รายงานการประชุมประจําเดือนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแก
ครั้งที่ 5/๒๕๖1 ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคํานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นางสาวปาณิสรา ไชยจํา
5.นางศรีไพร ขันทะชา
6.นางวชิราพร เมืองเล็น
7.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
8.นางอนงค์รัตน์ นุติดิถีชินพงศ์
9.นางทิพวิมล สุวรรณ
10.นายบัณฑิต พ่อบํารุง
11.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทํา
12.นางนันทวัน ศรีบุรมย์
13.นายพิชิต อินทร์ติยะ
14.นางกรมรี ยางธิสาร
16.นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
17.นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
18.นางวรินดา เขตต์โลก
19.นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
22.นายวัฒนา พ่อบํารุง
23.นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์
24.นายณัฐวุธ รัตนมาลี
25.นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
26.นางสวัสดิ์ วงค์ตาทํา
27.นายสุขสันติ วงษาเนาว์

สาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาฉันทะ
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาคู่
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสังข์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดงน้อย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาเลียง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดงขวาง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบ่อ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโพนตูม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคําพี้
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสร้างติ่ว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพิมาน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดงอินํา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองกุง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพระซอง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหอยใหญ่
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดงน้อย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพุ่มแก

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาแก (ไปราชการ)
2.ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คําเพชรดี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก้านเหลือง (ไปราชการ)
3.นางสาวชญาพัฒน์ สุรขจรเดช
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแก้ง (ลากิจ)
4.นางภิรมย์พร สุรขจรเดช
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหญ้าปล้อง (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายธนากร รัตนสกุลพรหม
2.นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุข

3.นายณัฐพงษ์ ทีราช
4.นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ์
5.นางมาลาริน ชาลีเครือ
6.นางสาวพัชนิดา วงค์วิวงค์
7.นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
8.นางจิตรา ช่างแก้ว
9.นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
10.นางภัทรภร พิมทอง
11.นางสุนัสดา พินิจมนตรี
12.นางทิพสุดา คําสา
13.นายฉัตรชัย ไตรยราช
14.นางนวพร ประสพธัญญา
15.นางปนัดดา ใครนุ่นสิงห์
16.นางเบญจวรรณ กั๋วพิจิตร
17.นางลักษมี แก้วชาลุน
18.นางนริษศา เมืองโคตร
19.นางพรรณทิพา สุขโต
20.นางสาวชิโรทัย วงค์คําจันทร์
21.นางนวพร ประสพธัญญา
22.นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
23.นายจิระวัฒน์ พระโพธิ์

นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์แผนไทย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.3๐ น.
ก่อนการประชุม
-มอบเงินช่วยเหลือบุคลากร จากกองทุนร่มโพธิ์ กรณี มารดานายณัฐวุธ รัตนมาลี เสียชีวติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
-การเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561
-กิจกรรมการปั่นจักรยาน ทําความดีถวายพ่อหลวง เขต อบต.นาคู่ รพ.สต.นาคู่ รพ.สต.บ้านนาฉันทะ ใน
วันที่ 11 เมษายน 2561
-เดือนพฤษภาคม กิจกรรมการปั่นจักรยาน อบต.สีชมพู วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
-กิจกรรมการปั่นจักรยาน ขอความร่วมมือจัดในสัปดาห์ที่สามของแต่ละเดือน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่น
200 คน
-โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บํารุง
-ขอความร่วมมือ รพ.สต.บ้านหนองกุง นาคู่ นาฉันทะ นาเลียง ร่วมตรวจคัดกรอง
-การตรวจราชการกรณีปกติ เขต8 รอบ2 (นาแก/โพนสวรรค์) 6-8 มิถุนายน 2561
คปสอ.นาแก และ รพ.สต.หนองสังข์ เป็นตัวแทนรับการตรวจราชการ
-ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้ง free wifi ให้บริการประชนใน รพ.สต. ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก ขอความร่วมมือในการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคม

-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สสจ.นครพนม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อ
จัดทําห้องประชุม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป้าหมาย สสอ.10 ซอง รพ.สต. 5 ซอง อสม.ทุกคน รวบรวม
เงินที่สสอ.นาแก วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
-การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดนครพนม
-ขอความร่วมมือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 5/2561
- รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
การลงทะเบียนครุภัณฑ์ของ รพ.สต. สิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
4.1 การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พบในเขตอําเภอนาแก ธาตุพนม ท่าอุเทน บ้านแพง
หากพบ case ที่สงสัยแจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปศุสัตว์ สรุปจาก 29 ตัวชี้วัด จัดลําดับตามขนาดและพื้นที่ของ
อําเภอ พบโรคไอกรนในเขตอําเภอนาหว้า
4.2 โรคไข้เลือดออก สถานการณ์ในปีพ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สํานัก
ระบาดวิทยา ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 7,082 ราย เพิ่มขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา 517 ราย อัตราป่วย 10.76 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
น้อยกว่า ปี พ.ศ.2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 14.33 ผู้ป่วยเสียชีวิต11 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ0. 16
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจําแนกรายภาคพบมากที่ ภาคใต้ กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามลําดับ สถานการณ์ในจังหวัดนครพนมสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก สะสมรวม 11 ราย อัตราป่วย 1.55 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 47.62 เท่า เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุ
ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี
อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คืออําเภอศรีสงคราม อัตราป่วย เท่ากับ 11.54 ต่อ
ประชากรสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 27 เมษายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 55 ราย อัตราป่วย
7.75 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2561 (ข้อมูลจาก
ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 27 เมษายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก สะสมรวม 55 ราย อัตราป่วย 7.75 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
4.3 สถานการณ์การรายงานโปรแกรม R8-506 จังหวัดนครพนม นาแก ได้ 95 % อําเภอที่มีการส่ง
รายงานน้อยที่สุดคือ อําเภอเรณูนคร (4 แห่ง) อําเภอท่าอุเทน (8 แห่ง) และอําเภอธาตุพนม(10แห่ง) ตามลําดับ
โรคเร่งด่วน (1 วัน) นาแก ร้อยละ 7.14 โรคทั่วไป (3 วัน) ร้อยละ 57.58
พบว่าภาพรวมการส่งรายงานโรคเร่งด่วน มีความทันเวลาร้อยละ 43.02 โรคทั่วไป มีความทันเวลาร้อยละ
69.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายอําเภอจะพบว่าอําเภอที่มีความทันเวลาโรคเร่งด่วน สูงที่สุดคือ อําเภอศรีสงคราม ต่ํา
ที่สุดคืออําเภอโพนสวรรค์ อําเภอที่มีความทันเวลาโรคทั่วไป สูงที่สุดคืออําเภอ บ้านแพง ต่ําที่สุดคืออําเภอโพน
สวรรค์
4.4 สถานการณ์สงกรานต์ 2561 บาดเจ็บ 341 ราย admit 44 ราย refer 40 ราย (รพ.นครพนม
17 ราย รพ.สกลนคร 23 ราย) เสียชีวิต 6 ราย อําเภอศรีสงคราม ชาย 3 ราย อําเภอนาแก ชาย 1 ราย หญิง
2 ราย

เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคํานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
-จากประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
- พิธีมอบประดับขีด หนังสือสําคัญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.พุ่มแก ต.หนองสังข์
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บํารุง
-การอบรมวางระบบควบคุมภายใน
- 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9-16.30 น. นําแฟ้มควบคุมภายใน+โน้ตบุค๊ +ปลั๊กไฟ มาด้วย
-การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ผอ.รพ.สต. /พยาบาล /นวก. จพ /ลูกจ้าง
คุณกรมรี /นริศษา /
- /คณาธิป
-การเบิกเงิน ฉ.11 เดือนมีนาคมวางฎีกาจังหวัดรอเงินโอน ให้แนบคําสั่ง นวก.ทุกครั้ง
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน
1. ผลการประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ 1 อันดับ 1.หนองบ่อ 2.บ้านนาฉันทะ 3.หนองสังข์ 4.พิมาน
5.บ้านแก้ง 6.บ้านโพนตูม 7.นาคู่ 8.บ้านหนองหญ้าปล้อง 9.ก้านเหลือง 10.บ้านหนองกุง 11.บ้านดงอินํา
12.พุ่มแก 13.บ้านดงขวาง 14.บ้านดงน้อย 15.บ้านสร้างติว่ 16.คําพี้ 17.พระซอง 18.บ้านหนองหอยใหญ่
19.นาเลียง
2. เดือนมิถนุ ายน ทีมสสอ.นาแกจะออกประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ 2
โพนตูม
คําพี้
หนองบ่อ
ดงขวาง
รพ.นาแก
ก้านเหลือง
สร้างติ่ว
ดงน้อย
นาฉันทะ
นาเลียง
พระซอง
ดงอินํา
พิมาน
หนองหญ้าปล้อง หนองหอย
พุ่มแก
บ้านแก้ง
หนองสังข์
หนองกุง
นาคู่
3.ผลงานจะกําหนดวันตัดข้อมูล (ตัดพร้อมกันทั้ง19แห่ง)
100% ในวันประเมิน
70% ส่งไม่เกิน 5 วันหลังวันประเมิน
60% 6-9วันหลังวันประเมิน
0% เกิน 10 วันหลังวันประเมิน
4.การติดตามการส่งโครงการ
5.แนวทางการดําเนินงานระบาดวิทยา โปรแกรม R506 v.4.0
ปัญหาการส่งไม่ทันเวลา ไฟล์ไม่ส่งจาก 506 ส่งเกินปี ส่งเคสเดิม แก้ไขโดย ส่งรายงาน 506 ทุกครั้งที่มี
เคส ไม่มีเคส ส่งไฟล์word พิมพ์ว่า ไม่มีเคส
นางสาวปาณิสรา ไชยจํา งานสุขภาพภาคประชาชน โรคไม่ติดต่อ
-แจ้งบันทึกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตําบลจัดการสุขภาพปี 61 www.thaiphc.net ก่อนการประเมิน
ยุทธศาสตร์รอบ 2 ประเมินยุทธศาสตร์รอบ 2 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตําบลจัดการสุขภาพปี 61 พื้นที่รับการ
ประเมิน รพ.สต.ก้านเหลือง
-งาน ncd คัดกรอง CA breast อย่างน้อย รพ.สต.ละ 30 ชุด
-อบรมงานบุหรี่ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 รร.ไอโฮเท็ล จนท.อบรม 2 วัน ประธาน อสม อบรม 1 วัน
(7 พฤษภาคม 2561)
-งานวิชาการผ่านการประเมินระดับจังหวัด นําเสนอ 8 พฤษภาคม 2561 ส่งผลงานประกวดประชุม
วิชาการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทาง http://academic.moph.go.th

-การตรวจสอบคุณภาพการควบคุมการติดเชื้อ หม้อนึ่ง/ขยะ โดยสปอร์เทส ทุกวันที่ 5 ของเดือน (วันเวลา
ราชการ)
นางศรีไพร ขันทะชา

งานส่งเสริมสุขภาพ

- ขอความร่วมมือ ส่งรายชื่อโรงเรียนเพื่อรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากระดับทองเป็นระดับ
เพชร ส่งรายชื่อภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
นายณัฏฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์ งานแพทย์แผนไทย งานไอที งานควบคุมโรค
43 แฟ้มรายวัน ประจําเดือน เมษายน 2561

#UPDATE #JHCIS 2.5.1 x.11
แจ้งเรื่องการตรวจสอบโปรแกรม JHCIS เพื่อใช้ในหน่วยงานระดับ รพ.สต.
ดาว์นโหลดได้ที่ : http://jhcis.moph.go.th/download.php
- ส่ง 43 แฟ้ม รายวัน พร้อมตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP ก่อนส่งนําเข้า ในเว็บ HDC ดําเนินการ
ก่อน 14.00 น. ของทุกวัน
- ในกรณีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถบันทึกแล้ว ส่งซ้ําภายในวันได้ตามปกติ
แนวทางดําเนินการ
- การสํารองฐานข้อมูล Backup รพ.สต.ทําการสํารองข้อฐานข้อมูล
- และทําสําเนาไว้นอกเครื่อง ทุกวันก่อนเวลา 16.00 น.

งานควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ เดือน พฤษภาคม 2561
๑. อบรมพัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค ให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น ๕ โรงพยาบาลนครพนม หนังสือส่งเข้าระบบ
สารบรรณ เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2561 (11:39:00)

2. แจ้งแผนการตรวจพยาธิ โครงการกําจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนน้ําดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙
พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตามยุทธศาสตร์
ทศวรรษการกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ อําเภอนาแก
โซน ๑ วันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โซน ๒ วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โซน ๓ วันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ:
1. นําส่งอุจจาระพร้อมชุดตรวจ (ไซโลเฟน น้ํายามาลาไธกรีน สไลด์..ตามจํานวน อุจารระที่ส่งตรวจ
2. จัดทําทะเบียนรหัสรายชื่อพร้อม ระบุ รหัสรายชื่อ ในตลับสิ่งส่งตรวจ
3. นําส่ง ณ อาคารควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแก ตามรอบกําหนด
3. ให้ส่งภาพติดบัตรหน้าตรงให้ สสอ. เพื่อดําเนินการจัดทําบัตรภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ใช้ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เรื่องจาก ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพิมานนําเสนอการขับเคลื่อนอําเภอลิขสิทธิ์
ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคํานึง แก้วพิกุล
(นายคํานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอําเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

