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วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 11 / 255๙ 
วันที่  25 พฤศจิกายน 255๙ เวลา 09.00 – 12.00น.  

ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3) สสจ.ยโสธร 
วาระท่ี เรื่อง เอกสาร

(หน้า) 
ผู้น าเสนอ 

 วาระก่อนการประชุม 3  
1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ   

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 3 นพ.สสจ.ยส. 
- 1.2 เรื่องจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลยโสธร 4 ผอ.รพ.ยส. 
- 1.3 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (1) 4 นพ.ชช.ว. 
- 1.4 เรื่องจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 4 ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน 

1.5 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 4 ผู้แทนสาธารณสุขอ าเภอ 
2 - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 5 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 26  
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 26  
4.๑ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
      4.1.1 การบริหารงบแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ 2560 

26 หน.กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

4.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
       4.2.1 แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ สูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน 

29 หน.กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

4.3  กลุม่งานประกันสุขภาพ 
        4.3.1 การจัดสรรงบ UC จังหวัดยโสธร 
        4.3.2 การจัดหารายได้ รพ.สต. จังหวัดยโสธร      

30 หน.กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 
 

4.4  กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        4.4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 60 
        4.4.2 ผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 59 
ระดับเขตและจังหวัด  
        4.4.3 แจ้งจัดสรรวงเงนิงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 60 
        4.4.4 สรุปคุณภาพของข้อมูล 43 แฟ้ม 

31 หน.กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      4.5.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร 

34 หน.กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
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วาระท่ี เรื่อง เอกสาร
(หน้า) 

ผู้น าเสนอ 

 4.6  กลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
       4.4.1 รายงานสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพ HA 
       4.4.2 ค่าป่วยการ อสม.ประจ าปี ๒๕๖๐ 
       4.4.3 แผนบริจาคโลหติประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๕๙ 
       4.4.4 ขอความร่วมมือหน่วยปฐมพยาบาล 
 
 

35 หน.กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 

37  

6 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

37 
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เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ 11/255๙ 
วันที่  25 พฤศจิกายน 255๙ เวลา 09.00 – 12.00น.  

ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3) สสจ.ยโสธร 
------------------- 

วาระก่อนการประชุม 
 1. การประดับขีดและมอบช่อดอกไม้ให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น (นางนิภาภรณ์  ภาคพรหม) 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี องค์กร อสม.สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต 
 ๓. มอบประกาศนียบัตร อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๐  จ านวน ๑๐ สาขา 
 4. มอบโล่รางวัลหน่วยงานและองค์กรเอกชน ได้รับการ คัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต ประจ าปี 
๒๕๕๙        
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุม 

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ : โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
   1.1.1 การจัดตั้งหน่วยงานยาเสพติด 

           ตามหนังสือที่ สธ 0228.13/ว 32744 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 กระทรวงสาธารณสุข โดย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้  
                 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง จัดตั้งหน่วยงานยาเสพติดที่มีโครงสร้าง ภารกิจงาน 
และผู้รับผิดชอบชัดเจน รองรับการถ่ายโอนภารกิจการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติดอ ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลยาเสพติด ประสานการด าเนินงานกับภาคีเครือข่าย และพัฒนาด้านองค์ความรู้ด้านยาเสพติดของ
จังหวัด  (ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับย้าย จนท.จากหน่วยงานในพื้นท่ี) 
                     2) ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จัดตั้งหน่วยงานยาเสพติดที่มี
โครงสร้าง ภารกิจงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน รองรับการถ่ายโอนภารกิจการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย       
ยาเสพติด มีบทบาทหน้าที่ในการคัดกรองประเมินทางคลินิก บ าบัดฟื้นฟูสภาพ และติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด                      
ข้อมูลยาเสพติด ซึ่งจังหวัดมีหนังสือสั่งการไปแล้วตามบันทึกข้อความที่ ยส.0032.003/ว 3155 ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2559 
                  3) ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามมาตรการแนวทางการด าเนินงานยาเสพติดปี 2560 ตาม
รายละเอียดในหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 
 
              มติที่ประชุม:………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 1.2 เรื่องจากโรงพยาบาลยโสธร : โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยโสธร  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (1) : โดย นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน  : โดย นายแพทย์สมชาติ  อาจกมล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ : โดย นายวิระมิตร  บุญโถน  
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ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันที่  31 ตุลาคม 2559 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  
         รับรองรายงานการประชุม 
         แก้ไขรายงานการประชุม 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................ ................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ....................................................................................................  
.............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ .......................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2559 

 ประธานให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม กวป.  ครั้งที่ 10 /2559 ซึ่งประชุมในวันที่              
31  ตุลาคม  2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3)  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามรายงานการประชุมต่อไปนี้ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2559   

วันที่  31  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
 ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3)  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 

รายช่ือผู้มาประชุม  
1 นายบัญชา   สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร   ประธาน 
2 นายสมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยโสธร กรรมการ 
3 นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ 
4 นายอุดมศักดิ์  แก้วจันทร์วงษ์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
5 นางนิภาภรณ์     ภาคพรหม แทนหัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด                                               กรรมการ 
6 นางชฎาภรณ์  ชื่นตา หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กรรมการ 
7 นายบรรจบ  แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรรมการ 
8 นางสุวรรณี  แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กรรมการ 
9 นายปรัชญ์  ขวัญค า หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข กรรมการ 

10 นางอัญชลี  ชคัตตรัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กรรมการ 
11 นางสุภาพร  แก้วใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
12 นางจรรยา  ดวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กรรมการ 
13 นางจิตรทิพย์  ชนาเทพาพร  หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  กรรมการ 
14 นางรักชนก  น้อยอาษา แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
15 นางพิมพรรณ  พรประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กรรมการ 
16 นายวิเชียร ชนะชัย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
17 นายวิระมิตร  บุญโถน สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย กรรมการ 
18 นายวิทยา  เพชรรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองยโสธร กรรมการ 
19 นายอิสระ  ยาวะโนภาส สาธารณสุขอ าเภอเลิงนกทา กรรมการ 
20 นายรัศมี  ตรีแสน สาธารณสุขอ าเภอกุดชุม กรรมการ 
21 นายสง่า  อยู่คง สาธารณสุขอ าเภอป่าติ้ว กรรมการ 
22 นายช านาญ  มาลัย สาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  กรรมการ 
23 นายพรชัย  ทองบ่อ สาธารณสุขอ าเภอทรายมูล กรรมการ 
24 นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง สาธารณสุขอ าเภอค้อวัง กรรมการ 
25 นายสงบ ชื่นตา สาธารณสุขอ าเภอไทยเจริญ กรรมการ 
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26 นายถนอมทรัพย์โชติ  อิสรภาพ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา กรรมการ 
27 นายกฤติธัช  ทองอบ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายมูล กรรมการ 
28 นางสาวนันทิยา  เข็มเพชร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดชุม กรรมการ 
29 นายพรพล  รัตนอาภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าติ้ว กรรมการ 
30 นายชัยวัฒน์  หอมสุดชา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลค้อวัง กรรมการ 
31 พญ.ศิรประภา สิทธาพานิช แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทยเจริญ กรรมการ 
32 นางธิดารัตน์ จิตรมาส รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาชนะชัย กรรมการ 
33 นายปรีชา  ลากวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและ 

   เลขานุการ 
   
ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายสมชาติ  อาจกมล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ติดราชการ 
2 นายปกาสิต  โอวาทกานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายมูล ติดราชการ 
3 นายภาณุพันธุ์  ธนะปฐมสินชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค้อวัง ติดราชการ 
4 นางสาวกัญญาภัค  ศรีหล้า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทยเจริญ ติดราชการ 
๕ นางประชุมพร  กวีกรณ์                 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด                                               ติดราชการ 
๖ นายทองค า  ศรีเนตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ติดราชการ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายพัลลภ  เพ่ิมพูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ยโสธร 
2 นางณัฎฐพัชร วิทยะโชติพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ สสจ.ยโสธร 
3 นายอิสพงษ์  กวีกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.ยโสธร 
4 นายไมตรี  ทองสถิตย์ จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ยโสธร 
5 นายประยงค์  ศรีภักดี จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช านาญงาน สสจ.ยโสธร 
6 นางรุ้งรังษี  วงศ์อนันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพท.ยโสธร 

 

เปิดประชุม  เวลา  13.30  น. 
 ประธานการประชุม นายบัญชา  สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
  

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม 
 

  ๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด (กรมการจังหวัด) 
   นางสาวจรรยา ดวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ได้แจ้งรายละเอียดผลการประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้   

 1.๑.๑ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดยโสธร 
          1) นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ต าแหน่งเดิม

ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาชุมชน 
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          2) พันเอก วีระยุทธ์ รักศิลป์ ต าแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ต าแหน่งเดิม
รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 

          3) นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ต าแหน่งปลัดจังหวัดยโสธร ต าแหน่งเดิมนายอ าเภอเมือง
ยโสธร 

 ๑.๑.๒ มีการปรับเปลี่ยนการจัดงานสวดพระอภิธรรมที่เคยก าหนดไว้ว่าจะจัดที่วัดมหาธาตุ      50 วัน  
และวัดศรีธรรมมาราม อีก 50 วัน จะมีการปรับ โดยเมื่อครบ 50 วัน จะเปลี่ยนไปให้แต่ละอ าเภอเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ
ละ 5 วัน เป็น 45 วัน เหลือ 5 วัน กลับมาที่วัดศรีธรรมมาราม จังหวัดเป็นเจ้าภาพต่อ  เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลครบทุกอ าเภอ  

            ส่วนวันที่มีพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร 50 วัน ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่           1 
ธันวาคม 2559 และ พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 นั้น
ให้กลับมาจัดที่วัดมหาธาตุเช่นเดิม 

 1.1.3 เทศบาลงดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ งานแข่งเรือ  งานลอยกระทง  งานสงกรานต์ จะมีเฉพาะ
ประเพณีทางศาสนา เท่านั้น 

. 1.1.4 จังหวัดจะมีโครงการยโสธรรวมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจะมีกิจกรรมการประดับ  ผ้าตุง ทอสีด า 
และสีขาว ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร ตลอดเส้นทางหลักทั้ง 9 อ าเภอรวมระยะทาง 230 กิโลเมตร  โดยประดับ
ตามเสาไฟฟ้าที่ส่องสว่าง  ทั้งนี้ได้มอบให้อ าเภอรับผิดชอบ ตามเขตของอ าเภอนั้นๆทั้งการทอผ้าสีด าสีขาว การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ การประดับผ้าตลอดจนการดูแลรักษาผ้าตุงให้ครบก าหนด 1 ปี (ตุลาคม 2560)  

           1.1.5 ก าหนดวันประดับผ้าตุงพร้อมกันทั้งจังหวัดวันที่ (D Day) วันที่ 9 พย 2559 เวลา 09.00 
น.โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 3 ทีม เพ่ือไป
ติดตาม ให้ก าลังแก่อ าเภอทั้ง 9 อ าเภอพร้อมเชิญนักข่าวไปท าข่าวด้วย     

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 1.๒ เรื่องจากการประชุมกระทรวงเขตบริการสุขภาพ 
  1.2.1 ประธานในที่ประชุมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการและให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารในระดับกระทรวงที่เดินทางมาประชุมถ่ายทอดนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ของเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  ที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2559  
ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับค าชมจากผู้บริหารของกระทรวงหลังจากการประชุม    
  1.2.2  พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ลงนามกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามกับ
อธิบดีทุกกรมกับรองปลัดกระทรวงทั้ง 4 ท่าน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขลงนามกับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
(Performance Agreement; PA) จ านวน  30  ตัวชี้วัด 14  แผนงาน 25 โครงการ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ต้องด าเนินงานตาม PA ดังกล่าวอย่างเข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ต่อไป 
  1.2.3 นโยบายแผนแม่บทระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล
ในปัจจุบัน ที่ต้องการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  เพ่ือสนับสนุนความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ  (Thai herb 
sustainable economic) ประกอบด้วย  4  ด้าน ได้แก่ การผลิต  การแปรรูปหรืออุตสาหกรรม การน าไปใช้ และการ
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ส่งออก  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการปลูกสมุนไพร ในส่วนแบ่งพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกข้าวให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการประกาศ
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรที่เน้นขยายพ้ืนที่การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ของจังหวัดยโสธรให้มากยิ่งขึ้น       
  1.๓ เรื่องจากโรงพยาบาลยโสธร  
          นายสมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยโสธร ซึ่งเพ่ิงย้ายมารับต าแหน่งใหม่ได้กล่าว
แนะน าตัวเองพร้อมทั้งยินดีร่วมงานและร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดยโสธรต่อไป 
 
 1.4 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ            
                ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
   นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ได้แจ้งในที่ประชุมมี 2 เรื่อง 
รายละเอียดดังนี้ 
   1.4.1 นโยบายคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster; PCC)  จากการพัฒนาการตั้งแต่สุข
ศาลา  สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ คลินิกหมอครอบครัว  ซึ่งจะมี 
พระราชบัญญัติออกมาชัดเจนโดย ใน 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจ า ตัวใน
สัดส่วนที่เหมาะสม  โดยหลักการคือ บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี หมอครอบครัว 1 ทีม : 
10,000 บาท  ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ส าหรับการบริหารจัดการการเงินให้จัดท าเป็น Virtual account 
เพ่ือหาต้นทุนที่แท้จริงไม่แยกการบริหาร การเงินการคลัง และบุคลากร  ซึ่งมีสัดส่วนประชากรต่อทีม     เวชศาสตร์
ครอบครัวขั้นต่ า ดังนี้      

วิชาชีพ สัดส่วน Team รวม 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์ที่ผ่านการอบรมฯ 1:10,000 1 3 

พยาบาล / เวชปฏิบัติ 1:2,500 4 12 

ทันตแพทย์ 1:30,000  1 

ทันตาภิบาล 1:10,000 1 3 

เภสัชกร 1:30,000  1 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1:15,000  2 

นวก./จพง.สาธารณสุข 1:2,500 4 12 

แพทย์แผนไทย 1:10,000 1 3 

กายภาพบ าบัด 1:30,000  1 

รวม  11 38 

 ส าหรับในกรณี รพ.สต.เดิม ยังคงเหมือนเดิม แต่เติมส่วนที่ยังขาดให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จังหวัดยโสธร ได้วางแผนการจัดทีม PCC  ดังนี้ 

1)  อ าเภอเมือง  PCC เมืองยศ   จ านวน 2 ทีม     จ านวนประชากร  ๒๑,๙๕๔  คน 
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2) อ าเภอเลิงนกทา  PCC สวาท  จ านวน 1 ทีม            จ านวนประชากร  ๑๒,๒๐๐   คน 
3)  อ าเภอกุดชุม   PCC ใกล้บ้านใกล้ใจ  จ านวน 1 ทีม    จ านวนประชากร ๑๕,๐๘๔   คน 
4) อ าเภอมหาชนะชัย  PCC ราชมุนี  จ านวน 1 ทีม    จ านวนประชากร  ๑๔,๑๕๑  คน 
5) อ าเภอค าเข่ือนแก้ว PCC ย่อ    จ านวน 1 ทีม      จ านวนประชากร  ๑๒,๓๕๖  คน 
6) อ าเภอค้อวัง  PCC ตูม  จ านวน 1 ทีม        จ านวนประชากร  9,127    คน 
7) อ าเภอไทยเจริญ  PCC ส้อมผ่อ  จ านวน  1 ทีม  จ านวนประชากร  ๑๐,๗๕๑  คน 

ซึ่งทีม PCC ข้างต้นจะต้องไปด าเนินการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการเป็นคลินิกหมอครอบครัว
ดังนี้  

๑) ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากร ในแต่ละ PCC 
๒) ท าเนียบบุคลากร ใน PCC 
๓) ส่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ดังนี้  
  รุ่นที่ ๑  นายแพทย์เจนวิทย์ เวชกามา (รพร.เลิงนกทา) 
  รุ่นที่ ๒  นายแพทย์บัณฑิต กิตติจารุขจร (รพ.มหาชนะชัย) 
     นางสาวพิชญา คามใส (รพ.ค าเข่ือนแก้ว) 
     นางสาวศิรประภา สิทธาพานิช (รพ.ไทยเจริญ) 

  1.4.2 สืบเนื่องจากการตรวจเยี่ยมของทีมคณะบริหารกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
ที่ผ่านมา ซึ่งทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 จะมีการด าเนินการ Ranking ภายในจังหวัดตนเอง ซึ่งแนวโน้มอาจจะมี
การประกวด Ranking ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องด าเนินการโดยเฉพาะการประเมินบุคคลเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบแนวทางนโยบายของกระทรวงในอนาคตจะเป็นกระทรวงเดียว เป็น One Vision 
Mission รวมถึง Core Value ของกระทรวงซึ่งจะต้องน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม    โดยเฉพาะตัวชี้วัดของ PA  ที่
ส าคัญได้แก่  
    1)  ที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  (Happy Work Life  Index) และ ใช้ “MOPH” ใน
การด าเนินชีวิต ได้แก่   
     M :Mastery  น้อมน าพระราชด ารัสของในหลวง ถือปฏิบัติ ให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และ
ซื่อสัตย์ 
     O : Originality  ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เน้นการท าวิจัย  R2R 
     P: People centered approach บริการด้วยคุณภาพ ลดระยะเวลารอคอย ลด เรื่อง
ร้องเรียน 
     H: Humility ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่ “ไป-มา ลาไหว้” 
ขับเคลื่อน Happy work Life ได้แก่ โครงการ “ธรรมะกับชีวิตการท างานอย่างมีความสุข” และ การจัดสิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศการท างาน “5ส” 
    ๒) การพัฒนาคุณภาพของสถานบริการในส่วนของโรงพยาบาล เป็นการประเมิน HA ส าหรับใน
ส่วนของ รพ.สต. เป็นการประเมิน รพ.สต.ติดดาว  ในปีแรกผ่าน 5 ดาว ร้อยละ 10 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในอ าเภอ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  8  ตัวชี้วัด  
    2.1) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๑ เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.๓ ดี เกณฑ์ประเมิน Healthy work place,๕ ส. 
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    2.2) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๒ ประเมิน PCA  หมวดส าคัญ  (หมวด ๓,๖) และประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 
    2.3) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๓  เกณฑ์การประเมินงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.  
    2.4) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๔  เกณฑ์ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต. 
    2.5) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๕ เกณฑป์ระเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต. 
    2.6) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๖ เกณฑ์ประเมินระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.7) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๗ เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI ที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขและเขต
สุขภาพที่ 10 
    2.8) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๘ เกณฑ์ รพ.สต.มีผลงาน (วิชาการ) นวัตกรรม, งานวิจัย หรือ R๒R ที่น าสู่
การพัฒนาบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ประธานในที่ประชุมโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ได้เน้นย้ าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ นโยบาย
ของรพ.สต.ติดดาว ในปีงบประมาณ 2560 ประกอบไปด้วย 4 ระยะ คือ 1) ชี้แจงเกณฑ์คุณภาพให้ผู้รับประเมิน
ทราบ  ๒) พัฒนาทีมและเกณฑ์การประเมินเพ่ือน าไปใช้   3) ด าเนินการประเมิน  4) วิเคราะห์และแปลผลการ
ประเมิน โดยในปี 2560  ต้องผ่านในระดับ 3  ดาว ครอบทุกแห่ง  ผ่านในระดับ 4  ดาว ร้อยละ 50  ผ่านในระดับ 
5  ดาว อย่างน้อยร้อยละ 10 ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนต้องผ่าน HA  ซ่ึง รพร.เลิงนกทา ก าหนดประเมินในเดือน 
พฤศจิกายน  2559  ในส่วนอีก 2 โรงพยาบาล ได้แก่ กุดชุม และ ไทยเจริญ  มีแผนจะ reaccredit ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2560  โดยจะส่งเอกสารประเมินรับรองภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ในส่วนการเงินการคลัง ต้องไม่มี
โรงพยาบาลที่มีวิกฤติการเงินในระดับ 7  ซึ่งเป็นโยบายที่เน้นหนัก ส าหรับ MOPH  ท่านรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข เน้น M ตัวแรก คือMastery หมายถึงการควบคุมตัวเองให้ได้ก่อน โดยเฉพาะการละเว้นกิเลสต่างๆไม่ให้
เข้ามาครอบง าตัวเอง แล้ว O, P  และ H  ก็จะตามมาเป็นล าดับ     

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
 1.๕ เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
                  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  

  - ไม่มี - 
 
 

 1.๖ เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 

  - ไม่มี - 
    1.7 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านการบริหาร) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   

  - ไม่มี - 
  

 1.8 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน   
    - ไม่มี - 
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 1.9 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
       นายวิระมิตร  บุญโถน  สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  แจ้งกรรมการบริหาร ชมรมสาธารณสุขอ
ห่งประเทศไทยได้หมดวาระในวันที่ 30  กันยายน 2559  ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งให้ระดับจังหวัด เขตและภาค 
คัดเลือก ซึ่งจังหวัดยโสธร ได้คัดเลือกนายช านาญ มาลัย  สาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว เป็นประธาน มีนายสงบ  ชื่น
ตา  สาธารสุขอ าเภอไทยเจริญ  เป็นเลขานุการ  

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    - บรรจุรวมอยู่ในวาระท่ี 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบของกลุ่มงาน -   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน  
 4.๑ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
  4.1.1 ตัวชี้วัดในป2ี560 คือ  ร้อยละ 74 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน ซึ่งมี
มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติในการบ าบัดฟ้ืนฟู และส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด ดังนี้  
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         4.1.2 สรุปแนวทางการด าเนินงานยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 2560 
   1) มาตรการด้านส่งเสริมป้องกัน 
    - โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   2) มาตรการด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติด 
   - มาตรการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด โรงพยาบาลทุกแห่ง (ท าแผนตามเป้าหมาย) 
   - นโยบายเน้นให้มีความครอบคลุมการบ าบัดรักษา BA BI ใน รพ.สต.ทุกแห่งเริ่ม 1
พ.ย.59 *คะแนนแบบV2 ไม่เกิน 3 
   - มาตรการด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู ในรพช./รพท.คะแนน V2: 4-26 
   - ส่งศูนย์บริการเฉพาะทางคะแนน≥27ขึ้นไป 
   3) มาตรการด้านการเยี่ยมติดตาม ระบบสมัครใจหน่วยงานสาธารณสุขเยี่ยมบังคับ
บ าบัดมหาดไทยเยี่ยม 
   4) การให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจความตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเอง
ต่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS, Hepatitis B และ C ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขึ้นไป จัดบริการ 
Methadone ระยะยาว ในโรงพยาบาลทั่วไป 
 
          4.1.2 รายงานผลการด าเนินงาน EOC /MCATT                            
   ระยะที่ ๑  ภายใน ๗๒ ชั่วโมงแรก (๑๔ - ๑๗ ต.ค. ๕๙) 
    - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  เพ่ือเตรียมรายงาน  
สถานการณ์ทั่วไปทุกอ าเภอ  
    - จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ านวน 1 ทีม และทีม MCATT จ านวน 1 ทีม 
เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธี  ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง จังหวัดยโสธร และทุกอ าเภอที่กิจกรรมทาง
ศาสนา 
    - ไม่มี CASE ผู้ป่วย  
    - เหตุการณ์ปกติ 
   ระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๑ (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๕๙) 
    - จัดกิจกรรมเช่นกับระยะที่ 1 
    - เน้นเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช) โดยมีการออกพ้ืนที่
ให้บริการ ตามหลัก  ๓ L (LOOK LISTEN LINK) ทุกอ าเภอ 
    - ไม่มี CASE ผู้ป่วย 
        - เหตุการณ์ปกติ 
   ระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๒ (๒๔ - ๓๑ ต.ค. ๕๙)  อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน ไม่มี CASE 
ผู้ป่วย เหตุการณ์ปกติ 
 ประธานในที่ประชุมโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้สั่งการเพ่ิมเติมในการดูแลผู้ป่วยหลังจากใน
ระบบสมัครใจ โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต.ซึ่งนโยบายต้องให้บริการผู้ป่วยดังกล่าว    
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 นายสมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ผู้อ านายการโรงพยาบาลยโสธร ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบบริการ
และแนวทางการดูแลของผู้ป่วยยาเสพติดให้มีความชัดเจนทั้งระบบ แนวทางและตัวบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการ   
 นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิม ควรที่จะมีการ
มอบหมายผู้ให้ข้อมูลยาเสพติด และจัดท าขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ให้ชัดเจน  
  
  มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
4.2  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
        4.2.1 การจัดการสิทธิว่าง 
 

  อ าเภออ าเภอ ตค. ตค.  พย. พย.  ธค. ธค.  มค. มค.  กพ. กพ.  มีค. มีค.  เมย. เมย.  พค. พค.  มิย. มิย.  กค. กค.  สค. สค.  กย กย  รวมรวม อันดับอันดับ 

เมืองยโสธร 91.65 96.99 97.11 77.16 97.26 100 100 100 100 99.7 100 100 96.66 2 

ทรายมูล 100 93.06 92.47 89.87 81.71 100 96.7 100 100 100 97.59 98.61 95.83 6 

กุดชุม 88.12 87.37 85.59 86.7 92.97 100 100 100 100 100 96.08 100 94.74 8 

ค าเขื่อนแก้ว 87.14 91.34 90.85 90.36 82.18 100 98.25 100 100 100 99.51 100 94.97 7 

ป่าต้ิว 85.42 100 97.65 84.78 100 100 92.13 98.85 98.82 100 100 100 96.47 3 

มหาชนะชัย 100 100 97.3 100 100 100 100 100 100 98.91 100 100 99.68 1 

ค้อวัง 98.77 100 100 88.41 82.43 100 84.13 100 100 100 100 100 96.15 4 

เลิงนกทา 98.51 83.27 90.25 98.55 88.89 100 97.31 100 98.7 98.74 98.3 98.26 95.90 5 

ไทยเจริญ 85.88 86.17 88.64 81.82 94.52 100 96.1 97.7 88.24 100 100 100 93.26 9 

 รวม 92.75 92.82 92.7 87.67 92.79  100  97.74  99.8 99.15 99.61 99.1 99.65 95.96   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละการจัดการสิทธิว่างรายเดือน  จ าแนกตามอ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร 
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 4.๒.2 การโอนเงินงบ UC ปี ๒๕๖๐ 

 
 
        4.2.3 งบ QOF ปี ๒๕๖๐ 
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 นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบ PP/OP ในปีงบประมาณ 2559 ให้จัดสรรลง รพ.สต.ตามสัดส่วนที่ควรจะได้ ในส่วนของงบ QOF ให้
ประสานกันภายในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอให้มากข้ึน  
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.3  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        4.3.1 การจัดสรรงบด าเนินงานของ สสอ.ปี 2560 
  ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  การจัดสรรงบด าเนินงานส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ      
ตามนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน  อ าเภอละ  30๐,๐๐๐ บาท ในภาพรวมทั้งปี  ซึ่งจัดสรรในงวดแรก    
ร้อยละ ๕๐  เป็นเงิน จ านวน   ๑๕๐,0๐๐ บาท  โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
เป้าหมาย คือ ร้อยละ 33 ของเงินที่ได้รับจัดสรรในงวดแรก เป็นเงินจ านวน  49,500 บาท 
   ๔.1.1 สรุปการผลการด าเนินงานเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 28 ตุลาคม  2559)   
  จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานจากโปรแกรมออนไลน์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พบว่าในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 99.20จ าแนกเป็นราย
จังหวัดดังนี้  จังหวัดศีรสะเกษ  ร้อยละ 99.98 ซึ่งสูงที่สุดในเขต รองลงมาได้แก่ ยโสธร ร้อยละ 99.94 อ านาจเจริญ 
ร้อยละ 99.93 อุบลราชธานี ร้อยละ 98.57 และ มุกดาหาร ร้อยละ 97.80 แต่หากพิจารณาในขั้นตอนตรวจรับ
พบว่า อ านาจเจริญ มีผลการด าเนินงานสูงที่สุดในเขต ร้อยละ 97.07 รองลงมา จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี  
ยโสธร  และ ศีรสะเกษ  ร้อยละ 93.75, 89.00, 88.65 และ 72.63 ตามล าดับ   
   ส าหรับจังหวัดยโสธร มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 99.94 เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่
ผ่านมาร้อยละ 0.11 โดยมีหน่วยบริการที่ด าเนินงานครบถ้วนทุกรายการ (100%) ได้แก่ รพ.นายแพทย์หาญ       
มหาชนะชัย ทรายมูล กุดชุม ค าเขื่อนแก้ว  ป่าติ้ว  ค้อวัง ยโสธร และไทยเจริญ รองลงมา โรงพยาบาลเลิงนกทา   
ร้อยละ  99.60  ในส่วนหน่วยบริการที่ด าเนินการไปแล้ว  ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งรัดด าเนินการ โดยส่งขออนุมัติ
ใช้งบดังกล่าวมาท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะรวบรวมส่ง สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  เพ่ือรวบรวมเสนอให้ 
อปสข. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสิงหาคม 2559  จากนั้นให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ  ภายใน
เดือนกันยายน 2559 ต่อไป 
  4.1.2 สรุปการผลการด าเนินงานเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 28 ตุลาคม  2559)   
   จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานจากโปรแกรมออนไลน์ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พบว่าในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 93.93 จ าแนก
เป็นรายจังหวัดดังนี้  จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 99.56 ซึ่งสูงที่สุดในเขต รองลงมาได้แก่ อ านาจเจริญ ร้อยละ 99.46 
ยโสธร 96.04 ศีรสะเกษ  93.19 และ อุบลราชธานี ร้อยละ 92.12  
    ส าหรับจังหวัดยโสธร มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 96.04 โดยมีหน่วย
บริการที่ด าเนินงานได้สูงสุด ได้แก่  โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ  หาญอินเตอร์ และ ไทยเจริญ  โดยน าเข้าข้อมูลตาม
แผนครบถ้วนทุกรายการ  รองลงมา โรงพยาบาลเลิงนกทา  ป่าติ้ว ทรายมูล กุดชุม มหาชนะชัย ค าเขื่อนแก้ว  ยโสธร 
และ ค้อวัง ร้อยละ 99.94, 99.22, 98.77, 98.60, 98.38, 98.23, 94.85, 92.65 และ 91.52 ตามล าดับ 
นอกจากนั้นหากมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย  ให้หน่วยบริการส่งเรื่องมาผ่านที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะรวบรวมส่ง สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  เพ่ือรวบรวมเสนอให้ อปสข. เป็น          
ผู้พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนมีนาคม 2560 ต่อไปตามมติ อปสข. ครั้งที่ 6/2559 วันที่  21  กันยายน 2559 
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สรุปมาตรการ/แนวทาง  
   1. หน่วยบริการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน/ใช้เงินเหลือจ่ายของปี 2557 - 
2558 ให้เร่งรัดด าเนินการส่งเรื่องมาที่ สสจ.เพ่ือรวบรวมส่ง สปสช.เขต และเสนอ อปสข.พิจารณาอนุมัติ ภายใน 
สิงหาคม 2559 และ ก่อหนี้ผูกพันภายใน กันยายน 2559 ในส่วนของปีงบประมาณ 2559 ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
จนถึง 31 มีนาคม  2560 
   2. หากการด าเนินการตามข้อ 1 เสร็จแล้วให้หน่วยบริการเร่งรัดน าเข้าข้อมูลที่เป็น    
ปัจุบัน ในโปรแกรมออนไลน์ของ สปสช. ต่อไป  
   3. ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอ โปรดติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบในโปรแกรม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/status_report)     
        4.3.3  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข (2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2560  
  ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 2 – 4  พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องประชุม โรงแรม เจ พี เอ็ม
เมอรัลด์ ซึ่งในวันที่  2 -  3  พฤศจิกายน  2559  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ของจังหวัดยโสธร  ปี  2560 – 2564  โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่น  ส าหรับวันที่              4  พฤศจิกายน  
2559 เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือบูรณาการแผน
ต่อไป 
 4.3.4  ปฏิทินการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงประจ าปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10 
 

จังหวัด รอบท่ี ๑ รอบท่ี๒ 

มุกดาหาร 8 - 10กุมภาพันธ์ 2560 7-9  มิถุนายน 2560 

อ านาจเจริญ 22 - 24กุมภาพันธ์ 2560 14-16 มิถุนายน 2560 

ยโสธร 8 - 10 มีนาคม 2560 (เมือง, ไทยเจริญ) 21-23  มิถุนายน 2560 (มหาชนะชัย,ทรายมูล) 

ศรีสะเกษ 15-17มีนาคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 

อุบลราชธานี 22-24มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
              4.4.1 รายงานสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพ HA 

รพ. ขั้นการพัฒนา วันที่ผ่านการรับรอง วันหมดอายุ หมายเหตุ 

ยโสธร Re 1 27 มีค.58 26 มีค.61  

ทรายมูล 3 25 สค.57 24 ส.ค. 59 Re1-AC 27-28 ตค.59 

กุดชุม 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC กพ.๖๐ 

ค าเข่ือนแก้ว Re 1 30 มิย.58 29 มิย.61  

ป่าติ้ว 3 18 กพ.58 17 กพ.60 รอ Re1- AC มค.60  

มหาชนะชัย Re1 21 ตค.57 20 ตค.60 รอวันเยี่ยม 

ไทยเจริญ 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC มค.๖๐ 

เลิงนกทา 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC พย.๕๙ 

ค้อวัง 3 9 มค.58 8 มค.60 รอ Re1-AC มค.60  

      
 4.4.2 แผนบริจาคโลหิตประจ าเดือน พฤศจิกายน 25๕๙ 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

๒ พย.๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ๒๓ พย.๕๙ อ าเภอเมืองยโสธร 

๙ พย.๕๙ อ าเภอไทยเจริญ ๒๕ พย.๕๙ รร.สมเด็จพระญาณสังวร 

๑๖ พย.๕๙ รร.กุดชุมวิทยาคม ๓๐ พย.๕๙ กรมทหารราบที่ ๑๖ 

 
 4.4.3 โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System Management 
Learning : DHML) 
 LCC :Learning & Coordinating Center 
  ๑) LCC สสจ.ยโสธร 
 LT: Learning Team  เมือง ทรายมูล ป่าติ้ว 
  ๒) LCC อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
 LT: Learning Team ค าเข่ือนแก้ว มหา ค้อวัง 
  ๓) LCC อ าเภอกุดชุม  
 LT: Learning Team กุดชุม ไทยเจริญ เลิงนกทา 
             กิจกรรม LCC  3  แห่ง 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๑           
                                
 

 

  ๑) ออกแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ/และจัดเวทีแลกเปลี่ยนใน LCCภายในเดือน พย. ๒๕๕๙ 
  ๒) เวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด ปลาย พย.๕๙ 
  ๓) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      4.5.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสชิกา จังหวัดยโสธร 
 

  

 
 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๒           
                                
 

 

  

 
 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๓           
                                
 

 

  

 
 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๔           
                                
 

 

  

 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๕           
                                
 

 

4.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      4.6.1 งานควบคุมภายใน 
            1)  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 
  1.1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2559 ผลการประเมิน ระดับสูงมาก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 
  1.2) การทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจ าปี 2560ทั้ง 2 คณะ 
   - คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม) 
   - คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) 
 
  1.3) การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. หลังสิ้นปีงบประมาณ 2559 
   - รายงาน ปย1 ปย2 ส าหรับส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน,งาน,สสอ.,รพ.สต.) 
   - รายงาน ปอ1 ปอ2 ปอ3 ส าหรับหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพท., รพช.) 
  1.4) ความเสี่ยงส าคัญที่หน่วยงานควรจัดให้มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ  
   - การยืมเงินของราชการ และการคืนเงินยืม 
   - การเบิกจ่ายเงินไม่มีหลักฐานการจ่าย หรือหลักฐานเท็จ 
   - การใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบ นร. 2523 
   - การเบิกจ่ายน้ ามัน ส าหรับรถท่ีไม่ใช่รถราชการ 
   - การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
   - การเบิกจ่ายเงินใน รพ.สต. ที่ยังไม่จ่ายเป็นเช็ค ตามระเบียบฯ 2521 
   - ค าสั่งมอบอ านาจการเบิกจ่ายเงิน จากปลัดกระทรวง ที่แก้ไข 
   - ค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติจ่ายเงินยืมให้ ผอ.รพ.สต. (ค าสั่ง อดีต นพ.สสจ.) 
  1.5) การแจ้งผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 (เข้าตรวจ 23-27 พ.ค.59) จากกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อย่างเป็นทางการ) หน่วยรับตรวจต้องรายงานผลการแก้ไขข้อ
ทักท้วง ภายใน 45 วัน ประเด็นทักท้วงที่ส าคัญ ระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมภารกิจตามโครงสร้างองค์กร  
  2)  แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปี 2560 
  2.1) การจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการควบคุมภายในส าหรับ
ผู้บริหาร”  วันที่ 7-8 พ.ย.59 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบล โครงการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ตามนโยบายท่าน 
รอง ประนอม ค าเที่ยง ก าชับขอเชิญผู้บริหารตัวจริง ปลัดกระทรวง เดินทางมาเปิดอบรม 
  2.2) โครงการอบรมที่กลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานนิติการ จะด าเนินการในปี 2560 ที่ส าคัญ 
   - การประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้การกระบวนการประเมิน ITA 60 
   - การอบรม “บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ( RM and IC ) 
   - การอบรม “การเสริมสร้างวินัยและกระบวนการด าเนินการทางวินัย” 
  มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๖           
                                
 

 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
   -ไม่มี- 

 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

   -ไม่มี- 
 

   ปิดประชุม เวลา  16.30  น. 
          นายปรชีา  ลากวงษ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                            ผู้บันทึกและจดรายงานการประชุม 

                             นายบรรจบ  แสนสุข   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
    4.๑ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
           4.1.1 การบริหารงบแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดนี้ 
             

 
 
 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๗           
                                
 

 

  

  

  
 
  
 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๘           
                                
 

 

4.1.2 ข้อมูลหน่วยบริการและผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย  ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 
 

  

  

มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๒๙           
                                
 

 

4.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
         4.2.1 แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

  

 
 

  

มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………… 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๓๐           
                                
 

 

4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
        4.3.1 การจัดสรรงบ UC จังหวัดยโสธร 

  

  
        4.3.2 การจัดหารายได้ รพ.สต. จังหวัดยโสธร      

  
 มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………… 



 
 

วสิัยทัศน์ สสจ.ยโสธร“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือประชาชนสุขภาพท่ีดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข”  
๓๑           
                                
 

 

4.4  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 4.4.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559)   
  จากนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดเป้าหมายในภาพรวมทั้งปี โดยงบลงทุน    
ร้อยละ 87 (ไตรมาส 1 ร้อยละ 19, ไตรมาส 2 ร้อยละ 22, ไตรมาส 3 ร้อยละ 22, ไตรมาส 4 ร้อยละ 24)       
งบด าเนินงาน ร้อยละ 100 (ไตรมาส 1 ร้อยละ 33, ไตรมาส 2 ร้อยละ 22, ไตรมาส 3 ร้อยละ 21, ไตรมาส 4 
ร้อยละ 22)  
  ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร พบว่า เบิกจ่ายในภาพรวม 
ร้อยละ 1.18 จ าแนกเป็นงบด าเนินงาน ร้อยละ 6.79  งบลงทุน มีเพียงยอดวงเงินที่ก่อหนี้แล้ว จ านวน 
6,257,000 บาท ยังไม่มีรายการเบิกจ่าย ซึ่งจะต้องเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายต่อไปโดยเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1          
(31 ธันวาคม 2559) ต้องเบิกจ่ายในส่วนงบด าเนินการให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 33 งบลงทุน อย่างน้อย ร้อยละ 19  
  ในส่วนของงบประมาณงบด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร วงเงินจัดสรรให้ทั้งปี อ าเภอละ  300,000 บาท โดยจัดสรรในงวดแรก 150,000  บาท  ได้รับการ
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการครบแล้วทุกอ าเภอ  ส าหรับผลของการเบิกจ่าย พบว่า อ าเภอเมืองยโสธร  ร้อยละ 75.84  
รองลงมา เป็น  อ าเภอทรายมูล  ป่าติ้ว  ค าเข่ือนแก้ว  ไทยเจริญ   กุดชุม  มหาชนะชัย ร้อยละ 47.33, 42.53, 
34.31, 13.13, 5.08  และ 4.77 ตามล าดับ  ในส่วนของอ าเภอที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย คือ  เลิงนกทาและ  ค้อวัง 
 4.4.2 สรุปการผลการด าเนินงานเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559)   
  จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานจากโปรแกรมออนไลน์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พบว่าในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 93.98 จ าแนกเป็นราย
จังหวัดดังนี้  จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 99.56 ซึ่งสูงที่สุดในเขต รองลงมาได้แก่ อ านาจเจริญ ร้อยละ 99.54 ยโสธร 
97.19  ศีรสะเกษ  ร้อยละ 93.11 และ อุบลราชธานี ร้อยละ 91.99  
  ส าหรับจังหวัดยโสธร มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 97.19  โดยมีหน่วยบริการที่
ด าเนินงานในภาพรวมได้สูงสุด ได้แก่  โรงพยาบาลทรายมูล ไทยเจริญ นายแพทย์หาญ และหาญอินเตอร์ โดยน าเข้า
ข้อมูลตามแผนครบถ้วนทุกรายการ รองลงมา โรงพยาบาลกุดชุม เลิงนกทา ป่าติ้ว  มหาชนะชัย ค าเขื่อนแก้ว  ยโสธร 
และ ค้อวัง  ร้อยละ 99.98, 99.52, 99.22, 99.18, 98.83, 94.27 และ 91.52 ตามล าดับ นอกจากนั้นหากมี
ความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย  ให้หน่วยบริการส่งเป็นหนังสือราชการมาผ่านที่ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เพ่ือรวบรวมส่ง สปสช.เขต 10 
อุบลราชธานี  เสนอให้ อปสข. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2560 ต่อไป 
 
สรุปมาตรการ/แนวทาง  
  1. หน่วยบริการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน/ใช้เงินเหลือจ่ายของปี2559 ให้เร่งรัด
ด าเนินการส่งเรื่องมาที่ สสจ.เพ่ือรวบรวมส่ง สปสช.เขต และเสนอ อปสข.พิจารณาอนุมัติ และ ก่อหนี้ผูกพัน ภายใน
31 มีนาคม 2559  
  2. หากการด าเนินการตามข้อ 1 เสร็จแล้วให้หน่วยบริการเร่งรัดน าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจุบัน ใน
โปรแกรมออนไลน์ของ สปสช. ต่อไป  
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   3. ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอ โปรดติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบในโปรแกรม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/status_report)     
         
 4.4.3 แจ้งจัดสรรวงเงินงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2560 
  ๑) ภาพรวม หน่วยบริการ สังกัด สป.สธ. และส่วน 10% ที่บริหารจัดการระดับจังหวัด 
  

จังหวัด บริหารจัดการ 
ระดับจังหวัด(10%) 

บริหารจัดการระดับ 
CUP(90%) 

รวม 

อุบลราชธานี 19,421,256.78 174,791,311.20 194,212,567.98 

ศรีสะเกษ 13,106,658.97 117,959,930.98 131,066,589.95 

ยโสธร 5,078,561.98 45,707,057.84 50,785,619.82 

อ านาจเจริญ 3,396,624.77 30,569,623.06 33,966,247.83 

มุกดาหาร 3,094,328.73 27,848,958.63 30,943,287.36 

รวม 44,097,431.23 396,876,881.71 440,974,312.94 

  
 ๒) หน่วยบริการ สังกัด สป.สธ.  จังหวัดยโสธร ส่วน 90% บริหารจัดการระดับ CUP   

รวมจัดสรรระดับหน่วย
บรกิาร 90%

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[3]+[4]+[5] [7]=[6]*90%

ประชากร OP 
ต.ค. 59

จ านวน 
AdjRW

จัดสรรในส่วน OP จัดสรรในส่วน PP จัดสรรในส่วน IP
รวมจัดสรรในส่วน 

(OP+PP+IP)
ส่วน 90% ใช้จัดท า
แผนค่าเสื่อมปี 60

1 10701 รพ.ยโสธร 94,007.00     28,025.18 5,277,484.41      1,880,679.37  14,131,961.10 21,290,124.88     19,161,112.39      
2 10963 รพ.ทรายมูล 22,394.00     875.12      1,257,182.82      448,008.49     441,285.49       2,146,476.80       1,931,829.12         
3 10964 รพ.กดุชมุ 48,226.00     1,813.86   2,707,372.46      964,796.70     914,656.01       4,586,825.17       4,128,142.65         
4 10965 รพ.ค าเขื่อนแกว้ 48,276.00     1,834.52   2,710,179.42      965,796.99     925,071.74       4,601,048.15       4,140,943.34         
5 10966 รพ.ปา่ต้ิว 26,206.00     975.78      1,471,185.72      524,270.36     492,045.01       2,487,501.09       2,238,750.98         
6 10967 รพ.มหาชนะชยั 41,719.00     1,439.29   2,342,074.23      834,619.36     725,775.89       3,902,469.48       3,512,222.53         
7 10968 รพ.ค้อวงั 18,296.00     780.10      1,027,124.09      366,024.97     393,374.54       1,786,523.60       1,607,871.24         
8 10969 รพ.ไทยเจริญ 22,307.00     808.60      1,252,298.71      446,267.99     407,742.10       2,106,308.80       1,895,677.92         
9 11444 รพร.เลิงนกทา 72,424.00     4,687.30   4,065,830.53      1,448,895.54  2,363,615.78    7,878,341.85       7,090,507.67         

393,855.00   41,239.74 22,110,732.39    7,879,359.77  20,795,527.66 50,785,619.82     45,707,057.84      

การค านวณจัดสรร

รวม

ล าดับ
รหสั
หน่วย
บรกิาร

ช่ือหน่วยบรกิาร

ข้อมูลประกอบการค านวณจัดสรร
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   4.4.4 สรุปคุณภาพของข้อมูล 43 แฟ้ม 

 1) สถานะคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย จังหวัดยโสธร  
ข้อมูลการตาย ที่แจ้งตาย 1 มค.-31 ตค 59 

อ าเภอ จ านวน ร้อยละ 
แจ้งตายทั้งหมด ไม่ทราบสาเหตุการตาย 

เมืองยโสธร 555 129 23.24 
ทรายมูล 32 9 28.13 
กุดชุม 14 4 28.57 
ค าเข่ือนแก้ว 0 0 0.00 
ป่าติ้ว 12 8 66.67 
มหาชนะชัย 32 22 68.75 
ค้อวัง 38 15 39.47 
เลิงนกทา 27 5 18.52 
ไทยเจริญ 5 4 80.00 
 715 196 27.41 
  
 ๒) สถานะการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการในจังหวัดยโสธร ประจ าเดือน เดือน ตุลาคม 2559 
อ าเภอ หน่วย

บริการ 
ทั้งหมด 

จ านวนหน่วยจ าแนกตามร้อยละของการส่งทันเวลา 
  

ส่งทันเวลา(%) 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
40 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
100 

เมืองยโสธร 26 1 3   2 8 12 46.15 
ทรายมลู 11         4 7 63.64 
กุดชุม 15 2   1 4 4 4 26.67 
ค าเขื่อนแก้ว 17   1     1 15 88.24 
ป่าติ้ว 8   3 1   2 2 25.00 
มหาชนะชัย 17 3 1 1 3 6 3 17.65 
ค้อวัง 7           7 100.00 
เลิงนกทา 19   1 1 1 3 13 68.42 
ไทยเจริญ 7     1   1 5 71.43 
 รวม 127 6 9 5 10 29 68 53.54 
 ร้อยละ   4.72 7.09 3.94 7.87 22.83 53.54   
 
มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      4.5.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร 
         จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม-24 พฤศจิกายน 2559 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 340 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  63.05  ต่อประชากร แสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วย
สูงเป็นอันดับ 5 ของเขตสุขภาพท่ี 10 ดังภาพต่อไปนี้ 
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           เมื่อพิจารณาการพยากรณ์จ านวนผู้ป่วย ปี 2560 ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ Time series จะมีผู้ป่วยสูงเป็น    
2 เท่าของปี 2559 (ค่าที่ได้รับรายงาน กับค่าพยากรณ์ใกล้เคียงกัน) ดังตารางต่อไปนี้ 

เดือน  จ านวนผู้ป่วย(ราย)  
ม.ค. 6 
ก.พ. 8 
มี.ค. 10 
เม.ย. 19 
พ.ค. 31 
มิ.ย. 90 
ก.ค. 131 
ส.ค. 191 
ก.ย. 126 
ต.ค. 56 
พ.ย. 34 
ธ.ค. 18 
รวม  720  

มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………………………………… 
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4.6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
       4.6.1 รายงานสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพ HA รายละเอียดดังนี้ 

รพ. ขั้นการพัฒนา วันที่ผา่นการรับรอง วันหมดอายุ หมายเหตุ 

ยโสธร Re 1 27 มีค.58 26 มีค.61  

ทรายมูล 3 25 สค.57 24 ส.ค. 59 รอผล 6 ธค.59 

กุดชุม 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC เมย.๖๐ 

ค าเข่ือนแก้ว Re 1 30 มิย.58 29 มิย.61  

ป่าติ้ว 3 18 กพ.58 17 กพ.60 รอ Re1- AC กพ.60  

มหาชนะชัย Re1 21 ตค.57 20 ตค.60 รอวันเยี่ยม 

ไทยเจริญ 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC กพ.๖๐ 

เลิงนกทา 2 30 มิย.59 29 มิย.60 รอผล 6 ธค.59 

ค้อวัง 3 9 มค.58 8 มค.60 รอ Re1-AC มค.60  

 
      4.6.2 ค่าป่วยการ อสม.ประจ าปี ๒๕๖๐รายละเอียดดังนี้  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบ ค่าป่วยการ อสม.จ.ยโสธร  ไตรมาสแรก  
  (๓ เดือน) จ านวน ๑๐,๗๓๙  คน เป็นเงินจ านวน ๑๙,๓๓๐,๒๐๐ บาท (จ านวน อสม.ลดลง ๘๓ คน) 

1) การเตรียมความพร้อม 
       1.1) ปรับฐานข้อมูล อสม. ใน www.thaiphc.net ให้ตรงกับ อสม.ที่ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ ทั้งรายชื่อ 
และเลขบัตรประชาชน   ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๘ พย.๕๙ (เนื่องจาก web ส่วนกลาง ล่ม ให้ส่งภายใน ๒๕ พย.๕๙ ) 
       1.2) ปรับลดงบประมาณลงในแต่ละอ าเภอ ร้อยละ ๐.๗๗ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายงบในไตรมาสแรก 
       1.3) กระทรวง เชิญประชุม ประธาน อสม.และผู้รับผิดชอบงาน วันที่  ๖-๗ ธ.ค.๕๙ เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดการด าเนินงานในไตรมาสต่อไป 
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 ๒) รายละเอียดการจัดสรรค่าป่วยการ อสม. แยกรายอ าเภอ ปี 2559 และ 2560 

อ าเภอ อสม.รับค่าป่วยการ  ปี ๕๙ ปรับลด ร้อยละ ๐.๗๗ อสม.เบิกจ่ายปี ๖๐ 

เมืองยโสธร ๒,๘๕๒ ๒๑ ๒,๘๓๑ 

ทรายมูล ๖๒๑ ๕ ๖๑๖ 

กุดชุม ๑,๓๕๑ ๑๐ ๑๓๔๑ 

ค าเขื่อนแก้ว ๑,๒๘๗ ๑๐ ๑๒๗๗ 

ป่าติ้ว ๗๑๐ ๖ ๗๐๔ 

มหาชนะชัย ๑,๐๙๓ ๘ ๑๐๘๕ 

ค้อวัง ๕๒๙ ๔ ๕๒๕ 

เลิงนกทา ๑,๗๖๙ ๑๔ ๑๗๕๕ 

ไทยเจริญ ๖๑๐ ๕ ๖๐๕ 

รวม ๑๐,๘๒๒ ๘๓ ๑๐,๗๓๙ 

 
     4.6.3 แผนบริจาคโลหิตประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 25๕๙ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่

๒ ธค.๕๙ บ.สามมิตรยนต์ 

๗ ธค.๕๙ อ าเภอเลิงนกทา 

๙ ธค. ๕๙ บ.เกียรติสุรนนท์ 

๑๔ ธค.๕๙ ต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร 

๑๖ ธค.๕๙ รร.ยโสธรพิทยาคม 

๒๑ ธค.๕๙ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

๒๓ ธค.๕๙ อ าเภอกุดชุม 

๒๘ ธค.๕๙ อ าเภอมหาชนะชัย 

 หมายเหตุ  ก าหนดการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล บริจาคโลหิตทุกวัน จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙  และ บริจาคทุกวันที่ ๑๓ ของเดือน จนถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๓ โรงพยาบาลยโสธร 
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 4.6.4 ขอความร่วมมือหน่วยปฐมพยาบาล 
  1) กรณีมีประชาชนร่วมงานจ านวนมากและพ้ืนที่ในเขตเมืองยโสธร ขอความร่วมมือ 
   - รพ.ยโสธร/สสอ.เมือง/รพ.นายแพทย์หาญ ฯ 
   - จังหวัดขอความร่วมมือ อ าเภอใกล้เคียง 
  2) กรณีต่างอ าเภอ  
   - ประชาสัมพันธ์ให้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานบริการใกล้สถานที่จัดงาน 
  3) กรณีหน่วยบริจาคโลหิต ขอความร่วมมือให้หน่วยปฐม รพช. เดินทางถึงสถานที่บริจาคโลหิต 
ภายในเวลา 08.00 น. 
 
  มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................................................................................................................. ................ 
................................................................................................................. ................................................................. 
 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .............. 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.............................................................. ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ................................................................  

 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. ............... 


