สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/255๖
วันที่ 2๙ พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายลําพูน ฉวีรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางกาญจนาพันธ สมหอม
แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
อุบลราชธานี
5. นางลัดดาวัลย คุณวุฒิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6. นายสุทธิพงษ ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
7. ภญ.กาญจนา มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
8. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
9. นางสุภาภรณ อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
11. นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
12. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
13. นายวิชิต พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
14. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
15. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล
5๐ พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ
16. นพ.ธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
17. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
18. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
19. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
20. นพ.ลิต แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
21. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
22. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
23. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
24. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
25. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
26. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
27. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ
ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
28. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
29. นพ.นนทพงษ ยศวิจิตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
30. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ รองผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
31. นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมือง
32. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
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33. นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
34. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
35. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
36. นายศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
37. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
38. นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
39. นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
40. นายไพรัช จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล
41. นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
42. นายทองอินทร ชัยธานี สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
43. นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง
44. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
45. นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
46. นายวินัย แกวพรหม สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
47. นายสุทิน กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
48. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
49. นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
50. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
51. นายชนะ หอมจันทร ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
52. นางพรทิพย สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
53. นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง
54. นายสรพงษ ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
55. นายสันติ ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
56. นายอานันท สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
57. นายสันติ ฝกทอง นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
58. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน
59. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
60. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
61. นายจํารัส พรมบุญ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
62. นายธนศักดิ์ ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
63. นายสากล สีทากุล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
64. นายสุทัศน สีทน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
65. นายวรายุธ เลิศแลว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
66. นายเอกพจน อินโสม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
67. นายไชยา พรหมเกษ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
68. นายสุวิทยชัย ทองกูล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
69. นายจิตร มั่งมี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
70. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
71. นายปรีชา ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นางดารณี เผาผา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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74. นางสุชารัตน ดวงแกว นักวิเคราะหนโยบายฯชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. วาที่ ร.ตณัฏฐากร พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นายประสิทธิ์ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางเนติภรณ สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางจุฬาพร คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายกิตติพศ ดําบรรพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางจิรวัฒน สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นายสนธยา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางสาวรุงรัตน พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นายอังกูร แกนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
108. นางวิลาวัลย หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
109. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เขื่องใน
110. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
111. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ตาลสุม
112. นายวิระ พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
113. นายสมภพ จันทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
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114. นายสุพล การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
115. นางบุษยา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
116. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
117. นางพัชรี อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นาตาล
118. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
119. นางสาวรัตชพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ
120. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม
121. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม
122. นางสาวแพรพิลาส ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
123. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
124. นางลําใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กุดขาวปุน
125. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
126. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ
127. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินชําราบ
128. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
129. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
130. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สําโรง
131. นายจิรศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง
132. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร
133. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
134. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โขงเจียม
135. นายวิษณุ จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
136. นางบรรจง สรอยคํา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ
137. นางณัฐภัสสร วงศาสุข ผอ.รพ.สต. รพ.สต.เพียเภา อ.วารินชําราบ
138. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน
139. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เดชอุดม
140. นายวีระศักดิ์ อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ทุงศรีอุดม
141. นายพิทักษ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น้ํายืน
142. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับผูไดรับใบประกาศนียบัตร รางวัลตางๆ
๑.๒ เรื่องจากศาลากลาง
- เนนติดตามการใชจายงบประมาณ โดยเฉพาะงบ DPL ใหติดตามเรื่องการเซ็นตสัญญา
ตลอดจนงบลงทุนป 2557
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ใจ

- ติดตามเรื่องยาเสพติด พบวามีปญหาการรายงานผลการดําเนินงานสูสวนกลางเรื่องระบบสมัคร
-

SP2 ให สสอ.ทุกแหง ตรวจสอบตอดวย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมา
สถานการณการเงินการคลัง
• โรงพยาบาลขนาดใหญ
การหารายไดกลุม Non Uc รับจริง ป 2555-2556 พบวา ตระการพืชผลเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2
รายได IP พบวาเครือขายเดชอุดม,ตระการพืชผล มีความเสี่ยง เมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายรวม มีคา I/E
ต่ํากวา 1 (เมื่อหักงบลงทุน ป 56)
เมื่อพิจารณารายจายใชรวม พบวา เครือขายบริการทุกแหงมีคาใชจายรวมทางบัญชีสูงกวาแผน คือ ๕๐
พรรษาฯ , รพ.ตระการพืชผล, สงผลใหทุนสํารองติดลบมากขึ้น
การบริหารหนี้เกา ลดลงเฉลี่ยรอยละ 57.91 ของหนี้เกาทั้งหมด ในภาพรวมมีการชําระหนี้เกาเพิ่มขึ้น
รอยละ 4
คาจางชั่วคราว เครือขาย ๕๐ พรรษาฯเพิ่มขึ้นรอยละ 10 (2-3 เดือนตอเนื่อง)
คาตอบแทน หวงเวลา 7 เดือน เฉลี่ยรอยละ 55.96 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 ตามอัตราปกติ
LAB เครือขายเดชอุดมกอหนี้สูงตอเนื่อง ควบคุมการใชยังไมมีประสิทธิภาพ คงคลังเพิ่มขึ้น 4.34
เดือน ซึ่งภาพรวมคงคลัง 2.93 เดือน
สรุป
เครือขายเขื่องใน ทุนสํารองเพิ่มขึ้น
เครือขายเดชอุดม มีเงินสดเพิ่ม 31 ลบ. ทําใหทุนสํารองเพิ่ม 32 ลบ.
เครือขายวารินชําราบ มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากรายไดกับคาใชจายไมเปนไปตามแผน
• โรงพยาบาลขนาดกลาง
รายไดเปลี่ยนแปลงนอย พบวา เครือขายอําเภอศรีเมืองใหม สิรินธร บุณฑริก มีความเสี่ยงเนื่องจากมี
รายไดทางบัญชีนอย การหารายได Non Uc เครือขายอําเภอมวงสามสิบ ศรีเมืองใหม สําโรง นาจะหลวย มี
ความเสี่ยงสูง เครือขายอําเภอน้ํายืนขอมูลการประมาณการอาจต่ํากวาความเปนจริง รายได IP เครือขายอําเภอ
ศรีเมืองใหม สิรินธร น้ํายืน มีความเสี่ยงเนื่องจากมีรายไดทางบัญชีต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจาย พบวา
I/E ต่ํากวา 1 (เมื่อหักงบลงทุน ป 56)
คาใชจายรวม มีคาใชจายจริงเกินแผนที่วางไวทุกแหง ซึ่งพบวา เครือขายอําเภอสิรินธร เขมราฐ มีความ
เสี่ยง
การบริหารหนี้เกา เครือขายมีการชําระหนี้เกา เฉลี่ยรอยละ 63.31 ของหนี้เกาทั้งหมด
คาจางชั่วคราว เครือขายอําเภอสิรินธรเพิ่มขึ้น รอยละ 10 นอกจากนี้พบวา เครือขายบุณฑริกมีความ
เสี่ยงดวยเชนกัน
คาตอบแทน เครือขายอําเภอสําโรง สิรินธร นาจะหลวย น้ํายืน มีความเสี่ยง
คายาและเวชภัณฑที่ไมใชยา สวนใหญมีการควบคุมไดดี เปนไปในทิศทางเดียวกัน
LAB เครือขายอําเภอเขมราฐ มีมีปริมาณสูงผิดปกติ และตอเนื่องจากจากเดือนที่แลว คงคลังต่ํากวา 3
เดือน
สรุป
1. ทุนสํารองเพิ่มขึ้น ไดแกเครือขายอําเภอน้ํายืน บุณฑริก มวงสามสิบ
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• โรงพยาบาลขนาดเล็ก
สวนใหญดีขึ้น การหารายได Non Uc พบวา เครือขายอําเภอ ตาลสุม กุดขาวปุน ทุงศรีอุดม มีความ
เสี่ยงสูง ที่เหลือมีความกาวหนามากขึ้น
การหารายได IP เครือขายอําเภอดอนมดแดง โพธิ์ไทร ทุงศรีอุดม มีความเสี่ยง
เปรียบเทียบรายไดกับคาใชจาย พบวาดีขึ้นทุกอําเภอ ยกเวน เครือขายอําเภอโพธิ์ไทรมีมากกวา
เนื่องจากมีการเติมเงิน CR
คาใชจายรวม พบวา เครือขายกุดขาวปุน มีความเสี่ยงเนื่องจากมีคาใชจายทางบัญชีสูง
การบริหารหนี้เกา มีการชําระหนี้เการอยละ 39
คาจางชั่วคราว ทุกแหงมีการใชจายเปนลูกจางชั่วคราวเกินแผน
คาตอบแทน เครือขายอําเภอกุดขาวปุน โพธิ์ไทร มีการจายคาตอบแทนเกินแผนที่วางไว และพบวา
เครือขายดอนมดแดง ตาลสุม มีคาใชจายเพิ่มขึ้น รอยละ ๓-๔ นอยผิดปกติ ในขณะที่คาใชจายทางบัญชีมาก
คายาและเวชภัณฑที่ไมใชยา เครือขายอําเภอนาตาล และ โขงเจียม มีความเสี่ยง เนื่องจากกอหนี้มาก
LAB สามารถควบคุมไดดีขึ้น
สรุป
ทุนสํารองมีความเปนบวก คือ เครือขายอําเภอทุงศรีอุดม เครือขายอื่นๆมีความเสี่ยง
• สถานการณลูกขาย จากการตรวจเยี่ยมพบวา...
๑.แผนการเงินการคลังไมไดมาจาก รพ.สต. โดยตรง
๒.มีการบริหารรายจาย ไมใชบริหารรายได ทําใหใชเงินเกิน
๓.ไมสามารถระบุไดวา รพ.สต.รับเงินโอนจากหมวดใด
4.ขาดการประชุม การเฝาระวัง
แนวทางการแกไข
1. เครือขายทุกแหงประชุมเตรียมการจัดทําแผนการเงินการคลังปงบประมาณ 2557
ขอสั่งการ : ตรวจสอบขอมูลลูกจางชั่วคราว รพ.๕๐ พรรษามาวชิราลงกรณ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
1.รพศ.สรรพสิทธิประสงค
ขออนุมัติจายคาตอบแทนพยาบาลของรพศ.สรรพสิทธิประสงค
มติ: เห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุมงานบริหาร
1.การสงงบทดลอง
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1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน เมษายน 2556 (สงภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่
เวป hfo56.cfo.in.th) หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ
โซน 1 - ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ เขื่องใน
- สสอ. ไมสง สสอ.ตาลสุม
โซน 2 - แมขายไมสงงบ รพ.นาตาล
- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ ตระการพืชผล, เขมราฐ
- สสอ. สงครบ
โซน 3 - ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ โขงเจียม, สําโรง, พิบูลมังสาหาร, สวางวีระวงศ,
ไมสง นาเยีย
- สสอ.ไมสง พิบูลมังสาหาร
โซน 4 - ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ บุณฑริก, นาจะหลวย, น้ํายืน
- สสอ. ครบ
ขอเสนอแนะ
1.ขอให สสอ. รพช. ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบใหทัน
ตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทุกเดือน
2.ขอใหโรงพยาบาล/สสอ กําชับผูเกี่ยวของใหมี การสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผัง
รายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปรผลผิดไปดวย
3.ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูก
ขาย ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงนั้น
4.ขอใหควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบขอมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะดาน
รายได ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้งกอนและหลังการ
บันทึกบัญชี ใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
2.การเฝาระวังการเงินการคลัง
2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน
เมษายน 2556 มีผลการประเมินดังนี้
1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 12 แหง คือ
- โซน 1 ดอนมดแดง ตาลสุม
- โซน 2 เขมราฐ กุดขาวปุน โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม
- โซน 3 สิรินธร สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร
- โซน 4 เดชอุดม ทุงศรีอุดม
2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50พรรษา โขงเจียม บุณฑริก และโรงพยาบาลที่มี
ความเสี่ยงระดับ 3 คือ มวงสามสิบ ตระการพืชผล
ขอเสนอแนะ
ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย
เพื่อหาสาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่ไดรับ
จริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายใหเปนไปตาม
แผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด
2.2.รายงานสถานะการเงิน ประจําเดือน เมษายน 2556
แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ เมษายน
2556 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมี
การประเมินการเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง
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จากขอมูลเดือน เมษายน 2556 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง
ตามลําดับ คือ
โซน 3 วารินชําราบ
-50.66 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
-38.03 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -20.83 ลานบาท
และโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก, เขื่องใน , น้ํายืน

เปนลบ มากที่สุดเรียง

สวนโรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
81.38 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ
64.06 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
61.59 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
58.45 ลานบาท
ขอเสนอแนะ
1. ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม มีระบบสอบทาน
หนี้รายตัวใหเปนปจจุบัน มีการสอบทานความมีอยูจริงของหนี้สินระหวางเอกสารการกอหนี้ กับทะเบียนคุม
เจาหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจาหนี้ แตละประเภท และรายงานให ผอก.รพ.รับทราบ
2. จากขอมูลจะเห็นวาโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) คงเหลือจํานวนมากและยังไมดําเนินการ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน รพ.ตระการฯ รพ.วารินฯ รพ.เดชอุดม รพ.พิบูลฯ ขอใหมีการตรวจสอบ
ยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมี
วัตถุประสงค (งบลงทุน) และขอใหทานเรงดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับ
อนุมัติ ตามหวงเวลา ตอไป หามนํางบลงทุนคาเสื่อมไปใชจายคาใชจายดําเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือ
จายงบลงทุนและตองการเปลี่ยนแปลงรายการ ใหเสนอขอนุมัติตอ นพ.สสจ.กอนดําเนินการ
3. ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกัน
4. จากนโยบายกําหนด ใหสงรายงาน 407 ประจําสัปดาห เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงิน
บํารุงโรงพยาบาล จากขอมูลที่ผานมา มีบางแหง ไมตรวจสอบ ขอมูล กอนสง ทําให ขอมูลขาดความนาเชื่อถือ
ไมถูกตอง ขอใหยึดขอมูลจากงบการเงินเปนหลัก ใหมีผูตรวจสอบ รับรองขอมูลกอนสง
3.เรงรัดการเบิกจายงบดําเนินงาน Non - Uc 2556
ตามที่ สสอ.ทุกแหงไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงาน DHS แหงละ 200,000บาท นั้น ขอ
แจงผลการเบิกจายงบประมาณ
จากผลการเบิกจายอําเภอที่วางฏีกาเบิกต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายงบดําเนินงานที่กําหนด( 53%)
เรียงลําดับต่ําสุด ดังนี้ สสอ.ทุงศรีอุดม ศรีเมืองใหม โขงเจียม สําโรง เหลาเสือโกก บุณฑริก ดอนมดแดง ตาลสุม
โพธิ์ไทรและนาตาล
ขอใหสสอ.เรงรัด กํากับ การเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย เดือน พฤษภาคม 2556 เทากับ 62%
เดือน มิถุนายน เทากับ 71% เดือนกรกฏาคม เทากับ 80% เดือน สิงหาคม เทากับ 90%และกันยายน เทากับ
100%
4. การกรอกขอมูลบุคคล (ขาราชการ/ลูกจางประจํา) เพื่อเตรียมเบิกเงินเดือนจายตรง
ตามที่จังหวัดไดแจงให สสอ.รพช.กรอกขอมูลตามตารางที่กําหนด เพื่อจัดทําฐานขอมูลการเบิกเงินเดือน
คาจางประจํา ตามโครงการเบิกจายตรง เพื่อรวบรวมสงให กลุมคลังและพัสดุ สป.นั้น ขณะนี้ ลวงเลยเวลา
ขอใหหนวยงานที่ยังไมดําเนินการ ขอใหกรอกขอมูลตางๆตามแบบฟอรมที่กําหนด แลวสงใหจังหวัดเปน File
โดยสงทาง Mail รับ-สงขอมูล หรือ ศูนยเฝาระวัง ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
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2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 การตรวจราชการและนิเทศงานของคณะผูตรวจราชการฯ รอบที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๖
ระหวางวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ อําเภอที่รับการตรวจราชการฯ คือ
๑.คปสอ.น้ํายืน, รพ.สต.สุขวัฒนา ต.เกาขาม
๒.คปสอ.เขมราฐ, รพ.สต.นาหวา ต.หนองสิม
***๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. สสจ.อบ. นําเสนอภาพรวมจังหวัด ณ หองประชุม ๑
ผูเขารวมรับการตรวจราชการ : ผูบริหาร, หน.กลุมงาน สสจ.,สสอ., ผอ.รพช. นว.ทุกทาน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. แยกกลุมใหขอมูลดังนี้
เวลา ๑๒.๓๐ น.
ออกเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ ดังนี้
ทีม ๑ ผูตรวจเปนประธาน รพสต. สุขวัฒนา , คปสอ. น้ํายืน
ทีม ๒ ผูชวยผูตรวจเปนประธาน รพ.สต.นาหวา , คปสอ. เขมราฐ
ทีม ๓ ประธานคณะตรวจราชการ คณะที่๑.๑ การพัฒนาระบบปฐมภูมิ รพ.สต.กอก
อ.เขื่องใน
***๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
สรุปผลการตรวจราชการ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๖ รพศ. เวลา ๐๘.๓๐ น.เปนตนไป
เชิญผูบริหาร, หน.กลุมงาน, สสอ., ผอ. รพช.ทุกทาน รับฟงสรุปผลการตรวจราชการ
2.2 R to R ครั้งที่ ๖ หัวขอ รวมสรางวัฒนธรรม R to R สูการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนยการประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ผูสนใจ สามารถลงทะเบียน /ชําระเงิน
๒,๕๐๐ บาท/คน ภายใน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ http:// r2r.hsri.or.th สามารถเบิกคาใชจายจากเงินบํารุง
2.3 การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป ๒๕๕๖ จัดขึ้นที่ รร. พลูแมนจังหวัดขอนแกน ระหวาง
วันที่ ๑๑ -๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ลงทะเบียนทาง เว็บไซด www.moph.go.th ไดระหวางวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปดรับชําระเงินวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (รับเพียง ๔,๐๐๐ คน) ไมรับ
ลงทะเบียนหนางาน
3.กลุมงานควบคุมโรค
3.1 รายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
ไฟล Situation decease_ 2556.pdf
๔.กลุมงานประกันสุขภาพ
๔.๑ ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนเมษายน 2556
ขอมูล สปสช. รอยละ
99.937 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.99
๔.๒ จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และ รายเดือนรายละเอียด
ตามไฟล NO.1_Prakan
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ก๕.กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
งานยาเสพติด
๕.1 ผลการประกวดกิจกรรมเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ปที่ ๓ (TO BE NUMBER
ONE IDOL รุนที่ ๓)
๑.๑ ผลการประกวดกิจกรรมเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ปที่ ๓ (TO BE
NUMBER ONE IDOL รุนที่ ๓) ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานี คือนายกิตติคุณ คําเพราะ (โฟกัส)
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ไดรับรางวัลเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ปที่ ๓ ระดับประเทศ และรางวัล
พิเศษขวัญใจ AJ จาก ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยตองปฏิบัติหนาที่ในการ
เปนยุวทูต TO BE NUMBER ONE ถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดป ๒๕๕๖
๕.๒ ผลการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดสารเสพติด ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๖
๑. ระบบสมัครใจ เปาหมาย ๕,๖๐๐ ราย
ดําเนินการได ๔,๒๑๖ ราย คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๙ รายละเอียดดังนี้
๑.๑ จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน จํานวน ๖๐๑ ราย
๑.๒ คายบําบัด หลักสูตร ๙ วัน จํานวน ๓,๖๑๕ ราย
๒. ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย ๓,๐๐๐ ราย
ดําเนินการได ๕,๓๒๐ ราย คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เกินเปาหมาย จํานวน ๒,๓๒๐ ราย
๓.
ระบบตองโทษ (ไมมีเปาหมาย)
ดําเนินการได ๕๕๒ ราย
รวมทุกระบบ จํานวน ๑๐,๐๘๘ ราย
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาโรงพยาบาล สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ จะเขาตรวจอนุญาตการขอเพิ่มบริการแผนกฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาล
เอกชนรมเกลา อุบลราชธานี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
2. ขอให สสอ. และ รพ ทุกแหง เรงรัดดําเนินการตรวจเฝาระวังประจําป สถานพยาบาล รานยา รานคา
รานชํา และใหสงแบบตรวจมาที่กลุมงาน คบส. ภายใน 31 พ.ค. 56 เพื่อรวบรวมผลงานนําเสนอในการตรวจ
ราชการ รอบ 2 เดือน มิ.ย. 56
3. กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับกลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข จะจัดประชุมระดมสมองในโครงการศึกษาการบูรณาการขอมูลของรานยาและสถาน
บริการของรัฐเพื่อเฝาระวังปญหาการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาในพื้นที่ ในวันอังคารที่ 4
มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
งานอาหารปลอดภัย
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข จะจัดประชุมเครือขายผูตรวจประเมินสถานที่/
ผูประกอบการผลิตอาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ หองประชุม 1 (ชั้น 3) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุมเปาหมายประกอบดวย เครือขายผูตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
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จากวิทยาศาสตรและคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และผูประกอบการผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑจีเอ็มพี (GMP กฎหมาย) ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีและวารินชําราบ จํานวน 100 คน
เพื่อใหผูประกอบการเขาใจหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามเกณฑจีเอ็มพี ( GMP กฎหมาย) /
รับทราบประเด็นปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร และแนวทางแกไขเพื่อใหได
มาตรฐานตามหลักเกณฑดังกลาว โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ นักวิชาการอาหารและ
ยา ชํานาญการพิเศษ (ขาราชการบํานาญ) มาเปนวิทยากรในการประชุม
งานเวชภัณฑ
๑. เตรียมรับการนิเทศงานเภสัชกรรมไขวจังหวัด ดวยคณะกรรมการเครือขายผูเชี่ยวชาญ
ดานเภสัชกรรม จัดใหมีการนิเทศงานเภสัชกรรมไขวจังหวัด ประจําป 2556 จึงขอความรวมมือโรงพยาบาล
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เตรียมขอมูลตางๆ รับการนิเทศจากจังหวัดอํานาจเจริญ และขอเชิญหัวหนา
กลุมงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาล ที่เกี่ยวของรวมตอนรับทีม นิเทศ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา
08.00 น. – 16.00 น.
2. โรงพยาบาลที่ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อลดตนทุนคายาและวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย และลดการสํารองในโรงพยาบาล และมีตนทุนคายา เฉลี่ยลดลง (รอยละ 10)
จํานวน 15 แหง คิดเปนรอยละ 68.18 จากจํานวนสถานบริการทั้งหมด 22 แหง และมีตนทุนคาวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย เฉลี่ยลดลง (รอยละ 10) จํานวน
12 แหง คิดเปนรอยละ 54.54 จากจํานวน
สถานบริการทั้งหมด 22 แหง
7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
ไมมีวาระการประชุม
๘. กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไมมีวาระการประชุม
๙. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๙ .1 อบรมนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
รุนที่ 6 วันที่ 4-7 มิถุนายน 2556
รุนที่ 7 วันที่ 11-14 มิถุนายน 2556
รุนที่ 8 วันที่ 18-21 มิถุนายน 2556
รุนที่ 9 วันที่ 25-28 มิถุนายน 2556
ขอสั่งการ : ติดตามและประเมินผลดวยวาอบรมไปแลวเปนอยางไรใหศึกษาเชิงคุณภาพตอ ขอดูหลักสูตร
การอบรม นสค.

12

1๐. กลุมงานทันตสาธารณสุข
งานทันตสาธารณสุข
รายงานผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานของทันตแพทยและทันตาภิบาลจบใหม ป ๒๕๕๖
งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
๑. วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๖ ประชุมการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ณ หองประชุมลายทองบอลูม เอ โรงแรมลายทอง กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมเปนผูบริหารและครู
อนามัย ๕๐ (เปาหมายอยางนอยอําเภอละ ๑ แหง) จนท.ผูรับผิดชอบจาก สสอ./รพช.และรพ.สต. รวม
ทั้งสิ้น ๑๘๐ คน รายละเอียดกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม
- รายงานผลการสงรายงานเฝาระวังการเจริญเติบโตเด็กวัยเรียนและเยาวชน
- มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ ๖.๓๐
- คอนขางเตี้ยและเตี้ย รอยละ ๕.๘๐
- คอนขางผอมและผอม รอยละ ๒.๙๘
- เริ่มอวนและอวน รอยละ ๕.๑๔
- สวนสูงตามเกณฑ รอยละ ๘๒
- รูปรางสมสวน รอยละ ๘๕
งาน พอ.สว.
ตามที่มูลนิธิ พอ.สว.รวมกับสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย จัดทําโครงการศัลยกรรมตกแตง
แกไขความพิการแตกําเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ในการนี้ งาน พอ.สว.ไดขอความรวมมือใหทุก
อําเภอสํารวจขอมูลผูประสบสภาวะปญหาดังกลาว ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีอําเภอที่สงรายชื่อ ดังนี้
เมือง ตาลสุม ดอนมดแดง ตระการพืชผล วารินชําราบ เดชอุดม ทุงศรีอุดม บุณฑริก รวมผูพิการจํานวน ๔๘ ราย
แผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน
๑. แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.
- ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ หมูที่ ๒๐ บานแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม
- ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ หมูที่ ๖ บานปาขา ต.บุงมะแลง อ.สวางวีระวงศ
๒. แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
สรุปผลการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม
๑. หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่
๒. รถทันตกรรมเคลื่อนที่
1๑. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ไมมีวาระการประชุม
1๒. งานควบคุมโรคไมติดตอ
รายงานความกาวหนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ป ๒๕๕6
เปาหมาย ผลงานสะสม สิ้นป 2557 ไมต่ํากวา รอยละ 80
ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ณ 25 พฤษภาคม 2556 รอยละ 72.12
อําเภอที่มีผลการดําเนินงานสูงสุดคือ อ.ดอนมดแดง เดชอุดม เมือง ตามลําดับ
อําเภอที่มีผลงานต่ําสุดคือ น้ํายืน รอยละ 48.2
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การดําเนินงานโครงการตรวจงานมะเร็งตับและทอน้ําดี
• รายงานผลการดําเนินงานใหบริการตรวจอัลตราซาวดแกประชาชนกลุมเสี่ยง โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งตับและทอน้ําดี ดวยวิธีอัลตราซาวด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 มีการดําเนินงานตรวจอัลตรา
ซาวด 6,302 ราย พบปกติ 2,959 ราย ผิดปกติ 3,489 ราย
• กรณีผิดปกติ สัมพันธกับการเกิดมะเร็งตับและทอน้ําดี (dilate duct , liver mass)จํานวน
73 ราย ระหวางการตรวจยืนยันโดยรังสีแพทย 20 ราย (เขื่องใน) และไดรับการตรวจยืนยันโดยรังสีแพทย
53 ราย ซึ่งใน 53 ราย สงInvestigate แลวพบวาเปนมะเร็ง จํานวน 6 ราย อยูระหวางการติดตาม
ผลการรักษา 6 ราย
• การดูแลตอเนื่อง
o กลุมมะเร็ง 6 ราย ไดรับการผาตัด 2 ราย (ตระการ , โพธิ์ไทร ) ผาตัดและไดรับยา
เคมีบําบัดหลังผา 1 ราย ( กุดขาวปุน ) ผาตัดแลวใหเคมีบําบัดตอ 1 ราย ( ศรีเมืองใหม ) รักษาตามอาการ 1
ราย ( พิบูลมังสาหาร ) เสียชีวิต 1 ราย ( นาเยีย )
o ระหวางติดตามผลการรักษา 6 ราย (ผล CT / MRI เปน CHCA ) สงพบศัลยแพทย
(ดอนมดแดง , 50 พรรษามหาวชิรงลกรณ,เขมราฐ, มวงสามสิบ,สําโรงเขื่องใน)
• ตารางการออกใหบริการตรวจอัลตราซาวด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556
 4 มิถุนายน 2556
รพ.น้ําขุน
 11 มิถุนายน 2556
รพ.ทุงศรีอุดม
 18 มิถุนายน 2556
รพ.ทุงศรีอุดม
 2 กรกฎาคม 2556
รพ.วารินชําราบ
 9 กรกฎาคม 2556
รพร.เดชอุดม
• การฝกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการตรวจอัลตราซาวดสําหรับแพทย ขอ
เรียนเชิญแพทยประจํา เขารวมอบรมวิชาการและเขารับการฝกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและ ทอ
น้ําดีดวยวิธีอัลตราซาวด ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบําบัดและสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ในวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2556 โดย วันที่ 24 มิถุนายน 2556 อบรมวิชาการการตรวจอัลตรา
ซาวด เลือกวันอบรมการฝกปฏิบัติจํานวน 1 วัน ระหวางวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2556 สงรายชื่อใหกลุม
งานควบคุมโรคไมติดตอ สสจ.อบ. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556
1๓. งานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
๑. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ ๑๕ ปขึ้นไปจังหวัดอุบลราชธานี
จากการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จังหวัดอุบลราชธานี ในป ๒๕๕๖ ภาพรวมจังหวัดทํา
ไดรอยละ ๖๔.๒๖ โซนที่มีการดําเนินการตรวจคัดกรองไดมากที่สุด คือ โซน ๔,๒,๑ และ ๓ ตามลําดับ อําเภอ
ที่ดําเนินการตรวจคัดกรองไดมากที่สุด คือ อําเภอโขงเจียม (รอยละ ๙๔.๓๑) รองลงมา คือ อําเภอดอนมดแดง
(รอยละ ๙๑.๒๘) และ อําเภอโพธิ์ไทร(รอยละ ๘๙.๐๙) ตามลําดับ มีการสงขอมูลครอบคลุมรอยละ ๙๙.๔๔
ยกเวน ร.พ.เอกชน ยังไมมีขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงในภาพรวมจังหวัดรอยละ ๙.๙๙ อําเภอที่มี
กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงมากที่สุด คือ อําเภอดอนมดแดง (รอยละ ๒๘.๒๑) รองลงมา อําเภอตระการพืชผล
(รอยละ ๑๖.๐๑) และ อําเภอมวงสามสิบ (รอยละ ๑๕.๑๒) ตามลําดับ สวนกลุมเสี่ยงเบาหวานในภาพรวม
จังหวัดรอยละ ๔.๗๖ อําเภอที่มีกลุมเสี่ยงเบาหวานมากที่สุด คือ อําเภอมวงสามสิบ (รอยละ ๑๖.๕๕) รองลงมา
คือ อําเภอวารินชําราบ (รอยละ ๘.๒๕) และอําเภอพิบูลมังสาหาร (รอยละ ๗.๙๗) ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะ
๑.ทุกอําเภอควรตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง หากมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ศูนย IT เชน จํานวนผูปวย/กลุม
เสี่ยงขอมูลไมตรงกับอําเภอ
๒.อําเภอที่มีผลงานต่ําขอใหเรงรัดการดําเนินงานและกรอกขอมูลสงจังหวัดภายในวันที่ ๒๐ เนื่องจากเปนเดือน
สุดทายในการสงขอมูลกระทรวง หากพนกําหนดนี้จะไมไดรับการจัดสรรเงิน PP
๒. สรุปผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี
ป ๒๕๕๔+๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานีไดมีการคัดกรองดวยสตริปผิดปกติ ๒๑,๑๓๗ คน (รอยละ
๓.๒๙) และไดเอ็กซเรย KUB digital จํานวน ๑๖,๒๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๗๗.๐๒ พบผิดปกติ ๑,๙๗๗ คน
คิดเปนรอยละ ๑๒.๑๔ พบนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจํานวน ๑,๐๒๙ คน (รอยละ ๕๒.๐๕) สงสัยนิ่วในระบบ
ทางเดินปสสาวะ จํานวน ๔๒๘ คน (รอยละ ๒๑.๖๕) อื่นๆ (นิ่วในถุงน้ําดี,กระดูกสันหลังคด/แข็ง)จํานวน ๕๒๐
คน (รอยละ ๒๖.๓)
ขอสั่งการ: 1. เรื่องนิ่ว ยกใหกลุมงาน NCD ไปดําเนินการตอ
๑๔.กลุมงานแพทยแผนไทย
ไมมีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
6.1 สาธารณสุขอําเภอ
• ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยจะดําเนินประกวดหนวยบริการสาธารณสุขดีเดนประเภท
รพ.สต.และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 กรรมการประกวด
จํานวน 12 คน
6.2 โรงพยาบาล ไมมี
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม
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