รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 20/2561
วันอังคาร 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************
ผูมาประชุม
1. นายแพทยสุภโชค เวชภัณฑเภสัช
2. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
3. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
4. นางดารารัตน โหวงศ
5. นายมานัชย เวชบุญ
6. นางลอองจันทร คําภิรานนท
7. นางจามจุรี สมบัติวงษ
8. นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
9. นายอิทธิวัฒน ภูรภิ ูษิต
10. ภก.สานิษ ศิริปน
11. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
12. นายนพดล ทาทิตย
13. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
14. นายพิชิตชัย เชิดชู
15. นางสาวนุชรี บวงสวง
16. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางภัทรา ผาแกว
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายปยะณัฐ วิเชียร

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน) หัวหนากลุมงานนิติการ
(แทน) หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประชุมเวลา 10.00 น.
นายแพทยสุภโชค เวชภัณฑเภสัช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม กลาว
เปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วัตถุประสงคของการประชุมครั้งนี้ เปนการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
PA และตัวชี้วัดตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
1.2 PA หัวหนากลุมงาน ใหใชตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ หากกลุมใดไมมีตัวชี้วัด เชน กลุม
บริหาร ใหใช Digital Tranformation ใหมอบหมายกลุมงานรับผิดชอบ KPI 35 ตัวชี้วดั
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2561 วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 เรื่องจากกลุมงาน
3.1.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
 รายงานความกาวหนา Web KPI
-รอกระทรวงดําเนินการสราง KPI Template ลงใน Web KPI จึงจะสามารถดําเนินการตอได
-ขอความรวมมือใหทุกกลุมงานสง KPI Template ยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัด ภายในวันศุกร
ที่ 23 พ.ย.61 (24 ตัวชี้วัด)
นพ.สสจ. : ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรก ธ.ค.61
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1.1 เรื่องจาก รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
1.1.1 รองอรรัตน จันทรเพ็ญ
มติที่ประชุม
ไมมี
1.1.2 รองไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
-Bike อุนไอรัก ใหคณะทํางานทุกคณะในคําสั่ง ประชุมหารือกันแลวไปนําเสนอในที่
ประชุมใหญ สรุปประชุมไมเกินวันที่ 2 ธ.ค.61 นพ.สสจ.นําเสนอเรื่อง การบริการทางการแพทย ใหจัดกิจกรรมตั้ง
ขบวนภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด ไมตองไปจัดบริเวณถนน ใครจะปนตองไปลงทะเบียนที่ศาลากลาง หรือ
ลงทะเบียนทางไลนอุนไอรัก สระแกวไดโควตา 3500 คน (แจกเสื้อ Bike อุนไอรักฟรี)
รองดารารัตน : ใหหัวหนาสวนราชการรวมปนเพื่อเก็บภาพ ใครที่สมัครโดยไมปนใหอยูทายๆขบวน
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.1.3 รองดารารัตน โหวงศ
-ผวจ. ไดเปลี่ยนคําสั่งจากคณะบริหารจัดการตลาดโรงเกลือเปน คณะกรรมการบริหาร
จัดการพื้นทีช่ ายแดน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ review คําสั่ง เนน 4 อําเภอชายแดน ใหกลุมงานคร. รางคําสั่ง และ
จะประชุมหารือกลุมงานที่เกี่ยวของอีกครั้ง เชน ทองถิ่นทําเรื่องกฎระเบียบ ขอบัญญัติ เนนการแพทยและ
สาธารณสุขพื้นที่บริเวณชายแดน ผวจ.จะพาไปทําแผนยุทธศาสตรชายแดน พยส.ประสานเรื่องงบพัฒนาจังหวัด
อนามัยสิ่งแวดลอมเรื่อง สิ่งแวดลอมและขยะ ประกันสุขภาพเรื่อง แรงงาน หลักประกัน คุณภาพเรื่อง friendly
service ควบคุมโรคเรื่อง การควบคุมโรคระหวางประเทศ เปนตน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA และตัวชี้วัดตรวจราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ
ประเด็น
ที่
1 (PA) อัตราสวนการตายมารดา
2

คาเปาหมายป 62

ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ไมเกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ

-ป 61
41.1 ตอแสนการเกิด
มีชีพ (แมตาย 2 ราย)

-เปาป 62 จ.สระแกว ตองไมมีแมตาย

(PA) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ

รอยละ 90

เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม/สงตอ
เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA 4I

รอยละ 20
รอยละ 90
รอยละ 60

-กลุมสงเสริมลงตรวจ
เยี่ยมพื้นที่เรื่องพัฒนา
การเด็ก 2 อําเภอ คือ
เมือง (15 พ.ย.) และ
วังน้ําเย็น (19 พ.ย.)
พบประเด็นปญหา และ
มีแผนพัฒนา (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบทาย)
-มีแผนลงตรวจเยี่ยมอีก
3 อําเภอ ไดแก วัฒนา
(20พ.ย.) คลองหาด
(23พ.ย.) และเขาฉกรรจ
(26พ.ย.)

1.ยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก
-แนวทางการขับเคลื่อน ประชุมสสอ.
จัดทําขอสั่งการ ใหมผี ูดูแลเด็ก
รายรพ.สต. ใครดูแลหมูใดตองติดตาม
เด็กใหกินยาทุกคน กินแลวใหถายรูป
สงไลน
2.สนามเด็กเลน
-ทําใหเกิด model ของจังหวัด
สระแกว อาจจะเชิญ ผอ.รร.วังสมบูรณ
มาเปนวิทยากรหลักกอน หรืออาจไป
ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนวัดบานมะเกลือ
จ.นครสวรรค
-งบจังหวัดเรียงไวตนๆ อยูในงบ
35 ลาน ตองทํา mapping ให
กระจายทั่วถึง งบคนละกอนกับ
ทองถิ่น บริหารจัดการไมใหซา้ํ ซอนกัน
-รพ.สต.มีหนาที่หลักคือ screening
ไมใช treat ปญหาคือ screening ชา

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สงเสริมสุขภาพ

ลําดับ
ประเด็น
ที่
3 (ตก) รอยละของตําบลที่มีระบบ LTC ผานเกณฑ

คาเปาหมายป 62
รอยละ 70

4

(ตก) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป

ไมเกิน 38 ตอพัน

5

(PA) รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่มี
คุณภาพ (พชอ.)
(PA) รอยละคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)
(PA) ระดับความสําเร็จของสวนราชการใน สป.ที่ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผานเกณฑกําหนด

รอยละ 60

6
7

สะสมรอยละ 36
สสจ. รอยละ 70 /
สสอ. รอยละ 40

ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

-สรุปผลการนิเทศติดตาม -ใหรายงานประเด็นการเบิกจาย
การจัดบริการดูแล
LTC เขาที่ประชุม คปสจ.
ผูสูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง
แบบ One page
ของคณะอนุกรรมการ
LTC ระดับตําบลป 62
(ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
-วันที่ 27 พ.ย. สมัชชา
ผูสูงอายุจ.สระแกว
ณ ม.บูรพา
-วันที่ 29-30 พ.ย.
อบรม Geriatric
Syndrome ณ รพร.สก.
-วันที่ 27 พ.ย. สสจ.
และศูนยอนามัยที่ 6 จะ
ประเมินมาตรฐานอําเภอ
อนามัยเจริญพันธุที่
ตาพระยา
ผลงานป 61 รอยละ
100
-จัดตั้งแลว 4 ทีม (อ.เมือง
3 ทีม/อ.อรัญ1 ทีม)
ผลงานป 61
ระดับ 5
สสจ. รอยละ 100
สสอ. รอยละ 100

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สงเสริมสุขภาพ

คุณภาพ

ลําดับ
ประเด็น
ที่
8 (PA) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

คาเปาหมายป 62
รพศ./รพท./รพ.กรม
100% / รพช.90%

9

(PA) รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว

สะสมรอยละ 60

10

(ตก) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

11

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital

-ระดับดีมากรอยละ 40
-ระดับดีมาก Plus
อยางนอย 1 แหง

12

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)

ขั้น 1>95% /
ขั้น 2>80%
ขั้น 3 วัฒนา อรัญ

ผลการดําเนินงาน
-อยากใหผูบริหารลงเยีย่ ม
เสริมพลังที่ รพ.อรัญฯ
เพื่อกระตุนใหมีแพทยเขา
มารวมกระบวนการ HA
- (รพ.สต.ระดับ 5 ดาว ป
60 จํานวน 29 แหง และ
ป 61 จํานวน 48 แหง
รวม 77 แหง) คิดเปน
รอยละ 71.30
-ไดจัดทําโครงสรางคําสั่ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสงตอเรียบรอยแลว

ขอเสนอแนะ
-ใหทํา Timeline ที่จะ acc รายรพ.
เขาที่ประชุมคปสจ. (One page)

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

-

-วันที่ 11 ธ.ค. ประชุมคณะกรรมการ
set กําหนดการใหชัดเจน
ชวงเชา ประชุมทีมอํานวยการ
ชวงบาย ผูบริหารมอบนโยบายแลว
แบงกลุม ประชุมเสร็จใหสรุปใหฟง
ใหเวียนรางคําสั่งคณะกรรมการ และ
ทําหนังสือเชิญประชุมเนิ่นๆ เพื่อ
ผูบริหารจะไดบริหารจัดการเวลา
ลวงหนา
-ทุกแหงผานพื้นฐานแลว -รพ.วังสมบูรณ โรงอาหารอาจจะให อนามัย
ใหสงประเมินตนเองขึ้นมา outsource ดําเนินการ แตจังหวัด
สิ่งแวดลอม
ภายในวันที่ 23 พ.ย. และ ควบคุมมาตรฐาน ใหทําสไลดเขาที่
ศูนยอนามัยจะลงมาพูดคุย ประชุม คปสจ.
กับจังหวัดเรื่องเกณฑ
ตางๆ กอนที่จะลงประเมิน
-สั่งการใหทุกรพ. ทุก
คุมครองฯ
CUP คิดปญหาและแนว
ทางแกไขปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาสงภายในเดือน พย.

ลําดับ
ประเด็น
ที่
13 (PA) รอยละของโรงพยาบาลที่มรี ะบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ
อยางบูรณาการ (AMR)

คาเปาหมายป 62
ระดับ
intermediate>20%

14

(ตก) บุหรี่

3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่

15

(PA) อัตราความสําเร็จการรักษาผูป วยวัณโรครายใหม

≥85%

16

(ตก) รอยละของจังหวัดมีศูนย EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงาน รอยละ 100
ไดจริง

ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

-เปาหมาย คือ รพร. และ
รพ.อรัญ ไดทําหนังสือแจง
ใหทั้ง 2 รพ. วิเคราะห
ปญหาและแผนพัฒนาในป
62 สงใหจังหวัด
-เปาหมายของสระแกว
คือ อสม.1 คน เชิญชวน
คนสูบบุหรีใ่ หเลิกบุหรี่
5 คน (สระแกว 50,000
คน) จะดําเนินการ ชวง
ธ.ค.61 ถึง พ.ค.62
-เปาป 62 จังหวัด
-ใหแบงปนเปารายอําเภอทั้ง 7 กลุม
สระแกว 877 ราย ไตร และนําขอมูลเขาที่ประชุม คปสจ.
มาสแรกลงทะเบียนแลว -จนท.ตอง x-rays ทุกคน
97 ราย วังสมบูรณ 0
ราย
-อบจ.จะมอบเครื่องตรวจ
ไขเลือดออก วันที่ 22
พ.ย. เชิญผูบริหารรับมอบ
หลักเกณฑการเปด EOC
ระดับอําเภอ
1.กรณีเกิดโรคระบาดตาม
พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.
2558
2.สาธารณภัยที่รุนแรง
และตอเนื่อง
3.ปญหาหรือเหตุการณ
สําคัญเรงดวน

กลุมงานที่
รับผิดชอบ

ควบคุม
โรคติดตอ

ลําดับ
ที่

ประเด็น

คาเปาหมายป 62

17

(PA) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

รอยละ 70

18

(PA) จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข

อยางนอย 1 แหง

19

(PA) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7

≤ รอยละ 4

ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

กลุมงานที่
รับผิดชอบ

ระดับจังหวัด
-โรคระบาดสาธารณภัย
หรือเหตุการณสําคัญที่
สงผลกระทบรุนแรงตั้งแต
2อําเภอขึ้นไป
-ปรับปรุงขอมูลในระบบ
ทรัพยฯ
HROPS
-สงรายงานการใช
ตําแหนงวางใหเขตสุขภาพ
เพื่อเตรียมจัดทําแผน
บริหารตําแหนงวางของ
เขตสุขภาพ
-แจงทุกหนวยงาน
ประเมิน Happinometer
และ HPI ติดตามทุก
สัปดาห
-แผนจัดอบรมนักสรางสุข
ภายใน ธ.ค.61
-เปาหมายการพัฒนา
-ตองตรวจสอบขอมูลแผนเงินบํารุงกับ ประกันสุขภาพ
ระบบบริหารการเงินการ planfin ใหตรงกัน
คลังของหนวยบริการ
ป 2562 (ดังรายละเอียด
แนบ)

ลําดับ
ประเด็น
ที่
20 (ตก) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจวินิจฉัย
รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือก
21

(ตก) รอยละของหนวยงานในสังกัด กสธ. ผานเกณฑการประเมิน
ITA

22

(ตก) ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัด สป. มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับ
จังหวัด

คาเปาหมายป 62
รอยละ 18.5

รอยละ 90

ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

รอยละ 26.39
ปญหาที่พบคือ ผูปวยรับ
การรักษาเฉพาะทาง/
เจาหนาที่ไมเพียงพอ/
ยาสุมนไพรไมเพียงพอ
ภาพรวมผาน แตมไี มผาน
3 รพ. ไดแก รพ.วังน้ําเย็น
คลองหาด และตาพระยา
มีปญหาเรื่องขาด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน/
เขาใจประเด็นคําถาม
คลาดเคลื่อน
วันที่ 27-28 พ.ย.
ประชุมรับฟงแนวทางการ
ดําเนินงาน ITA ป 62
รอเกณฑการประเมิน
จะประชุมวันที่ 21-23
พ.ย.61

-

-สรุปเขาที่ประชุม คปสจ.

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
แพทยแผนไทย

ตรวจสอบ
ภายในฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ไมมี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
6.1.1 จังหวัดสระแกวเชิญชวนเขารวมกิจกรรมปนจักรยาน อุนไอรัก คลายความหนาว
จังหวัดสระแกว วันที่ 9 ธ.ค.61 มีกิจกรรม ปลูกตนรวงผึ้ง 10 ตน ณ ศาลหลักเมือง/ปอนหญากระบือทรงเลี้ยง และ
ทํานาโยน ณ รร.กาสรกสิวิทย จุดเริ่มตนปน ตั้งแตศาลากลางจังหวัดสระแกว ถึง รร.กาสรกสิวิทย แลววนกลับเสนทาง
เดิม ระยะทาง 29 กม.
6.1.2 โครงการผลิตนักบริบาลชุมชน ตําบลละ 2 คน เพื่อดูแลผูปวยสูงอายุติดบานติดเตียง
เริ่มจางได 1 เม.ย.62 สธ.สรรหารวมกับพม. และ สธ.ดูเรื่องหลักสูตร/การอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
6.2.1 (ราง) ปฏิทินการดําเนินงาน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.2 เรื่องนําเขาที่ประชุม คปสจ.
-พยส. : คืนขอมูลตัวชี้วัด/ติดตามแผน/ปฏิทินการดําเนินงาน/คปสอ.ติดดาว
-ประกัน : Risk score
-คร. : เสนอเปา TB แยก 7 กลุม รายอําเภอ
-สงเสริม : การเบิกจาย lTC/ยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก/ปนอุนไอรัก
6.2.3 การคืนขอมูล ในวาระสืบเนื่อง ใหกลุมพยส.รวบรวมสไลด และกลุมงานนําเสนอเรื่องละ
ไมเกิน 3 สไลด
6.2.4 การนําเสนอ One page ไดแก นิติกร เรื่องระเบียบการบริจาค / อนามัยสิ่งแวดลอม
เรื่อง G&C / คุณภาพเรื่อง HA / คร.เรื่อง TB /ประกันเรื่อง risk score / สงเสริมเรื่องLTC
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 กลุมงานนิติการ
-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริจาคจะตองมีคณะกรรมการฯ และตองปฏิบัติตาม
ระเบียบดวย เงินบริจาคสามารถนําไปลดหยอนภาษีได แตถาบริจาคเปนสิง่ ของลดหยอนภาษีไมได
นพ.สสจ. : ใหกลุมนิติการ สรุปเรื่องระเบียบการบริจาค นําเสนอในที่ประชุม คปสจ. 5 นาที
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
-จัดพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหัวหนากลุมงาน ในที่ประชุมหัวหนากลุมงาน
ครั้งตอไป โดยใหรองนพ.สสจ. และ หัวหนากลุม สงรายชื่อตัวชี้วัดไมนอยกวา 5 ตัว ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดรวม
3 ตัวชี้วัด ไดแก คปสอ.ติดดาว/ องคกรแหงความสุข/ วิจัย และตัวชี้วัดที่หนางานอีก 2 ตัว
มติที่ประชุม รับทราบ
******************************
ปดประชุม เวลา 12.10 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

