แทนสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
47. นายทองอินทร  ชัยธานี    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
48. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
49. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
50. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
51. นายบัณฑิต   สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
52. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
53. นายชูวิทย ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
54. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
55. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
56. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
57. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภออุบลราชธานี 



 3

58. นางพรทิพย สมวัน    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเข่ืองใน 
59. นางทองพรรณ  ภกัด ี    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
60. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง 
61. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
62. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
63. นายบุญถือ  พุมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
64. นายอานนัท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
65. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
66. นายสันติ  ฝกทอง     นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลนาตาล 
67. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนกังานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน 
68. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
69. นายณัฐกร  วทิิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
70. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
71. นายสากล สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
72. นายเจริญศักดิ์  ศรีธัญรัตน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
73. นายปรีดา  สืบสิงห    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.วารินชําราบ 
74. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
75. นายจําลอง  ผองจิต    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลสําโรง 
76. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 
77. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
78. นางไพรสุรีย  บุญหอ    นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.บุณฑริก 
79. นายทวีศักดิ์  แพทยเพยีร    นักจัดการงานท่ัวไป   รพร.เดชอุดม 
80. นางจีระนนัท  นาคํา    นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ทุงศรีอุดม 
81. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางดารณี  เผาผา    เจาพนกังานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายปญญาวุธ ไพเราะ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางสุชารัตน  ดวงแกว   นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายชัยชาญ  บุญคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาวจินตนา  พรมลาย    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางอุษณยี    เกิดมี               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. ภก.นายกําแหง  สมสุข    เภสัชกรชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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91. นางวราภรณ  วิตตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางเนติภรณ  สิมาพันธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายอนุสรณ  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นายวีรพันธ  ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางธิดารัตน  บุญทรง         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางกุลชาธนนัท  พลินรัชตธนะเดช นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
98. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นายณัฏฐากร  พลเขต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางสาวอุทัย  สมบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางรสสุคนธ  มณฑา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวัดอุบลฯ 
104. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นายวิรัตน  พวงจันทร    เภสัชกรปฏิบัติการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นายสุระ  เสนาเทพ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         รพ.5๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
107. นางคําปาน ชูรัตน    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เหลาเสือโกก 
108. นายกติติพงษ  เสนาะพิณ    นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.มวงสามสิบ 
109. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
110. นางอุไร  สอนอาจ    นักจัดการงานท่ัวไป    รพ.ตาลสุม 
111. ทพ.พฤนท  ศิริบูรณ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   รพ.เข่ืองใน 
112. นางสาวพัฒนพร   อุนวงศ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.เข่ืองใน 
113. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.มวงสามสิบ 
114. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
115. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
116. นายสมภพ  จนัทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
117. นายสุพล  การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
118. นางบุษยา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
119. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
120. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
121. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 
122. นางสาวรัตชพร  กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ 
123. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม 
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124. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม 
125. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
126. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดขาวปุน 
127. นางลําใย  บุตรศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 
128. นางยมลภัทร  คลังแกว   นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
129. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 
130. นส.ธิดารัตน รวมธรรม   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
131. นายกีรติ  เสริมศรี               จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
132. นางดวงจิตร  กอมะณ ี   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 
133. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
134. นายจิรศักดิ์  รักษมณ ี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
135. นายชํานาญ  เหลากลม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
136. นายมรกต  ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
137. นายตรองทรัพย  สายกนก    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
138. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
139. นางบรรจง  สรอยคํา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ 
140. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข     ผอ.รพ.สต.    รพ.สต.เพียเภา อ.วารินชําราบ 
141. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน 
142. นายพรทวี  สุวรรณพรม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
143. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
144. นายพิทักษ  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน 
145. นางสาวอรพรรณ  สานุสันตนักวิชาการสาธารณสุข                            สสอ.น้ําขุน 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

  ไมมี 
            

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา (ยังไมติดตาม) 
  

3.1 การเงินการคลัง และรายไดจากกองทุนยอย  

3.2 แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี ( EWEC) 

3.3 กลุมวัย: จํานวนเปาหมาย และ Base line data 

3.4 แผนปฏิบัติการเรงดวน 

  3.4.1  ยาเสพติด 

  3.4.2  แพทยแผนไทย 

  3.4.3  คัดเลือกบุคลากรอยู รพ.เปดใหม และทดแทนตําแหนงท่ีวาง 

  3.4.4 การอบรมเพื่อพัฒนางานแมและเด็ก , อสม.ช 

  

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 

1. ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
  ประชาสัมพันธ การประชุมวิชาการ ทองถ่ินอีสานนาอยู คร้ังท่ี 4 
 
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
   แจงบุคคลรักษาการผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี คือ นพ.ธรณินทร กองสุข 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
 
3. ศูนยวศิวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานี 
  3.1 นโยบายรัฐมนตรีในปงบประมาณ 2556  

3.2 การสงซอมและรับคืนเคร่ืองมือแพทย 
     รพ.น้ํายืน  รับคืน เคร่ือง X-ray 
     รพ.ศรีเมืองใหม  รับคืน เคร่ืองขูดหินปูน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
  

1.กลุมงานบริหาร 
 

1.1 งานการเงิน 
1.การสงงบทดลอง 

               1.1ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2555 ขอใหนําสงงบทดลองภายในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2555  
ขอเสนอแนะ...  

- ขอใหสสอ. รพช. ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบให
ทันตามกําหนดทุกประจําเดอืนและใหมีการตรวจสอบผลการสงดวยวาสงผานหรือไม อยางไร โดยปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ ทุกเดือน  

- ขอใหโรงพยาบาล/สสอ กําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผัง
รายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปลผลผิดไปดวย 
 

1.2. เม่ือนําสงงบทดลองประจําเดือนกนัยายน 2555 แลวขอใหปดบัญชี และดาวนโหลดโปรแกรม
ขอมูล GL56 และผังบัญชี กรอบการบันทึกบัญชี ท่ี web:\\hfo56.cfo.in.th  
 

1.3. การนําสงงบทดลองปงบประมาณ 2556 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 ใหนาํสงภายในวนัท่ี 20 
ธันวาคม 2555 ท่ีเว็ป http://hfo56.cfo.in.th 

2.รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน กนัยายน 2555 
               แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับ 30 

กันยายน 2555 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลให
เครือขายมีการประเมิน การเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง  
                กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ    
                           โซน 3  วารินชําราบ      - 48.81  ลานบาท  
                           โซน 1  50พรรษาฯ        -37.02  ลานบาท  
                           โซน 4  เดชอุดม             -30.74  ลานบาท  
                           โซน 2  ตระการพืชผล   -26.09  ลานบาท  
               โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ เข่ืองใน, บุณฑริก , น้ํายืน และทุงศรีอุดม  
สวนโรงพยาบาลท่ีมีเจาหนีก้ารคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดบั คือ  
                           โซน 4  เดชอุดม             79.05  ลานบาท  
                           โซน 1  50พรรษาฯ         59.31  ลานบาท  
                           โซน 3  วารินชําราบ       53.65  ลานบาท  
                           โซน 2  ตระการพืชผล    53.03  ลานบาท   
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ขอเสนอแนะ... 
          - ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม มีระบบสอบทาน
หนี้ใหเปน ปจจุบัน  
          - จากขอมูลจะเหน็วาโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (คาเส่ือมฯ) คงเหลือจํานวนมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ เชน รพ.50พรรษา   รพ.ตระการฯ  รพ.วารินฯ   รพ.พิบูลฯ รพร.เดชอุดม 
          **ขอใหทานเรงดําเนนิการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตามแผนรายการทีไ่ดรับอนุมัติ ตามหวงเวลา 
ตอไป 

3.ตาราง CFO ประจําเดือน กนัยายน 2555 จากขอมูลพบวา  
โซน 1 สงครบทุกแหง 
โซน 2 สงครบทุกแหง  
โซน 3 สงครบทุกแหง 
โซน 4 สงครบทุกแหง  

ขอเสนอแนะ...  
ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากบั การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี

กระบวนการ การมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกนั 
4.เร่ืองแจงใหทราบ 

4.1 กลุมประกนัสุขภาพ สป. ขอเชิญ ผูแทน โรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ซ่ึง 
ในจังหวดั อุบลราชธานี คือ รพ.ศรีเมืองใหม , โขงเจียม , เขมราฐ , ตระการพืชผล , กุดขาวปุน , มวงสามสิบ ,
วารินชําราบ , พิบูลมังสาหาร , ตาลสุม , โพธ์ิไทร , สําโรง , สิรินธร , ทุงศรีอุดม , เดชอุดม , 50พรรษาฯ และ
นาตาล เขารับฟงการช้ีแจงคูมือการตรวจสอบหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงินในวันท่ี 3 ธันวาคม 
2555 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ หองริชมอนดบอลรูม 2 ช้ัน 4 โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี 
  4.2 หนวยบริการท่ีประสบปญหาภาวะวิกฤตทางการเงินตอเนื่อง และเตรียมรับ การลงตรวจ
พื้นท่ี ในการแกสภาพคลอง โรงพยาบาล CFO 7 ดาน จํานวน 5 แหง คือ รพ.ศรีเมืองใหม , โขงเจียม , เขมราฐ , 
พิบูลมังสาหาร และ 50 พรรษาฯ นัน้ ขณะนี้มีการอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจดัทําตนทุนบริการ Unitcost 
สําหรับหนวยบริการ ระยะท่ี 2 ในวนัท่ี 17 – 21 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร กรุงเทพฯ สง
แบบตอบรับเพื่อยืนยันเขารวมการอบรมฯ ทาง Email: higmoph@gmail.com หรือโทรสาร 02590 
1568 ภายในวนัท่ี 4 ธ.ค.55  
หมายเหตุ.- โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ท่ี เวป http:// hfo56.cfo.in.th 
  4.3 การเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ เดือนกันยายน 
2555 ขณะน้ีอยูอยูระหวางปรับปรุงฐานขอมูล แตอยางไรก็ตามขอใหทางโรงพยาบาลมีการเฝาระวังการเงิน
การคลัง รวมท้ังวิเคราะหรายได และคาใชจาย เพื่อหาสาเหตุวายังมีรายการใดท่ีไมเปนไปตามแผนบาง 
โดยเฉพาะดานรายได ตองวเิคราะหวาจํานวนเงินท่ีไดรับจริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวน
ดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายอยางเขมงวด 
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1.2 งานการเจาหนาท่ี  
2.1.1 การเล่ือนเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางประจําและพนักงานราชการ  

ขณะน้ีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 
2555 ผวจ.อบ ลงนามในคําส่ังเรียบรอยแลว สําหรับใบแจงผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการรายบุคคล งานการ
เจาหนาท่ี ไดดาํเนินการสงให สสอ.,รพช และกลุมงานใน สสจ.อบ เพื่อให หวัหนากลุมงาน/สสอ. และ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ดําเนินการแจงใหแตละบุคคลทราบตอไป ตามหนังสือ ท่ี อบ.0027.001/ว.8787 ลง
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 สําหรับหนวยงาน ท่ียังไมไดรับใหติดตอรับได ท่ีงานการเจาหนาท่ี กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป สสจ.อบ 
  2.1.2 การยายภายในจังหวดั รอบท่ี 2 ปงบประมาณ 2555  

ขณะน้ี คําส่ังใหขาราชการไปปฏิบัติราชการภายในจังหวัด รอบท่ี 2 ประจําป 2555 ของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และนักเรียนทุน ผวจ.อบ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ไดลงนามในคําส่ังเรียบรอยแลว 
งานการเจาหนาท่ีไดดําเนิน การ แจงหนังสือใหหนวยงานท่ีเกีย่วของเพื่อแจงใหขาราชการ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางนักเรียน ทุนมอบหมายหนาท่ี การงานในหนาท่ี และใหทุกหนวยงาน จดัทําหนังสือสงตัวเพือ่ไป
รายงานตัวยังสวนราชการแหงใหมตอไป 
  2.1.3 การแจงผูรักษาการในตําแหนงหวัหนาสถานีอนามัย  

ตามท่ี งานการเจาหนาท่ี กลุมงานบริหารทัว่ไป ไดตรวจสอบขอมูลพบวา... มีหนวยงานในสังกดั
สํานักงานสาธารณสุข อําเภอหลายแหงท่ีไมมีคําส่ังแตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงหวัหนาสถานี ท่ีลงนามโดย 
ผูวาราชการจังหวัด และไดมีการมอบหมาย ใหขาราชการรักษาการในตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย ท่ีลงนาม
โดย นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวดั ไมไดมอบหมายอํานาจใหนายอําเภอลงนาม)  

ดังนั้น จึงขอแจงใหสํานกังานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงไดตรวจสอบวา ขาราชการในสังกัด ท่ีไดรับ
มอบหมาย ใหรักษา การในตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัยมีคําส่ังท่ีลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดหรือไม ถายัง
ไมมีคําส่ัง ขอใหแจงช่ือ ขาราชการ ท่ีไดรับมอบหมายใหรักษาการในตําแหนงหวัหนาสถานีอนามัยและแจง
ให งานการเจาหนาท่ี กลุมงานบริหารทั่วไป เพื่อจะไดเสนอคําส่ังใหผูวาราชการจังหวดัลงนามตอไป 

 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 2.1สรุปขอมูลการจัดเก็บ จปฐ.ป 2555 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนในระดับพื้นท่ี  ในป 2556 จะเร่ิม
จัดเก็บขอมูลต้ังแตเดือน มกราคม 2556  เปนตนไป ขอใหหนวยงานในพ้ืนท่ี ใหความรวมมือในการจัดเก็บ
ขอมูล ตามกระบวนการท่ีเกีย่วของตอไป   

 2.2 กรอบระยะเวลาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล ป 2556 หวงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2555 เปนชวงท่ีกองทุนตองสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555 และเตรียมการวางแผนการดําเนินงานใน
ป 2556 ขอใหระดับอําเภอติดตามเยีย่มกองทุนเพื่อติดตามความกาวหนาและใหคําปรึกษาในการดาํเนินงาน 
   2.3 ขอมูลผูปวยในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีขอให
หนวยงานท่ีมีผูปวยในพื้นท่ีติดตามเยีย่มและรายงานตามระบบ 
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3.กลุมงานควบคุมโรค 
3.1 รายงานสถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจํา พฤศจกิายน 

- โรคคอตีบ 
ตามมติท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุขพบผูปวยท้ังส้ินจาํนวน 37 ราย ใหทุกอําเภอ ตรวจสอบวัคซีน 

ซ่ึงกรม สนับสนุนบริการสุขภาพไดทําหนังสือแจงเวียนไปท่ีระดับอําเภอแลว 
 

- โรคชิคุนกุนยา 
 พบผูปวยท่ี บ.คําเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร คาดวารับเช้ือจากจงัหวัดระยอง พบมีอาการนาสงสัย จํานวน 
32 ราย ขณะนีส้งตรวจทางหองปฏิบัติการแลวยังไมยืนยัน  
 

- ไขเลือดออก 
 ปจจุบันจังหวดัอุบลราชธานีมีอัตราปวยเกนิคาเปาหมายของจังหวดั(35 ตอแสนประชากร) คือ 37 ตอ
แสนประชากร พบผูปวยตอเนื่องในเขตอ.เมือง, เดชอุดม, เข่ืองใน, วารินชําราบ, ดอนมดแดง ใหทุกอําเภอ
ดําเนินการเฝาระวังตอไป 
- การเฝาระวังโรคผานรายงาน 506  
 - ช่ืนชมการสงรายงาน 506 ของอําเภอเมือง, กุดขาวปุน, สําโรง, มวงสามสิบ, พบูิลมังสาหาร ท่ีสง
รายงานถูกตองครบถวน ทันเวลา 
 

- การคัดกรองพยาธิใบไมตับ 
 ปงบประมาณ 2556 เนนในพ้ืนท่ีหมูบานเส่ียงจํานวน 670 หมูบาน คนหาผูปวยโดยใชหนวยตรวจ
สุขภาพ ในสวนการซอมกลองจุลทรรศน ใหสงเร่ืองมาท่ีศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานี โดย
โรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
 

- โรคพิษสุนัขบา 
 พบหัวสุนัขติดเช้ือท่ี อําเภอพบูิลมังสาหาร มีปญหาเร่ืองความครอบคลุมในการใหวัคซีนสุนัข หากมี
กรณีผูสัมผัสใหเนนย้ําเร่ืองการคนหาผูสัมผัส 
 3.2  สรุปผลการดําเนินงานวณัโรค เดือน ตุลาคม   2555   

- ผูปวยท้ังส้ิน 117 ราย ข้ึนทะเบียนรายใหม  95  ราย  มีการ Admit  ท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑ รอยละ 
94 ปญหาคือบางอําเภอไมมีรายงานการ Admit   Success rate  รอยละ 92  
3.3 เร่ืองอ่ืนๆ 
 3.3.1 จังหวดัอุบลราชธานีจะออกเยีย่มอําเภอเพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน 

วัณโรค 
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เดือนธันวาคม 
  3 ธันวาคม 2555   อ.บุณฑริก 
  4 ธันวาคม 2555   อ.ทุงศรีอุดม 

6 ธันวาคม 2555   อ.โขงเจียม 
  3.3.2 การคนหาผูปวยเชิงรุกในพ้ืนท่ีเส่ียง 
  จังหวดัอุบลราชธานีจะออก X-ray กลุมเปาหมาย ท่ีคัดกรองโดยการสัมภาษณ 

7 ธันวาคม 2555   อ.ศรีเมืองใหม 
11 ธันวาคม 2555 อ.กุดขาวปุน 
12-14 ธันวาคม 2555 อ.พิบูลฯ 
17 ธันวาคม 2555 อ.บุณฑริก 
18-21 ธันวาคม 2555 อ.ตระการพืชผล 
24 ธันวาคม 2555 อ.เดชอดม 
25 ธันวาคม 2555 อ.เขมราฐ+นาตาล 
26 ธันวาคม 2555 อ.เข่ืองใน 
27 ธันวาคม 2555 อ.น้ํายืน 

 

4.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
                4.1 การแขงขันกฬีาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2555 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี กําหนดจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขประจําป โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรทางสาธารณสุขเปนตัวอยางท่ีด ีในการสรางสุขภาพ ดวยการออกกําลังกายและเลนกีฬา ตลอดจน
สรางความสามัคคีในหมูคณะ  โดยกําหนด วันชิงชนะเลิศ ในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนกฬีาจังหวัด
อุบลราชธานี 
               4.2  ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลฯ จัดประชุมวิชาการทองถิ่นอีสานนาอยู คร้ังที่ 4 เครือขายอีสานสุขภาพดีสูวิถี
ความพอเพียง วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมสุนียแกรนดโฮเต็ล คาลงทะเบียน 5๐๐ บาท วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสราง แลกเปลี่ยนความรูดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และ การจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม 
และนําความรูขยายผล ดําเนินงานในพื้นที่ 
 
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 

                5.1 ผลการดําเนินงานผาตัดตอกระจก จังหวัดอุบลราชธานี ป 2554-2555 
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โครงการมองโลกสดใส ใสใจสุขภาพผูสูงอายุ ป 2556 (3 เดือนแรก)  

             วัน เดือน ป                  กิจกรรม        หนวยบริการ 

19-2๐ ตุลาคม 2555 
21 ตุลาคม 2555 

รณรงคผาตัดตอกระจก จํานวน 246 ราย 
พิธีเปดตาและมอบแวนตาหลังผาตัด 

    รพ.5๐ พรรษาฯ 

3 พฤศจิกายน 2555 ตรวจคัดกรองและวัดเลนสตอกระจก     รพ.5๐ พรรษาฯ 

3๐ พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2555 
2 ธันวาคม 2555 

รณรงคผาตัดตอกระจก จํานวน 2๐๐ ราย 
พิธีเปดตาและมอบแวนตาหลังผาตัด 

    รพ.5๐ พรรษาฯ 

 
                   5.2 รายงานผลการบําบัดยาเสพติดประจําเดอืนพฤศจิกายน 2555 (รายละเอียดตามไฟล 
Sumary_drug_nov) 
                   5.3 แจงผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2013 ในระหวางวนัท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2555 ณ MCC HALL หางสรรพสินคา เดอะมอล 
จังหวดันครราชสีมา ดังนี้ 
                          5.3.1 ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุน Junior อายุ 6-9 ป โรงเรียนมูลนิธิวดั
ศรีอุบลรัตนารามไดรับรางวลัชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนตัวแทนเขา 
รวมประกวดในระดับประเทศตอไป 
                          5.3.2 ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุน Pre-Teenageอายุ 1๐-13 ป โรงเรียน
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนตัวแทนเขา 
รวมประกวดในระดับประเทศตอไป  
                   5.4 โครงการประเมินเชาวปญญา เด็กอายุ 3-5 ป  ป 2556  
        วัน เดอืน ป                  จุดปฏิบัติงาน     หนวยงาน/ผูปฏิบัติ 

   21 พฤศจิกายน 2555    ศูนยพัฒนาเด็กบานนามน 
   ศูนยพัฒนาบานทับ ต.กอเอ อ.เข่ืองใน 
   ศูนยพัฒนาบานทาลาด ต.กอเอ 

    สสจ.อบ. 
    รพช/สสอ./รพสต. 

   22 พฤศจิกายน 2555    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนโพธ์ิ ต.ยางนอย 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเอ ต.กอเอ อ.เข่ืองใน 

    สสจ.อบ. 
    รพช/สสอ./รพสต. 

   23 พฤศจิกายน 2555    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงยาง ต.กอเอ     สสจ.อบ. 
    รพช/สสอ./รพสต. 
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  6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
               6.1 กลุมงานคุมครองฯ จะจัดการตออายุใบอนญุาตประกอบธุรกิจรานยา และสถานพยาบาลทุกประเภท 
จังหวดัอุบลราชธานี ประจําป  2555 สัญจร 
               6.2 ขอใหโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ดังตอไปนี ้เรงดําเนินการตรวจสถานพยาบาล และ
สงผลตรวจภายใน วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 เพื่อใชเปนขอมูลพิจารณาตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ประจําป 2555 
                6.3 ขอใหโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ดังตอไปนี ้เรงดําเนินการตรวจสถานท่ีผลิต/นําเขา
อาหารเพื่อประกอบการตออายุใบอนุญาต ประจําป 2555  
                      อ.เมือง                จํานวน 5 แหง  
                      อ.วารินชําราบ     จํานวน 5 แหง  
                      อ.สิรินธร             จํานวน 3 แหง  
                      อ.นาเยยี               จํานวน 2 แหง 

 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  
 

                แจง ER และหนวยบริการ EMS ทุกหนวยบริการ จัดเตรียมความพรอมในการรับมืออุบัติเหตุจราจร 
 
 8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
               8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกันยายน  2555  
                     ขอมูล สปสช.รอยละ 99.94  ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.99  
               8.2 การดําเนนิการแกไขปญหาการถูกหนวยบริการตางจังหวดั ดึงขอมูลUC จากม.อุบลฯ 
- สสจ.อุบลฯสงขอมูลรายบุคคลให ม.อุบลฯ ดําเนินการแจง ใหนักศึกษา ท่ีถูกดึงสิทธิทราบ (ขณะนี้นักศึกษาอยู
ในชวงปดเทอม) และจะดําเนินการลงทะเบียนUC รายกลุมเพื่อดึงขอมูลกลับตอไป 
               8.3 สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ขอความรวมมือสํารวจ และแจงรายช่ือหนวยบริการ  
ท่ีมีความพรอม ตามคุณสมบัติเกณฑการประเมินเครือขายเขารวม การพัฒนาคุณภาพ เครือขายบริการ กลุมโรค ท่ีมี
อัตราการตายสูงและกลุมโรคท่ีมีปญหาในพื้นท่ี ปงบ 2555 ไดแก... 
1. เครือขายโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ  
2. เครือขายโรคมะเร็ง  
3. เครือขายโรคหลอดเลือดสมอง  
4. เครือขายบริการทารกแรกเกิด  
5. เครือขายการดูแลผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ  
6. เครือขายการดูแลแบบประคับประคอง  
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***ขอใหแจงการเขารวมโครงการที่กลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 
8 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดเกณฑ 

              8.4  แจงหลักเกณฑการขอรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปงบประมาณ 2556      ตามประกาศ
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑ การดําเนนิงาน และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  ปงบประมาณ 2556  โดยมีผลบังคับใช ต้ังแตวนัท่ี 1 ตุลาคม  2555 เพื่อใหการบริหารกองทุน ป 2555  มี
ประสิทธิภาพ และหนวย บริการไดรับการชดเชยคาใชจายไดอยางรวดเร็ว      จึงขอใหหนวยบริการสงขอมูลการ
ขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขมายัง สปสช.ภายในวันท่ี  31 ตุลาคม 2555  สปสช.จะพิจารณาจายชดเชยให
เสร็จส้ินภายใน วันท่ี  31  ธันวาคม  2555  
                หากยังไมเคยสงขอมูลเขามา  หนวยบริการยังคงสามารถสงขอมูล  ทางโปรแกรม e-Claim หรือโปรแกรม 
NHSO จนถึงวันท่ี 30 กันยายน  2556 และขอมูลท่ีสงหลัง วันดังกลาวจะถือวาหนวยบริการไมประสงคขอรับ
คาใชจาย ตามมาตรการวินยัการเงิน การคลัง 
              8.5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี      จัดประชุมช้ีแจงการบริหารงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ป 2556 ใหกับผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ โรงพยาบาลแหงละ 3 คน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แหงละ 
2 คน และ ผอ.รพ.สต.ทุกแหง ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน  2555  ณ โรงแรมลายทอง 
              8.6 การจัดสรรงบตามเกณฑคุณภาพของหนวยบริการรับสงตอป 2555 

9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
              9.1  งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
 
 ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการดาํเนินงานดังตอไปนี ้ 
        - สงขอมูลเครือขายการดูแลสุขภาพ "หมอครอบครัวประจําตัวทุกครัวเรือน"    ดูรายระเอียดเพ่ิมเติมในไฟล 
Network Of Health) 
        - (ราง) เกณฑการขอรับงบตามเกณฑศักยภาพบริการปฐมภูมิ (Ontop payment) ป 2556    ดูรายละเอียด เกณฑ
การจัดสรรเพิม่เติมในไฟล On Top 56 
        - แนวทางการเยีย่มบานดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเยี่ยมบาน(Home Health Care) ไฟลInvite 
Home Modify) 
              9.2  งานสุขภาพภาคประชาชน 
              เล่ือนการประกวด อสม.ระดับจังหวัด จาก วันท่ี 18 ธันวาคม 2555 เปนวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 
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10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1   สรุปผลความกาวหนาการดําเนนิงาน PMQA ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 
              กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการขอรายงานความกาวหนาของการดําเนนิงาน PMQA 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA สัญจรครบท้ัง 4 โซน แลว    ดังนี้ 
             โซน 4 จัดประชุมในวันท่ี  18 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม   
             โซน 1 จัดประชุมในวันท่ี  25 ตุลาคม พ.ศ. 2555       ท่ีโรงพยาบาล 5๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  
             โซน 3 จัดประชุมในวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2555       ท่ีศูนยฝกอบรมและพฒันาสาธารณสุขโขงเจียม 
             โซน 2 จัดประชุมในวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2555       ท่ี หอประชุมพนาภินันท  โรงพยาบาลตระการพืชผล       

              10.2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานีขอแจงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ 2556  
               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดปรับกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรบคุคลดาน
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อประเมินความรู ทักษะ สมรรถนะหลัก และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) /แผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมองคกร รวมท้ังปรับ ข้ันตอน และแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการ 
กรณีไปประชุม ดานวิชาการ/อบรม/สัมมนา/ไปเปนวิทยากร/ ไปศึกษาดงูาน ใหม เพื่อใหบุคลากรท่ีไปราชการกรอก
ขอมูล ในโปรแกรมฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (โปรแกรม Dev-Phoubon) ใหครบถวนสมบูรณ และ
สอดคลอง กับแผนพัฒนาบุคลากรขององคกร 
         ซ่ึงกลุมงานฯไดประชุมช้ีแจงรายละเอียดการดําเนนิงานใหกับผูเกี่ยวของแลว ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ท่ี
ผานมา สามารถเขาโปรแกรมผานทาง www.hrdubon.com โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Dev-PhoUbon) 

• สรุปการกรอกขอมูลการไปราชการและพัฒนาบุคลากรแยกรายหนวยงานป 2555  
• ข้ันตอนการประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะหลัก และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2556 

แบบฟอรม 1- 3 ป 56 บันทึกขอความขอไปราชการอบรม ประชุม สัมมนา  
• กระบวนงานในการลงโปรแกรมพัฒนาบุคลากร (โปรแกรม Dev-PhoUbon)  

             10.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจงการปรับปรุงและพัฒนาการใชโปรแกรมความผาสุก
ของบุคลากร กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ  ไดพฒันาโปรแกรมความผาสุก  เพื่อใชในการประเมินความ
ผาสุกของ หนวยงาน จากการประเมินผลการใชโปรแกรมพบวา  ผูใชโปรแกรมสวนใหญไมสะดวกในการลง
ขอมูล และยังมีหลายหนวยงาน ที่แกปญหา โดยการตอบในแบบสอบถาม และกรอกขอมูลในโปรแกรม
ภายหลัง กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหงายตอการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว  และ
ไดเชิญผูเกี่ยวของเขารวมประชุมการใชโปรแกรมดังกลาวในวันที่  27  พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม 1 สสจ.
อบ. 
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11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 

 11.1  งานทันตสาธารณสุข 
              คณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต.ระดับโซนไดทําการคัดเลือก รพ.สต.ตัวแทนโซน 
เพื่อเขารวมประกวดงานดานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. ดีเดนระดับจังหวัด ในระหวางวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 
2555 มีรายช่ือและกําหนดการประกวดดังตอไปน้ี 

• โซนที่ 1 ไดแก รพ.สต.หนองแก อ.เมือง         วันที่ 13 ธันวาคม 2555 บาย (13.3๐ – 16.3๐ น.)  
• โซนที่ 2 ไดแก รพ.สต.แกงเค็ง  อ.กุดขาวปุน วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เชา (๐9.๐๐  – 12.๐๐ น.)  
• โซนที่ 3 ไดแก รพ.สต.บัววัด อ.วารินชําราบ   วันที่ 14 ธันวาคม 2555 บาย (13.3๐ – 16.3๐น.)  
• โซนที่ 4 ไดแก รพ.สต.ปลาขาว อ.นํ้ายืน         วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เชา  (๐9.๐๐ – 12.๐๐ น.)  

              11.2  แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2555 
                  2.1 แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตามไฟล Plan dent car 
                  2.2 แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา ตามนโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2๐ 
ธันวาคม 2555 
                  2.3 แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  

• วันที่ 13 ธันวาคม 2555 หมูที่ 6 บานโนนโฮม ต.ตาเกา อ.นํ้าขุน  
• วันที่ 27 ธันวาคม 2555 หมูที่ 7 บานภูหลน ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม  

               11.3  สรุปผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2555  
                       11.3.1 รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในไฟล Summary dent Car  
                       11.3.2 หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในไฟล Summary dent  Mobile 
                        11.3.3 หนวยบริการทันตกรรมในเรือนจาํ ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผูตองขัง ใหบริการผู
ตองจํานวน 66 ราย   แบงเปน ถอนฟน 24 ราย อุดฟน 11 ราย ขูดหินปูน 29 ราย 
 
12. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   
                ไมมีวาระการประชุม 
 
13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 

 13.1  การดําเนนิงานตรวจมะเร็งปากมดลูก 
                      ผลงานป 2556 ผลงาน 2 เดือน ขณะนี้ทําไดรอยละ 0.46 (เปาหมายไมตํ่ากวา รอยละ 20) 
ผลงานสะสม 4 ป ( ป 2553-2556 ) รอยละ 64.92 (เปาหมายไมตํ่ากวา รอยละ 80) 
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 13.2  งานมะเร็งตับและทอน้าํดี 
                      งานควบคุมโรคไมติดตอ รวมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีกําหนดการใหความรูและใหบริการ
ตรวจอัลตราซาวด แกประชาชนกลุมเส่ียง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําดี ดวยวิธีอัลตราซาวด ดังนี้... 
                      วันท่ี 11 ธันวาคม 2555 ท่ีอําเภอเหลาเสือโกก 
                      วันท่ี 18 ธันวาคม 2555 ท่ีอําเภอสวางวีระวงศ 
                      วันท่ี 21 ธันวาคม 2555 ท่ีอําเภอโขงเจียม 
                      วันท่ี 25 ธันวาคม 2555 ท่ีอําเภอนาเยีย 
               
14. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
                      สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2555  
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 2๐ พฤศจกิายน  2555 รายละเอียดตามไฟล Summary Blood Mobile 
 

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

                      ไมมีวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

                             6.1  สาธารณสุขอําเภอ                     ไมมี 
               6.2 โรงพยาบาล 
 
ขอซักถาม นพ.อุดม โบจรัส ผอ.รพ.ตระการพืชผล : ตัวช้ีวัดเร่ืองการลดคาใชจายดานยา รวมถึงคาใชจายดาน  
                                                                                   สมุนไพรดวยหรือไม 
นพ.สสจ.อบ : คนละประเดน็ ในความเปนจริงควรเพ่ิมการใชยาสมุนไพรใหสูงข้ึน            
    ขอส่ังการ :  
                         1.  เนนย้ําเร่ืองการบริหารจดัการการเงินการคลัง 
                         2.  ปญหายาเสพติด 
                         3.  การสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย พืน้ท่ีตองจัดทําขอมูลโดยเฉพาะ ขอมูล 21 แฟม ทบทวน
ขบวนการดแูลตามกลุมวัยตางๆ Print  ขอมูล Baseline data เก็บไวในแฟมใหเรียบรอยเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ    
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4. ในการประชุมคร้ังตอไป จะติดตามกลุม EWEC (แมและเด็ก) เชนขอมูล การฝากครรภกอน 12สัปดาห รวมไปถึง
การใชสมุดฝากครรภสีชมพู   
                                                

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 
 

      ไมมี 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                 (นางสิริพร  วงศตรี) 
               หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                        ประธานการประชุม 
 
 

     

 
 


