สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายวุฒิไกร มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายสมพงษ พงษชวี ัน
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางปริญญา ผกานนท
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. น.ส.ไพรัช บุญจรัส
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นายถวิล กลิ่นวิมล
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
8. นายชวลิต ลิมปวิทยากุล
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค.
9. น.ส.ธีราภา ธานี
10. นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
11. นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
12. นายธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
13. นายดนัย เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
14. นายสุพล การกลา
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
15. นายสุทธินนั ท โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
16. น.ส.วัชราภรณ ปุริมะโน ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
17. นายภิรกั ษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
18. น.ส.ระพีพรรณ นันตะบุตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
19. นายเจริญ เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
20. นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
21. นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
22. นายวรายุทธ เลิศแลว
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
23. นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
24. นายประวีร คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
25. นายพิทกั ษพงศ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม

26. นายสุพจน บุญทา
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
27. นายณัฐพงศ ผองแผว
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
28. นายชวน จันทรเลื่อน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
29. นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
30. นายธนายุทธ ศรชัย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
31. นายไพรัช จันทพันธ
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
32. นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
33. นายประจักษ ทองงาม
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
34. นายประสพ สารสมัคร
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
35. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
36. นายสัมพันธ กุลพร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
37. นายวานิช สายยืน
แทนสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
38. นายทองอินทร ชัยธานี
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
39. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
40. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
41. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
42. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
43. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
44. นายสุพจน แสงสวาง
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
45. นายประวิทย พันธจูม
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
46. นายลําพูน ฉวีรักษ
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
47. นางศิวาภรณ เงินราง
สาธารณสุขอําเภอตระการฯ
48. นายมนตรี ออนเนตร
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
49. นางวนิดา ลมายจําปา
แทนสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
50. นายชูวิทย ธานี
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
51. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
52. นางรําไพ สุวนาม
นักวิชาการสาธารณสุข 7
53. นายสิริพร วงศตรี
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน8
54. นายประทีป บุญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข 7
55. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหนาฝายควบคุมโรค
56. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
57. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
พยาบาลวิชาชีพ 7

58. นางพิสมัย วรรณชาติ
59. นางสุภาภรณ อุตมัง
60. นางจิรวัฒน สุสิงห
61. นางธนัชพร สมาพร
31. นางสาวอลิษา สุพรรณ
32. น.ส.จินตนา พรหมลาย
33. นายอังกูล แกนกุล
34. นายสุระ เสนาเทพ
35. นายธีระศักดิ์ พลสวัสดิ์
36. นางอุษณีย เกิดมี
37. นายเทอดคุณ พันธการ
38. นางพัชรี อมรสิน
39. นายวิระ พวงจันทร
40. นายชนะจิต ศรีภักดี
41. น.ส.ชนาธิป ศรีพรหม
42. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
43. นางทองพรรณ ภัคดี
44. นายสุพล การกลา
45. นายบัณฑิต สรอยคํา
46. นายคมกริช ละคร
47. น.ส.ธัญญาพร เพิ่มวงศ
48. นางสุมาลี โพธิ์ธาราม
49. นางเสาวณี คุณรักษ
50. นายนิทัศน อินทรมุกต
51. นายสุพรม คุปวานิชพงษ
52. นางบุปผา จารุธนเศรษฐ
53. นางพัชราภรณ กิ่งแกว
54. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ
55. นางสุชารัตน ดวงแกว
56. น.ส.ปยะพร ออนพันธ
57. นายปญญาวุธ ไพเราะ

แทนหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข 7
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 5
นักวิชาการสาธารณสุข 7
พยาบาลวิชาชีพ 6
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
พยาบาลวิชาชีพ 6
นักวิชาการสาธารณสุข 6
นักวิชาการสาธารณสุข 5
พยาบาลวิชาชีพ 5
นักวิชาการสาธารณสุข 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
ทันตแพทย 6
พยาบาลวิชาชีพ 7
จ.บริหารงานทั่วไป 6
เภสัชกร 7
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
นักวิชาการสาธารณสุข 5
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6
นักวิชาการสาธารณสุข 5
นักวิชาการสาธารณสุข 6

58. นายเอกรัฐ แกวสงา
59. นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธี
60. นางพัธรา บุญเหลือ
61. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ
62. นางเพ็ญศรี สมชัย
63. นางมณีวรรณ เจริญ
64. นายพรประเสริฐ อุนคํา
65. นายชุมพล แสงจันทร
66. นางเบญจพร โคตะสิน
67. นายสมบัติ มูลศรี
68. นายเทพารักษ
69. นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์
70. นายปยะมิตร สมบูรณ
71. นายปรีชา ทองมูล
72. นางธิดารัตน บุญทรง
73. นายประจักษ สุพรหม
74. นายบุญสง เอื้อวิบูลย
75. นายกิตพิ ศ ดําบรรพ

นักวิชาการสาธารณสุข 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
พยาบาลวิชาชีพ 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
เภสัชกร 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 5
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นักวิชาการสาธารณสุข 7
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14

หนวยงานที่ไมไดเขารวมประชุม
1. วิทยาลัยพยาบาล สปส.
2. สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 7
3. ศูนยอนามัยที่ 7
4. ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5
5. ศูนยสุขภาพจิตที่ 7
6. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
7. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7
8. สนง.หลักประกันสุขภาพ สาขา พท.อบ.
9. กองอนามัยสิ่งแวดลอมเทศบาลนครอุบลฯ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1.นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธการประชุมสัมนาเรื่อง
การเตรียมความพรอมในการถายโอนภารกิจสูทองถิ่นในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ไดสงแบบสอบถาม
ความประสงคไปที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแลว ผูสนใจใหสงใบตอบรับภายใน วันที่ 8 กุมภาพันธ
2551
2.การประชุมหัวหนาสวนราชการ นายนิพนธ มานะสถิตพงศ แจงแทน ผชช.ว. เรื่อง โครงการ
อุบลราชธานีเมืองสะอาด นพ.สสจ. เปนกรรมการ ในสวนที่เกี่ยวของของสาธารณสุขคือ จังหวัดมี
เปาหมายพื้นทีด่ ําเนินการเรงดวนถนนหลัก 5 สาย คือ
1) สาย 24 สายอุบล-เดช
2) สาย 23 อุบล-ยโสธร
3) สาย 212 อุบล-อํานาจ
4) สาย 217 อุบล-พิบูล
5) สาย 226 อุบล-ศรีสะเกษ
โดยใหสวนราชการทุกแหง สถานศึกษา ที่วาการอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ รับผิดชอบรวมกัน กิจกรรมเนน 3 เรื่อง ความสะอาด ความสวยงาม ความ
ปลอดภัย เริ่มจาก เดือน กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 big cleaning day.
เนนถนนสายหลัก เพื่อเตรียมตอนรับการแขงขันกีฬาแหงชาติ โดยใหองคกรสวนทองถิ่นรวมกับแขวงการ
ทางจังหวัด แตงตั้งกรรมการประเมินใหรางวัล
3. กีฬาดอกบัวเกมส จังหวัดมอบใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดูแล กีฬามวย ยูโด เทควันโด
สนามแขงขันที่อยูระดับอําเภอมี พิบูลฯ ฟุตบอลหญิง วารินฯ เทเบิลเทนนิส โขงเจียม จักรยานเสือภูเขา
กอลฟ อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และ กีฬาอื่น ๆ อ.เขื่องใน อ.เมืองสวนที่ไดรับมอบคือ แพทยสนาม ขอ
ความรวมมือไปใหตรงเวลา และอยูใ หครบตามเวลาดวยจังหวัดจะจัดคอนเสริตกีฬาเยาวชนแหงชาติ ขอ
สนับสนุน รพช.ละ 2 บัตร บัตรละ 1,000 บาท
4. สสจ.อบ. จะไปประชุมเตรียมการนิเทศรอบที่ 1 ที่ ปากชอง นครราชสีมา ปลัดกระทรวง
ขอใหพิจารณาเรื่องการจัดการความเสี่ยงเรือ่ งการใหเลือด ขอให รพช.ทุกแหงดําเนินการในป 2551
นายสมพงษ พงษชีวนิ เพิ่มเติม บัตรคอนเสริต ราคา 1,000 บาท เขาได 2 ทาน ทั้งหมด 3,000 บัตร
บัตร 50 บาท จําหนายในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2551 จัดเกาอี้ 6,000 ตัว งบที่จะได 3 ลานบาท
5. ผูวาราชการจังหวัด แจงวาจังหวัดอุบลราชธานี เปนเมืองดอกบัว ควรจะใหมีดอกบัวทุกสถานที่
ราชการ
6. เลือกตั้ง สว. มีผูสมัคร 14 ทาน
7.งานบุคลากร มีมติใหมีการกําหนดตําแหนงสูงขึ้น โดยสวนกลางใหจงั หวัดยุบรวมตําแหนง
กันเองทางชมรม นพ.สสจ. จะประชุมทีพ่ ษิ ณุโลก คงจะชัดเจนขึ้น ปลัดกระทรวงก็เห็นชอบตามที่เสนอ

7. นพ.สสจ.เชิญฝายประกันชี้แจงงบ
UC (รายละเอียดตามเอกสาร)
8. ฝายยุทธศาสตร ไดเขารวมประชุมที่กระทรวง สนย.และ สปสช. ทําแผนควบคุมกํากับงบ PP ที่
ลงมาที่ จว. เพือ่ ตองการทราบวา โครงการลงถึงตําบล กองทุนตําบล วามีอะไรบาง อยางไร การดําเนินการ
ผลเปนอยางไร คอนขางละเอียด ที่ประชุมเสนอจัดทําตามระบบเดิมทีม่ ีอยู เชื่อมโยงกับการทํางาน pp.
เรื่องการควบคุมกํากับยังไม final. จะประชุมอีกครั้งกลางเดือนหนา ตองมีแผนรองรับชัดเจน เปาหมายแจง
แลวเมื่อประชุมที่ อุบลบุรี ผลงานตองมีการรายงาน การคียขอมูลตองตรวจสอบอยางละเอียดถูกตอง สนย.
ติดตามคือ รายงานขอมูลการตาย วันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2551 วันที่ 6 ตาลสุม พิบูลฯ รพ.วารินฯ วันที่
7 กุมภาพันธ เขมราฐ ดอนมดแดง
9. ฝายประกัน วันที่ 15 กุมภาพันธ คณะอนุกรรมการ จาก สปสช. จะมารับฟงปญหาโตรงการ
ประกันสุขภาพถวนหนา ขอความรวมมือทุกแหงถามีปญ
 หาใหรวบรวมสงที่เวปไซดของฝายประกันกอน
8 กุมภาพันธ
10. นพ.สสจ.แจงหลังจากเสร็จประชุมเชิญรวมออกกําลังกาย
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้ง 1/2551 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
-ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
-ไมมี
วาระที่ 5 เรื่องจาก รพช./สสอ.
-ไมมี
วาระที่ 5 เรื่องจากฝายตาง ๆ
-ไมมี
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-ไมมี
ปดประชุม 16.00 น.

ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิทัศน อินทรมุกต)
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสุทธิพงษ ภาคทอง)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

