
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
        คร้ังท่ี  7/2552 
              วันท่ี  31   สิงหาคม   2552 เวลา  15.00 น. 
                           ณ หองคอนเวนชั่นฮอล  โรงแรมปทุมรัตน 
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เปดประชุมเวลา  15.00 น. 
รายชื่อผูเขาประชุม 

 1. นายวฒุิไกร  มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  สสจ.อบ. 
 2. นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  สสจ.อบ  
 3. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ       รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด          สสจ.อบ. 
 4. ท.พ.ญ.น้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  สสจ.อบ. 
 5. นางปริญญา  ผกานนท รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  สสจ.อบ. 
 6. น.ส.ไพรัช  บุญจรัส          ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั สสจ.อบ. 
 7. นายณฐัพงศ  ผองแผว  ผูชวยนายแพทย สาธารณสุขจังหวดั สสจ.อบ. 
 8.นายปญญา  สิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 9.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
10.นางทองพรรณ  ภักด ี  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
11.นายดนัย  เจียรกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน    
12.นายโคมทอง  ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
13.นางสาวกาญจนา   นิยกิจ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
14.นายอุดม  โบจรัส  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
15.นายณรงค   อันชื่น  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
16.นายพัฒนา  ตันสกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
17.นายทนา  คาํศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
18.น.ส.นพรัตน  ดั่งฐากูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
19.นายพิทกัษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
20.น.ส.จุไรรัตน  ทุมนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
21. นางสุดาพรรณ  ประคองพันธ  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
22. นายประวรี  คําศรีสุข   ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
23. นายสุทธินนัท  โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
24. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอเมือง 
25. นายสมัย  พูลทอง  สาธารณสขุอําเภอเขื่องใน 
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26. นายสุพจน  แสงสวาง  สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
27. นายสัมพนัธ   กุลพร  สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
28. นายประจกัษ  ทองงาม สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
29. นายยุรวัฒ  ทองผา  สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
30. นายณรงค  แผลงศร  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
31. นายชูวิทย  ธานี  สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
32. นายทองอนิทร  ชัยธาน ี สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
33. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอวารนิชาํราบ 
34. นายชัยณรงค  สุวรรณกฏู สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
35. นายมัธยม  สุพัฒน  สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
36. นายบัณฑติ  สรอยคํา  สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
37. นายประวทิย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
38. นายชวน  จันทรเล่ือน  สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
39. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
40. นายวานิช  สายยืน  สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
41. นายสุพจน  บุญทา  สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
42. นายธนายทุธ  ศรชัย  สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
43. นายสุทิน  กมลฤกษ  สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
44. นายไพรัตน  จันทรพันธ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
45. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
46. นายวิโรจน  เซมรัมย  หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
47. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
48. น.ส.กาญจนา  มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
49.  นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
50.  นางรําไพ  สุวนาม  หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
51. นางสิริพร   วงศตรี  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
52. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
53. นางนภาพร   จันทนบ  หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
54. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนากลุมงานควบคุมโรค 
55. นางเพ็ญศรี  สมชัย  แทน หวัหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
56. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
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เร่ิมการประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 ขอแสดงความยินดี    

-  ผูบริหารที่ไดรับรางวัลแพทยดีเดนของมลูนิธิกนกศักดิ์ คือ  นายแพทยเจริญ เสรีรัตนาคร 
-  แจงผลการประกวดเมืองสะอาดราชธานีอิสาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรางวัล

ชนะเลิศ  โดยมอบรางวัลในวันที่ 16  กนัยายน  2552  
-  คลังจังหวดัอุบลราชธานี  ไดใหแนวทางการเบิกจายสมุนไพรที่เบิกจายได โดยดูไดที่ web side ของคลัง

จังหวดัอุบลราชธานี  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 /2552     
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน  กนัยายน  2552 หรือ

สอบถามไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป 
 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2552 
  
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

 -        แจงสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติงบลงทุน sp2  ซ่ึงประชุมคณะกรรมการเรียบรอย
แลวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 โดยไดเปดศูนยปฏิบัติการโครงการไทยเขมแข็ง ทีห่องประชุม 6   ช้ันใตดนิ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  ไดแตงตั้งคณะทํางานของอาํเภอที่เกีย่วของ และดําเนินการใหเรียบรอย
ภายในเดือนกนัยายน 2552 
 -       แจงเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ 2  กําชับใหโรงพยาบาลชุมชนทกุแหงตรวจสอบ
รายช่ือและเงนิเดือนของขาราชการในสังกัด ตามเอกสารแนบ และใหมายืนยนัรายชือ่ขาราชการภายในวันที่  1-4 
กันยายน  2552 ที่งานการเจาหนาที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
 -       แจงสรุปขอมูลการสงงบทดลอง ประจํารายเดือนอัตราสวนทางการเงิน  ตามเอกสารแนบ 
 

 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 -      แจงกระทรวงสาธารณสุขรวมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดประชุมประกาศนโยบาย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ หองประชุมชารแลงเจอร   เมืองทองธานี  

 

 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 - แจงเกี่ยวกับการกําหนดปรบัเปลี่ยนโปรแกรมสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน HCIS  เปน JHCIS  เร่ิมใชใน
วันที่  1  ตุลาคม 2552  โดยจดัทําแผนการอบรมฐานขอมูล HCIS เปน JHCIS ในเดือนกันยายน2552 และไดแจง
แผนไปทุกอําเภอเรียบรอยแลว ขอความกรุณาสง เจาหนาที่บันทึกขอมลู , หัวหนา PCU หรือผูรับผิดชอบการนําเขา
ขอมูล เขารับการอบรมดังกลาวดวย   
 - แจงกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สป.สช. ไดทําโครงการนํารอง ในเรื่องของการถือบัตรประชาชนไป
รับบริการใน PCU ไดทุกแหง  โดยกําหนดการอบรมการใหรหัสยา และรหัสโรค ในวันที่  5-7  ตุลาคม  2552 
 - แจงโครงการคาราวานสุขภาพ ในวนัที่ 21  สิงหาคม 2552 มีผูบริจาคโลหิตที่ผานเกณฑ  จํานวน  25,786 
ยูนิต  อําเภอทีม่าบริจาคโลหิตมากที่สุดคือ อําเภอทุงศรีอุดม  อําเภอตระการพืชผล   
  

 กลุมงานประกันสุขภาพ 
 - แจง National  Coverage  เดือน กรกฎาคม 2552 ซ่ึงมีหนวยงานบางแหงยังไมถึงเกณฑ 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลผูปวยวิกฤติ/การฟนคืนชีพและสงสัญญาณชีพในรถพยาบาลผานระบบสงขอมูลระยะทางไกล 
(Real time-Telemedicine System) สําหรับพยาบาลที่ทําหนาที่บนรถสงตอ จํานวน 2 รุน ๆ ละ 150 คน ณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค   
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- แจงกําหนดการศึกษาดูงานหนวยบริการในจังหวดัอุบลราชธานี ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
การเงินการคลงั สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ในวนัที่ 3  กันยายน  2552 

 

 กลุมงานควบคุมโรค 
-  แจงเกี่ยวกับไขหวดัใหญสายพันธใหม ซ่ึงสถานการณขณะนี้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2552 มีผูปวยประมาณ

190,000 ราย เสียชีวิต 1,800 ราย ประเทศไทย มีผูปวย 14,976 ราย เสียชีวิต 119 ราย ภาพรวมไขหวัดใหญสายพนัธ
ใหม จังหวดัอบุลราชธานี (เมือง/วาริน/เดช) กลุมอายุทีพ่บมากที่สุดคอื อายุ 19 ป ขอความรวมมือจากทุกพืน้ที่ใน
การรายงานคนไข ILI  ใหจงัหวัดทราบ เพื่อจะประเมินการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 
 -  แจงเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ซ่ึงขณะนีเ้ปนชวงการระบาดของโรค กําชับพื้นที่ทีว่เิคราะหตามเอกสาร
แนบ เรงรัดในเรื่องการควบคุมปองกันโรคดวย 
 

 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 - แจงแผนการบําบัด/ฟนฟยูาเสพติด วนัที่ 1-30 กันยายน 2552  ตามเอกสาร 
 - แจงแผนการบําบัดฟนฟยูาเสพติด ซ่ึงดําเนินการในเดือน กันยายน 2552 เปาที่กําหนดให 2,805 ราย 
ดําเนินการ 1,754 ราย  ควรจดัทําเพิ่มอีก 1,051 ราย โดยขอรับงบประมาณจาก ศตส.จ.อบ  
   

 กลุมงานสนับสนุนบริการ 
 - แจง สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน PCU คร้ังที่ 3 วันที่ 17-18 
กันยายน  2552  ณ ศูนยประชุม OTOP อําเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี  
 - แจงเกี่ยวกับ สถานบริการสาธารณสุข ที่ผานการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 - แจง สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี จัดอบรม อสม. ในวันอาทิตย ที่ 13 กันยายน 2552 โดย
แบงออกเปน 2 จุด คือ จุดที่ 1  ที่จังหวดัอบุลราชธานี   จุดที่ 2  ที่อําเภอเดชอุดม  
 

 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
- แจง งาน พอ.สว. ในการจัดทําแผนการปฎิบัติงาน พอ.สว. ป 2553  ตามเอกสารแนบ 
- แจงองคประธานกิตติมศักดิข์องมูลนิธิ พอ.สว. คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจฬุาภรณวิลัยลักษ 
- แจงงานมหกรรมวิชาทันตสาธารณสุข จัดในวนัที่ 28-29  กันยายน  2552  เชิญทันตบุคลากรสงผลงาน 

เขาประกวดภายในวันที่ 10 กันยายน 2552 ดูรายละเอยีดไดที่ Wed Side ในงานทันตสาธารณสุข  
 
 
 



( 6 ) 
 

- แจงโครงการความกาวหนาของทันตภิบาล ที่ศึกษาตอ 2 ป ซ่ึงทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อุบลราชธานี ไดสงขอมูลไปสวนกลางเรยีบรอยแลว รอการยืนยันจากสวนกลางอีกครั้งหนึ่ง 

- แจงงานอนามยัโรงเรียน เรงรัดการลงขอมูล Healthcheck  ในนักเรียน สงขอมูลภายในวันที่ 15  
กันยายน 2552 

- แจงผลการดําเนินงานหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ผลการคัดกรองไขหวัด 2009 ในโรงเรียนโดย อสร.  
ตามเอกสารแนบ 
  

 กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

 - แจงการประชุมเครือขายอุบลเมืองสะอาด  นาอยู  ผูบริโภคปลอดภัย  วันศุกรที่   11   กันยายน    2552    
ณ  หองบอลรูม  โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 -  แจงการประกันอุบัติเหตุหมูกลุมผูปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  เบีย้ประกนั 100 บาท/ป 
ทุนประกัน 200,000.- บาท รายละเอียดตามหนังสือ อบ 0027.06/ว.286  สมัครทาง Wed Side EMS ภายในวันที่ 15 
กันยายน  2552 
  

 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แจงเรื่องการประเมินบุคคลตนแบบดานสุขภาพ  ดําเนินการประเมิน  6  อําเภอ  โดย นางปริญญา   

ผกานนท  ทีมที่ 1   นางไพรชั  บุญจรัส  ทีมที่ 2  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระอื่น ๆ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
  
เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
   
      ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
คร้ังที่ 4/2552 

วันที่  1 พฤษภาคม 2552 
ณ หองประชุม 1 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 


