
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี 5/2553 
วันท่ี  1  มิถุนายน  2553  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชมุ 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นายสุรพร ลอยหา   นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางปริญญา ผกานนท  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางสาวไพรัช บุญจรัส   ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
5. นายสุพจน บุญทา   ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
6. นางสาวพรรณทิพา แกวมาตย ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
7. นางมานิดา สิงหัษจิต  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
8. นางสาวลออ จันสุตะ   แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
9. นายนิธิ  ปรัสรา   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี 

10. นายดนัย เจียรกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
11. นายชานนท พันธนิกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
12. นายสุทธินันท โคตะสิน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
13. นายสุเมธ นิยกจิ   ผูแทนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
14. นายอุดม โบจรัส   ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
15. นางสาวระดาพร วงศจันทร  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
16. นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกลุ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
17. นายลิต  แสงแกว  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
18. นายเจริญชัย คําแฝง   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
19. นายปรีดา สืบสิงห   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
20. นายพัฒนา ตันสกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
21. นายณัฐนนท พีระภาณุรักษ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
22. นายทนง คําศรี   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
23. นายณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
24. นางไพรสุรีย บุญหอ   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
25. นายพิทักษ บุตรโท   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
26. นายพิทักษพงษ จันทรแดง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม  
27. นายธานินทร ไชยานกุูล  สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
28. นายประจักษ ทองงาม   สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 



29. นายสัมพันธ กุลพร   สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
30. นายณรงค แผลงศร   สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
31. นายไพรัช จันทพันธ  สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
32. นายยุรวัฒน ทองผา   สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
33. นายประสพ สารสมัคร  สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
34. นายชูวิทย ธานี   สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
35. นายอดุลย วรรณชาต ิ  สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
36. นายลําพูน ฉวีรักษ   สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
37. นายทนงศักดิ ์ หลักเขต   สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
38. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ  สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
39. นายประวิทย พันธจูม   สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
40. นายวินัย  แกวพรหม  สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
41. นายบัณฑิต สรอยคํา   สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
42. นายมัธยม สุพัฒน   สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
43. นายประกอบ ศรศิริ   สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
44. นายสุทิน กมลฤกษ  สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
45. นายชวน จันทรเล่ือน  สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
46. นายวานิช สายยืน   สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
47. นายบัญญัต ิ พลสวัสดิ์  สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
48. นางสิริพร วงศตรี   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
49. นางศิริวิทย หล่ิมโตประเสริฐ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
50. นายประทีป บุญธรรม  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
51. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
52. นางรําไพ สุวนาม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
53. นางนภาพร จันทนบ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
54. นางสาวกาญจนา มหาผล   เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
55. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
56. นางลําดวน สีขาว   นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ 
57. นายระว ี แววศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
58. นายวีระชน ทวีศักดิ ์   กลุมงานเวชกรรมสังคม รพศ.สรรพสิทธ์ิฯ 
59. นางทองพรรณ ภักด ี   นักจัดการท่ัวไป รพ.มวงสามสิบ 
60. นางสาววีระสุดา สวัสดี   กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
61. นางสาวจิรภร วิลัยรัตน  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
62. นางเนติภรณ สิมาพันธ  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
63. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล  กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 



64. นางรสสุคนธ มณฑา   กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
65. นางเพ็ญศรี สมชัย   กลุมงานทันตสาธารณสุข 
66. นางจิรวัฒน สุสิงห   กลุมงานประกันสุขภาพ 
67. นายอรุณ บุญสราง  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
68. นางสุภาภรณ อุตมัง   กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
69. นางสาวอุบลรัตน บุญทา  กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
70. นางพัชราภรณ กิ่งแกว   กลุมงานประกันสุขภาพ 
71. นางกมลรัตน วงษา   กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
72. นางธนัชพร สมาทอง  งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
73. นางสิริพร แกวมหาวงศ  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
74. นายคมกริช ละคร   กลุมงานทันตสาธารณสุข 
75. นางธิดารัตน บุญทรง   กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
76. นางสาวฑิฆัมพร พันธพินิจ  กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
77. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
78. นายวิษณ ุ สุภศร   กลุมงานควบคุมโรค 
79. นายวีระพันธ ซ่ือสัตย   กลุมงานประกันสุขภาพ 
80. นายสัญชัย บุญมาเสน  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
81. นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
82. นายสมบัต ิ ขัดโพธ์ิ   กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
83. นายปยะมิตร สมบูรณ   งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
84. นายจกัรพันธ บุญสง   กลุมงานทันตสาธารณสุข 
85. นางสาวอลิษา สุพรรณ   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
86. นางอุษณยี เกิดม ี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
87. นางดารณ ี เผาผา   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
88. นางสุชารัตน ดวงแกว   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
89. นางสาวจินตนา พรมลาย  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
90. นายปญญาวุฒ ิ ไพเราะ   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
91. นางเนตรนภิส พันธุวรรณ  โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
92. นางสาวจุฑามาศ  ลวดทอง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
93. นายชัยชาญ บุญคูณ   โรงพยาบาลตาลสุม 
94. นางสาวพัฒนพร อุนวงศ   โรงพยาบาลเข่ืองใน 
95. นางพัชรา เดชาวัตร  โรงพยาบาลดอนมดแดง 
96. นางสาวดาริน พันธกวาง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
97. นายธวัช  ขันตีสาย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
98. นายอุทัย นิปจการสุนทร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลฯ 



99. นายวิชิต พุมจันทร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
100. นายชนะพงษ นาคใหญ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
101. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
102. นางอุไร สอนอาจ  โรงพยาบาลตาลสุม 
103. นายสุระ เสนาเทพ  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
104. นายสุมนวัฒน บุญประครอง  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
105. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
106. นายสุพล การกลา   โรงพยาบาลตระการพืชผล 
107. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผว  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
108. นางพัชรี  อมรสิน   โรงพยาบาลนาตาล 
109. นางสุดาพรรณ   ประครองพันธ  โรงพยาบาลนาตาล 
110. นางมยุรี  แสงสุกวาว   โรงพยาบาลเขมราฐ 
111. นายวรงคฤทธ์ิ  พรมเย็น  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
112. นายชนะจิต ศรีภักด ี   โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
113. นางอรทัย มุสิกา   โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
114. นายชนะ หอมจันทร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
115. นางเยาวลักษณ  โภคละทวพีงศ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
116. นายวีระศักดิ ์ อุดมด ี   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
117. นายวรายุธ เลิศแลว   โรงพยาบาลโขงเจียม 
118. นายณรงคชัย อันช่ืน   โรงพยาบาลสําโรง 
119. นายเอกรัฐ แกวสงา   โรงพยาบาลวารินชําราบ 
120. นางสาวพัชราภรณ เคียงพิมาร โรงพยาบาลวารินชําราบ 
121. นางฉวีวรรณ คําศรี   โรงพยาบาลวารินชําราบ 
122. นางมณวีรรณ เจริญ   โรงพยาบาลวารินชําราบ 
123. นางสาวพยงุ ศรีลวน   โรงพยาบาลวารินชําราบ 
124. นายสิทธิชัย วิทิตถิรานันท  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
125. นายธนศักดิ ์ ธงศรี   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
126. นายเกรียงไกร พื้นทอง   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
127. นายลิตร ม่ังมี   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
128. นายประจักษ สุพรหม   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
129. นางน้ําฝน จันทรแดง  โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
130. นายเจริญศักดิ ์ศรีธัญรัตน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

ผูไมเขารวมการประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
1.1 ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการรวมรับเสด็จ  สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2553  ณ โรงเรียนเหลางามพิทยา อําเภอโพธ์ิไทร 
1.2 ขอชมเชยกลุมงานการแพทยฉุกเฉิน(EMS) ไดรับรางวัลชนะเลิศดีเดนระดับประเทศ 
1.3 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
1.4 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัอุบลราชธานี พลตํารวจตรี เสริมสุข วีระวงศ 
1.5 ท่ีทําการศาลากลางช่ัวคราว คือท่ี ศอ.ศอ. 

• พัฒนาการจังหวัด สํานักงานช่ัวคราวอยูท่ี  สํานักงานพัฒนาชนบท เขต3 

• คลังจังหวัด   ,,  อาคารตรงขามโรงแรมทอแสง 

• ทองถ่ินจังหวดั  ,,  ท่ีวาการอําเภอเมือง 

• ศาลากลางหลังใหม มีมติสรางท่ี หวยแจระแม 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  4/2553 
 ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.phoubon.in.th/  วาระการประชุมประจําเดือน เมษายน 2553 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ท่ี 4/2553   
มติท่ีประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข 
 4.1 เร่ืองส่ังการจากกระทรวง 
  วันท่ี 9 มิถุนายน 2553 รมต.กระทรวงสาธารณสุข เชิญผอ.รพ.สต.เขารวมประชุมเพื่อรับมอบ
นโยบายการดาํเนินงานใน รพ.สต. ณ เมืองทองธานี ขอใหแตงกายดวยเส้ือตนเทียนเมืองอุบลสีชมพู 
 4.2 เชิญศูนยวชิาการเขารวมประชุม 

ขอส่ังการ: การประชุมในคร้ังตอไปมอบเลขานุการท่ีประชุมทําหนังสือเชิญศูนยวิชาการตางๆเขา 
รวมประชุม เพื่อติดตามประเด็นสถานการณท่ีสําคัญๆไดแก  

• สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)แจงผลการดําเนนิงานตาม KPI ระดับเขต 

• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  แจงจํานวนผูปวยสงตอจากระดับอําเภอ ภายในเขต 13 
4.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

นําเสนอความกาวหนาการรับนักศึกษาพยาบาลป 2553 โดยมีจํานวนนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด  
100 คน แบงเปนโควตาบุตรขาราชการ 20 คน ซ่ึงขณะนี้ยังเหลืออยูจาํนวน 8 คน โดยทางวิทยาลัยฯไดทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปท่ี สถาบันบรมราชชนก เพื่อใหไดตามจาํนวน 20 คนแลว 



4.4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี  
นําเสนอความกาวหนาโครงการรวมผลิต ทันตาภิบาล ซ่ึงปนี้มีจํานวน 50 คน ขณะนีอ้ยูใน

ระหวางเรียกตัวสํารองเขารายงานตัว โดยจะไดขอสรุปในวันสุดทายคือวันท่ี 6 มิถุนายน 2553  
4.5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  

แจงแผนลวงหนาในการลง Coaching เร่ืองสุขภาพจิต จะดําเนินการลงพื้นท่ีจังหวัดอุบลฯและใน 
เครือขายประมาณเดือน กรกฎาคม 2553 มีการเปล่ียนแปลงเบอรโทรศัพท ในการตดิตอ คือ 081-7606665 

 ซ่ึงจะดําเนินการทําหนังสือแจงทุกโรงพยาบาลอีกคร้ัง โดยจะเร่ิมใชวนัท่ี 7 มิถุนายน 2553 
การตั้งศูนยเยยีวยา 
ขณะนีก้ารจัดต้ังศูนยเยียวยาเพ่ือติดตามผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณความไมสงบ ได 

ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนนิงานในนามเขตตรวจราชการสาธารณสุขเขต 13 เรียบรอยแลวโดยมี
สาธารณสุขนิเทศเขต 13 เปนประธาน ซ่ึงในการดําเนินงาน ศูนยสุขภาพจิตเขต 7 อุบลราชธานีรวมกับ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิจะเชิญพยาบาลจิตเวชจาก 4 จังหวดัเขาอบรมกอนท่ีทีมพยาบาลจิตเวชจะลง
พื้นที ่
 ขอส่ังการ: มอบกลุมงานการแพทยและสุขภาพจิตติดตามรายละเอียดผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบ ในอําเภอท่ีมีผลกระทบเชน นาจะหลวย บุณฑริก นาตาล เมือง 
4.6 สํานักงานควบคุมปองกันโรคท่ี 7 อุบลราชธานี 

ขอส่ังการ: ในการประชุมคร้ังตอไปมอบเลขานุการทําหนงัสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อบรรยาย 
โรคท่ีตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยาพรอมเปรียบเทียบกบัจังหวดัใกลเคียง 
4.7 ศูนยวิทยาการแพทย 

ขอส่ังการ: ในการประชุมคร้ังตอไปมอบเลขานุการทําหนงัสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อบรรยาย 
เร่ือง Lamp test 
4.8  ศูนยมะเร็งจังหวดัอุบลราชธานี 

ขอส่ังการ: ในการประชุมคร้ังตอไปมอบเลขานุการทําหนงัสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อบรรยาย 
เร่ือง สถานการณโรคมะเร็งในเขตพืน้ท่ีจังหวัด เขต และใหขอเสนอแนะการควบคุม/ปองกนโรคมะเร็ง 
และบทบาทของจังหวดัควรดําเนินการอยางไร 
4.9 ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 

 ขอส่ังการ: ในการประชุมคร้ังตอไปมอบเลขานุการทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม เพื่อ 
บรรยายเร่ือง นโยบายเนนหนัก สถานการณการดําเนินงาน คนไทยไรพุง สายใยรักฯ 
4.10 ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานี 

ขอส่ังการ: ในการประชุมคร้ังตอไปมอบเลขานุการทําหนงัสือเชิญเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอ
ขอมูลเร่ืองเคร่ืองมือตางๆ ท่ีสนับสนุนโรงพยาบาล และ การ Calibrate เคร่ืองมือ 
 

 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงาน/ฝาย 
  
 กลุมงานบริหาร 

งานการเงนิ 
1.ติดตาม การสงรายงานงบทดลองประจําเดือน เมษายน 2553  
2.การวิเคราะหสถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน เมษายน 2553 ของหนวยบริการ  
3.สรุปขอมูลสถานะเงินบํารุง และสรุปรายรับ-รายจาย ณ 30 เมษายน 2553  

ขอส่ังการ: มอบกลุมงานบริหารติดตามรหสั รพ.นาตาลเขาสูระบบ 
4.แจง สสอ.รพช. ท่ีวางฎีกา 350 และมีขอผิดพลาด ติดตอขอรับคืนเพื่อแกไขใหถูกตอง 
ตามระเบียบตอไป โดยติดตอท่ีงานการเงิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)และภาคีเครือขาย R2R จะจดัใหมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูจาก

งานประจําสูงานวิจยั ( R2R) คร้ังท่ี 3 ในหวัขอ “ เครือขาย R2R กาวไกล สาธารณสุขไทยกาวหนา” วันท่ี 
14 – 16 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารชาแลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
ขอส่ังการ: ทาน นพ.สสจ.สนับสนุนงบประมาณสําหรับคณะทํางานท่ีไปรวมเสนอผลงาน 

2. รับสมัครผูสมควรรับรางวัลและทุนตาง ๆ ของแพทยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ 
แพทยสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  ประกาศรับสมัครผูสมควรรับรางวัลและทุนตาง ๆ 

ของแพทยสมาคมฯ  ดังนี ้
1. รางวัลทุนสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ   เปนรางวัลประจําปสําหรับแพทยท่ีปฏิบัติงานดาน

การแพทยท่ีทําใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ  ผูไดรับการพิจารณาใหเปนผูไดรับรางวัล  
จะไดรับมอบ “โลเกียรติยศ”  และเงิน  จํานวน 50,000 บาท  ในวนัประชุมใหญประจําปของแพทย
สมาคมฯ เดือนมกราคม  2554 

2. รางวัลแพทยดเีดนของแพทยสมาคมฯ  เพื่อเปนกําลังใจแกแพทยท่ีปฏิบัติงานดวยความเสียสละ  เปนผู
มีความรับผิดชอบในหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และมีผลงานดีเดนสมควรแกการยกยอง   
แพทยท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลนี้  ตองมีผูสนับสนุน  ไมนอยกวา  20 คน  
ผูไดรับการพิจารณาใหเปนผูไดรับรางวัล  จะไดรับมอบ “โลเกียรติยศ”  และเงิน  จํานวน 50,000 

3. รางวัลทุนวิจยัของแพทยสมาคมฯ 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท 
4. ทุนมูลนิธิทาเคดา  ทุนไปศกึษาดูงานประเทศญ่ีปุน 3 ทุน   
5. กองทุนวจิัย “นพ.ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ”  มอบทุนวิจยัทุนละ 1,000,000 บาท ให

คณะกรรมการฯ  เปนผูพิจารณาใหทุนตามความเหมาะสมฯผูท่ีไดรับคัดเลือกสงใบสมัครและผลงาน  
จํานวน 15 ชุด  ภายในวันท่ี  30  กันยายน  2553 

รายละเอียดตาม web site ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  งานรับ-สงยุทธศาสตร  ช่ือไฟล : 
ประกาศแพทยสมาคม 



6. ระหวางวันท่ี 3-5 มิถุนายน 2553 สวนกลางประเมิน รพ.สต. ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการสาธารณสุข  
เขต 13 โดยมีเปาหมายท่ีจะติดตามในกลุมผูปวยเร้ือรัง,ผูพิการ และการมีสวนรวมของประชาชน จงัหวัด
อุบลราชธานี กําหนดวนัท่ี 5 มิถุนายน 2553  เปาหมาย รพ.สต. 2 แหง คือ รพ.สต.หนองแก และ รพ.สต.หวยขะยุง 

7. วันท่ี 4 มิถุนายน 2553 ประชุม คณะกรรมการประสานความรวมมือการดําเนินงานสาธารณสุขระดับ 
จังหวดั ณ หองประชุมวิษณุ ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 5  
สสอ.มวงสามสิบ: นําเสนอภาพรวมระดับประเทศในการตอบแบบสอบถามเร่ืองความสมัครใจในการถายโอน 
นพ.สสจ.อบ: หลักการในเร่ืองการถายโอนภารกจิคือตองเตรียมพรอมเร่ืองขอมูล ทานสสอ.มวงสามสิบ นําเสนอ
คนละประเดน็ควรนําเสนอในบริบทของจังหวัดอุบลฯ คือมีแนวโนมเปนไปในรูปแบบการถายโอนฯสู อบจ. 
 
 กลุมงานประกันสุขภาพ 

• National coverage คาวางลดลงจากเดือนท่ีแลว 
ขอส่ังการ: มอบกลุมงานประกันสุขภาพตดิตามแผนงานโครงการในอบต. ท่ีเขารวมกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ และติดตามวากองทุนฯท่ีอบต.เขารวมโครงการมีปญหา อุปสรรคอยางไร 

 
 กลุมงานควบคุมโรค 

• สถานการณไขเลือดออกในระดับเขต  จํานวนผูปวยมาก อันดับหนึ่งคือ จ.ศรีสะเกษ 

• ผูปวยใหมในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา เกิดที่ อ.เข่ืองใน มีผูปวยที่เกดิข้ึนเกิน 2 เทาของระยะฟกตัวคือ อ. 
วารินชําราบ,น้าํยืน,ตระการพืชผล 

• วัณโรค รอบลาสุด Success rate รอยละ 85 เปาหมาย รอยละ 90  

• สถานการณไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 พื้นที่ อ.โขงเจียม, อ.สิรินธร มีแนวโนมการเกิดโรค 
ขอใหเรงการฉดีวัคซีนใหครอบคลุมโดยเฉพาะกลุมเส่ียง เปาหมาย รอยละ 75 

ขอส่ังการ: ขอใหเพิ่มกลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีน เชน คายทหาร, เรือนจํา, โรงเรียน 
 
  งานการแพทยและสุขภาพจิต 

• เร่ือง  ขอความรวมมือ  
 โครงการมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและการแพทยพืน้บานเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  ในวโรกาสครบรอบการบรมราชาภิเษกปท่ี ๖o  ระหวางวนัท่ี 17-18 มิถุนายน 2553  
ณ  ศูนยโอทอป เซ็นเตอร  จงัหวัดอุบลราชธานี 
 
กลุมเปาหมาย 
 รพช./ สสอ. - หัวหนางาน/ ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทย  1 คน 
 สอ.   - เจาหนาท่ีแหงละ 1 คน 
   - กลุมผูสูงอายุ  10 คน 
   - กลุมหมอพ้ืนบาน/ กลุมผูปลูกและแปรรสูมุนไพร/ กลุมผูผลิตและจําหนาย 



      สมุนไพร/ กลุมองคการเอกชนพัฒนา/ นกัวิชาการ/ ผูมีใบประกอบโรคศิลปะ 
   รวมจํานวนท้ังส้ินไมนอยกวา 25 คน/ อําเภอ 

• ขอเปาหมายผาตัดตาตอกระจกเพิ่มเติม ขณะนี้ไดรับเพยีง 150 คน จากเปาหมายท้ังหมด 300 คน 
ขอส่ังการ:  

1. ใหแตละอําเภอรายงานผลการติดตามการบําบัดผูติดยาเสพติดใหจังหวัดทราบดวย 
ขอพิจารณาตวัเลขกอนการจดัสรรงบประมาณใหแตละอําเภอ  

2. มอบกลุมงานการแพทยฯนําผลงานรณรงคงดเหลาเขาไปในผลการดําเนินงาน To Be  
Number 1 ท่ีจะคัดเลือกไปประกวดระดับประเทศ 

   
  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
1.แผนการออกปฎิบัติงานโครงการ MCH สัญจร จังหวดัอุบลราชธานีประจําเดือน มิถุนายน  

วันท่ี 1 มิถุนายน 2553  รพ.นาจะหลวย 
วันท่ี 2 มิถุนายน 2553  รพ. กุดขาวปุน 
วันท่ี 3 มิถุนายน 2553  รพ. สิรินธร 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2553  รพ. ตาลสุม 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2553  รพร. เดชอุดม 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2553  รพ. ศรีเมืองใหม 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2553  รพ. วารินชําราบ 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2553  รพ.50 พรรษาฯ 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2553  รพ.พิบูลมังสาหาร 

2. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ นําคณะหวัหนางานหองคลอดและหัวหนางาน ANC ศึกษาดูงานท่ีรพ.พิบูลมังสาหาร 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2553 
3.สรุปผลงานตาม Itemize (ต.ค.52-มี.ค.53)   รายงาน ณ เดือน พ.ค.2553 รายละเอียดตามเอกสาร 
ขอส่ังการ:  

• มอบกลุมงานสงเสริมสุขภาพนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนนิงานตาม ราย Itemizes ท่ี
เกี่ยวของ 

• โครงการคนไทยไรพุงจังหวดัอุบลราชธานี ขณะน้ีผลงานอยูในลําดับท่ี 1 ของประเทศขอให
รักษาสถานภาพในรอบถัดไป 

กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ขอส่ังการ: ใหรายงานการใชโปรแกรมของอําเภอ เชนโปรแกรม internet, JHCIS  สถานการณพืน้ท่ีอําเภอใดยังไม
สามารถดําเนินการได เชน บานโหงนขาม ดงนา อําเภอศรีเมืองใหม ตองดําเนินการกอน 
 
  
 



กลุมงานทันตสาธารณสุข 
1. ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีอนเุคราะหและรวมปฏิบัติงานรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 ณ รร.เหลางามพิทยาคม อ.โพธ์ิไทร 
2. กิจกรรมสนับสนุนและรณรงคทางทันตสุขภาพ 

- วันท่ี 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2553 อําเภอบุณฑริก ( รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี ) 
- วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 ชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดท่ี 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
- วันท่ี 7 – 9 มิถุนายน 2553 รณรงคหยดุจัดฟนแฟช่ัน รร.นารีนุกูล,รร.เบ็ญจะมะมหาราช 

รร.อัสสัมชัญ,ม.อุบลราชธานี,ม.ราชภัฏอุบลราชธานี( รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี ) 
- วันท่ี 14 มิถุนายน 2553 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการคนพิการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวัด

อุบลราชธานี (หนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ี ) 
- วันท่ี 17 มิถุนายน 2553 ชมรมผูสูงอายุวัดบานดอนกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
- วันท่ี 16 - 18  มิถุนายน 2553 ออกรวมหนวยคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี (รถทันตกรรม

เคล่ือนท่ี ) 
- วันท่ี 21 – 25 มิถุนายน 2553 อําเภอนาจะหลวย ( รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี ) 

3. แผนออกหนวย พอ.สว.  
- วันท่ี 10 มิถุนายน 2553 บานโนนสูง ม.5 ตําบลคอนอย อําเภอสําโรง 
- วันท่ี 17 มิถุนายน 2553 บานนาทราย ม.2 ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล 

4. แผนปฏิบัติงานทันตแพทยอาสาสมัคร พอ.สว. ออกรวมคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี   
- วันท่ี 16 มิถุนายน 2553 อบต.หวยไผ ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม 
- วันท่ี 17 มิถุนายน 2553 อบต.ระเว ตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร 
- วันท่ี 18 มิถุนายน 2553 อบต.คอแลน ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก 

5. ผลงาน PP Itemize โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี เดือน ม.ค – พ.ค 53 มีผลงานรวมท้ังจังหวดั ดงันี้ 
ตรวจฟน 33.4%     ( ขอมูลเดือน เม.ย 32.2% ) เคลือบหลุมรองฟน 72.56 % (ขอมูลเดอืน เม.ย  70.37% ) 
รายละเอียดตาม File ผลงานSealant 
6. สสอ.และรพช.ท่ียังไมสงเงินทูลเกลาฯหรือสงไมครบ ขอใหรีบดําเนินการสงดวย 
7. ของพระราชทานท่ีระลึกสามารถรับไดท่ีกลุมงานทันตสาธารณสุข ภายในเดือนกรกฎาคม 2553 

 
 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.ขอความรวมมืออําเภอท่ียงัไมสงขอมูลหอกระจายขาวดังแบบฟอรมท่ีสงใหแลวนั้นสงใหกลุมงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันท่ี  11  มิถุนายน 2553   

2.ขอแจงเล่ือนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมคุณภาพเครือขายบริการปฐม 
ภูมิ (QRT  PCA)  จังหวดัอุบลราชธานี   ประจําป 2553  ระหวางวันท่ี 5-6 มิถุนายน 2553 เปนวนัท่ี 19-20  มิถุนายน  
2553   เวลา  08.00-16.00 น.  ณ  ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คายสรรพสิทธิประสงค   อําเภอวารินชํา
ราบ   จังหวดัอุบลราชธานี    พักคางคืน  1 คืน              

 3.ขอแจงเล่ือนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภมิู 



(PCA)  จังหวดัอุบลราชธานี  ประจําป  2553  ดังนี ้
รุนท่ี 1  ระหวางวันท่ี 22-23 มิถุนายน  2553  ยังคงเดิม   เขตพัฒนาสาธารณสุขท่ี 3 
รุนท่ี 2  ระหวางวันท่ี 24-25 มิถุนายน  2553  ยังคงเดิม   เขตพัฒนาสาธารณสุขท่ี 4   
รุนท่ี 3  ระหวางวันท่ี 15-16 มิถุนายน  2553  เปนวันท่ี  1 – 2   กรกฎาคม 2553   เขตพัฒนาสาธารณสุขท่ี 1 
รุนท่ี 4  ระหวางวันท่ี 17-18 มิถุนายน  2553  เปนวันท่ี  5 – 6   กรกฎาคม  2553  เขตพัฒนาสาธารณสุขท่ี 2 

เวลา 08.00 -16.00 น.   ณ   ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คายสรรพสิทธิประสงค   อ.วารินชําราบ   
จ.อุบลราชธานี  พักคางคืน  1  คืน 
 
 กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 - วันท่ี 2-3 มิถุนายน 2553 อย. ตรวจสถานท่ีผลิตนมในจังหวดัอุบลราชธานี 

- วันท่ี 3 มิถุนายน 2553 ประชุม ผูประกอบการเคร่ืองสําอาง จังหวดัอุบลราชธานี หองประชุม 1 สสจ.  
- กําหนดการ คบส.สัญจร เดือนมิถุนายน 2553 (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
- ประกาศรายชื่อ โรคศิลปะสาขาตางๆของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสาขากิจกรรมบําบัด   เอกสารหมายเลข 1.1 และ 1.2 
2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสอบสาขารังสีเทคนิค  เอกสารหมายเลข 2 
3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตสาขาหัวใจและทรวงอก เอกสารหมายเลข 3 

   -ขอความรวมมือ อสม.ตรวจสอบโฆษณาตามแบบฟอรมและสงให สสจ.เดือนละอยางนอย 1 คร้ัง    
 เอกสารหมายเลข 4  
 

กลุมงานพฒันาทรัพยากรฯ 
1.งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) 
 วันท่ี  2  มิถุนายน 2553  เครือขาย QRT จะออกประเมิน โรงพยาบาลน้ํายืนในโครงการพัฒนาความ
เขมแข็งและยกระดับการพฒันาคุณภาพดวย QRT 
2.โครงการพฒันาบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขต 13 ประจําป 2553 
 เขตตรวจราชการท่ี 13 ไดจดัทําโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขต 13 
ประจําป 2553 เพื่อเตรียมความพรอมรวมท้ังพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน รพ.สต. ใหมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมุงเนนการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 โดยมีกลุมเปาหมายเปนบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล สถานีอนามัย และ
ผูปฏิบัติงานในกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล
ศูนยทุกแหงในเขต 13 รวม จํานวน 761 แหง (3,351 คน) ซ่ึงจะดําเนินการจัดการอบรมท่ี ศูนยฝกอบรมและพัฒนา
สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรมในแตละหนวยงานจะตองเขารับการอบรมพรอมกันทุกคน 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากโซน อําเภอ  
 6.1 เร่ืองจาก สสจ.โซน 
  จากการประชุม คปสพ.รวมกันระหวางโซน 1 และโซน 2 มีประเด็นเพือ่พิจารณา คือ 

6.1.1 Central supply ขอทราบแนวทางการดําเนินการซ้ือรถ 
 มติท่ีประชุม: 1.ใหแตละหนวยบริการดําเนนิการจัดซ้ือจดัจาง ซ่ึงจะรีบโอนเงินโดยเร็ว 

        2. ในดานการบริหารจดัการ มอบ นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร 
  6.1.1 การตรวจพยาธิใบไมตบั พบวา พยาธิใบไมตับประมาณ รอยละ 4 สรุปไดวาไมเปนปญหา 
 มติท่ีประชุม: ไมตองบังคับตรวจ  
 6.2 เร่ืองจากอําเภอ 
  สสอ.วารินฯ  

1.โซน 3 ประชุมิชาการ PMQA และ PCA วันท่ี 10-11 มิถุนายน 2553 ณ ศูนยฝกอบรม 
โขงเจียม อ.โขงเจียม 
   2. ประชุมวิชาการโซน3  วันท่ี 28 มิถุนายน 2553 ณ กิจตรงรีสอรท 
   สสอ.มวงสามสิบ 

  ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย จดัประชุมวิชาการ ระหวางวันท่ี 26-27 สิงหาคม 2553  
ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ขอส่ังการ: มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข แตงต้ังคณะทํางาน 
 6.3 เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชน 
   ผอ.โรพยาบาลเขื่องใน แจงอําเภอ 6 แหงท่ีมีการปรับเปล่ียนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหมไดแก 
รพ.ตาลสุม, โขงเจียม, สําโรง, กุดขาวปุน, นาตาล, นาจะหลวย ซ่ึงอําเภอนาตาล ยังไมมีผูแจงความประสงค 
 มติท่ีประชุม: ใหโรงพยาบาลโพธ์ิไทร เปนผูดูแล และใหแพทยนองใหมเพิ่ม 1 คน เนนการใหบริการอยาง
เดียว ขอเชิญผูอํานวยการใหมทุกทานแนะนําตัวตอท่ีประชุม 

ปดการประชุม 16.20  น. 
 
ลงช่ือ.........นางดารณี เผาผา.........ผูบันทึกการประชุม  

      (นางดารณี  เผาผา) 
     กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
 

ลงช่ือ..........นางสิริพร  วงศตรี......ผูรับรองรายงานการประชุม 
       (นางสิริพร  วงศตรี) 

    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 


