
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังที ่ 9/2552 

วนัที ่ 30   กนัยายน   2552 เวลา  09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

                                                          ----------------------------------------------------  

เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 

 1. นายวฒิุไกร  มุ่งหมาย  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ. 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 2. นายสุวทิย ์ โรจนศกัด์ิโสธร รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ  

 3. นายนิพนธ์  มานะสถิตพงศ ์      รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั          สสจ.อบ. 

 4. ท.พ.ญ.นํ้าเพชร  ตั้งยิง่ยง รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ. 

 5. นางปริญญา  ผกานนท ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  สสจ.อบ. 

 6. น.ส.ไพรัช  บุญจรัส          ผูช่้วยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั สสจ.อบ. 

 7. นายณฐัพงศ ์ ผอ่งแผว้  ผูช่้วยนายแพทย ์สาธารณสุขจงัหวดั สสจ.อบ. 

 8.นายปัญญา  สิทธิธรรมบูรณ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 

 9.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร              ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 

10.นางทองพรรณ  ภกัดี  แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

11.นายดนยั  เจียรกุล  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน    

12.นายโคมทอง  ปิตุจาตุรนต ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตาลสุม  

13.นางสาวกาญจน   นิยกิจ แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 

14.นายอุดม  โบจรัส  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

15.นายณรงค ์  อนัช่ืน  แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสาํโรง 

16.นายพฒันา  ตนัสกลุ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 

17.นายทนา  คาํศรี  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

18.น.ส.นพรัตน์  ดัง่ฐากูร  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

19.นายพิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

20.น.ส.จุไรรัตน์  ทุมนนัท ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

21. นางสุดาพรรณ  ประคองพนัธ์  แทนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

22. นายประวร์ี  คาํศรีสุข   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้ายนื 

23. นายสุทธินนัท ์ โคตะสิน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

24. นายธานินทร์  ไชยานุกลู สาธารณสุขอาํเภอเมือง 

25. นายสมยั  พลูทอง  สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน 
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26. นายสุพจน์  แสงสวา่ง  สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้ 

27. นายสัมพนัธ์   กุลพร  สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

28. นายประจกัษ ์ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอม่วงสามสิบ 

29. นายยรุวฒั  ทองผา  สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 

30. นายณรงค ์ แผลงศร  สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 

31. นายชูวทิย ์ ธานี  สาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

32. นายทองอินทร์  ชยัธานี สาธารณสุขอาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

33. นายอดุลย ์ วรรณชาติ  สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

34. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 

35. นายมธัยม  สุพฒัน์  สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

36. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ  สาธารณสุขอาํเภอนาเยยี 

37. นายประวทิย ์ พนัธ์จูม สาธารณสุขอาํเภอสาํโรง 

38. นายชวน  จนัทร์เล่ือน  สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายนื 

39. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 

40. นายวานิช  สายยนื  สาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น 

41. นายสุพจน์  บุญทา  สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 

42. นายธนายทุธ  ศรชยั  สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

43. นายสุทิน  กมลฤกษ ์ สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

44. นายไพรัตน์  จนัทร์พนัธ์ สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

45. นางศิริวทิย ์ หล่ิมโตประเสริฐ หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคลฯ 

46. นายวโิรจน์  เซมรัมย ์ หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

47. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

48. น.ส.กาญจนา  มหาพล หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

49.  นายประทีป  บุญธรรม หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

50.  นางรําไพ  สุวนาม  หวัหนา้กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

51. นางสิริพร   วงศต์รี  หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์ 

52. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

53. นางนภาพร   จนัทนบ  หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต 

54. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค 

55. นางเพญ็ศรี  สมชยั  แทน หวัหนา้กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 

56. นายสมบูรณ์  เพญ็พิมพ ์ หวัหนา้ศนูยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
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เร่ิมการประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

 ขอแสดงความยนิดี   ผูท่ี้เล่ือนระดบัข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในระดบั 9 วช (ดา้นเวชกรรมป้องกนั)  ตามคาํสั่ง

กระทรวงสาธารณสุขท่ี 1159/2552 ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 จาํนวน 1 ราย คือ นายแพทยอุ์ดม โบจรัส ตาํแหน่ง 

นายแพทย ์8 (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล   

 -  แจง้เก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มของแพทย ์ ทนัตแพทย ์ โดยใชเ้งินบาํรุงของแต่ละหน่วย 

เป้าหมายวางแผนในการจ่ายค่าตอบแทนในคร้ังต่อไป 

 -  แจง้เก่ียวกบัการตรวจสุขภาพเชิงรุกของ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย ในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2552  

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั / ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ประชุมเพื่อรับนโยบายการคดักรองอยา่งไรถึงจะมี

คุณภาพ ณ  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 -  แจง้เตรียมการเร่ืองนํ้าท่วม / เตรียมแจกยาใหแ้ก่ผูป้ระสพปัญหานํ้าท่วม 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่9 /2552     

- ดูรายละเอียดไดท่ี้ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจาํเดือน ตุลาคม  2552  หรือสอบถาม

ไดท่ี้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับรอง 

 

ระเบียบวาระที ่ 3    เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังที ่8/2552 

  

มติทีป่ระชุม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองจากศูนย์วชิาการ 

 

มติทีป่ระชุม  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 

 ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 

- แจง้เร่ืองกฐินโรงพยาบาลเข่ืองใน ทอดในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2552 ณ วดัป่าบา้นก่อ 

 

http://www.phoubon.in.th/�
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 สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 

 - แจง้เร่ืองกฐินโซน 1  ทอดในวนัท่ี  16 - 17 ตุลาคม 2552  ณ วดับา้นแคน  ตาํบลยางสักโพหลุ่ม อาํเภอ

ม่วงสามสิบ   จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 6  เร่ืองจากกลุ่มงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธานี 

 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 -         แจง้หารือตามท่ีนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จดัทาํเร่ืองค่าตอบแทนล่วงเวลา ของ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจาํสถานีอนามยั นั้น ขณะน้ีรวบรวมขอ้มูลของทั้ง 4 โซน เพื่อประกอบการพิจารณา สรุป

จงัหวดัอุบลราชธานี ปฎิบติัตามนโยบาย คือ วนัหยดุทาํงานคร่ึงวนั ( 4 ชัว่โมง)   

  

 กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 -       แจง้   สป.สช.   ใหร้ายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานของงบลงทุน UC   เตรียมจดัอบรมการกรอก

ขอ้มูลโปรมแกรมทาง  Internet  

 

 ศูนย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

 -   แจง้ความกา้วหนา้ของโครงการคาราวาน มีการปรับเปล่ียนแผนออก 2 คร้ังต่อปี ผลงานท่ีผา่นมาเฉล่ีย

แลว้มีตาํบลท่ีไดผ้ลงานไดเ้ลือดนอ้ยกวา่ 70 ยนิูต ประมาณ 70% ไดเ้ลือดมากกวา่ 100 ยนิูต  ประมาณ 4 % ซ่ึงไม่

ผา่นมาตรฐานการคดักรอง 

 -  แจง้การเปล่ียนโปรแกรม HCIS เป็น JHCIS ขณะน้ีการอบรมผา่นทุกอาํเภอครบเรียบร้อยแลว้ 

  

 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

 -  แจง้การจดัประชุมสุขภาพจิต สาํนกังานตรวจราชการเขต 13 เม่ือวนัท่ี 17-18 กนัยายน 2552 ท่ี โรงแรม

ลายทอง และมีการประกาศโล่เกียติคุณผูป้ฎิบติังานการดูแลโรคซึมเศร้าดีเด่นระดบัจงัหวดั 

 - แจง้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิร่วมกบั สปสช.จดัทาํโปรแกรมสารสนเทศการดูแลโรคซึมเศร้าระดบั

จงัหวดั ประชุมในวนัท่ี 13-14  ตุลาคม 2552 ตามรายละเอียดท่ีแจง้ 

 -  แจง้การเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ซ่ึงจะเสด็จมาจงัหวดั

อุบลราชธานี ในวนัท่ี  21  ตุลาคม 2552  ท่ีวทิยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นั้น  ขณะน้ีทางวทิยาลยัอาชีวศึกษาไม่

พร้อม จึงขอเล่ือนเป็นกลางเดือนมกราคม 2553 
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 กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

- แจง้  Coverage  ภาพรวมจงัหวดั   มีอาํเภอไม่ผา่น 7 แห่ง / ดอนมดแดง / กองบิน / รพศ./ กดุขา้วปุ้น/ รพ.

ค่ายฯ / บุณฑริก / เดชอุดม 

 -  แจง้ สป.สช. เขตพื้นท่ี 10 จงัหวดัอุบลราชธานี มีกาํหนดจดัการประชุมความคิดเห็นทัว่ไป ในวนัท่ี 8 

ตุลาคม  2552  ท่ี จงัหวดัยโสธร   

  

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

-  แจง้เก่ียวกบักิจกรรมรณรงคโ์ปลิโอ คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552  คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 27 มกราคม 2553 

ในเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 5 ปี 

 -   แจง้เก่ียวกบัสถานการณ์ของโรคไขห้วดัใหญ่  รายงานรวม 2  สัปดาห์ต่อคร้ัง  คาดวา่จะมีการระบาด 

รอบท่ี 2 อยูใ่นช่วงเดือน พฤศจิกายน 2552 
 

  

 กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

- แจง้เก่ียวกบัการอบรม PMQA  กลุ่มการพยาบาลชุมชน ท่ีจะประชุม ตามเอกสารแนบ 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระอื่น ๆ 

 

มติทีป่ระชุม  ไม่มี 

  

เลกิประชุมเวลา  12.00 น. 

   

      ลงช่ือ    ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

 

 

      ลงช่ือ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 


