
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  7/2556 
วันท่ี  31  กรกฎาคม  2556  เวลา  13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค 
3. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นายชัยวิชิต  บญุเทียม  แทนผูอํานวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
8. นางกาญนาพนัธ สมหอม  แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 

  อุบลราชธาน ี
9. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
10. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
11. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
12. นางสุภาภรณ  อุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
13. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
14. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
15. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
16. นายวิชิต  พุมจนัทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
17. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉกุเฉิน 
18. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศร ี    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 5๐ พรรษา  

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

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
 

 1.1 ติดตามใหโรงพยาบาลตระการพืชผลดาํเนินการผลิตยากันยุงเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก 
1.2 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ Non UC ในกรณีสงวางฏีกาเรียบรอยแลวแตยังไมไดรับเงินให 

แจง 
 1.3 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน จะตรวจเยีย่มพื้นทีจ่ังหวดัอุบลราชธานี ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อ
ติดตามการใชงบประมาณ UC, PP, OP, กองทุนตางๆ ขณะนี้อําเภอตองทบทวนงบคาเสื่อม ตั้งแตปงบประมาณ 
2553-2555 แยกรายแฟม ถามีเงินเหลือจาย ตองผานการอนุมัติของ คปสอ.เพื่อนําไปใชจายอืน่ๆ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
สถานการณการเงินการคลัง  

• โรงพยาบาลขนาดใหญ 
สถานการณดขีึ้น การหารายไดกลุม Non Uc ไมไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะเครือจาย ตระการพืชผล 

สถานการณตดิลบ แตเครือขายอําเภอเขื่องในและพิบูลมังสาหารดขีึ้น  
              รายได IP พบวา เครือขาย ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ AE high cost  เพิ่มขึน้ 

เมื่อพิจารณารายจายใชรวม พบวา เครือขายบริการทุกแหงมีคาใชจายจริงเกินกวาแผน สวนใหญควบคุม 
ไดด ี
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 การบริหารหนีเ้กา ลดลงเฉลี่ยรอยละ 1 
 คาตอบแทน เครือขายอําเภอตระการพืชผล วารินชําราบ มีคาใชจายทางบัญชีสูงกวาแผน เดชอุดม
ควบคุมไดด ี
 ยา  ภาพรวมสถานการณดีขึน้ นาจะควบคมุได คงคลังเครือขายอําเภอวารินชําราบเพิ่มขึ้น 3.8 เดือน ซ่ึง
เครือขายอําเภอเดชอุดมมีการกํากับดูแลเปนพิเศษ 
สรุปสถานการณ 
 ถาสถานการณเปนไปตามแผน ความสามารถในการชําระหนีจ้ะดีขึ้น  
 

• โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 รายไดรวม  สวนใหญอยูในเกณฑดี  
 รายได Non UC เครือขายอําเภอมวงสามสบิอยูในเกณฑปกติ แตมีความสามารถหารายไดเพิ่มขึ้น รอย
ละ 10  
 IP  เครือขายอาํเภอเขมราฐสามารถดําเนินการไดดี แตเครือขายอําเภอศรีเมืองใหม มีความเสี่ยงสูง 
 คาใชจายรวม เครือขายอําเภอสิรินธร เขมราฐ มีความเสี่ยงสูง 

การบริหารหนีเ้กา เครือขายมกีารชําระหนีเ้กา เฉลี่ยรอยละ 67 ของหนี้เกาทั้งหมด ชําระไดเพิ่มขึน้ รอย
ละ 3 

คาจางชั่วคราว  สามารถควบคุมไดตามแผน เครือขายอําเภอสิรินธรเพิ่มขึ้น รอยละ 10  
คายาและเวชภณัฑที่ไมใชยา  สวนใหญมีการควบคุมไดดี เปนไปในทิศทางเดียวกนั มีแผนควบคุมได

ชัดเจนขึ้น 
LAB  เครือขายอําเภอเขมราฐ มีมีปริมาณสูงผิดปกติ และตอเนื่องจากจากเดือนที่แลว คงคลังต่ํากวา 3 

เดือน  
สรุป 

1. ในภาพรวมเงนิสดลดลง 2-3 ลาน ถารายไดเทาเดิม และขาดการควบคมุคาใชจายทีด่ี จะติดลบมกก
วากลุมโรงพยาบาลขนาดใหญ 
 

• โรงพยาบาลขนาดเล็ก 
สวนใหญดีขึ้น การหารายได Non Uc พบวา  เครือขายอําเภอ ตาลสุม กุดขาวปุน มีความเสี่ยงสูง ทั้ง
รายไดจริงทางบัญชี ต่ํากวาแผนที่ตั้งไว  
การหารายได IP  เหมือนกลุมขนาดกลาง 

 คาใชจายรวม พบวา เครือขายกุดขาวปุน มคีวามเสี่ยงเนื่องจากมีคาใชจายทางบัญชีสูง 
 การบริหารหนีเ้กา  มีการชําระหนีเ้พิ่มขึ้นรอยละ 2 สงผลใหหนี้เกาลดลงนอย  
 คาจางชั่วคราว ทุกแหงเกินแผนโดยตอเนื่อง 
 คาตอบแทน บางแหงไมไดต่ํากวาแผนอยางแทจริง 
 คายาและเวชภณัฑที่ไมใชยา  มีความเสี่ยงกวาขนาดกลางและขนาดใหญ คลคลังเฉลี่ยสูงขึ้น 
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สรุป 
 ทุนสํารองติดลบทั้งหมด ยกเวนเครือขายอาํเภอทุงศรีอุดม 
ขอสั่งการ : ปลายเดือนสิงหาคม 2556  ดําเนินการจัดทํา work shop แผนการเงนิการคลัง ป 2557 จะพิจารณา
แผน ประมาณวันท่ี  6-7  กันยายน  2556  

  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
1. สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 
 สถานการณไขเลือดออก พืน้ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
2. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี
  การจัดงาน 9 สิงหาคม 2556  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
1.กลุมงานบรหิาร 
1.การสงงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กรกฎาคม 2556 หนวยงานทีย่งัไมสง / 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 นาเยยี  
                           - สสอ.ไมสง พิบูลมังสาหาร 
            โซน 4     - ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ บุณฑริก, นาจะหลวย, น้ํายืน             

- สสอ. ครบ  

ขอเสนอแนะ  
 1.ขอให สสอ. รพช. ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดาํเนินการสงงบให
ทันตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบตัิอยางสม่ําเสมอ ทุกเดือน 
          2.ขอใหโรงพยาบาล/สสอ กําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผัง
รายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปรผลผิดไปดวย 
          3.ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูกขาย 
ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงนั้น 
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          4.ขอใหควบคุม กํากบั ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบขอมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะดาน
รายได ดานลกูหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้งกอนและหลังการ
บันทึกบัญชี ใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
2.การเฝาระวังการเงินการคลงั 
          2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจาํเดือน เมษายน 
2556 มีผลการประเมินดังนี้  
                     1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จํานวน 12 แหง คือ     
              - โซน 1  ดอนมดแดง   ตาลสุม   
             - โซน 2  เขมราฐ  กุดขาวปุน  โพธ์ิไทร    ศรีเมืองใหม   
             - โซน 3 สิรินธร  สําโรง วารินชําราบ  พิบูลมังสาหาร   
             - โซน 4 เดชอุดม  ทุงศรีอุดม 
          2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4  คือ 50 พรรษา  โขงเจียม บณุฑริก  และโรงพยาบาลที่มีความ
เสี่ยงระดับ 3 คือ    มวงสามสิบ  ตระการพชืผล  
ขอเสนอแนะ  
           ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย 
เพื่อหาสาเหตวุายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวนเงินที่
ไดรับจริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายให
เปนไปตามแผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด   
           2.2.รายงานสถานะการเงิน ประจําเดอืน เมษายน 2556  
               แจงสถานการณ การเงินการคลงั ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ เมษายน 2556 
เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพือ่เปนขอมูลใหเครือขายมีการ
ประเมินการเงนิการคลังตนเอง ในการกํากบั ติดตาม การบริหารการเงนิการคลงั 
              จากขอมูลเดือน เมษายน 2556 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มทีุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดบั 
คือ    
                     โซน 3   วารินชาํราบ        -50.66  ลานบาท 
 โซน 1   50พรรษาฯ         -38.03  ลานบาท 
                     โซน 2   ตระการพืชผล    -20.83  ลานบาท 
                และโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บณุฑริก, เขื่องใน , น้ํายนื 
โรงพยาบาลที่มีเจาหนีก้ารคา 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  
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ขอเสนอแนะ 
           1.ขอใหโรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนี้ใหม มีระบบสอบทาน
หนี้รายตวัใหเปนปจจุบัน มีการสอบทานความมีอยูจริงของหนี้สินระหวางเอกสารการกอหนี้ กับทะเบยีนคมุ
เจาหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจาหนี้ แตละประเภท และรายงานให ผอก.รพ.รับทราบ 
          2.จากขอมูลจะเหน็วาโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) คงเหลือจํานวนมากและยังไมดําเนินการ 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน รพ.ตระการฯ รพ.วารินฯ   รพ.เดชอุดม รพ.พบิูลฯ ขอใหมีการตรวจสอบ
ยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมี
วัตถุประสงค (งบลงทุน) และขอใหทานเรงดําเนนิการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับ
อนุมัติ ตามหวงเวลา ตอไป หามนํางบลงทุนคาเสื่อมไปใชจายคาใชจายดําเนนิการโดยเดด็ขาด  หากมีเงินเหลือ
จายงบลงทุนและตองการเปลี่ยนแปลงรายการ ใหเสนอขอนุมัติตอ นพ.สสจ.กอนดําเนินการ 
         3.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงนิการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกนั 
         4.จากนโยบายกําหนด ใหสงรายงาน 407 ประจําสัปดาห เพื่อติดตาม ควบคุม กบักับ สถานะเงินบํารุง
โรงพยาบาล จากขอมูลที่ผานมา มีบางแหง ไมตรวจสอบ ขอมูล กอนสง ทําให ขอมูลขาดความนาเชื่อถือ ไม
ถูกตอง   ขอใหยึดขอมูลจากงบการเงินเปนหลัก ใหมีผูตรวจสอบ รับรองขอมูลกอนสง 
3.เรงรัดการเบกิจายงบดําเนนิงาน Non - Uc 2556 
        ตามที่ สสอ.ทุกแหงไดรับจดัสรรงบประมาณสําหรับดาํเนินงาน DHS แหงละ 200,000บาท นั้น ขอแจง
ผลการเบิกจายงบประมาณ 
        จากผลการเบกิจายอําเภอทีว่างฏีกาเบิกต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายงบดําเนินงานทีก่ําหนด(53%) 
เรียงลําดับต่ําสุด ดังนี้ สสอ.ทุงศรีอุดม ศรีเมืองใหม โขงเจยีม สําโรง เหลาเสือโกก บุณฑริก ดอนมดแดง ตาลสุม 
โพธ์ิไทรและนาตาล  
        ขอใหสสอ.เรงรัด กํากับ การเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย เดือน พฤษภาคม 2556 เทากับ 62% เดือน 
มิถุนายน เทากบั 71% เดือนกรกฏาคม เทากับ 80% เดือน สิงหาคม เทากบั 90%และกนัยายน เทากับ 100% 
4. การกรอกขอมูลบุคคล (ขาราชการ/ลูกจางประจํา) เพื่อเตรียมเบิกเงินเดือนจายตรง  
         ตามที่จังหวัดไดแจงให สสอ.รพช.กรอกขอมูลตามตารางที่กําหนด เพื่อจดัทาํฐานขอมูลการเบกิเงินเดือน 
คาจางประจํา ตามโครงการเบิกจายตรง เพือ่รวบรวมสงให กลุมคลังและพัสดุ สป.นัน้ ขณะนี้ ลวงเลยเวลา ขอให
หนวยงานทีย่ังไมดําเนนิการ ขอใหกรอกขอมูลตางๆตามแบบฟอรมที่กาํหนด แลวสงใหจังหวดัเปน File โดยสง
ทาง Mail รับ-สงขอมูล หรือ ศูนยเฝาระวัง ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
 

2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสขุ 
 2.1 การตรวจราชการและนิเทศงานของคณะผูตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ประจําป 2556   
ระหวางวันที ่ 4-6  มิถุนายน  2556  อําเภอที่รับการตรวจราชการฯ คือ  
         1.คปสอ.น้ํายืน, รพ.สต.สุขวัฒนา ต.เกาขาม 
         2.คปสอ.เขมราฐ, รพ.สต.นาหวา ต.หนองสิม  
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***5 มิถุนายน 2556  
เวลา 08.-30 – 10.00 น. สสจ.อบ. นําเสนอภาพรวมจังหวดั ณ หองประชุม 1  
                          ผูเขารวมรับการตรวจราชการ : ผูบริหาร, หน.กลุมงาน สสจ.,สสอ., ผอ.รพช. นว.ทุกทาน 
เวลา 10.00 - 11.00 น. แยกกลุมใหขอมูลดังนี้  
เวลา 12.00 น.   ออกเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ ดังนี ้
                              ทีม 1 ผูตรวจเปนประธาน รพสต. สุขวัฒนา , คปสอ. น้ํายนื 
                              ทีม 2 ผูชวยผูตรวจเปนประธาน รพ.สต.นาหวา , คปสอ. เขมราฐ 
                              ทีม 3 ประธานคณะตรวจราชการ คณะที ่1.1 การพัฒนาระบบปฐมภูมิ รพ.สต.กอก  
อ.เขื่องใน  
***6 มิถุนายน 2556 
          สรุปผลการตรวจราชการ ณ หองประชุม 3 ช้ัน 6 รพศ. เวลา 08.30 น.เปนตนไป 
                             เชิญผูบริหาร, หน.กลุมงาน, สสอ., ผอ. รพช.ทุกทาน รับฟงสรปุผลการตรวจราชการ 
2.2 R to R คร้ังที่ 6 หัวขอ รวมสรางวัฒนธรรม R to R สูการพัฒนาทีย่ั่งยืน จัดในวนัที่ 31 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2556 ณ อาคารศูนยการประชุม อิมแพค ฟอร่ัม เมืองทองธานี ผูสนใจ สามารถลงทะเบียน /ชําระเงิน 
2,500 บาท/คน ภายใน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ http:// r2r.hsri.or.th สามารถเบิกคาใชจายจากเงนิบํารุง 2.3 การ
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2556 จัดขึ้นที่ รร. พลูแมนจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 11 -13 
กันยายน 2556 ลงทะเบียนทาง เว็บไซด www.moph.go.th ไดระหวางวนัที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 
2556 ปดรับชําระเงินวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (รับเพียง 4,000 คน) ไมรับลงทะเบียนหนางาน 
 

3.กลุมงานควบคุมโรค 
   3.1 รายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา เดือน กรกฎาคม 2556  รายละเอียดตามไฟล 
Situation decease_ 2556.pdf 
 

4.กลุมงานประกันสุขภาพ 
   ๔.๑  ความครอบคลุมการมีหลักประกนัสุขภาพเดือนกรกฎาคม 2556 
    ขอมูล สปสช. รอยละ 99.937 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.99 
                 ๔.๒  จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และ รายเดือนรายละเอียดตาม
ไฟล NO.1_Prakan 
 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจติ 
เปาหมายการบําบัดรักษายาเสพติด  จ.อุบลราชธานี   รวม  8,603  ราย (ลดลงจากป55 25%)     แยกรายละเอยีด
ดังนี ้
1. ระบบสมัครใจ  จํานวน    5,600   ราย  ผลการดําเนินงาน 4,656 ราย   คิดเปนรอยละ 95.02 (1ต.ค.55-20ก.ค56) 
2. ระบบบังคับบําบัด   จํานวน  3,000   ราย  ผลการดําเนินงาน 5,923  ราย  คิดเปนรอยละ 197.43 
3. ระบบตองโทษ  เปาหมายไมกําหนด (ตามผลงานที่ดําเนินการ)  ผลการดําเนนิงาน 578 ราย 
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6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
1. สรุปผลการติดตาม  ตนทุนการจัดซื้ อค ายาและวัสดุวิทยาศาสตร  ไตรมาสที่  3   สรุปดั งนี้ 

ในสวนของยา ในไตรมาสที่ 3  พบวา โรงพยาบาลที่สามารถลดตนทุนคาจัดซื้อยาไดมี  6 โรงพยาบาล จาก  22 
โรงพยาบาล ไดแก วารินชําราบ  ตระการพืชผล  เขมราฐ สําโรง  บุณฑริก นาตาล และเมื่อรวม 3 ไตรมาส  
พบวา มีการจัดซื้อยา เพิ่มขึ้นรอยละ  1.07 เมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2555   และในสวนตนทุนการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย พบวาโรงพยาบาลที่สามารถลดตนทุนคาวัสดุวิทยาศาสตร มี 15 โรงพยาบาล จาก 22 
โรงพยาบาล และ มีการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ลดลง รอยละ 13.35 เมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2555   

2. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  กําหนดแผนติดตามงานและนิเทศโรงพยาบาลตางๆ  
เร่ือง การติดตามขอมูลที่คลาดเคลื่อนใหมีความถูกตองและการบรรลุเปาหมายตัวชีวัดตนทุนคายาลดลง   รอยละ 
10  และ ติดตามระบบการจัดซื้อยา และ เวชภัณฑ และ วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ใหถูกตองตามระเบียบพัสด ุ   

3. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   จัดอบรม  “บูรณาการทีม   Primary   GMP” 
(1 ทีม  1 อําเภอ) เพื่อนํารองในการจัดตั้งคลินิก  Primary  GMP   ระดับอําเภอ  (ประกอบดวย  สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ   โรงพยาบาลชุมชน   สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ   สํานักงานเกษตรอําเภอ  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) ทั้งนี้ เพื่อใหคลินิกดังกลาวสามารถใหคําแนะนําในการยื่นขออนุญาต และพัฒนาสถานที่
ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายใหเปนไปตามมาตรฐาน  Primary   GMP  ตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342)  พ.ศ.  2555  เร่ือง วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต  และเก็บรักษา
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย  
             วันที่  26  กรกฎาคม 2556  ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพิบูลมังสาหาร 
 อําเภอพิบูลมังสาหาร   
             วันที่  5  สิงหาคม  2556  ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ   
อําเภอวารินชําราบ 
             วันที่  15  สิงหาคม  2556   ณ  หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
      4. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดาน
อาหาร   เขต 10    เทศบาลเมืองวารินชําราบ    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ  และโรงพยาบาลวาริน
ชําราบ  จะดําเนินการเก็บตัวอยางอาหาร   ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชําราบ    เพือ่ตรวจหาสารปนเปอน ใน
วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖   โดยรถหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ  จะจอดใหบริการตรวจสอบ  ณ  สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ  อําเภอวารนิชําราบ    
 5. กําหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล คร้ังที่ 2/2556 ในวนัที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 
14.00 น.  ในการนี้ ใหโรงพยบาลชุมชน และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เรงสงผลตรวจสถานที่สําหรับ
ผูประกอบการรายใหม เพื่อประกอบการพจิารณาอนุญาต 
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7. งานทันตสาธารณสุข 
1.ผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
ทันตสาธารณสุขแหงชาติ คร้ังที่ 2 ป 2556  ระหวางวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร จํานวน 18 เร่ือง แบงเปน Oral presentation จํานวน 3 เร่ือง Poster 
presentation จํานวน 15 เร่ือง รายละเอียดตาม File วิชาการทันตสาธารณสุข.xls 
2.ขอเชิญหัวหนาฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาล ผูรับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขในสํานักงาน 
สาธารณสุขอําเภอ และตัวแทนเจาพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตรทันตสาธารณสุขและถอดบทเรียนการดําเนินงานกองทุนทันตกรรม ในวันที่ 31  
กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556  ณ หองประชุม 2 ช้ัน 6 อาคาร ๕๐ พรรษาฯ รพศ.สรรพสิทธิประสงค 
งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
1.ศูนยอนามยัที่ 7 อุบลราชธานีแจงแผนออกประเมินคดัเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ป 2556  
จังหวดัอุบลราชธานี 3 แหง ดังนี้  

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนหนองเม็ก อําเภอสิรินธร 
- วันที่ 29 สิงหาคม 2556  โรงเรียนบานเมก็ใหญ อําเภอเดชอุดม 
- วันที่ 30 สิงหาคม 2556  โรงเรียนโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน 

ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหผูบริหารและคณะเจาหนาที่สนบัสนุนในการเตรียมการและรวมตอนรับ
ดวย รายละเอยีดตาม File แผนประเมิน รร.เพชรระดับเขต.pdf 

2.แจงรายชื่ออําเภอและโรงเรียน( 56 แหง) ที่เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ป 2556  และ
ขอใหผูรับผิดชอบไดสนับสนุนและประสานการจัดทําแบบประเมินตนเองโรงเรียนระดับเพชรพรอมเอกสารรับ
การประเมิน สงภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556  เพื่อคณะกรรมการระดบัจังหวดัจะไดจัดทําแผนประเมินรับรอง
ในเดือนกันยายน 2556  (เฉพาะโรงเรียนที่สงเอกสารตามกําหนด) รายละเอียดตาม File รายช่ือ รร.รวมประเมิน
ระดับเพชร56.xls 
แผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 
1.แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. 
- วันที่ 8 สิงหาคม 2556  หมูที่ 6 บานแกงยาง ต.คอแลน อ.บุณฑริก 
- วันที่ 22 สิงหาคม 2556  หมูที่ 6 บานเหลางาม ต.เหลางาม อ.โพธ์ิไทร 

2.แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตาม File แผนรถทันตกรรมเคลื่อนที่.xls 
3.แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจาํ วันที่ 20 สิงหาคม 2556  
สรุปผลการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม   
      1.หนวยทนัตกรรมเคลื่อนที่ภายใตโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รายละเอียดตาม File ผลงาน
หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่.xls 
      2.รถทันตกรรมเคลื่อนที่ รายละเอียดตาม File ผลงานรถทันตกรรมเคลื่อนที่.xls 
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8.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งานพัฒนาคณุภาพ 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี รวมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและทีม QRTจังหวัด  
มีกําหนดจะจดังานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ที่หองประชุมชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ในวันที่ 13-14 สิงหาคม  2556   โดยเชิญนายแพทยอนุวัฒน  ศภุชุติกุล 
ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมารวมบรรยาย ทางวิชาการ และมีการประกวด ผลงาน
วชิาการตางๆ  มากมายจึงขอเชิญชวนบุคลากรในโรงพยาบาลเขารวมกจิกรรมในครั้งนี้ 
งานพัฒนาบุคลากร   
1. กําหนดการอบรม นสค. ณ  ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม 
รุนที่ 10  ในระหวางวนัที่  29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556  (จันทร – พฤหัสบดี) 
รุนที่ 11  ในระหวางวนัที่  6 -9 สิงหาคม 2556  (อังคาร – ศุกร) 
 2. โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน(ODOD) ประจําปการศกึษา 2556  จังหวัดอุบลราชธานีไดรับ
โควตาจํานวน 9 คน มีกําหนดเปดรับสมัครในระหวางวันที่ 10 –23 สิงหาคม 2556  ณ หองประชุม 5 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กําหนดการการสอบมหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงใหทราบอีกครั้ง) 
3. ขอใหขาราชการบรรจุใหมทุกคนเขารับการอบรม“หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี” จัดโดย วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี จํานวน 4 รุน ณ ศูนยการเรียนรูและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
มณฑลทหารบกที่ 22 ระยะเวลาการอบรม รุนละ 2  สัปดาห อบรมภาคทฤษฎี ในสัปดาหแรกและฝกปฏบิัติงาน 
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ในสัปดาหที่สอง  ลงทะเบียนการอบรมคนละ  4,500 บาท จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดั ดูรายช่ือผูเขาอบรม ไดที่   www.hrdubon.com   
รุนที่ 1  วันที่    29  กรกฎาคม – 9  สิงหาคม  2556   ผูเขาอบรม  145  คน  
รุนที่ 2  วันที่    5 – 16    สิงหาคม  2556                   ผูเขาอบรม  145  คน  
รุนที่ 3  วันที่    13 – 24  สิงหาคม  2556             ผูเขาอบรม   85   คน          
รุนที่ 4  วันที่    19 – 30    สิงหาคม 2556             ผูเขาอบรม  151 คน  
 

9.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการปองกนัควบคุมโรคไขเลือดออกในโรงเรียนตางๆ  ดังนี้ 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2556   โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
วันที่ 30 กรกฏาคม 2556   โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม   
วันที่  2 สิงหาคม 2556      โรงเรียนอาเวมารีอา  โดยมีกจิกรรมที่สําคัญ คือ 

1. การมอบวัสดอุุปกรณการปองกันควบคุมโรคแกโรงเรียน  
2. การแสดงบนเวทีรณรงคเร่ืองไขเลือดออก 
3. การตอบปญหาชิงรางวัล 
4. การแจกสื่อไขเลือดออก 
5. การมอบหมายภารกิจ (การบาน) แกนักเรียนในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 
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10. ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
1. ความกาวหนาการใชงานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด On Line   
2. การเรงรัดการเบิกจายคา Internet 

 

11.กลุมงานพฒันารปูแบบบริการสุขภาพ 
 

สรุปผลการตรวจสอบฐานขอมูล 21 แฟม จังหวัดอุบลราชธานี  
 จากผลการตรวจสอบฐานของขอมูล 21 แฟม ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม 2556  รวม 

8  เดือน ศูนยบริหารจัดการขอมูลสุขภาพระดับปฐมภูมสํิานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข    ซ่ึงดําเนินการตรวจสอบถึงเดือนพฤษภาคม 2556  จังหวดัอุบลราชราชธานีสงขอมูล 912,404   
Record ตรวจสอบขอมูลผาน  จํานวน  867,901 record คิดเปนรอยละ 68.32   

  จากการวิเคราะหขอมูลแฟม NCDSCREEN พบวามีขอมูลที่ตรวจสอบไมผานมากที่สุดคือ 
1.ระดับน้ําตาลในเลือด (มก./ดล.) (bslevel )  จํานวน  154,458  record  คิดเปนรอยละ 17 ของขอมูลที่

สงทั้งหมด 
2. วิธีการตรวจน้ําตาลในเลอืด (bstest)   จาํนวน  119,673 record  คิดเปนรอยละ 13 ของขอมูลที่สง

ทั้งหมด 
3. รหัสการบริการกําหนดโดยโปรแกรมเรยีงลําดับไมซํ้ากัน (seq)  จํานวน 44,503  record  คิดเปนรอย

ละ 5  ของขอมูลที่สงทั้งหมด 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

6.1 สาธารณสุขอําเภอ  ไมม ี
6.2 โรงพยาบาล การดูแลผูปวยโรงพยาบาลบุณฑริก 
 

ปดการประชมุ  เวลา 16.30 น. 
 

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


