รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว(คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เริ่มประชุม
เวลา 13.30น.
ผู้มาประชุม
1. นพ.สุภาพ สาราญวงษ์
2. นายสมาน ฤทธิ์กาลัง
3. นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน
4. ทพ.อตินาต รรมรัชสุนทร
5. นางจิราภรณ์ นครศรี
6. นายสุกิจ ศรีวงษ์ชัย
7. นางเพ็ญณัฏฐา ตาปราบ
8. นางพรหมพร สมจันทร์
9. นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง
10. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์
11. นางนิตยา ทองประเสริฐ
12. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น
13. นายเอกดนัย ทองมูล
14. นายสถาพร ป้อมสุวรรณ
15. นางอภิษฎา อัครกิตติศักดิ์
16. นางสิริพร ศัลย์วิเศษ
17. นายสาคิด ปัญญายิ่ง
18. นายสัญญา เต็งชัยภูมิ
19. นางสาวลมัย เลาประเสริฐสุข
20. นางนงค์ลักษณ์ ราชโสม
21. นางจรัสศรี สร้อยคา
22. นางดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม
23. นางสาวสุกัญญา กระพันธ์เซียง
24. นายเกรียงศักดิ์ พิไลพันธ์
25. พ.จ.อ.องอาจ สุโข
26. นางเพ็ญประภา ปัญญายิ่ง
27. นายชานาญ ครองโชค
28. นางทิพารัตน์ คงนาวัง
29. นายเชาวลิต มิตรชื่น
30. นางจันทิมา แก้งคา
31. ทพ.นวัทธร เพชรกูล
32. นางสาวณัฐริกา ศรีสงวน
33. นางสาววรวรรณ สืบนุการวัฒนา
34. นางเจนสุดา พรมมาบุญ
35. นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สาธารณสุขอาเภอภูเขียว
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอภูเขียว
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้างานควบคุม/ป้องการการติดเชื้อ
หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพชร
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมูลกระบือ
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดยม
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแซง
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลาด
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดจอก
แทน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโอโล
รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวพรม
รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านธาตุ
รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกวางโจน
รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอน
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัวพักเกวียน
รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลภูดิน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ทันตแพทย์ปฎิบัติการ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
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ผู้ไม่มาประชุม
1. พญ.นฤมล บาเพ็ญเกียรติกุล
2. นพ.นิวัฒน์ ขจัดพาล
3. นพ.ฉัตรชัย งานไว
4. นายชูเกียรติ เซี่ยงฉิน
5. นางจุรีรัตน์ รัตนปัญญา
6. นายปรเมษฐ แควภูเขียว
7. นางปรารถนา ทองใบใหญ่
8. นายอะที อองจาปา
9. นางณฐพร ชัยพรมเขียว
10. นางอรุณี จันทร์แสง
11. นางวราภรณ์ สระประทุม
12. นางเยี่ยมรัตน์ จักรโนวรรณ
13. นางพุธวรรณ ยมศิริ
14. นายเกรียงไกร ตะเกียงพล
15. นางประทุมทิพย์ โชคคุณ
16. นายฐิติพงศ์ อ่าศรี

นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช
หัวหน้างานเอดส์/โรคติดต่อ ฯ
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล
รักษาการผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนเสลา
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแดงสว่าง
เภสัชกร ชานาญการ

ก่อนเข้าวาระการประชุม
1. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอผลงาน งาน HACC Forum นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 13
ประจาปี 2562 “Enhancing Trust in Healthcare”วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
1.1 ประเภท Poster presentation (PCT/PTC/นวัตกรรม/ระบบงาน) ได้แก่ นายฐิติพงศ์ อ่าศรี
เภสัชกรชานาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนฯ เรื่อง การทดสอบความถูกต้องของขั้นตอนปลอดเชื้อด้วยการจาลอง
กรรมวิธี
1.2 ประเภท Oral presentation(วิจัย/R2R) ได้แก่ นายฆนรุจ โชคเหมาะ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
งานวิสัญญีพยาบาล เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจหลัง
ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย
2. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ซึ่งได้
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus จากกรมอนามัย (ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ระยะเวลารับรอง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564
3. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านการคัดเลือกการเสนอผลงานเด่นการพัฒนาระบบการเงินการ
คลัง เขตสุขภาพที่ 9 (Bright Spot season 2: Change NODE) ในชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริการและการเงินการ
คลัง แบบ “ยืนหยัด ยั่งยืน อย่างยอดเยี่ยม (7ย)” ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 8 NODE ในระเขตสุขภาพที่ 9
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การบริหารจัดการด้านการเงิน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเน้นย้าเรื่องที่มักพบเห็นการกระทาที่อาจมีปัญหา เช่น
รถยนต์ของทางราชการ, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน, การจัดประชุมสัมมนา, การจัดซื้อจัดจ้าง
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1.2 วันหยุดที่สาคัญเดือนธันวาคม วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พระราชพิธีวันพ่อ และวันที่ 12 ธันวาคม
2562 พระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
1.3 จิตอาสา 904 วปร. เปลี่ยนชื่อเป็น จิตอาสาพระราชทาน ..คาสาคัญ เราทาดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.4 ขอให้คัดกรองผู้พิการที่ต้องการขาเทียม โดยนักกายภาพบาบัด ส่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อรับการทาขาเทียมพระราชทาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2563
1.5 มาตรการกาจัดโรคหัด (เป้าหมายอัตราป่วยไม่เกิน 1/ประชากรล้านคน) เริ่ม 14 พฤศจิกายน 2562
1) รักษาความครอบคลุมวัคซีน MR,MMRมากว่า95%
2) เฝ้าระวังและระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ
3) ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคหัดที่มีประสิทธิภาพ
1.6 เตรียมรับอุบัติเหตุจราจรทางบก ในช่วง 7 วันอันตราย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
1.8 RDU ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเราติดเรื่องการใช้ยาในไข้หวัด ถ้าผ่านเราจะผ่านขั้น 3
แต่ตอนนี้เรายังไม่ผ่านขั้น 2
1.9 การตรวจราชการ ในส่วน Agenda Base มีเรื่อง ราชทัณฑ์ปันสุข และกัญชาทางการแพทย์ด้วย
1.10 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เดือน ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

มิถุนายน 2562
ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จานวน 15 แห่ง)

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล
งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

ServBed

CapacityGroup

Cr

Qr

Cash

NWC

Ni+depreciation

Liquid Index
Status Index
Survival Index
Risk Scoring

1.11 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาเดือน ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
เงินบารุงคงเหลือ
(หักหนี้แล้ว)

179

รพช.M2>100

1.26

1.15

0.77

35,758,474.53

45,675,411.20

2 0 0 2

-32,477,564.91

1.12 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน พฤศจิกายน 2562 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่าง
วันที่ ๑ มกราคม – 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จานวน 2,621 ราย พบในอาเภอภูเขียว จานวน 257
ราย อัตราป่วย 230.28 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๑๑๖,๔๖๒ ราย
อัตราป่วย ๑๗๖.๓๐ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต ๑๒๕ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 3 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 15 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม ที่ประชุมได้ทาการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา
3.1.1 ขอพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA)
ปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ไฟล์นาเสนอ 1)
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย(มหัศจรรย์ 1000 วัน)
2. โครงการพัฒนาความรอบรูด้านสุขภาพของประชากร
3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ)

50,000

60,000

10,000
40,000

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช
13. โครงการTO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
14. โครงการขับเคลือ่ นการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอาเภอภูเขียว ประจาปี 2563
15. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความ
เสี่ยง(ITA)
16. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ(PMQA
17. โครงการ รพ.สต.ติดดาว

งบ 5 บาท
50,000
50,000

18. โครงการ Happy MOPH กระทรวง
19. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
20. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

5,000
32,000
20,000

100,000

21. โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการผู้ป่วย
ประกันสังคม E-Claim ทันตกรรม, ประกันสังคม พรบ.
ผู้ประสบภัยจากรถ
22. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

40,000

100,000
สสจ.

4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
(EOC)
5. โครงการอาชีวอนามัย/ข้อมูลสารเคมีในเกษตรกร
6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ/อาหารปลอดภัย
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
9. โครงการรู้เร็วรูท้ ันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ (stroke alert,
Hart alert)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา NCD

100,000

11. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรค
อุบัติซ้า

50,000

75,000
55,000
งบ สสจ.
งบ สสจ.
50,000

100,000

ที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 22 โครงการ และดาเนินตามขั้นตอนเพื่อลงสู่การปฏิบัติ
3.1.2 กองทุนเบาหวานและความดันโลหิตสูง นาเสนอ (ไฟล์นาเสนอ 2)
ที่ประชุม เห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณตาม KPI
3.1.3 หารือเรื่องเครื่องตรวจ PAP (HBV DNA)
ที่ประชุม เห็นชอบ และให้รอดูผลการศึกษาทีโ่ รงพยาบาลสุรินทร์ก่อน
3.2 เรื่องอนุมัติ -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน -ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ.ภูเขียว/ทีม/กลุ่มงาน
5.1 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
5.1.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการส่งปรึกษากายภาพบาบัด กรณีผู้ป่วยนอก
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
5.1.2 แจ้งแนวทางการเบิกอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยเดิน
(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
5.1.3 ขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์มการยืมเพื่อใช้สื่อสารยืมอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม
Thai COC เพื่อประโยชน์ 1. ให้ รพ.สต. เจ้าของพื้นที่ทราบในการประสานยืมอุปกรณ์ 2.ทีมสหวิชาชีพจะได้มีข้อมูล
ในการเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ประกอบการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วย
5.1.4 แจ้งแผนการให้บริการกายภาพบาบัดในชุมชน
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
5.1.5 สรุปการสารวจข้อมูลคนพิการขาขาด อ.ภูเขียว ที่เตรียมเข้ารับบริการขาเทียมพระราชทาน
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
5.1.6 ส่งรายชื่อคนพิการรายใหม่ ปี งบ 2562 ส่งในเมล์แต่ละ รพ.สต.

๕
ที่ประชุม รับทราบ
5.2 กลุ่มงานเภสัชกรรม
ขอแจ้งเรื่องปรับเปลี่ยนวิธีการส่งใบเบิกยา โดยตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ทาการส่งใบเบิก
มาทาง Email : stockpk2563@gmail.com คลังจะจัดยาตามใบเบิกที่ส่งเมล์มา และจะจ่ายยาให้ตามวันเวลาที่
กาหนด แต่ถ้า รพ.สต. ใดส่งล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กาหนด ก็จะได้รับยาล่าช้าไปอีก 1 สัปดาห์ (เนื่องจากที่ผ่านมา ใบ
เบิกมาถึงคลังล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กาหนด )
ข้อเสนอแนะ : กรณีเบิกยาที่ต้องแช่เย็น ขอให้เตรียมกระติกน้าแข็งและ ice pack มาด้วย เพราะที่ผ่านมา มีปัญหา
รพ.สต. บางแห่งเบิกยาแช่เย็น แล้วไม่นากลับไปทันที (ฝากไว้ก่อน) แล้วลืม พอถึงเดือนหน้าก็เบิกยาเย็นรายการเดิม
มาซ้าอีกรอบ
ตารางการเบิกจ่ายยา ปีงบประมาณ 2563
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

วันทีส่ ่งใบเบิก
2 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
4 ธันวาคม 2562
3 มกราคม 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
6 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563
1 พฤษภาคม 2563
5 มิถุนายน 2563
3 กรกฎาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
4 กันยายน 2563

วันที่รับยา
15 ตุลาคม 2562
11 พฤศจิกายน 2562
16 ธันวาคม 2562
13 มกราคม 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
16 มีนาคม 2563
10 เมษายน 2563
11 พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563
13 กรกฎาคม 2563
17 สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2563

*หมายเหตุ: ตรวจสอบเวชภัณฑ์คงคลังประจาปี 2563 วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 (งดการเบิกจ่ายยา)
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ที่ประชุม รับทราบ
5.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 จานวน 69 คน โดยเกียรติ
บัตรจะส่งมอบให้ในภายหลัง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 13 เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 16.30น.

(นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
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