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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี 
ประจําเดือน ธันวาคม  ครั้งท่ี 13 / 2561 วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 –  16.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูมาประชุม  

1. นายแพทยวัฒนา โรจนวิจิตรกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นายแพทยประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. นางธนสรณ ศรีใชประวัติ   รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดนนทบรุี (รอง 3)   
4. เภสัชกรวิวัติ สุขลิ้ม    รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี (รอง 4) 
5. นายแพทยวชิัย รัตนภัณฑพานิชย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

6. นายแพทยชูศักดิ์ วรงคชยกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ 
7. นายแพทยประพุทธ ลีลาพฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
8. นายแพทยอนุกูล เอกกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด 
9. แพทยหญิงมาลี สิริสุนทรานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย 
10. นายแพทยกวิตม ซ่ือม่ัน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 

11. นายแพทยปยะพัชร เสถียรพูล  แทนผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 

12. นางสมจิตร ทองแยม   แทนผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

13. นางนารีรัตน รุจิรพิพัฒน   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

14. นายณรงคศักดิ์ บุญขาว   แทนผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุร ี

15. นางสาวปุณณภา ชุมวรฐายี   แทนผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยฯ 

16. นางพรนฤมล เทียนทอง   แทนผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุร ี

17.  นางจตุพร  วิเชียรโชติ   แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครปากเกร็ด 

18. นายเจริญชัย เปรมจันทรวงษ  สาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี 
19. นายสันติ โพธิ์ทอง    สาธารณสุขอําเภอบางกรวย 
20. นายสมคิด อานปรางค   สาธารณสุขอําเภอบางใหญ 
21. นายเสนห เกิดนาค    สาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง 
22. นายบุญสง แกวจรัส   สาธารณสุขอําเภอไทรนอย 

23. นายสําเริง ปานปน    สาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 

24. ทันตแพทยหญิงกุลภัทร แตมสําเภาเลิศ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
25. นายไชยาภรณ ใจอู    แทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

26. นางอรอนงค วัฒนากูล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

27. นางสุนันทา นันทนมาโนชญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ   
28. นางบรรจง หนูแกว    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

29. ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

30. นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
31. นางสาวสุธาทิพย แยมฟก   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

32.  เภสัชกรหญิงปยวรรณ ม่ันคง  แทนหัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
33.  นางสาวสุธิดา  เหลาประดิษฐ  แทนหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

34.  นางนภา พวงรอด    แทนหัวหนากลุมงานยาเสพติด 
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ผูไมมาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 

 1. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

 2. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย 

 3. ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
 
ผูรวมประชุม  

1. แพทยหญิงภัทร  สิทธิการิยกุล  ผูชวยผอ.ฝายสิทธิประโยชน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุฯ 

2. นางสาวชนิกา เลิศไตรกุล   ฝายบริการทางการแพทย เทศบาลนครนนทบุร ี

3. นางสาวปรารถนา ขําพูล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.ศรีธัญญา 

4. นางนันทวัน นารัตน   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

5. นายสุทธิพงศ  หัสดิเสวี   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
ผูสังเกตการณ   

1. นายสมเกียรติ บุญทาวงศ   กลุมงานบริหารท่ัวไป 

๒. นางสาวณัฎฐชุดา ถ่ินมหาสวัสดิ์  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
กอนวาระ  - แนะนํา ดร.กมลรัตน เทอรเนอร มารับตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1. ขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีมีบุคลากรสมัครเปนจิตอาสาไปชวยงานอุนไอรักสายน้ําแหงรัตนโกสินทร 
2. ขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
3. ขอขอบคุณทุกคปสอ.ท่ีจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชการท่ี 9 และสมเด็จพระจา 
อยูหัวและเปนของขวัญปใหมใหกับประชาชน ออกหนวยครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 11 - 24 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเสร็จสิ้น
แลว ไดมีการรายงานครบถวนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  และขอขอบคุณทีมงานของโรงพยาบาลบางบัวทองและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางบัวทองท่ีจัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนท่ีฯเต็มรูปแบบ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งท่ี 12 /2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ    
นางธนสรณ ศรีใชประวัติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (รอง 3) 

1. การดําเนินงาน ITA ในป 2561 จังหวัดนนทบุรีผานการประเมินทุกหนวยงาน สวนในป 2562 ขอใหผูบริหาร 
ทุกหนวยงานใหความสําคัญ และขอใหทุกหนวยงานท่ียังไมสงเอกสาร EB 1 – EB 4 เรงรัดการสงเอกสาร เพ่ือตรวจสอบ
และรวบรวมสงใหกับผูตรวจราชการกระทรวงภายในวันท่ี 3 มกราคม 2562  
2. ขอใหทุก สสอ. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณในโครงการสาธารณสุข 100 ป ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 
 
 



3 
 

3. การอยูเวรปฏิบัติราชการในชวงเทศกาลสามารถเบิกคาอยูเวรได 2 เทา  
มติท่ีประชุม : รับทราบ    
การพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan สาขา RDU โดย เภสัชกรหญิง วรรณวิไล ณ ระนอง ผูแทนสาขา 

  กระทรวงสาธารณสุขมีเปาหมาย 1) เพ่ือใหมีการใชยาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและลดคาใชจายดาน
ยา (รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล RDU ข้ันท่ี 1 > รอยละ 95 , ข้ันท่ี 2 > รอยละ 20)  2) ลดการปวย
จากเชื้อดื้อยาและลดการใชยาตานจุลชีพอยางไมเหมาะสม (รอยละของโรงพยาบาลระดับ A S M1 ท่ีมีระบบจัดการการ
ดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ AMR ระดับ intermediate > รอยละ 20)  สถานการณ  จังหวัดนนทบุรี  
มีโรงพยาบาลชุมชนผาน RDU ข้ันท่ี 1 จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 85.7 โรงพยาบาลปากเกร็ดยังไมผานเกณฑ  
รอยละของรายการยาท่ีสั่งใชยา ED ผลงานรอยละ 81.57 (เกณฑรอยละ 90) จากการวิเคราะหพบวาโรงพยาบาล 
ปากเกร็ดมีแพทยหลายสาขา ทําใหการสั่งยานอกบัญชีมีมาก ในสวนของ RDU ข้ันท่ี 2 ยังไมมีโรงพยาบาลผานเกณฑ  
แต โรงพยาบาลบางกรวยและไทรนอย นาจะสามารถดําเนินการใหผานเกณฑได เนื่องจากมีเพียงขอเดียวท่ียังไมผาน
เกณฑ สวนโรงพยาบาลบางบัวทอง มี 2 ขอท่ียังไมผานเกณฑ  RDU ข้ันท่ี 3 กระทรวงยังไมไดกําหนดตัวชี้วัดชัดเจน  
แตทางจังหวัดไดเริ่มวิเคราะหบางสวน พบวา โรงพยาบาลไทรนอยมีแนวโนมท่ีจะดําเนินการไดตามเกณฑของ RDU ข้ันท่ี 
3  ตัวชี้วัด AMR ระดับ intermediate > รอยละ 20 โรงพยาบาลพระนั่งเกลาผานเกณฑดวยคะแนน 379  
(เกณฑ มากกวา 250 คะแนน) แนวทางการดําเนินงานในป 2562 1) ใหเปนนโยบายจังหวัดในการเรงรัด RDU  
2) พัฒนาระบบ IT 3) ใหมีแพทยและเภสัชสลับใหความรูแกประชาชนในรายการ “RDU รูเรื่องยา”  
ประธาน  ขอใหโรงพยาบาลปากเกร็ด เรงรัดดําเนินการ ใหผาน RDU ข้ันท่ี 1 และ โรงพยาบาลไทรนอย บางกรวย  
บางบัวทอง เรงรัดการดําเนินการใหผาน RDU ข้ันท่ี 2 มอบรองฯ วิวัติ สุขลิ้ม ติดตามกํากับ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
ผูแทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

1. กิจกรรมจิตอาสา จะมีรายงาน 3 แบบ 1) รายงานทุกวันในชวงรณรงค มี 2 ชวง ชวงท่ี 1 วันท่ี 12 – 23 ตุลาคม 
2561 ชวงท่ี 2 วันท่ี 17 – 23 ธันวาคม 2561 เรียบรอยแลว  2) รายงาน One Page และ ตามแบบฟอรม  
ทุกสัปดาห สงเขตทุกวันพุธ ใหพ้ืนท่ีรายงานจังหวัดผานกลุมไลนจิตอาสา สสจ.นนท 3) รายงานทุกเดือน สงผูวาราชการ
จังหวัดทุกวันท่ี 20 ของเดือน พ้ืนท่ีไมตองสงรายงาน จังหวัดจะประมวลผลรายงานเอง   
2. โครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชการท่ี 9 และสมเด็จพระจา 
อยูหัวและเปนของขวัญปใหมใหกับประชาชน มี 6 กิจกรรม ( การแพทยข้ันพ้ืนฐาน ตรวจตา ทันตกรรม คัดกรอง
สุขภาพจิต ฝกอาชีพ และกิจกรรมตามบริบท ) ออกหนวย 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 11 - 24 ธันวาคม 2561  
เรียบรอยแลว ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7 - 20 มกราคม 2562 ขอใหบันทึกผลการดําเนินงานในระบบและสงขอมูลให
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข   
3. แจงกําหนดการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวงรอบท่ี 1 ป 2562 วันท่ี 21 – 25 มกราคม 2562   
4. งบลงทุนป 2564 ใหหนวยงานดําเนินการจัดทําคําขอระหวางเดือน มกราคม – เมษายน 2562 เตรียมเอกสาร
ประกอบคําขอใหครบ หากไมครบจะไมบรรจุเขาแผน การคืนรายการท่ีไมสมบูรณ จะแจงเปนลายลักษณอักษรอีกครั้ง 
ประธาน  ขอใหผูบริหารใหความสําคัญกับโครงการพระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขอใหสงรายงานตาม
กําหนด มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ในการติดตามรายงาน หากไมไดรับรายงาน ใหแจงนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือทําหนังสือทวงถาม 
มติท่ีประชุม : รับทราบ   
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หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

1. รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจําเดือนธันวาคม 2561 

สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางวันท่ี 1 – 24 ธันวาคม  2561 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการเครือขายการเฝาระวังโรคทางระบาด
วิทยาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 18 โรค ผูปวยท้ังหมด 1,098 ราย โรคท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน 
สูงสุด ไดแก  โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ  50.19  รองลงมา คือ อาหารเปนพิษ และ ไขเลือดออก อัตราปวย
เทากับ  9.03 และ 8.37ตามลําดับ 
รายงานสถานการณโรคหัด   

ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  24 ธันวาคม  2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ไดรับ
รายงานผูปวยโรคหัด จํานวนท้ังสิ้น 30 ราย คิดเปนอัตราปวย 2.51  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 
ในจํานวนนี้มีการสงเพ่ือยืนยันการเกิดโรคหัด จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 (เปาหมายรอยละ 80.00) 

สถานการณโรคไขเลือดออก 
 จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 17  ธันวาคม 2561  มีผูปวยสะสม 

81,489 ราย คิดเปนอัตราปวย 124.55 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 107 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 
0.13 เครือขายบริการท่ี 4 พบผูปวยสะสม จํานวน 8,004 ราย คิดเปนอัตราปวย 150.95 ตอประชากรแสนคน 
เสียชีวิต 25 ราย คิดเปน อัตราปวยตาย รอยละ  0.31  นนทบุรีปวยเปนอันดับท่ี 14 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 2 ของ
เครือขายบริการ ท่ี 4 (184.48 ตอประชากรแสนคน)  รองจากนครนายก ซ่ึงปวยเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศ 

จากรายงาน รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นับตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  
24 ธันวาคม 2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนท้ังสิ้น 2,320 
ราย คิดเปน อัตราปวย 194.08  ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 7ราย อัตราตายตอประชากรแสนคน 
เทากับ 0.59 อัตราผูปวยตายเทากับรอยละ 0.30   อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ อําเภอไทรนอย 
อัตราปวยเทากับ  285.85 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมือง อําเภอบางใหญ อําเภอ
ปากเกร็ด และอําเภอบางกรวย อัตราปวยเทากับ 257.08, 209.91, 156.50, 150.70  และ 79.42  ตามลําดับ  
สําหรับสําหรับผูปวยเสียชีวิต  พบวามีในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ  คือ อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางใหญ  และอําเภอไทรนอย 
ซ่ึงมีจํานวนตาย เทากับ 4, 2 และ 1 ราย คิดเปนอัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 1.44, 1.51  และ 1.60   
อัตราปวยตาย รอยละ  0.92, 0.61 และ 0.58 ตามลําดับ 

ในชวง 4 สัปดาห (วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 22 ธันวาคม 2561)  จังหวัดนนทบุรี มีผูปวย
เพ่ิมข้ึน จํานวน 145 ราย อําเภอท่ีพบผูปวยมากสุดคืออําเภอเมือง จํานวน 72 ราย  รองลงมาคืออําเภอบางบัวทอง 
(26 ราย) บางใหญ 20 ราย) ปากเกร็ด (19 ราย) 

อําเภอท่ีพบผูปวยทุกตําบล ไดแกอําเภอเมือง อําเภอบางใหญ และ อําเภอไทรนอย 
ขอสังเกต พบวาตําบลสีแดงในชวง 4 สัปดาหนี้ เปนตําบลท่ีพบผูปวยตอเนื่องมากกวา 4 สัปดาห  
ระดับตําบล  นนทบุรีมีจํานวนตําบลท้ังหมด 52 ตําบล  มีรายงานพบผูปวยไขเลือดออก รวม 39 ตําบล  

คิดเปน รอยละ 75.00   แบงพ้ืนท่ีตามการเฝาระวังเปนพ้ืนท่ีตําบลสีขาว รอยละ 28.85 รองลงมา คือตําบลสีเขียว 
รอยละ 26.92 สีแดง รอยละ 23.08 และสีเหลือง รอยละ 21.15 ตามลําดับ 
2. นําเสนอ สถานการณวัณโรค ผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 มีอัตราการรักษาสําเร็จรอยละ  
70.75 จากการวิเคราะหขอมูล พบวามีผูปวยขาดยาจํานวนมาก การติดตามยังไมครบถวน และผูสัมผัสรวมบานยังไดรับ
การคัดกรองไมครอบคลุม ขอใหทุกอําเภอเรงรัดการติดตามผูปวย และเรงรัดการใหผูสัมผัสรวมบานไดรับการคัดกรอง ใน
สวนของผูปวยมีปญหาในการรักษาบางราย ท่ีครบกําหนด 6 เดือนแลวแตแพทยยังไมยอมจําหนาย   
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ประธาน ขอสังเกตคือบานผูปวยและบริเวณรอบบาน พบวามีแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายจํานวนมาก ตองพยายาม 
สรางความตระหนักใหประชาชนดูแลตนเอง จะเปนการปองกันโรคไขเลือดออกในระยะยาว ในเรื่องของวัณโรค  
หากโรงพยาบาลใดมีปญหาเรื่องการถายเทอากาศในโรงพยาบาล (Air Flow) ขอใหปรึกษากับสถาบันโรคทรวงอก 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ผูแทนกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

ขอใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธใหอสม.ทุกคน ติดตอเปดบัญชี ท่ี ธกส. เพ่ือทําบัตร Smart card อสม.   
(เปดไดทุกสาขาภายในจังหวัดนนทบุรี ไมมีคาใชจายในการเปดบัตรและงดเวนคาธรรมเนียม 5 ป ) และใหนําหนา book 
bank มาให เจาหนาท่ี รพ.สต. ดําเนินการเปลี่ยนเลขบัญชี ภายใน 31 มกราคม 2562 เนื่องจากตอไปจะมีการโอนเงิน
คาปวยการ ผานบัตร Smart card อสม. (คาดวาจะไดรับบัตรภายในเดือนมีนาคม 2562) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

ประธาน  
ในชวงเทศกาลปใหม ขอใหผูบริหารทุกหนวยงาน ควบคุมกํากับเวรยาม และกําชับเรื่องการปฏิบัติตาม 

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางเครงครัด รวมถึงการกระทําท่ีไมเหมาะสมในสถานท่ีราชการ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ปดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

               
 (นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี)        (นายไชยาภรณ  ใจอู) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ผูจดรายงานการประชุม   ปฏิบัติหนาท่ีแทนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

  ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


