สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2552
วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม 1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
----------------------------------------------------

เปิ ดประชุ มเวลา 09.00 น.
รายชื่อผู้เข้ าประชุ ม
1. นายวุฒิไกร มุ่งหมาย
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
2. นายสุ วทิ ย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ
3. นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
4. ท.พ.ญ.นํ้าเพชร ตั้งยิง่ ยง
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
5. นางปริ ญญา ผกานนท์
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
6. น.ส.ไพรัช บุญจรัส
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
7. นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว
ผูช้ ่วยนายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
8.นายปั ญญา สิ ทธิ ธรรมบูรณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
9.นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
10.นางทองพรรณ ภักดี
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
11.นายดนัย เจียรกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
12.นายโคมทอง ปิ ตุจาตุรนต์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตาลสุ ม
13.นางสาวกาญจน นิยกิจ
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
14.นายอุดม โบจรัส
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
15.นายณรงค์ อันชื่น
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสําโรง
16.นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
17.นายทนา คําศรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสิ รินธร
18.น.ส.นพรัตน์ ดัง่ ฐากูร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
19.นายพิทกั ษ์พงษ์ จันทร์ แดง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
20.น.ส.จุไรรัตน์ ทุมนันท์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
21. นางสุ ดาพรรณ ประคองพันธ์ แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
22. นายประวีร์ คําศรี สุข
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน
23. นายสุ ทธิ นนั ท์ โคตะสิ น
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
24. นายธานินทร์ ไชยานุกลู
สาธารณสุ ขอําเภอเมือง
25. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน

(2)
26. นายสุ พจน์ แสงสว่าง
สาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
27. นายสัมพันธ์ กุลพร
สาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
28. นายประจักษ์ ทองงาม
สาธารณสุ ขอําเภอม่วงสามสิ บ
29. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
30. นายณรงค์ แผลงศร
สาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
31. นายชูวทิ ย์ ธานี
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
32. นายทองอินทร์ ชัยธานี
สาธารณสุ ขอําเภอสว่างวีระวงศ์
33. นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
34. นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฏ สาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
35. นายมัธยม สุ พฒั น์
สาธารณสุ ขอําเภอพิบูลมังสาหาร
36. นายบัณฑิต สร้อยคํา
สาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
37. นายประวิทย์ พันธ์จูม
สาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
38. นายชวน จันทร์ เลื่อน
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
39. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุ ขอําเภอบุณฑริ ก
40. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้าขุ่น
41. นายสุ พจน์ บุญทา
สาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
42. นายธนายุทธ ศรชัย
สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
43. นายสุ ทิน กมลฤกษ์
สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
44. นายไพรัตน์ จันทร์ พนั ธ์
สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ ไทร
45. นางศิริวทิ ย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
46. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
47. นายสุ ทธิ พงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
48. น.ส.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
49. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
50. นางรําไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
51. นางสิ ริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
52. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
53. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต
54. นางพรนภัส ประเสริ ฐไทยเจริ ญ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
55. นางเพ็ญศรี สมชัย
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
56. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
หัวหน้าศูนย์บริ การการแพทย์ฉุกเฉิน

เริ่มการประชุ มเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ

 ขอแสดงความยินดี ผูท้ ่ีเลื่อนระดับขึ้นดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ 9 วช (ด้านเวชกรรมป้ องกัน) ตามคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุ ขที่ 1159/2552 ลงวันที่ 27 สิ งหาคม 2552 จํานวน 1 ราย คือ นายแพทย์อุดม โบจรัส ตําแหน่ง
นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมป้ องกัน) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มของแพทย์ ทันตแพทย์ โดยใช้เงินบํารุ งของแต่ละหน่วย
เป้ าหมายวางแผนในการจ่ายค่าตอบแทนในครั้งต่อไป
แจ้งเกี่ยวกับการตรวจสุ ขภาพเชิงรุ กของ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มป่ วย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2552
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด / ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ประชุมเพื่อรับนโยบายการคัดกรองอย่างไรถึงจะมี
คุณภาพ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
แจ้งเตรี ยมการเรื่ องนํ้าท่วม / เตรี ยมแจกยาให้แก่ผปู ้ ระสพปั ญหานํ้าท่วม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 /2552

- ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน ตุลาคม 2552 หรื อสอบถาม
ได้ท่ีกลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
มติทปี่ ระชุ ม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2552
มติทปี่ ระชุ ม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศู นย์ วชิ าการ
มติทปี่ ระชุ ม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
 ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน

- แจ้งเรื่ องกฐินโรงพยาบาลเขื่องใน ทอดในวันที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ วัดป่ าบ้านก่อ

(4)
 สาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
- แจ้งเรื่ องกฐินโซน 1 ทอดในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2552 ณ วัดบ้านแคน ตําบลยางสักโพหลุ่ม อําเภอ
ม่วงสามสิ บ จังหวัดอุบลราชธานี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
 กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

แจ้งหารื อตามที่นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําเรื่ องค่าตอบแทนล่วงเวลา ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขประจําสถานีอนามัย นั้น ขณะนี้ รวบรวมข้อมูลของทั้ง 4 โซน เพื่อประกอบการพิจารณา สรุ ป
จังหวัดอุบลราชธานี ปฎิบตั ิตามนโยบาย คือ วันหยุดทํางานครึ่ งวัน ( 4 ชัว่ โมง)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
แจ้ง สป.สช. ให้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของงบลงทุน UC เตรี ยมจัดอบรมการกรอก
ข้อมูลโปรมแกรมทาง Internet
 ศู นย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
แจ้งความก้าวหน้าของโครงการคาราวาน มีการปรับเปลี่ยนแผนออก 2 ครั้งต่อปี ผลงานที่ผา่ นมาเฉลี่ย
แล้วมีตาํ บลที่ได้ผลงานได้เลือดน้อยกว่า 70 ยูนิต ประมาณ 70% ได้เลือดมากกว่า 100 ยูนิต ประมาณ 4 % ซึ่งไม่
ผ่านมาตรฐานการคัดกรอง
แจ้งการเปลี่ยนโปรแกรม HCIS เป็ น JHCIS ขณะนี้การอบรมผ่านทุกอําเภอครบเรี ยบร้อยแล้ว
 กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
- แจ้งการจัดประชุมสุ ขภาพจิต สํานักงานตรวจราชการเขต 13 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ที่ โรงแรม
ลายทอง และมีการประกาศโล่เกียติคุณผูป้ ฎิบตั ิงานการดูแลโรคซึ มเศร้าดีเด่นระดับจังหวัด
- แจ้งโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ ร่วมกับ สปสช.จัดทําโปรแกรมสารสนเทศการดูแลโรคซึ มเศร้าระดับ
จังหวัด ประชุมในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2552 ตามรายละเอียดที่แจ้ง
แจ้งการเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี ซึ่ งจะเสด็จมาจังหวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นั้น ขณะนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่
พร้อม จึงขอเลื่อนเป็ นกลางเดือนมกราคม 2553
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 กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
- แจ้ง Coverage ภาพรวมจังหวัด มีอาํ เภอไม่ผา่ น 7 แห่ง / ดอนมดแดง / กองบิน / รพศ./ กุดข้าวปุ้ น/ รพ.
ค่ายฯ / บุณฑริ ก / เดชอุดม
แจ้ง สป.สช. เขตพื้นที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีกาํ หนดจัดการประชุมความคิดเห็นทัว่ ไป ในวันที่ 8
ตุลาคม 2552 ที่ จังหวัดยโสธร
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
- แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์โปลิโอ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2553
ในเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี
แจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ รายงานรวม 2 สัปดาห์ต่อครั้ง คาดว่าจะมีการระบาด
รอบที่ 2 อยูใ่ นช่วงเดือน พฤศจิกายน 2552
 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แจ้งเกี่ยวกับการอบรม PMQA กลุ่มการพยาบาลชุมชน ที่จะประชุม ตามเอกสารแนบ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
 ระเบียบวาระอื่น ๆ
มติทปี่ ระชุ ม ไม่มี
เลิกประชุ มเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุ ม

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุ ม

