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สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  13 /2552 
วันท่ี  30   ธันวาคม  2552 เวลา  15.00 น. 

ณ  โรงแรมอุบลบุรีรีสอรทจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                          ---------------------------------------------------- 
เปดประชุมเวลา  15.00 น. 
รายชื่อผูเขาประชุม 
 1. นายวฒุิไกร  มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  สสจ.อบ. 
 2. นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ  
 3. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ       รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี สสจ.อบ. 
 4. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
 5. นางปริญญา  ผกานนท รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
 6. น.ส.ไพรัช  บุญจรัส          ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
 7. นายสุพจน    บุญทา  ผูชวยนายแพทย สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
 8.นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 9.นายเจริญ  เสรีรัตนาคร              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
10.นายธวัติ    บุญไทย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
11.นายดนัย  เจียรกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน    
12.นายโคมทอง  ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
13.นพ.ลิต แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
14.นายอุดม  โบจรัส  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
15.นพ.อนุชิต หิรัญกิตต ิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
16.นายพิทกัษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
17.นพ.ภิรักษ   รุงพัฒนาชัยกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
18. นายประวรี  คําศรีสุข   ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
19. นายสุทธินนัท  โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
20.นายพรเจรญิ  เจียมบุญศร ี ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
21.นพ.พิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
22.นพ.สุทธินันท    โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
23.นพ.สิทธาคม     ผูสันติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
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24. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอเมือง 
25. นายสมัย  พูลทอง  สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
26. นายธนายทุธ  ศรไชย  สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
27. นายสัมพนัธ   กุลพร  สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
28. นายประจกัษ  ทองงาม สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
29. นายทองอนิทร  ชัยธานี  สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
30. นายณรงค  แผลงศร  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
31. นายชูวิทย  ธานี  สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
32. นายวนิัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
33. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
34. นายชัยณรงค  สุวรรณกฏู สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
35. นายลําพูน  ฉวีรักษ   สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
36. นายบัณฑติ  สรอยคํา  สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
37. นายประวทิย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
38. นายชวน  จันทรเล่ือน  สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
39. นายประกอบ  ศรศิริ  สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
40. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
41. นายมัธยม  สุพัฒน  สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
42. นายวานิช  สายยืน  สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
43. นายสุทิน  กมลฤกษ  สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
44. นายไพรัช  จันทรพันธ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
45.นายประสพ   สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
46. นางศิวาภรณ   เงินราง สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
47. นายยุรวัฒ   ทองผา    สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
48.นายทนงศกัดิ์     หลักเขต  สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
49. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
50. นายวิโรจน  เซมรัมย  หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
51. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
52. น.ส.กาญจนา  มหาพล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
53.  นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
54.  นางรําไพ  สุวนาม  หัวหนากลุมงานประกนัสุขภาพ 
55. นางสิริพร   วงศตรี  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
56. นางหรรษา   ช่ืนชูผล  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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57. นางนภาพร   จันทนบ  หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
58. นางพรนภสั  ประเสริฐไทยเจริญ  หวัหนากลุมงานควบคุมโรค 
59. นางเพ็ญศรี  สมชัย  แทน หวัหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
60. นายระวี   แววศร ี  หัวหนากลุมงานนิติการ 
61.นายปยะมติร สมบูรณ  แทนหวัหนางานระบบบริการการแพทยฉกุเฉิน 
เร่ิมการประชุมเวลา 15.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 -แจงการฉลองปใหม  สงทายปเกา  ตอนรับปใหม 
 -แจงเกี่ยวกับการทําตัวช้ีวัดรายบุคคลมานําเสนอ  ตามกลุมวิชาชีพตางๆ ในแตละอําเภออยาใหแตกตางกัน

มาก  นาจะใกลเคียงกันในกลุมวิชาชีพตางๆ  นาจะทําอะไรเหมือนกัน  มีเทียบเคียง   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอก็ตอง
ไปดูวาทานจะประเมินอะไร  นาจะมีวิธีที่ใกลเคียงกันตัวช้ีวัด   แตรายบุคคลแตกตางกันไดเนื่องจากงานที่รับแตกตาง
กัน   เร่ืองทํา KPI  เร่ืองนี้ก็ใหญมาก  ทําใหงายก็งาย  ทําใหยากก็ยาก  ฝากผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย   เร่ืองการจัดการเรื่อง
เงินทางฝายบริหารก็จะถูกเชิญไปชี้แจงกับสวนกลาง   ประโยชนจากการทําครั้งนี้คือทําใหมีประสิทธิภาพ  คือตองการ
ประสิทธิภาพจากคนทํางาน  คนที่ถูกปฏิรูปคือคนที่ไมคอยทํางาน  อาจจะตองวางแนวทางใหอยูใกลเคียงเดิม ฝาก
บริหารใหชวยดูประเมินแลวอยาใหเงินแกวงมาก  อยางนอยก็ใหได 1 ขั้น  ได 2 ขั้น ไมเกินที่เคยได 15 % ของเจาหนาที่  
ไมใชจํานวนที่เยอะแยะ  เปลี่ยนวิธีการดําเนินใหมเพื่อไมใหทุกคนกังวลวาจะแขงขันกันเอาเปนเอาตาย  รอบแรกอาจจะ
ตองใชวิธีนั้น  หลังจากเริ่มรูทิศทางก็ตองเอาจริงใครไมทํางานก็ตองยอมรับสภาพ  ตอนนี้เรงดวนก็ตองรีบเอาเกณฑ
ออกมากอนจะผิด  จะถูก  จะเอา KPI สุดทายก็ไมใชเพราะงานยังไมถึงอาจตองเอา PI เอาปฏิบัติการเขามาทํา  โดยนัด
หมายวันที่ 8 มกราคม  2553 

 -สถานการณกระทรวงสาธารณสุข  ที่มีการเปลี่ยนแปลง  แตนโยบายคงไมไดเปลี่ยนอะไรมาก  คงตองเดิน
ตอไปเหมือนเดิม  โครงการไทยเขมแข็งทีจ่ะตองทําตอ   โดยใหยึดรายการเกาเปนหลัก  ใหอําเภอละลานที่ขอไปทําได
แคปรับราคา  ถาราคาไมเหมาะสมก็ปรับราคาลงและเปลี่ยนสถานที่  รายการสาธารณสุขอําเภอจะขอเปลี่ยนไมได  
สาธารณสุขอําเภอที่ขอไปแลว 9  แหง  10  แหง  จะเปลี่ยนไมได    งานที่ตองทําในเดอืนหนาคือ อุบัติเหตุ  ฝากทกุ
อําเภอใหมีจุดพักบริการ /  จดุตรวจ   เร่ืองบําบัดยาเสพตดิเปาหมาย 3,000 คน แตมาบาํบดัแค 100 คน ฝากทุกอําเภอ
ประสานฝายการแพทยที่จะมียอดมา 100 ราย  200 ราย  เร่ืองบริจาคโลหิตฝากทุกอําเภอดําเนนิการเตรียมเนนการ
ประสานใหมกีิจกรรมการบริจาคเพื่อใหเพยีงพอกับความตองการประชาชน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13 /2552     
- ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุมประจําเดือน ธันวาคม  2552  หรือ

สอบถามไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป   
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  12 /2552  
มติท่ีประชุม  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
มติท่ีประชุม  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

มติท่ีประชุม  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

              - เนื่องจาก สํานักงานตรวจเงินแผนดินทักทวงกระทรวงเรื่องการสงรายงานตรวจสอบพัสดุลาชาปกติจะสง     
ภายในเดือนพฤศจิกายน  แตตอนนี้ยังมีหลายอําเภอไมไดสง  แตไดตามในเอกสารแลวชวยติดตามสงโดยดวนดวย  การ
จัดทําแผนการเงินการคลังในเอกสารไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน  2552  และไดปรับแกไข  ยังมีหลายหนวยงาน
ที่ยังตองแกไข  ตอนนี้ยุทธศาสตรชัดเจนขึ้นขอใหสงภายในตนป   

-ขอมูลสงงบทดรอง  งบรายงาน  มีเร่ืองขอรับเงินเพิ่มแพทย  4 ราย  และยกเลิก  1 ราย 
-เร่ืองประเมินสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดสงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการพลเรือนตอน 2275  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2552 ไดแจงเปนเอกสารเพื่อศึกษาเปนแนวทางปฏิบัติ  สวน
ที่จะใชก็คงเปนประกาศจังหวัดเทาที่ประสานจังหวัดจะออกภายในเดือนมกราคม   แนวทางใกลเคียงกันก็คงมีความ
ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งโดยกองการเจาหนาที่ไดเชิญผูเกี่ยวของไปประชุม  วันที่ 13-15  มกราคม  2553  ความชัดเจนนาจะ
ชัดเจน  ผูประเมินทั้งการคิดเงิน  แนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ คงจะไดมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง 

 

 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 -  สรุปผลการดําเนินงานโรงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ใหเปนรายตําบล  วิเคราะหเฉลี่ยใหเปน
รายหมูบานจะมีทั้งหมดตั้งแตเร่ิมทํางานถึงวันนี้เทาไหร   แผนใหมอําเภอละ 2 คร้ัง  จะมีวิเคราะห 5 ราย :  หมูบาน  
ปหนาตองบูรณาการไปพรอมกับการบริจาคอวัยวะ และดําเนินการของหนวยบริการอื่นเพิ่มขึ้นอีก 
 

 กลุมงานประกันสุขภาพ 
 - ความครอบคลุมการมีหลักประกันของเดือนธันวาคม   ภาพรวมจังหวัดอยูที่รอยละ 99.55   ซ่ึง KPI ของป 
2553 กําหนดรอยละ 99.70  สรุปผลงานเดือนธันวาคม    อําเภอที่ผาน KPI  จะมี 11 แหง  คิดเปน 44 % ฝากทุก
อําเภอที่เหลือชวยติดตามดวย 

-การจัดสรรงบประมาณเหมาจายรายหัวลวงหนาป  2553   ซ่ึงทางนายแพทยสุวิทยแจงที่ประชุมเรื่อง
จัดสรรเงิน รายละเอียดจะคียสง “ สปช”  แลวตัวเลขจะทําเปนหนังสือแจงถึงอําเภอใหรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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ประธาน 
 -แจงเกี่ยวกับการจัดแพทยประจํา รพ.สต.  โดยมีการจัดระบบจัดการบริหารเงิน ซ่ึงมีการแยกกองทุน
ตางหากแลว 

 กลุมงานควบคุมโรค 
 - แจงสถานการณโรคที่ตองเฝาระวังการระบาดวิทยา  ขอเพิ่มเติมในชวง 7 วัน อันตราย 29 ธันวาคม  2552- 
วันที่ 4 มกราคม  2553 สําหรับ จังหวัดอุบลราชธานีในเรื่องขอมูลใหลดลงรอยละ 5  จํานวน4 คน บาดเจ็บลดลง
รอยละ 5 จากการประชุมของคณะกรรมการจังหวัด  ทานผูวาราชการจังหวัดฯ ใหรายงานตามจริง   ดานการเฝา
ระวังในสวนของสาธารณสุขที่ตองดําเนินการ  ในสวนสาธารณสุขอําเภอในสวนการเฝาระวังใหอยูเวรยามกับสวน
อําเภอ  ในเรื่องการรักษาสําหรับมีการบาดเจ็บใหทางโรงพยาบาลเตรียมวัสดุ   อุปกรณ เวชภัณฑตางๆ เนนการ
ชวยเหลือผูประสบภัยภายใน 10 นาที  
 - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงมีหนังสือส่ังการมาจากสวนกลาง  จากมหาดไทย  ใหดู
ในเรื่องซื้อ-ขาย   หามขาย  หามดื่ม  หามโฆษณา  ลด  แลก  แจก  แถม  ใหสํานักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี 
ประสานผูมีอํานาจ    กรมสรรพสามิต , กรมปกครอง , ตํารวจ , เทศบาล 

 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
 - แจงโครงการรวมผลิตทันตาภิบาลสูตําบลซึ่งเปนปที่ 2  โดยในเดือนที่ผานมาไดทําแบบสอบถามไปทุก
อําเภอเพื่อใหระบุตําบล  เปนตําบลที่จัดสรรโควตาป 2553 ในเอกสารที่แนบใหทุกอําเภอตรวจสอบในเอกสารลง
รายละเอียดในเอกสารโควตาที่จัดสรรใหลงที่ตําบลและสถานีอนามัยที่จัดสรรใหโควตาป 2553  มีเอกสารป 2552 
ใหเปรียบเทียบกันเพื่อใหรูวาตําบลไมซํ้าซอนกัน หลังจากนั้นจะนําเอาตําบลที่ทานไดตรวจสอบแลว  ใหทางสาย
ทันตกรรมไดแจงใหกลุมพนักงานทันตกรรมไดมีการโยกยายเพื่อใหเจาพนักทันตกรรมไดขอแจงยายกลับภูมิลําเนา
กอน หลังจากนั้นก็จะสรุปโควตาที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาล  , สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอทุกทานไดใหขอคิดกับโควตาหลังจากการโยกยาย  หลังจากการสรุปแลวก็สงโควตาการจัดสรร
ระดับตําบลใหทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเพื่อประกาศรับนักศึกษาในลําดับถัดไป  ขอมติที่ประชุมที่จะให
โควตานี้เพื่อใหทันตสาธารณสุขโดยมีการโยกยายกอนที่จะสงโควตาให วสส. ไดจัดสรรโดยใชวิธีเดิม 
 - โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี  เปนโปรแกรม Update ขึ้นขอให Upload โปรแกรมได 
 -สรุปผลการใหบริการป 2552 ตามเอกสารแนบ 

ประธาน 
 - แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาแพทยรวมกองทุนเพื่อทําการรักษารากฟน  ซ่ึงจะตองมีแพทยเฉพาะทางทํา
การรักษา  โดยใหทุกอําเภอหาขอมูลผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับโรคนี้ 

 นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
 -แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ  ซ่ึงจะเริ่มฉีดวันที่ 11 มกราคม 2553  โดยใหเอกชนฉีด
เงื่อนไขฉีดใหกับเจาหนาที่ดานหนาที่สัมผัสใกลชิด  หญิงตั้งครรภ 3 เดือนขึ้นไป / อวนเกิน 100 กิโลกรัม ขึ้นไป 
BMI เกิน 35    ผูพิการชวยเหลือตัวเองไมได  โรคเร้ือรัง  ใหสถานพยาบาลคือโรงพยาบาล      กระทรวงสาธารณสุข
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แจงวาถาเปดแลวโดยใชใหหมดภายใน 1 วัน  ถาใน สอ.ใหฉีดเฉพาะวันที่มีแพทยมาดวย  โดยผูที่สมัครใจจะฉีด
จะตองเซ็นตยินยอม 
 

 กลุมงานสนับสนุนและบริการ 
 - วันที่ 6 มกราคม  2553  เปนวันประกวด อสม ระดับจังหวัดทุกโซนไดคัดเลือกพรอมที่จะสงแลวตาม
รายละเอียดที่สงและแจงใหกอนหนานี้  ซ่ึงจะไปประกวดระดับเขตและระดับภาคที่ขอนแกนในวันที่ 27-28 
มกราคม  2553  ซ่ึงมีชวงเตรียมตัวประมาณ 20 วัน ซ่ึงไดเซตไวแลววามีผาปูชนะ  จะจัดนําเสนอใหกรรมการได
ซักถามเพื่อลดความตื่นเตนและไดเสนอแนะดวยกอนที่จะไป 1 สัปดาห 
 - นายแพทยสํานักงานสาธารสุขไดเห็นชอบใหจัดซื้อวารสารหมออนามัย  วารสารสาสุขศาลาใหกับทุก 
PCU หรือสถานีอนามัยสงเสริมใหมีจุดในการติดตอเครือขายของหมออนามัยและสุขศาลาทางกลุมงานก็จะติดตอ
การรับเอกสารวาไดจัดสงไปทุกที่ตามที่อยูหรือไดรับทุกเลมตามที่สมัครไวเพื่อประเมินการรับ 
 -หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดรานกาชาด  ซ่ึงก็เชิญชวนผูบริหารทุกทานไปเยี่ยมชมศูนย
วิชาการไดมารวมตรงนี้  วันที่ 1 มกราคม  2553  กระทรวงสาธารณสุขไดคัดเลือกนางงามสงไป  ตอนนี้คัดเลือก 1 
ใน 10 และพี่เล้ียงคิดวานาจะไมเกิน 1 ใน 3  ฝากแรงเชียรผูบริหารทุกทาน ถาไดไปเชียรก็มอบดอกไมใหดวย 
 - การจัดสรรโบนัส ผังการจัดสรรไดสงไปทุกอําเภอแลว 

 ประธาน 
 -มอบใหกลุมงานสนับสนุนบริการวิเคราะหเกี่ยวกับการประกวด อสม. ระดับชาติ 

 กลุมงานบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 - เร่ืองการเตรียมความพรอมทางดานการแพทยในชวงปใหม  ตัวหนังสือไดสําเนาสงใหทุกอําเภอ ทุก
โรงพยาบาลแลว ประเด็นที่จะสรุปการสั่งการของกระทรวงอยู 2 ประเด็น  การเตรียมความพรอมของทีมแพทย  
พยาบาลในโรงพยาบาล ที่อยูที่ ER  / OR / ICU รวมทั้งหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน  ระดับ ALS ในสวนของ
สาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยก็เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมดานการแพทยในหนวยของ  BOS และ FR 
 
 -การสงขอมูลอุบัติเหตุและการรายงานผลใหการรักษาผูปวยอุบัติเหตุของจังหวัดอุบลราชธานีให
โรงพยาบาลสรุปสงทุกวันๆ ละ 1คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดวันก็จะสิ้นสุดในชวงเวรดึกของวันถัดไปทางเวปไซดของ 
EMS  ขอมูลก็จะถูกรวบรวมและแปรผล ชวงเชาก็จะ SMS ใหผูบริหารและนําเขาที่ประชุมจังหวัดตอไป 
 

 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 -โครงการ  To  Be  Number  One  การเสด็จของฟาหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จวันที่ 
25 กุมภาพันธ  2553   
 - วันที่ 21 มกราคม 2553  กองงานสวนหนาโครงการ To  Be Number One จะมาเตรียมสถานที่ ทานจะ
เสด็จที่บริษัทเอส  เอส การสุรา และวิลัยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  และทรงคอนเสริตที่โรงเรียนนารีนุกูล 
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 - การประกวดระดับภาควันที่ 10  กุมภาพันธ  2553  ที่จังหวัดขอนแกนซึ่งทีม สต.สจ ที่อําเภอสวางวีระวงศ
เพื่อรักษามาตรฐานตอเพราะปที่แลวไดอันดับ  3 ของประเทศ สวนของโรงเรียน  โรงเรียนปทุมพิทยากรซึ่งผาน
ระดับภาคปที่แลวแตจะสงระดับประเทศตอไป  สวนชุมชนนี้คณะกรรมการสนใจที่บานทาลงที่อําเภอโขงเจียมซึ่ง
เปนพื้นที่ปลอดยาเสพติดเพราะอยูติดชายแดนโขงเจียม  ทางมหาดไทยใหขอมูลมาคงตองไปดูอีกครั้งหนึ่ง  คงจะ
ขอความรวมมือจากทั้ง 3 อําเภอทีไดเรียนมาคือ อําเภอสวางวีระวงศ  อําเภอเมือง  อําเภอโขงเจียม โดยกลุมงาน
การแพทยจะประสานไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการลงพื้นที่ 
 -โครงการบูรณาการสุขภาพจิตโดยเครือขายสูชุมชน ป 2553 ซ่ึงตรงนี้ไดรับการสนับสนุนจากกศูนย
สุขภาพจิตที่ 7 ใหอําเภอละ 3,500 บาท การดําเนินการเรื่องการไขปญหาปองกันหรือสงเสริมดานสุขภาพจิตและ
อําเภอตองเขียนโครงการมาซึ่งดําเนินการใน 1 ตําบลตองดําเนินการภายในเดือนมกราคม 2553  เขียนโครงการขอ
งบไดเลยเพราะงบมาตั้งที่ศูนยแลว ในเรื่องนี้รายละเอียดไดช้ีแจงกับผูรับผิดชอบไปแลวสวนหนึ่ง 
 - เร่ืองเลนสตาเทียมคุณหมอศุภชัยโรงพยาบาลพระมงกุฎไดตกลงกับคุณหมอเจริญโรงพยาบาลวารินชํา
ราบวาจะทําปลายเดือนกุมภาพันธหรือตนเดือนมีนาคม  ตอนนี้ยังไมทราบแตทีขอความรวมมือกับทุกอําเภอคือมี
รายช่ืออยูในมือแลวที่ยังไมไดรับการผาตัดในรอบแรก 122 คน คงจะเวียนรายชื่อเดิมใหไปสํารวจดูวาเคาจะใส
เลนสตาเทียมหรือเปลา สวนหนึ่งก็จะใหสํารวจเพิ่มมีใครที่สนใจจะใสแกวตาเทียม 

 ประธาน 
 -แจงวาวันที่ 22  มกราคม  2553 จะมีหนวยเคล่ือนที่ผาตัดดวยเลเซอรมาที่อําเภอโขงเจียม  ซ่ึงมีผูปวยที่
ตรวจคัดกรองจอประสาทตาไวแลว  โดยจะประสานไวเบื้องตนใหทุกอําเภอวามีอําเภอใดบางที่ตองไปโขงเจียม
โดยมีรถเลเซอรจากเดนมารคมาที่จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีผูปวยจํานวน 170คน / 2 วัน  โดยใหทุกอําเภอนําสง
ดูแลผูปวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ระเบียบวาระอื่น ๆ 
มติท่ีประชุม  ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา  17.30 น. 
   
     ลงชื่อ นางศรีสมบูรณ โคตรไพแสน ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
     ลงชื่อ  นายสุทธิพงษ ภาคทอง  ผูรับรองรายงานการประชุม 


