
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  10/2552 
วันท่ี  28   ตุลาคม  2552 เวลา  13.00 น. 

ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                          ---------------------------------------------------- 
เปดประชุมเวลา  13.00 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. นายสุพจน    บุญทา  ผูชวยนายแพทย สาธารณสุขจังหวดั สสจ.อบ. 
 8.นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 9.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
10.นายธวัติ    บุญไทย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
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.นายทนง  คําศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
18.น.ส.นพรัตน  ดั่งฐากูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
19.นายพทิกัษพงษ  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  สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
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28. นายสัมพนัธ   กุลพร  สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
29. นายประจกัษ  ทองงาม สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
30. นายยุรวัฒ  ทองผา  สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
31. นายณรงค  แผลงศร  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
32. นายชูวิทย  ธานี  สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
33. นายทองอนิทร  ชัยธาน ี สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
34. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
35. นายชัยณรงค  สุวรรณกฏู สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
36. นายมัธยม  สุพัฒน  สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
37. นายบัณฑติ  สรอยคํา  สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
38. นายประวทิย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
39. นายชวน  จันทรเล่ือน  สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
40. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
41. นายวานิช  สายยืน  สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
42. นายสุพจน  บุญทา  สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
43. นายธนายทุธ  ศรไชย  สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
44. นายสุทิน  กมลฤกษ  สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
45. นายไพรัตน  จันทรพันธ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
46. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
47. นายวิโรจน  เซมรัมย  หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
48. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
49. น.ส.กาญจนา  มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
50.  นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
51.  นางรําไพ  สุวนาม  หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
52. นางสิริพร   วงศตรี  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
53. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
54. นางนภาพร   จันทนบ  หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
55. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนากลุมงานควบคุมโรค 
56. นางเพ็ญศร ี สมชัย  แทน หวัหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
57. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
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เร่ิมการประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 ขอแสดงความยินดี   ผูที่เล่ือนระดับขึน้ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับ 9 วช  ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 

1446/2552 ลงวันที่ 5 ตุลาคม  2552 จํานวน 1 ราย คือ ทันตแพทยเฉลิมชัย  บุญประสิทธิ์ ตําแหนง ทันตแพทย 8 วช 
กลุมบริการทางการแพทย โรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร เล่ือนขึ้นดํารงตําแหนง   ทนัตแพทย เชีย่วชาญ  โรงพยาบาล
พิบูลมังสาหาร 
 -  โครงการมหกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเดก็ไทยทําไดและเวทวีิชาการทันตสาธารณสุข เมื่อ
วันที่ 21-22  กนัยายน 2552 ณ โรงแรมปทมุรัตน โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข
ประเภท Oral presentation  และ Poster presentation  มีผูสงผลงานเขารวมกิจกรรมจํานวน 23  เร่ือง ซ่ึง
คณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข จํานวน 4 เร่ือง เพื่อเปนเกียรตแิละขวัญกําลังใจแก
ผูนําเสนอผลงานและเพื่อเตรยีมความพรอมในการเปนตวัแทนประกวดระดับเขตตอไป 
 

 นายนิพนธ   มานะสถิตพงศ 
 - แจงเกี่ยวกับการมอบเอกสารผูสูงอายุ คือ หลักชัยแหงชวีิต และเหรียญที่ระลึกจากสภาผูสูงอายุ ซ่ึงสมเด็จ
พระสังฆราชมอบให สาธารณสุขอําเภอ คนละ 1 องค 
 - แจงเรื่องวาระของประธานชมรมผูสูงอายุ สาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ของจงัหวัดอุบลราชธานี
หมดวาระลงในเดือน พฤศจกิายน 2552 ซ่ึงตองมีการเลือกตั้งใหม  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 /2552     
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน พฤศจกิายน  2552  หรือ

สอบถามไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป 
 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2552 
  
มติท่ีประชุม  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

 -  ศูนยมะเร็งไดพิจารณาประกาศกําหนดหลักเกณฑจายคาตอบแทนคลินิกนอกเวลา ทางศูนยมะเรง็ได
ดําเนินการแลวตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 และไดประสานไปทางศนูยมะเร็งขอเปนหลักการ 
    - สรุปการสงงบทดลอง 
 - แจงในวันที่ 31  ตุลาคม 2552 จังหวดัอุบลราชธานีเปนเจาภาพในพิธีพระราชทานกฐินสวนพระองคของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ใหกับมลูนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ทอดถวาย
พุทธสถานพรมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชริาลงกรณ เวลา 13.00 น. 
  

 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 -      แจงเกี่ยวกับการประชมุเชิงปฏิบัติการ  PMQA  ประชุมในวันที่ 29 – 30  ตุลาคม   2552  ณ   แกง
สะพือรีสอทร  อําเภอพิบูลมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
 -  แจงการอบรมนักบริหารสาธารณสุขระดับกลาง ประจําป 2552 ซ่ึงเปน Pre-training ระหวางวนัที่ 9-11 
พฤศจิกายน 2552  ณ จังหวดัรอยเอ็ด 
  

 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 - สรุปโครงการคาราวานเกีย่วกับการปรับแผน ปรับในการออกบริการรับบริจาคโลหิตปละ 2 คร้ัง ๆ ละ 
100 ถุง ขอมูลในวนัที่ 27 ตุลาคม 2552 ออกบริการทั้งหมด 17 ตําบล มีตําบลที่ไดโลหิตเกิน 100 ถุง อยู 22% ตาม
เอกสารแนบ  
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 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
 -  แจงเกี่ยวกับโครงการประเมินสายใยรักแหงครอบครัว ดําเนินงานในพื้นที่ทรงงานของพระองคเจา
ศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในพืน้ที่จังหวดัอุบลราชธานี คือ อําเภอสวางวีระวงค  และ อําเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีการเก็บ
ขอมูลรวมกัน 3 กระทรวง คอื กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย และ กระทรวงสาธารณสุข 
 - ขอแสดงความยินดกีับโรงพยาบาลโขงเจยีม ไดเปนตัวแทนในการเขาประกวดสุดยอดสวมสาธารณะ 
ประเภทสวมของโรงพยาบาล ในระดับภาค 
 - แจงสถานการณอนามัยแมและเดก็ในรอบป งบประมาณ 2552 ซ่ึงตัวช้ีวัดที่สําคัญคือการตายของมารดา 
ปรากฏวาไมมกีารตายของมารดา ถือเปนผลสําเร็จของตัวช้ีวดัหลัก แตที่ยังเปนปญหาคือ กระบวนการใหบริการ ซ่ึง
เปนตัวช้ีวัดรองยังไมผาน  ในป 2553 ควรเนนหนักในเรือ่งดังกลาวตอไป 
 - แจงเกี่ยวกับการเตรียมการแขงขันกฬีาสาธารณสุขสัมพันธ ป 2552 ไดมีการประชุมคณะทํางานและได
กําหนดวนัแขงขันชิงชนะเลศิในวนัที่ 26 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนกฬีาจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
- แจงเกี่ยวกับการตรวจสถานประกอบการในเดือน พฤศจิกายน 2552 อันดับแรกคือ ธุรกิจเพื่อสุขภาพมี

การออกประเมินในวันที่ 4   พฤศจิกายน  2552   คือนวดเพื่อสุขภาพ 7 แหง  ที่อําเภอเดชอุดม  3  แหง  อําเภอเมือง 
4  แหง ตามเอกสารแนบ  
 - แจง เกี่ยวกับการตรวจโรงพยาบาลเอกชน ประจําป 2552 ทั้ง 3 แหง ในวนัที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552 
 - สถานพยาบาลที่ตองตออายุใบประกอบกจิการ ป 2552  10 ป ตอ 1 คร้ัง  ซ่ึงมีทั้งหมด 36 แหง 
 - แจงเกี่ยวกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร จะมาสนับสนนุการตรวจยาฆาแมลง 
ที่จังหวดัอุบลราชธานี ในวนัที่ 4 , 10,11,12,19 พฤศจิกายน 2552 ตามเอกสารแนบ 
 - สถานที่ผลิตอาหารซึ่งตองมีการตออายุในเดือน ธันวาคม 2552 กําชับใหอําเภอตรวจสอบมาตรฐาน GMP 
กอนพิจารณาตออายุในเดือนธันวาคม 2552  
  

 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

-  แจงเกี่ยวกับคาปวยการ ของ อสม. ให cup สํารองจายของตุลาคม 2552 กอน 
 -  ผูวาราชการจังหวดัอุบลราชธานี มีนโยบายใหจัดพิธีการ หรือ คนจัดพิธีการ โดย นายแพทยสาธารณสุข
จังหวดัอุบลราชธานี เปนประธาน ภาพรวมทั้งจังหวดั  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท 
 

  
 
 



(6) 
 

 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
- แจงเกีย่วกับแผน พอ.สว. ของเดือน พฤศจิกายน 2552 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ตามเอกสารแนบ 
- แจงเกีย่วกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร หลังจากที่ไดออกประกวดไดตวัแทน 3 โรงเรียน คือ  

โรงเรียนหนองแดง อําเภอตระการพืชผล  โรงเรียนคํากอม อําเภอสิรินธร  และ โรงเรียนบานนาจาน อําเภอนาเยยี 
เปนตัวแทนประกวดระดับเพชร ระดับเขต กําชับใหทั้ง 3 โรงเรียนไดเตรียมความพรอมตอไป 
 

 ศูนยบรกิารการแพทยฉุกเฉิน 
 - ชมรมรักษปาไม รวมกับ ศนูยบริการการแพทยฉกุเฉิน ไดจัดใหการลีลาด เพื่อเปนการสงเสริมการออก
กําลังกาย  และเพื่อหารายไดในการสนับสนุนชมรมมูลนิธิฯ กับศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี 
ณ อาคารเอนกประสงคของวิทยาลัยเทคนิค จังหวดัอุบลราชธานี ในวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.30 น. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระอื่น ๆ 
 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
  
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
   


