
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี  9/2556 
วันท่ี  27  กันยายน 2556  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
3. นางศิริวิทย์  หลิ่มโตประเสริฐ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
4. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
5. นายล าพูน  ฉวีรักษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
6. นางจิรังกูร  ณัฐรังษี  แทนผู้อ านวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี 

  อุบลราชธานี 
7. นางสิริพร  วงศ์ตรี    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
8. นายสุทธิพงษ์  ภาคทอง    หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
9. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
10. นางร าไพ  สุวนาม    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
11. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
12. นางสุภาภรณ์  อุตมัง    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
13. นางหรรษา  ชื่นชูผล      หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
14. นายวิโรจน์  เซมรัมย์    หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   
15. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
16. นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์    หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
17. นายระวี  แววศรี     หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
18. นายวิชิต  พุ่มจันทร์    หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  
19. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล  5o พรรษา  

                                                                                    มหาวชิราลงกรณ 
20. นพ.ดนัย  เจียรกุล     ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เขื่องใน 
21. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
22. พญ.ณัฐิกา  วรรณแก้ว    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  
23. นพ.อุดม   โบจรัส     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  
24. นพ.ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ  
25. นพ.ลิต  แสงแก้ว     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
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26. นพ.ศุภฤกษ์  ศรีค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  
27. นพ.วีระชน  ทวีศักดิ์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
28. นพ.อัครภูชิทย์   ผลานันต์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาตาล  
29. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
30. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  
31. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง  
32. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ  
33. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ์ ผู้อ านวยการ รพร.เดชอุดม 
34. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ ายืน  
35. นพ.นนทพงษ์  ยศวิจิตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
36. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์ รองผู้อ านวยการ รพร.เดชอุดม  
37. นายอดุลย์  วรรณชาติ สาธารณสุขอ าเภอเมือง  
38. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน  
39. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ  
40. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโก้ก  
41. นายศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล  
42. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่  
43. นายสัมพันธ์  กุลพร      สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  
44. นายณรงค์  แผลงศร    สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  
45. นายไพรัช  จันทพันธ์    สาธารณสุขอ าเภอนาตาล  
46. นายธานินทร์  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
47. นายทองอินทร์  ชัยธานี    สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร  
48. นายประวิทย์  พันธ์จูม    สาธารณสุขอ าเภอส าโรง  
49. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม  
50. นายมัธยม  สุพัฒน์    สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร  
51. นายวินัย  แก้วพรหม    สาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์  
52. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม  
53. นายชวน  จันทร์เลื่อน    สาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน  
54. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอ าเภอน้ าขุ่น  
55. นายชนะ  หอมจันทร์    ผช.สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน  
56. นางพรทิพย์ สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
57. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง  
58. นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  
59. นายสันติ  ศรัทธาพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่  
60. นายอานันท์  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ  



 3 

61. นายสันติ  ฝักทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล  
62. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน์   เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  
63. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
64. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  
65. นายพรทวี  สุวรรณพรม         ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
66. นายจ ารัส  พรมบุญ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ไทร  
67. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง  
68. นายสากล สีทากุล     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาเยีย  
69. นายสุทัศน์  สีทน     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์  
70. นายวรายุธ  เลิศแล้ว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม  
71. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สิรินธร  
72. นายไชยา  พรหมเกษ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม  
73. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม  
74. นายจิตร  มั่งมี     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน  
75. นายทวีศักดิ์  แพทย์เพียร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
76. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
77. นางดารณี  เผ่าผา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
78. นายปัญญาวุธ ไพเราะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
79. นายชัยชาญ  บุญคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
80. นางอุษณีย์    เกิดมี               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
81. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
82. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
83. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
84. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
85. นางปภัสพร  พันธ์จูม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นายประพนธ์  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
87. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
88. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
89. นางพัชราภรณ์  ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
90. นายสุรทิน  หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
91. นางจุฬาพร  ค ารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
92. นายกิตติพศ  ด าบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
93. นางจิรวัฒน์  สุสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
94. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
95. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
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96. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
97. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธ์พินิจ   เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
98. นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
99. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
100. นายสนธยา  การะเกษ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
101. นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
102. นางสาวทฤตมน ทองเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
103. นางสาวมะลิวรรณ มานะ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
104. นายอังกูร  แก่นกุล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
105. นางวิลาวัลย์ หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
106. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน   สสอ.เขื่องใน   
107. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.ตาลสุม  
108. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.ตาลสุม 
109. นายวิระ  พวงจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.โพธิ์ไทร 
110. นายสมภพ  จันทร์เกษ    นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.นาตาล 
111. นายสุพล  การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล  
112. นางบุษบา การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล  
113. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
114. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.นาตาล  
115. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข     สสอ.นาตาล  
116. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.เขมราฐ  
117. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข                 รพ.ศรีเมืองใหม่ 
118. นายพงศ์ภณ  ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม่  
119. นางสาวแพรพิลาส  ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดข้าวปุ้น  
120. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดข้าวปุ้น  
121. นางล าใย  บุตรศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.กุดข้าวปุ้น  
122. นางยมลภัทร  คลังแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   รพ.โพธิ์ไทร  
123. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.วารินช าราบ  
124. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม   นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินช าราบ  
125. นายกีรติ  เสริมศรี               จพ.สาธารณสุขช านาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
126. นางดวงจิตร  กอมะณี   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย  
127. นายณัฐพล  ศรีสงคราม   นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.ส าโรง  
128. นายจิรศักดิ์  รักษ์มณี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.ส าโรง  
129. นายช านาญ  เหลากลม     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สิรินธร  
130. นายมรกต  ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม  
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131. นายตรองทรัพย์  สายกนก    นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.โขงเจียม 
132. นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร  
133. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ ายืน  
134. นายวีระศักดิ์  อุดมดี     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
135. นายพิทักษ์  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.น้ ายืน  
136. นางสาวอรพรรณ์  สานุสันต์  นักวิชาการสาธารณสุข                      สสอ.น้ าขุ่น 
137. นางชุติมันต์  อินญาพงษ์    จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน รพ.นาเยีย 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 

 1.1 ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร ในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเลย และขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งท่านวันนี้ที่หอประชุมไพรพะยอม  

1.2 ขอชื่นชมและยินดีกับบุคคลที่ได้รับรางวัลในวันนี้ 
 1.3 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน  2556 ท่านสุวิทย์  คนสมบูรณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
   1.4 เฝ้าระวังเตรียมการรับน้ าที่จะมาถึง ในวันที่ 28-30 กันยายน  2556 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษเช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยฟอกเลือด  CAPD ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ให้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์คลอด ตรวจสอบเซรุ่มให้พร้อมในการปฏิบัติงาน  
ข้อสั่งการ: 

1. ส ารวจชื่อ อสม.ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
2. วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จะประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น ขอชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมด้วย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ  
4. เตรียมยาสามัญประจ าบ้านตลอดจนยาที่จ าเป็นอ่ืนๆส าหรับโรคที่มากับน้ าท่วม  
เช่น ยาทากันยุง 

5. วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้เขื่องในประเมิน IQ น าร่อง จ านวน 1 โรงเรียน 
6. มอบหมาย รองศิริวิทย์ ประสานเชิญ อ.นงลักษณ์ เป็นวิทยากร FTE ท าในนาม 
เขตตรวจราชการฯ 
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7. การโยกย้ายสาธารณสุขอ าเภอ ให้กลุ่มไปประชุมเพื่อหาข้อสรุปแล้วน ามาเสนอ 
นพ.สสจ.อบ  

    
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  
   
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ  
 
1.  ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี 

แจ้งการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลสุขภาพจิต จาก โรงพยาบาลจิตเวช จ.นครพนม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
1.กลุ่มงานบริหาร 
1.1 การส่งงบทดลอง 
         ติดตามการส่งงบทดลองประจ าเดือน สิงหาคม 2556 (ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่เวป 
hfo56.cfo.in.th)  
หน่วยงานที่ ส่ง/ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ 
      ทุกโซน    แม่ข่าย รพ.ส่งครบทุกแห่ง 
      แม่ข่าย    รพ. งบไม่สัมพันธ์  โพธ์ไทร 
      โซน 1     - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ  
                      - สสอ. งบไม่สัมพันธ์  เขื่องใน  
      โซน 2    - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ  
                      - สสอ. งบไม่สัมพันธ์   ตระการพืชผล / ศรีเมืองใหม่  
      โซน 3    - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ  
                      - ลูกข่าย งบไม่สัมพันธ์ / ส่งไม่ครบ  คือ ส าโรง  สว่างวีระวงศ์ 
                      - สสอ. งบไม่สัมพันธ์ คือ วารินช าราบ               
      โซน 4    - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ  คือ นาจะหลวย 
                      - สสอ. ส่งครบ  
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ข้อเสนอแนะ... 
1.ขอให้ สสอ.รพช.ติดตาม ก ากับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ด าเนินการส่งงบให้ทันตาม
ก าหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทุกเดือน 

2.ขอให้ สสอ./รพช. ก าชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชีที่
ก าหนด ก่อนส่งงบประจ าเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย 
3.ให้ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ตรวจสอบผลคะแนนว่าเป็นอย่างไร ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด ให้ปรับปรุงแก้ไข
และส่งงบทดลองใหม่ ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น 
1.2.การเฝ้าระวังการเงินการคลัง  
1.2.1.แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 มีผลการประเมินดังนี้  
           1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จ านวน 12 แห่ง คือ     
                          -โซน 1  ดอนมดแดง   ตาลสุม   
                          -โซน 2  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น  โพธิ์ไทร   ตระการพืชผล   
                          -โซน 3  สิรินธร  ส าโรง พิบูลมังสาหาร   
                          -โซน 4  เดชอุดม  นาจะหลวย  ทุ่งศรีอุดม 
           2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6  คือ วารินช าราบ  น้ ายืน 
           3.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ เขื่องใน ม่วงสามสิบ, 50 พรรษาฯ, ศรีเมืองใหม่,  
โขงเจียม  บุณฑริก  
           ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล  ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหา
สาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่า จ านวนเงินที่ได้รับ  จริง
สอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม  ก ากับการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด   และ
ที่ส าคัญ ให้มีการใช้ แผน 3 แผน ในการบริหารการเงินการคลัง 
1.2.2 รายงานสถานะการเงิน ประจ าเดือน  สิงหาคม  2556 
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ สิงหาคม 2556 
เกี่ยวกับ เงินบ ารุงคงเหลือ เจ้าหน้ีการค้า ทุนส ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมิน 
การเงินการคลังตนเอง ในการก ากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง 
               จากข้อมูลเดือน  สิงหาคม  2556  พบว่า... 
                    โรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ    
                             -  โซน  3  วารินช าราบ               - 73.00                     
                             -  โซน  1  50 พรรษาฯ               - 56.98     
                             -  โซน 2   ตระการพืชผล            - 40.88  
                             -  โซน 4   เดชอุดม                      - 14.49 
                    โรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก, เขื่องใน  
                     



 8 

       โรงพยาบาลที่มีเจ้าหน้ีการค้า มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ  
                             -  โซน  4  เดชอุดม                    76.50  
                             -  โซน  2  ตระการพืชผล          74.76 
                             -  โซน  3  วารินช าราบ              61.28  
                             -  โซน  1  50 พรรษาฯ              67.55 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้ 
ให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของเจ้าหน้ี ระหว่างเอกสารหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้  กับบัญชีแยก 
ประเภทเจ้าหน้ี แต่ละประเภท รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
2.จากข้อมูลจะเห็นว่าโรงพยาบาลมีเงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) คงเหลือจ านวนมากและยังไม่ด าเนินการ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น รพ.ตระการฯ รพ.วารินฯ, รพ.เดชอุดม, รพ.พิบูลฯ ขอให้ตรวจสอบยอดคงเหลืองบ
ลงทุนมีการสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงิน 
ฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และขอให้ท่านเร่งด าเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผน 
รายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลา ห้ามน างบลงทุน (ค่าเสื่อม)ไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินการโดยเด็ดขาด 
3.ขอให้โรงพยาบาล มีการก ากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง  ให้มีกระบวนการ
การมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
4.ตามที่ รพช.รพสต.ได้รับจัดสรรงบด าเนินงานส าหรับค่าตอบแทน ฉ 8 ปี 2556  ขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรและวางฏีกา 350 พร้อมเอกสารประกอบการวางฏีกา ประกอบด้วย   
                 -แบบสรุปการขอเบิกค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการภาครัฐ     
                   ประจ าเดือน.........................(ฟอร์ม 1)  
                 -แบบฟอร์มรายชื่อผู้ขอรับเงินค่าตอบแทนฯประจ าเดือน..........(ฟอร์ม  2) 
เงื่อนไขการเบิก ส าหรับ รพ.สต.ให้เบิกประจ าเดือน เมษายน- มิถุนายน 2556  ส่วนโรงพยาบาลชุมชน ให้เบิก
ประจ า เดือน เมษายน 2556 ถึง ประจ าเดือนใด ที่ครบวงเงินที่ได้จัดสรร    
1.3.เร่ืองอื่นๆ 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบล แจ้งเกี่ยวกับ  รพ.สต.ในสังกัดหลายแห่ง น าส่งเงินสมทบประกันสังคม ทั้ง
ส่วน นายจ้างและลูกจ้างล้าช้า หรือค้างส่งหลายเดือน ส่งผลให้ผู้ประกันตนอาจเสียสิทธิ บางแห่งมีการค้างส่งเกิน 
3 เดือน ซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างเสียสิทธิประโยนช์ได้แก่ การได้รับเงินช่วยเหลือบุตรเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน 
ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุครบ 6 ขวบ การเจ็บป่วย การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ    
***ดังนั้น จึงขอให้ สสอ.ได้เน้นย้ า ก าชับ ก ากับ รพ.สต. น าส่งเงินสมทบประกันสังคมประจ าเดือนไม่เกินวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป เพื่อการได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ครบถ้วน 
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2.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
1.การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แม่ข่าย... 
สถานบริการขนาดใหญ่ 

 เครือข่ายบริการอ าเภอเดชอุดม, พิบูลมังสาหาร มีกระบวนการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ข้อค้นพบจากการ
นิเทศด้านรายได้พบว่า 

 การมอบหมายด้านการบริหารรายได้ไม่ชัดเจน(ขาดเจ้าภาพกองทุนต่างๆ)  

 รับรู้ข้อมูลจากการประชุมระดับจังหวัดไม่ต่อยอด(หาสาเหตุ)  

 กองทุนมีปัญหา เช่นผู้พิการ วัณโรค แพทย์แผนไทย  

 ไม่พบว่ามีกระบวนการปรับตัว 

ด้านรายจ่ายพบว่า 

 ไม่มีระบบควบคุมที่ชัดเจน 

 ค่าแรงเกินแผนอย่างมีนัยส าคัญ 

สถานะการเงินการคลังระดับ 7  

 เครือข่ายอ าเภอตระการพืชผล หนี้สูง  หนี้เพิ่ม 12 ล้าน I/E เกิน 1 ต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผน 

 เครือข่ายอ าเภอวารินช าราบ ท าแผนขาดดุล จ่ายขาดดุล หนี้เพิ่ม 22 ล้านบาท I/E ต่ ากว่า 1 เปลี่ยน 

ระดับเร็ว 

 เครือข่ายอ าเภอพิบูลมังสาหารต้องควบคุม I/E เกิน 1 เพื่อแก้ไขระดับ 7 เป็นระดับ 4 

 เครือข่ายอ าเภอเดชอุดม จะแก้ไขเป็นระดับ 4-6 ได้ต้องบริหารจัดการ I/E มากกว่า 1 

สถานบริการขนาดกลาง 

 รายได้  : เกินกว่าแผนที่ก าหนด ยกเว้น น้ ายืน บุณฑริก 
 ค่าใช้จ่าย : ต้องควบคุมการใช้จ่ายเกินแผน 
      ค่าใช้จ่ายทางบัญชีสามารถควบคุมได้   
 ปัญหาเช่นเดียวกับสถานบริการขนาดใหญ่ คือ...  

 เครือข่ายอ าเภอเขมราฐ ควบคุมได้เฉพาะการจ่ายเงินสด แต่พบหนี้สินเพิ่มมากช่วงต้นปี 26 ล้านบาท 
ในทางบัญชี I/E  ต่ ากว่า 1 การแก้ไขปัญหาระดับ 7 ต้องแก้ไข I/E  ซึ่งผลการแก้ไขอาจลดระดับเป็นระดับ 
5 หรือ 6  

 เครือข่ายอ าเภอส าโรง สามารถควบคุมเงินสดได้ แต่หนี้เพิ่ม 9.5 ล้านบาท I/E  ต่ า สามารถแก้ไขเป็นระดับ 
4 ได้ 

 เครือข่ายอ าเภอสิรินธร ท าแผนสมดุล แต่ขาดการควบคุมทั้งระบบ ตลอดจนพบว่าหนี้เพิ่มสูง 5 ล้านบาท 
สถานบริการขนาดกลาง 

  พบว่าเกือบทุกเครือข่ายบริการมีสถานะการเงินการคลังระดับ 7  
 ค่าใช้จ่ายจริงค่อนข้างสูง 
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 หนี้เพิ่ม 2-3 เท่า ส่งผลให้มีสถานะการเงินการคลังระดับ 7 อย่างรวดเร็ว I/E  ต่ ากว่า 1 สามารถแก้ไข
ปัญหาสถานะการเงินการคลังจากระดับ 7 เป็นระดับ 4 ได้ 

 เครือข่ายอ าเภอตาลสุมกระบวนการควบคุมทั้งหมดยังไม่ได้ผล หนี้เพิ่มเล็กน้อย I/E  ต่ ากว่า 1 สามารถ
แก้ไขปัญหาสถานะการเงินการคลังจากระดับ 7 เป็นระดับ 4 ได้ 

 เครือข่ายอ าเภอกุดข้าวปุ้น หนี้เพิ่ม 7 ล้านบาท  I/E  ต่ ากว่า 1 สามารถแก้ไขปัญหาสถานะการเงินการคลัง
จากระดับ 7 เป็นระดับ 5 ได้ 

 เครือข่ายอ าเภอโพธิ์ไทร ควบคุมเงินสดได้ดี หนี้เพิ่ม 6.7 ล้านบาท I/E  ต่ ากว่า 1 สามารถแก้ไขปัญหา
สถานะการเงินการคลังจากระดับ 7 เป็นระดับ 4 ได้ 

 เครือข่ายอ าเภอนาตาลมีปัญหาทั้งระบบ (รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน) 
 เครือข่ายอ าเภอทุ่งศรีอุดม หนี้เพิ่ม 6.7 ล้านบาท 

ข้อเสนอแนะ 
 ปรับปรุงฐานข้อมูลทางบัญชี โดยเฉพาะการรับรู้รายได้  ค่าใช้จ่าย  เป็นไปตามกลักการทางบัญชี  
 บริหารเงินสด ให้สามารถส ารองได้ 1-2 เดือน  
 แยกกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ 
 มีเจ้าภาพด้านรายได้ของแต่ละกองทุน 
 ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ตามแผน 
 รับรู้ทั่วทั้งองค์กร 

ปัญหาที่พบเช่นเดียวกับสถานบริการขนาดใหญ่/กลาง คือ 
 เครือข่ายดอนมดแดงสามารถควบคุมเงินสดได้ แต่พบว่าหนี้เพิ่ม 5.1 ล้านบาท  

ลูกข่าย... 

 ลูกข่ายเงินสดคงเหลือโดยเฉลี่ย  2.6 แสนบาท  

 ลูกข่ายเงินสดคงเหลือน้อยท่ีสุด 816  บาท 

 ลูกข่ายเงินสดคงเหลือมากท่ีสุด 1.9 ล้านบาทโคกสมบูรณ์) 
ปัญหา... 

 ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 
 เงินสดติดลบ(พิบูลฯ 1 แห่ง, นาเยีย  2 แห่ง, บุณฑริก  1 แห่ง) 
 เงินสดมาเกินไป(นาเยีย 16  ล้าน) 

2.ค่าเสื่อม  
   - ขอให้ทุกเครือข่ายจัดท าแผนงบลงทุนค่าเสื่อมตามแนวทางการบริหารค่าเสื่อมของ สปสช.  โดยใช้วงเงิน ระดับ
เครือข่าย ร้อยละ 50 และเสนอขอระดับจังหวัดและระดับเขต  โดยเรียงล าดับความส าคัญ ส่งแผนภาพรวม ของ
เครือข่ายให้จังหวัดภายในวันที่  20 ตุลาคม 2556  
   - การตรวจสอบ งบค่าเสื่อม ปี 2553-2556 ที่ยังไม่ด าเนินการ ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบรายละเอียด ราย รายการ 
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุ พร้อมบันทึกข้อมูลในเวบ สป.สช.ให้เรียบร้อย  (จะมีการตรวจสอบความก้าว 
หน้าทุกสัปดาห์ เพื่อน าเรียนผู้บริหาร ) 
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3.สรุปรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นจากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี 2556 ระหว่าง  
วันที่ 11-13 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมพลูแมน  และโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  
             1. ผลงานวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรม   นายจักรพงศ์   ปิติโชคโภคินทร์    
                  รพ.เขมราฐ   ผลงานวิชาการเร่ือง  “ขาหยั่งท าแผล” 
             2. ผลงานวิชาการดีเด่น ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   นางสาวพัฒนพร  อุ่นวงศ์    
                  รพ.เขื่องใน   ผลงานวิชาการเร่ือง  “การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคเกลือดินปนเปื้อน   
                  โดยการมีส่วนร่วม” 
            3. ผลงานวิชาการดีเด่น ด้านสาขาการพยาบาล  นางผกายดาว พรหมสุรีย์   รพ.น้ ายืน  
                   เร่ือง   "การเพิ่มอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลน้ ายืน”  
            4. ผลงานวิชาการดีเด่น ด้านเภสัชกรรม   ภญ.นิตยา  ดาววงศ์ญาติ   รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ 
                  เร่ือง   "คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV aids ที่ได้รับยาต้านไวรัสแบบวัด 9-thai ”  
                              ศรีสะเกษ     ส่ง 111  เร่ือง    ได้รับรางวัล   9  เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ 8.10 
                              อุบลราชธานี  ส่ง 28    เร่ือง    ได้รับรางวัล   4  เร่ือง   คิดเป็นร้อยละ 14.28  
4.การจัดสรรเงินทดรองราชการ และมอบอ านาจเงินทดรองราชการให้นายอ าเภอ  ด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ.2556  
ตามหนังสือที่ อบ.0021/ว 3570 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556  เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ได้จัดสรรเงินทดรองราชการ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามค าสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3599 / 2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 
2556 จ านวน 25 อ าเภอ อ าเภอละ 200,000 บาท(สองแสนบาท) รวม 5,000,000 บาทถ้วน  ในการให้ความ 
ช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2556  
5.การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี  ความก้าวหน้าขณะนี้ 
          1.ยุทธศาสตร์กระทรวง 2557-2560 click ดูรายละเอียด  
          2.ร่าง แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัดกระทรวงของทุกกลุ่มงาน เพื่อแผนปฏิบัติการ 
             จัดท า  ปีงบประมาณ      2557                                                          
          3.รวบรวมแผนการเงินการคลัง รายสถานบริการ ให้เร่งรัดจัดท าและรวบรวมส่ง ก.ยุทธศาสตร์  
             ภายใน 30 กันยายน 2556 
          4.การจัดเตรียมเป้าหมายการท างาน ปีงบประมาณ 2557 ราย รพ.สต. อยู่ระหว่างด าเนินการคาดว่าจะ 
             แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2556 
3.กลุ่มงานควบคุมโรค 

3.1 มาตรการเฝ้าระวังโรคคอตีบ และสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  จังหวัดอุบลราชธานี   ตาม
รายละเอียดไฟล์ file No.1_DHF 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\USER\Desktop\meeting0956\Profile\Strategy57-60.bmp
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  3.2 ผลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เดือนกันยายน 2556 ขอความร่วมมือให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการฉีด
วัคซีนในกลุ่มเป้าหมายให้ได้ครบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามfile No. 2_FlU 

   3.3 สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดfile No.3_decease.pdf 
 

4.กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
   4.1  ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน สิงหาคม 2556 
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.928 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.99  
                4.2  จ านวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จ าแนกรายรพ./อ าเภอ และ รายเดือน รายละเอียดตามไฟล์ 
NO.1_Prakan  
 

5. กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
1. ผลการบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าเดือนกันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์ file_kanpat 
2. ผลการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ  จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2556 แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ  2556 (ค่า
พาหนะในการเดินทางมารับการผ่าตัดระหว่างเดือนตุลาคม-กันยายน 2556 )  
3. โครงการ TO BE NUMBER ONE ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รายละเอียดดังน้ี... 
             1.การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี รุ่น Pre-Teenage อายุ 10-14 ปี และรุ่น Teenage 
อายุ 15-21 ปี 
             2.การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา  
             3.ขอความร่วมมือ สสอ.และ รพช.ทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจ  สอบถามรายละเอียด 
และสมัครเข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ได้ที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ภายในวันที่ 
15 ตุลาคม 2556 โทรศัพท์ 045-262692-98 ต่อ 3210 , คุณรัชนีพร 084-4735320, คุณนภัทร 086-3973343 
 

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
งานเวชภัณฑ์ 
1. ก าหนดจัดประชุมคณะท างาน และตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลภาคเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(โรงพยาบาลเอกชน) ประจ าปี 2556 ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 5 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยออกตรวจโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง คือโรงพยาบาลราชเวช 
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า และโรงพยาบาลอุบลรักษ์-ธนบุรี  
2. ก าหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี  คร้ังที่ 3/2556ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
ณ ห้องประชุม 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.30 – 16.00 น. 
3. เวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯด าเนินการขอการสนับสนุนเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ านวน  15,000 
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ชุด ได้รับสนับสนุน เร่งด่วนก่อน 10,000 ชุด จัดส่งให้คลังของโรงพยาบาลแม่โซนได้แก่ รพ. 50 พรรษาฯ   
รพ.วารินช าราบ รพ.ตระการพืชผล รพ.พิบูลมังสาหาร และ สาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2,000 ชุด เพื่อใช้ 
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ  และก าลังประสานขอความช่วยเหลือ เพิ่มเติมตาม 
สถานการณ์น้ าท่วมที่รุนแรงมากขึ้น 
4.โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Primary GMP ในปีงบประมาณ 2557  ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบน าร่อง Primary GMP  จ านวน 24  ศูนย์ 
ทั่วประเทศ (เขตเครือข่ายบริการละ 2  ศูนย์) เขตเครือข่ายบริการที่ 10  คัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษและ
อุบลราชธานี  โดยจังหวัดอุบลราชธานี คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Primary GMP อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
โดยศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบฯ จะได้รับการสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ องค์ความรู้  ให้กับสถาน
ประกอบการเพื่อเป็นสถานที่ผลิตต้นแบบต่อไป 
5.การต่ออายุใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
5.1 การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร  ประจ าปี พ.ศ. 2557-
2559  เน่ืองจากใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร  ที่ผู้อนุญาต ออก
ให้แก่ผู้ รับอนุญาตหรือต่ออายุให้ในปี พ.ศ.2554 จะสิ้นอายุในวันที่  31  ธันวาคม  2556  หากผู้รับอนุญาตรายใด 
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปในปี พ.ศ. 2557-2559 ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ณ กลุ่มงานคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 การ 
พิจารณาให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  จะต้องได้รับการตรวจประเมินและผ่าน เกณฑ์ GMP หรือ 
Primary GMP และสถานที่น าหรือสั่งอาหาร เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องได้รับการตรวจ สถานที่เก็บอาหาร 
ตามเงื่อนไข ที่ก าหนดในข้อ 4  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2522)  
ในการน้ี  จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล  ประชาสัมพันธ์การต่อ
อายุ ใบอนุญาตและแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 ในหน่วยงานตรวจสถานที่ผลิต/
สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร โดยข้อมูลรายชื่อสถานที่ผลิต/สถานที่น าหรือสั่งอาหาร เข้ามา ใน
ราชอาณาจักร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่  http://uploadfile.phoubon.in.th กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค รับ/ส่ง
ข้อมูล...ตรวจสอบเฝ้าระวัง  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2556 
5.2 การช าระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการและต่ออายุใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล ประจ าปี  2557  
เน่ืองจากพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ 2541  มาตรา 20 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียม 
ประกอบกิจการประจ าปี และมาตรา 28 ก าหนดให้ด าเนินการ สถานพยาบาล ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปี
ที่สอง นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   
ดังนั้น...ขอให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลทุกประเภท  ซึ่งประสงค์จะประกอบ 
กิจการ และด าเนินการสถานพยาบาลต่อไปในปี  2557 ยื่นแบบช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี 2557 ได้ที่กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 
30 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 
5.3 การต่ออายุใบอนุญาตขายยา ใบอนุญาตขายยาทุกประเภท (ใบอนุญาต ขย.1, ขย.2, ขย.3, ขยบ.จ าหน่ายซึ่งยา
เสพติดให้โทษ ประเภท 3, ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4) 

http://uploadfile.phoubon.in.th/
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ทางราชการได้ออกไว้ในปี พ.ศ. 2556 หรือที่ต่ออายุเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2556 จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นี้ 
หากผู้รับอนุญาตประสงค์ จะประกอบธุรกิจต่อไปในปี พ.ศ. 2557 ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ณ  กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 
ในวันและเวลาราชการ 
5.4 การต่อใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ด้วย 
ใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ออกให้แก่... โรงพยาบาลและ
สถานบริการของรัฐ จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ในการน้ี ขอให้ผู้รับอนุญาตดังกล่าว ยื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาต ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 

6.การบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ  2557 คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัด
อุบลราชธานี ได้มีมติเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2556 ก าหนดทิศทางการบริหารเวชภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 
ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้  
             1.การประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้เวชภัณฑ์เพื่อลดการใช้ที่ไม่จ าเป็น  
             2.การจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมระดับเขต/จังหวัด 
             3.การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม express และ การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ให้กับ เภสัชกร  นัก
เทคนิคการแพทย์ และ ทันตแพทย์ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 
             4.การปรับปรุง ทบทวน กรอบรายการเวชภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ Service plan 
             5.การนิเทศงานในรูปแบบสหวิชาชีพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างต้นแบบ  (KM) รวมทั้งการศึกษา
ดูงาน นอกจังหวัด  
             6.การส่งเสริมการผลิต และ ใช้สมุนไพร ในหน่วยบริการทุกระดับ 
 

7.งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ไม่มีวาระการประชุม 

8.กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
8.1 แจ้งให้ทุกอ าเภอเตรียมความพร้อมในการขอรับงบเพิ่มเติม (Ontop Payment) ปี 2557  ด้านผลงานตัวชี้วัด 
คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ” ปี 2557  
8.2 ประชาสัมพันธ์การประชุม “มหกรรมสุขภาพปฐมภูมิสู่บริการปฐมภูมิ” ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 
2556  ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายเพื่อให้พัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิ ให้ดูแลประชาชน ครบทุกคน  ครบทุกที่  ครบทุกประเด็น  โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมประเภทที่ 1  เร่ืองเล่าเร้าพลัง  
กิจกรรมประเภทที่ 2  การพัฒนาปฐมภูมิด้วยเคร่ืองมือต่างๆ (ด้วยเกณฑ์คุณภาพ PCA,KM,CBL,หมู่บ้านจัดการ 
สุขภาพ ฯลฯ) 
กิจกรรมประเภทที่ 3  การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสุขภาพระดับอ าเภอ (หมอครอบครัวประจ าตัวทุกครัวเรือน)   
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กิจกรรมประเภทที่ 4  ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 

หมายเหตุ  รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการไปอีกคร้ัง 

9. งานทันตสาธารณสุข 

9.1.แจ้งเผยแพร่คุณลักษณะครุภัณฑ์ทันตกรรม  ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์  
ทันตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 เพื่อให้อ าเภอพิจารณาใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมในระดับอ าเภอ 

รายละเอียด folder คุณลักษณะครุภัณฑ์ทันตกรรม 
9.2. ผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มวัยเรียนและผู้สูงอายุภายใต้งบกองทุนทันตกรรม ป ี2556 
9.3 .แผนปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม  

  แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.  
         วันที่ 24 ตุลาคม 2556 หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก  

 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่  
 

10.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไม่มีวาระการประชุม 

 
11.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
             การให้บริการรักษาพยาบาลบุคคลที่เสียชีวิต ในโปรแกรม JHCIS  
 

12.กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
สรุปผลการด าเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี  
 

 

13.กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 
แผนการออกประกวดหมู่บ้านจัดการ ต าบลจัดการสุขภาพ ชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับจังหวัด 

ดูรายละเอียดไฟล์ Plan_Muban 
 

14.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
14.1.รายงานความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2556   

เป้าหมาย ผลงานสะสม สิ้นปี 2557  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

ภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  25 กันยายน 2556   ร้อยละ 77.23 

อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานสูงสุดคือ  ดอนมดแดง เมือง เดชอุดม  ตามล าดับ 

อ าเภอที่มีผลงานต่ าสุดคือ   สว่างวีระวงศ์ (56.27%) 
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14.2.การด าเนินงานโครงการตรวจงานมะเร็งตับและท่อน้ าดี         
 รายงานผลการด าเนินงานให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โครงการตรวจคัดกรอง

มะเร็งตับและท่อน้ าดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ณ วันที่ 30  สิงหาคม  2556 มีการด าเนินงานตรวจอัลตร้าซาวด์ 
10,344 ราย(58.93 %) พบปกติ 5,469 ราย (52.87 % ) ผิดปกติ 4,875 ราย (47.13 % )  

 กรณีผิดปกติสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและท่อน้ าดี  (dilate duct ,  liver mass)   จ านวน 123 ราย   ส่ง
Investigate แล้วพบว่าเป็นมะเร็ง  จ านวน 20 ราย click ดูรายละเอียด ไฟล์ CLCA  

 ตารางการออกให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ เดือน ตุลาคม 2556   
o  8 ตุลาคม 2556                  รพ.เขื่องใน  
o  15 ตุลาคม 2556                 สนง.สสจ.อุบลราชธานี (F/U 6 เดือน)  

** ขอเชิญเจ้าหน้าที่ สสจ.ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี ผิดปกติ  และท่านที่สนใจ(ยังไม่ได้ตรวจ
รอบแรก) เข้ารับการตรวจฯด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์  ในวันที่  15 กันยายน 2556    เวลา 08.00-12.00 น 
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสุปัฏนาราม**  
หมายเหตุ     ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจต้องงดน้ างดอาหารหลังเที่ยง  
 

15.งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 ไม่มีวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

1.1 สาธารณสุขอ าเภอ  ไม่มี 
1.2 โรงพยาบาล ไม่มี 

 
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 

 

   ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                         (นางดารณี  เผ่าผา) 
                    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                    (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
              หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                     (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                        ประธานการประชุม 
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