
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  1 /  2548  วันที่   31  มกราคม  2548 เวลา  13.30 น. 
ณ   หองประชุมโรงพยาบาลตระการพชืผล 

--------------------------------- 
ผูมารวมการประชุม 
1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นางรัชฎา แกนศรี แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
8 นางอนงค ธรรมโรจน แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
9 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  

10 นางครองสุข แกวชิน แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7   
11 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
12 นายถนอมศักดิ์ บุญสู แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
13 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
14 นางดรุณี คชพรหม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
15 นส.อัญชลี ฐิตะสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธปิระสงค 
16 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
17 นางธิดารัตน บุญทรง แทนหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
18 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
19 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
20 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
21 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ แทนหัวหนาฝายควบคุมโรค 
22 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
23 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
24 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
25 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
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26 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
27 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
28 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
29 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
30 นายคมกฤษ ละคร หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
31 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
32 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล หัวหนาสํานักงาน EMS 
33 นางคนงึนิตย กาฬเนตร หัวหนาศูนยปฏิบัติการ EMS 
34 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
35 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
36 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
37 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
38 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
39 นายดิเรกลาภ จารุแพทย แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ 
40 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
41 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
42 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
43 นายเริงฤทธิ ์ เริงนิรันดร ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
44 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
45 นส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
46 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
47 นายนทิัศน อินทรมุข ฝายบริหารทัว่ไป 
48 นายพทิักษ มูลประดับ ฝายบริหารทัว่ไป 
49 นางมงกุฏการ เจริญรอย ฝายคุมครองผูบริโภค 
50 นายภูมนิทร ศรีทานนัท ฝายควบคุมโรค 
51 นายบรรหยัด สุริพล ฝายควบคุมโรค 
52 นายสทิธิชยั วิทิตถิรานนัท ฝายบริหารทัว่ไป 
53 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
54 นส.มธุรดา ภูสงา ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
55 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
56 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
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57 นส.เพชรรุง ไพรพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
58 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
59 นายศิระ เมืองไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
60 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
61 นายเทวเจษฐา ภาเรือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
62 นายธรรม วิทัยวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
63 นายวิลพงษ พรหมนอย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
64 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
65 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
66 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
67 นายธีรยุทธ สมหวัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
68 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
69 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
70 นายอรุณ บุญสราง โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
71 นายสราวุฒ ิ บรรคต โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
72 นายอุดม พงษพิล โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
73 นายธีรศักดิ ์ กาศแกว โรงพยาบาลดอนมดแดง 
74 นายสุบรรณ พิมพทอง โรงพยาบาลเขื่องใน 
75 นายพัฒนะ รุงรัศมีทวีมานะ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
76 นายสพุล การกลา โรงพยาบาลตระการพืชผล 
77 นส.จิราภรณ นาคีรักษ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
78 นางประภาศรี ฟองลม โรงพยาบาลตระการพืชผล 
79 นางวนัตน ี สัมฤทธิ ์ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
80 นางพิศมยั สาริบุตร โรงพยาบาลตระการพืชผล 
81 นางสิริพร บุญยะถิติ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
82 นางกัญญวรา อุปนิสากร โรงพยาบาลตระการพืชผล 
83 นางบุษบา การกลา โรงพยาบาลตระการพืชผล 
84 นางอุมาพร รุงรัศมีทวีมานะ โรงพยาบาลตระการพืชผล 
85 นางสุภาภรณ พุฒผา โรงพยาบาลตระการพืชผล 
86 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
87 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
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88 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
89 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
90 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
91 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
92 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
93 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
94 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
95 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
96 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
97 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
98 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
99 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
100 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
101 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
102 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
103 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
104 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
105 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
106 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
107 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
108 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
109 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
110 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
111 นายพัฒนา พระสุจันทร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
112 นายอทุัย เลียงหิรัญถาวร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
113 นายวานิช สายยนื สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
114 นายอทยาน จัทรโสภา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
115 นายธีรวัฒน พิมพชาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
116 นายสมพร บุญกาญจน สถานีอนามัยหวยขะยุง 
117 นายยุทธพงษ วรุณธรรม สถานีอนามัยนาเดื่อ 
118 นายอดิศักดิ ์ ปราบชมภู สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน 
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119 นายพัฒนะพงศ พรมลาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายนื 
120 นายรุงรัตน ที่อุทิศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
121 นายเทอดคุณ พันธการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
3 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
4 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
5 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
6 นางชลชืน่   แสนใจกลา หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
7 นายสรศักดิ ์ บุญจันทร ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
8 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
9 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 

10 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
11 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
12 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
13 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
14 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
15 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
16 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
 
พิธีการกอนการประชุม 
 นําเสนอมผลการปฏิบัติงานการชวยเหลอืผูประสบภัยจากคลื่นสนึามิ อําเภอตะกัว่ปา จังหวัด
พังงา พรอมมอบเกียรติบัตรแกทีมผูปฏิบัติงาน 
 พิธีมอบชอดอกไมเพื่อแสดงความยนิดีแกเจาหนาทีท่ี่เลื่อนระดับ ไดแก 
  - นายบุญธรรม ไชยยศ เลื่อนตําแหนงเปน  นักวชิาการสาธารณสุข  8 
  - นางบุญเรือง   ชัยสิทธิ ์ เลื่อนตําแหนงเปน นักวชิาการสาธารณสุข  8 
 พิธีมอบใบประกาศเกยีรติคุณแกหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนนิงานสาธารณสุขระดับอําเภอ
ดานการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค ของอําเภอตระการพืชผล 
 พิธีกลาวตอนรับคณะผูเขารวมการประชุม โดย นพ. สุวทิย  โรจนศักดิโ์สธร  
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เริ่มการประชุมเวลา  13.00 น. 
นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนประธานใน

การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
 ขอขอบคุณ CUP ตระการพชืผลที่สนับสนนุการประชมุและการศึกษาดูงานที ่ PCU ในครั้งนี ้
และขอขอบคุณศูนยวิชาการทุกแหงที่สละเวลามารวมการประชุมในคร้ังนี้ดวย ซึ่งจงัหวดัจะมีการ
จัดการประชุมสัญจรไปทุกอําเภอ หากศนูยวิชาการไมติดภาระกิจใด ขอเรียนเชิญใหคําแนะนาํเฉพาะ
อําเภอไดในการประชุมคร้ังตอๆไป  
 ขอขอบคุณทีมชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นสึนามทิกุทานที่เดินทางไปชวยเหลอืแกไขปญหา
สาธารณสุขในพืน้ทีท่ี่ประสบภัยสึนาม ิ
 ขอแสดงความยินดีกับผูบริหารที่เลื่อนระดับเปนระดับ 8 ทุกทาน 
 ผลการตรวจเยี่ยมตลาดสดนาซื้อของอาํเภอตระการพืชผล ทัง้ 3 แหงเปนที่นาพอใจ เหลือ
เพียงรับการประเมินมาตรฐาน แตขอใหมกีารพัฒนาและปรับปรุงในบางสวนอีก  
 ขอชื่นชม PCU กระเดียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทีน่าจะเปนแบบอยางไดดี ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนจาก CUP นอกจากนี้ยงัไมพบผูปวยไขเลือดออกในพืน้ทีข่อง PCU กระเดียน 
 ขอขอบคุณทุกอําเภอที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานเดิน-วิ่งการกศุล โรงพยาบาล 50 
พรรษามหาวชริาลงกรณ  
 วันที ่ 6 กุมภาพันธ  2548 นี้จะมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงขอเชิญชวนทุกทาน
ไปใชสิทธิตามกฎหมาย พรอมทั้งเชิญชวน อสม. ในสังกดัและประชาชนในพื้นที่ไปใชสิทธ ิ
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / 434 ลงวนัที่ 19  
มกราคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที่ 12 / 2547 เมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม 2547 และ Upload 
ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ  
  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
มติที่ประชุม รับรอง 
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 ขอใหแกไขขอมูลกิ่งอาํเภอเหลาเสือโกก ในระเบยีบวาระที่ 5 อําเภอที่ไมรายงานขอมูล
โครงการ Healthy Thailand ระดับหมูบาน ตัวเลขขอมูลไมถูกตอง และขอใหแกไขคําประกาศนโยบาย 
และเปาหมาย “เมืองไทยแข็งแรง” ตรงพุทธศักราช ที่ลงคําประกาศแกเปน 2547 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

ขณะนี้วทิยาลยัเปดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง ภาคปกติโควตา 50 
คน (จ.อุบลฯ 17 คน) และภาคพิเศษ เรียน 3 ป ไมจํากัดโควตา รับจํานวน 100 คน โดยรับสมคัร 10 
มค. 2548 ถงึ 4 กพ. 2548 นอกจากนี้ทางวิทยาลยัจะขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาหลักสูตรเวช
ปฏิบัติ 4 เดือน จากประเทศติมอร จํานวน 1 คน ฝกภาพปฏิบัติ ระหวางวันที่ 21 มีค. 2548 ถึง 15 
เมย. 2548 สถานที่ฝกคือ รพ.สปส. (OPD,ER) รพ.วารนิฯ และ สอ.บานกอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี

1. ขณะนี้ทางศูนยไดติดตั้งเครื่อง CT stimulator  ซึ่งจะทําใหการฉายแสงสาํหรับผูปวย
มะเร็งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

2. ระหวางวนัที่ 3 – 10 กพ. 2548 ผูอํานวยการศูนยฯ จะนํารังสีแพทย และนกัเทคนิค
การแพทยไปทําการวิจยัที ่ประเทศญี่ปุน 

3. น้ําประปาที่ศูนยฯไมไหล มา 3 วัน แตขณะนี้ไดรับความชวยเหลือจาก เทศบาลและ
อบต.ขามใหญ สวนสาเหตุไมทราบวาจะเกี่ยวของกับภัยแลงในปนี้หรือไม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ Healthy Thailand 

1. ผลการดําเนินงานโครงการ Healthy Thailand  ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th  
2. ผลการตรวจเยี่ยมและประชุมคณะกรรมการประสานงานพืน้ที่สาธารณสุขระดับโซน  

- โซน 1 ตรวจเยี่ยมที่ PCU กุศกร ตําบลกุศกร 
- โซน 2 ตรวจเยี่ยมที่ PCU โคกนอย ตําบลโคกจาน 
- โซน 3 ตรวจเยี่ยมที่ PCU เปา ตําบลเปา 
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- โซน 4 ตรวจเยี่ยมที่ PCU กระเดียน ตําบลกระเดียน 
- โซน 5 ตรวจเยี่ยมที่ PCU นาพนิ ตําบลนาพิน 

 สรุปผลการตรวจเยี่ยมและการประชุม คปสพ. โซน ของ PCU ในอําเภอตระการพืชผล พบวา 
การดําเนินงานพัฒนาตามมาตรฐาน PCU และตามตัวชี้วัด  งาน 5ส.รวมทัง้การดําเนนิงานปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก มีการดําเนินงานเปนทีน่าพอใจ  ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ 
งบประมาณทีไ่มเพียงพอ ลาชา และไมชดัเจน ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากร ขาดเครื่องมอืทาง
การแพทย การมีสวนรวมของประชาชนคอนขางนอย(PCU กุศกร) ควรจัดใหมีผูประสานระดับอําเภอ
เพื่อประสานงานและแกไขปญหาในการบริหารจัดการ PCU  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ปญหาในกรอกขอมูล Healthy Thailand กรณีไมมีตลาดหรือศูนยเด็กเลก็ แตตองมีการ
ดําเนนิงานใหครบเปาหมาย 8 ขอ ซึ่งหากไมครบก็จะไมผานเกณฑนั้น จงัหวัดไดแจงปญหานีไ้ปยัง
กระทรวงแลว สวนการดําเนินงานในป 2548 คาดวาจะสามารถแกไขปญหานี้ได อําเภอทีม่ีหมูบาน
ผานเกณฑจาํนวนมากแตไมผานเกณฑระดับตําบล อาจเปนเพราะการกรอกขอมลูระดับตําบลไมครบ 
ปญหาที่เกิดขึน้สาเหตุหลกัมาจาก Human Error ไมใชจากระบบ ดังนัน้จึงควรมีการตรวจสอบในเชิง
ลึก และนาํเสนอผลการตรวจสอบในระเบยีบวาระการประชุมที่ 3 ในการประชุมคร้ังตอไปดวย สําหรับ
ปญหาในการกรอกขอมูลทางศูนย IT กําลงัทดลองและคนหาวิธีการกรอกขอมูลที่สะดวกและ
เหมาะสมสาํหรับเจาหนาที่ในจังหวัด 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ 
 โรงพยาบาลบณุฑริก นําเสนอแบบฟอรมการตรวจคัดกรอง ผูทีม่ีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวาน 
ความดันโลหติสูง และไขมันในเลือดสูง เพื่อขอทราบขอเสนอแนะ รายละเอียดติดตอสอบถามไดที ่
โรงพยาบาลบณุฑริก ซึง่ทางโรงพยาบาลกาํลังใชแบบฟอรมนี้เก็บขอมลูเพื่อวิเคราะหผลที่ไดรับ 
 นอกจากนี้ขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดการอบรมการคัดกรองกรอง ผูทีม่ีภาวะเสีย่งตอ
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง และไขมนัในเลือดสงู ใหเปนไปในแนวทางเดียวกนั 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหคณะผูอํานวยการโรงพยาบาล และคณะแพทยที่เกี่ยวของ พิจารณาแบบฟอรมและ
ขอมูลรวมทัง้ประโยชนและผลที่จะไดรับจากการใชแบบฟอรมดังกลาว รวมไปถึงแนวทางการ
ดําเนนิงานตามตัวชี้วัดป 2548  
 
 
 



 9

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 

1. มีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ จาํนวน 2 ราย 
ที ่ ชื่อ ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

1.1 นายไทยดิษฐ ชาตกิตติคุณวงศ ทันตแพทย 8  รพ.วารินชาํราบ 1 มค. 48 เปนตนไป 
1.2 นายประมวล กําแกว เภสัชกร 6 รพร. เดชอุดม 1 มค. 48 เปนตนไป 

2. มีผูขอรับเงินเพิม่พิเศษฯ จํานวน 5 ราย 
ที ่ ชื่อ ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

2.1 นางสาววชิราภรณ เวชพนัธ เภสัชกร 4 ศูนยมะเรง็ 
อุบลราชธาน ี

1 กพ. - 30 กย.48 

2.2 นางสาวกาญจนา มหาพล เภสัชกร 7 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธาน ี

1 กพ. - 30 กย.48 

2.3 นางสาวเบญจา ทิวากรศศิธร เภสัชกร 4 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธาน ี

1 กพ. - 30 กย.48 

2.4 นายสเุมธ พาสวาง เภสัชกร 3 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธาน ี

1 กพ. - 30 กย.48 

2.5 นางสาวศรินทร ถิระนนัทวัฒน  เภสัชกร 4 กลุมงาน คบส. สนง.
สสจ.อุบลราชธาน ี

1 กพ. - 30 กย.48 

2.6 นายวีระ มหาวนากูล นายแพทย 7 รพ.สรรพสิทธปิระสงค  1 กพ. - 30 กย.48  
 

การพิจารณาคุณสมบัติ และผลการประเมินความเหมาะสม ผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงนิเพิม่
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ 

1. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษของ รพ.วารินชําราบ 
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศนุยมะเร็ง อุบลราชธาน ี
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของสนง.สสจ.อุบลราชธาน ี

3. ฝายบริหารทั่วไป ไดรับหนังสือของศนูยมะเร็ง อุบลราชธาน ีที ่สธ 0314.4/3481 ลงวนัที ่21 
ตุลาคม 2547 เร่ืองพิจารณาคาตอบแทนผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงนักรังสกีารแพทย (โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของศูนยฯแลว) พรอมรางประกาศคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนฯ กาํหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแบบเปนเวรผลัด ของศูนย
มะเร็ง อุบลราชธาน ีดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบรหิารทัว่ไป 
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4. ฝายบริหารทั่วไป ซึง่เปนกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ 
ตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที ่ 348/2545 ลงวนัที ่ 14 กุมภาพันธ 2545 ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบรหิารทัว่ไป 

5. ฝายบรหิารทัว่ไป จึงขอเสนอรางประกาศคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนฯขอให
กรรมการพิจารณาและลงมติ เพื่อกําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแบบเปน
เวรผลัดของเจาหนาที่รังสีการแพทย จาํนวนหนึง่ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตรการแพทย
(รังสีเทคนิค)ไมมีตําแหนงนกัรังสีการแพทยรองรับ ประเด็นดังนี ้

 5.1 การออกประกาศจะตองคํานงึถงึความจาํเปนของหนวยบริการและตองไมเปน
ภาระตอสถานะเงินบาํรุงของหนวยบริการ หรือไม (ตามขอ 8 ของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ) 

 5.2 กําหนดเพิ่มอัตราคาตอบแทนของเจาหนาที่รังสีการแพทย ที่มีคุณสมบัติ
ปฏิบัติงานเปนนกัรังสีการแพทย และไดรับคําสั่งมอบหมายงานใหปฏิบัติงานเทียบเทานักรังสี
การแพทย ใหไดคาตอบแทนในลักษณะเปนเวรหรือเปนผลัดอัตราคนละ 500 บาท ตามขอ 1(1.4) 
หลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขการจายเงนิคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงฯ ดูรายละเอยีดได
ที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบริหารทัว่ไป 

6. ผลการลงมติ  หากผานการพิจารณา และเปนการปรับคาตอบแทนเพิ่มข้ึนไมเกินหนึง่เทา 
ใหออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ      และใหเสนอประกาศฯ    ใหปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขทราบ (ตามขอ 8 (1)ของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงนิคาตอบแทน
เจาหนาที่ฯ พ.ศ.2544) 

7. การพจิารณาบําเน็จความชอบพิเศษ กรณีขาราชการและเจาหนาที่ผูมผีลงานการ
ปฏิบัติงานการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ซึ่งขอใหแตละอําเภอสงรายชื่อหนวยงานละ 1 คน มายงั
จังหวัด จงัหวดัไดรับโควตาจํานวน 24 คน โดยขอใหพจิารณาจากผลงานที่ดําเนนิงานในป 2547 ไม
นอยกวา 6 เดือน 

8. ขอใหทุกอาํเภอรวบรวมรายชื่อ อสม. เจาหนาที่ และเงนิของคณะที่มีรวมงานเดิน-วิ่งการ
กุศล รพ. 50 พรรษามหาวชริาลงกรณ สงจังหวัดภายในวันที่ 4 กพ. 2548 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอเพิ่มเติมผูขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษ คือ นายสุรนยั  อมรชัย เภสัชกร รพ.ตระการฯ ขอยกเลิก
ต้ังแตวันที่ 1 กพ. 2548 และนางสาวฑฆัิมพร  พนัธุพนิจิ เภสัชกร ฝายการแพทยฯ สสจ.อุบลฯ  

ผลการพิจารณาคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของเจาหนาทีตํ่าแหนงรังสี
การแพทย พยาบาลเทคนิคที่สําเร็จการศึกษาวชิาชีพแตยงัไมไดปรับตําแหนง และเจาหนาที่
สาธารณสุขทีม่ีคุณสมบัติครบแตยังไมเปลี่ยนตําแหนง อนุมัติใหไดคาตอบแทนในลักษณะเปนเวรหรือ



 11

เปนผลัดอัตราคนละ 500 บาท ตามขอ 1(1.4) หลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขการจายเงนิคาตอบแทน
แนบทายขอบังคับกระทรวงฯ 
 กรณีแพทยใชทุนที่หมุนเวียนไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลชุมชน โควตาของ รพ.นาจะหลวย 
ยังคงเดิมหรือถูกตัด  ขอใหคณะผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาเหตุผล 
 การเบิกจายคาตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเจาหนาที่ป 2548 ใหเบิกจายตามรายชื่อ
โรงพยาบาลชมุชนในพืน้ทีท่รุกันดารของป 2546-2547 จนกวาจะมปีระกาศจากกระทรวงมาใหมโดย
จะไมมีผลยอนหลงั 
 
ฝายควบคุมโรค 

1. สถานการณและ มาตรการดําเนินงานปองกนัโรคไขหวัดนก ซึ่งมีรายงานวาพบในประเทศ
เวียดนาม  สวนในประเทศไทยมีเพียงรายงานวาตรวจพบในนกธรรมชาติ ดังนัน้ในชวงเทศกาศตรษุจีน
ทางกระทรวงขอใหมีการตรวจและเฝาระวงัอยางเขมงวด นอกจากนี้ยงัมทีางกระทรวงยงัสนับสนุน
วัคซีนไขหวัดใหญทุกพืน้ที ่ ในเดือนกุมภาพนัธทางกระทรวงจะออกมาประเมนิความพรอมของทุก
จังหวัดทกุดาน โดยเฉพาะพื้นที่ๆพบเชื้อ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝาย
ควบคุมโรค 

2. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนมกราคม ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค 

3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมกราคม และการสง
รายงาน 506 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. งบลงทนุหลักประกันสุขภาพปงบประมาณ 2548 

- ใชยอดประชากรUC เดือน ธันวาคม 1,364,948 คน 
- ไดรับการจัดสรร จํานวน 69.50 บาทตอบัตร เปนเงิน 94,863,886.00 บาท 
- จัดสรร ระดับเขตเพื่อพฒันางานตามโยบายผูตรวจ 1.50 บาทตอบัตร (2,047,422 บาท) 

คงเหลือใหจังหวัด 68 บาท/บัตร ( 92,816,464.00 บาท) 
1.1. สัดสวน จํานวนเงนิที่หนวยบริการไดรับในป 

หนวยงาน จํานวนเงนิ UC ที่จัดสรรในป 47 รอยละ ตอบัตร (บาท) 
PCU 143,399,242 26.97 18 
รพช. 248,220,461 46.68 32 
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หนวยงาน จํานวนเงนิ UC ที่จัดสรรในป 47 รอยละ ตอบัตร (บาท) 
รพศ. 140,080,048 26.35 18 
รวม 531,699,751 100 68 

 
1.2. จัดสรรให รพศ. 18 บาท/บัตร (24,569,064 บาท) 
1.3. ในสวน 50 บาท (รพช. + PCU) กันเปนนโยบายจังหวัด 8 บาท เพื่อสนับสนนุงานในภาพรวมของ

จังหวัด คงเหลอืให PCU และ รพช. 42 บาท 
1.4. ในสวน รพช.และ PCU ดําเนินงานภาพรวม คงเหลือเทาไร จัดสรรคืน 
2. ตัวชี้วัดของจังหวัดอุบลราชธาน ีป 2548  
 ตัวชี้วัดจากกระทรวงในเรื่องเมืองไทยแข็งแรง 17 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ดัตามกลุมภาระกิจ (E-
Inspection)  30 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกระทรวง 17 ตัวชี้วัด รวม 98 ตัวชี้วดั เมื่อฝายฯไดนํามา
พิจารณา พบวา มีตัวชีว้ดัหลายขอที่ซ้าํกัน และเมือ่ตัดขอดังกลาวออกจะคงเหลือ 49 ตัวชี้วัดที่
เครือขายจะตองรายงานใหทางจังหวัดทราบ รายละเอียดจะมีหนงัสือแจงใหทราบอีกครั้ง สวนการ
จัดสงรายงานตัวชี้วัดป 2548 E-Inspection และ  E-Healthy Thailand จะตองรายงานทาง Web site 
เทานั้น ซึ่งขณะนี้ยงัไมเรียบรอยจึงขอใหรายงานในรูปแบบ File Microsoft  Excel โดยจะตัดยอดทุก
วันที ่ 20 ของทุกเดือน และในเดือนกมุภาพนัธนี ้ ทานผูตรวจราชการกระทรวงจะเดนิทางมาตรวจ
ราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามขอมูลดังกลาวดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ฝายอนามยั 
1. ผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัย 

1.1 รานจําหนายอาหาร 1,055 ราน ผานเกณฑ 661 ราน รอยละ 62.55 (ตองดําเนนิการ 
ครอบคลุม 100%) 

1.2 แผงลอยจําหนายอาหาร 901 ราน ผานเกณฑ 584 ราน รอยละ 64.82(ตองดําเนินการ 
ครอบคลุม 100%) 

1.3 ตลาดสดประเภทที่ 1 จํานวน 33 แหง ผานเกณฑระดับดี 6 แหง รอยละ 18.18(ตอง
ดําเนนิการ ครอบคลุม 100%) 
2. การเรงรัดพัฒนาปรับปรุงรานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ใหผานเกณฑมาตรฐาน 
ครอบคลุม 100% ตามมาตรการ 15-20-30 ดังนี้ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที ่
ฝายอนามัย 
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2.1 รานจาํหนายอาหาร 
- รานจาํหนายอาหาร 15 มีเปาหมายพฒันาปรับปรุงไมเกิน 10 ราน แลวเสร็จภายใน 

15 มค. 2548 มี 9 อําเภอ ไดแก อําเภอตาลสุม สวางวรีะวงศ ตระการพืชผล โขงเจยีม นาเยีย สิรินธร  
สําโรง น้าํยืน  และเหลาเสือโกก 

- รานจาํหนายอาหาร 20 มีเปาหมายพฒันาปรับปรุง 14 - 35 ราน แลวเสร็จภายใน 
20 มค. 2548 มี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเดชอุดม  เขื่องใน  เขมราฐ  มวงสามสิบ  และบุณฑริก 

- รานจาํหนายอาหาร 30 มีเปาหมายพฒันาปรับปรุง 109-143 ราน แลวเสร็จภายใน 
2 มีค. 2548 ม ี2 อําเภอ ไดแก อําเภอวารินชําราบ  และอาํเภอเมือง 
 2.2 แผงลอยจาํหนายอาหาร 

- แผงลอยจําหนายอาหาร 15 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุงไมเกิน 6 แผง แลวเสร็จ
ภายใน 15 มค. 2548 มี 6 อําเภอ ไดแก อําเภอนาตาล ตาลสุม สําโรง เหลาเสือโกก นาเยยี บุณฑริก 
และน้ํายนื 

- แผงลอยจําหนายอาหาร 20 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุงตั้งแต 8-30 แผง แลวเสร็จ
ภายใน 20 มค. 2548 มี 12 อําเภอ ไดแก อําเภอศรีเมอืงใหม ตระการพืชผล มวงสามสิบ นาจะหลวย 
น้ําขุน เขื่องใน เดชอุดม พิบูลมังสาหาร โขงเจียม ดอนมดแดง สวางวีระวงศ และ สิรินธร 

- แผงลอยจาํหนายอาหาร 30 มีเปาหมายพัฒนาปรับปรุง ต้ังแต 67-72 แผง แลว
เสร็จภายใน 2 มีค. 2548 มี อําเภอ ไดแก อําเภอวารินชาํราบ และเมือง 

ทั้งนี้ กาํหนดแผนติดตามตรวจสอบประเมินผลรานจําหนายอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร  
กลุมฯ 15 วันที่ 17 – 18 กพ. 2548   กลุมฯ 20 วันที ่ 24-25 กพ. 2548  และกลุมฯ 30  วันที่ 4, 7, 
10,11  มีค. 2548    เปนการประเมินผลคณุภาพดานกายภาพ และเคมี   (ตรวจ SI2 10  ตัวอยาง ตอ 
1 ราน  หรือ แผงตรวจอาหาร 5 ตัวอยาง ภาชนะ 3 ตัวอยาง มือผูปรุงอาหาร 2 ตัวอยาง) 
3. การเรงรัดพฒันาปรับปรุงตลาดสดประเภทที่ 1 ใหผานเกณฑมาตรฐานครอบคลมุ 100% กําหนด
กลุม เปาหมายเรงรัดไว 3 กลุม 

กลุม 1 แผงจําหนายสินคาไมเกิน 40 แผง ปรับปรุงแลวเสร็จภายใน 31 มค. 2548 มี 11 แหง 
ใน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอกุดขาวปุน พบูิลมังสาหาร เดชอุดม สิรินธร โพธิ์ไทร ตระการพืชผล นาเยีย 
และเขมราฐ จากการติดตามตรวจสอบประเมินผลของกรรมการจังหวัด ระหวางวันที่ 18-19 มค. 2548 
ปรากฎวา ยงัไมผานเกณฑมาตรฐาน 

กลุม 2 แผงจําหนายสินคา ต้ังแต 41-100 แผง ปรับปรุงแลวเสร็จ  ภายใน 28 กพ. 2548  มี 
10 แหง ใน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอน้ํายืน  บุณฑริก นาจะหลวย วารินชําราบ เหลาเสือโกก ศรีเมืองใหม 
โขงเจียม และเมือง กําหนดติดตามตรวจสอบประเมินผล 9 กพ. 2548 และ 8-9 มีค. 2548 
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กลุม 3 แผงจําหนายสินคาตั้งแต 101 แผงขึ้นไป ปรับปรุงแลวเสร็จภายใน 31 มีค. 2548  มี 
13 แหง ใน 8 อําเภอ  ไดแก อําเภอเมือง  วารินชาํราบ  เขมราฐ  ตระการพืชผล  มวงสามสิบ  เขือ่งใน 
เดชอุดม และพิบูลมังสาหาร กําหนดติดตามตรวจสอบประเมินผล 23 และ 31 มีค. 2548 

1 เมษายน 2548  
วันประกาศความสําเรจ็อาหารปลอดภัย อยางสมบรูณทัว่ประเทศ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ปญหาการกอต้ังชมรมฯ ขอใหฝายอนามยัประสานความรูความเขาใจ รวมกบัพืน้ที ่
 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. ขอบังคับของสํานกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาติ วาดวยหลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ
จายเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหาย จากการรักษาพยาบาลฉบับที่ 3 พศ. 
2547 โดยมีสาระสําคัญคือ ไดขยายเวลาในการรองเรียนขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนจาก 90 วัน เปน 1 
ป ซึ่งมผีลบังคบัใชต้ังแต วนัที่ 18 ธค. 2547 เปนตนไป 
2. ขอบังคับของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธเิขารับบริการจากสถาน
บริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือ กรณเีจ็บปวยฉกุเฉนิ พศ. 2548 โดยมีสาระสาํคัญ
คือ เร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแต วันที่ 1  กพ.  2548 เปนตนไป เงื่อนไขกรณีเหตุสมควร คือ ผูมีสิทธิที่ไดรับ
ลงทะเบียนเลอืกหนวยบริการแลว สามารถเขารับบริการจากสถานบริการอืน่ที่ไมไดข้ึนทะเบยีนเปน
หนวยบริการได รายละเอยีดติดตอสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภค 
1. ขณะนี้ที่ฝายฯ กําลงัสั่งซื้อชุดทดสอบความสะอาดของมือและภาชนะ ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งจะพิจารณามาทดแทนชดุ SI2 ที่กาํลังขาดแคลน 
2. ขอใหอําเภอเบิกจายงบประมาณอาหารปลอดภัย ที่ไดมีการดําเนนิงานไปในงวดเเรก รวมทัง้
งบประมาณ OTOP ขอใหเบิกใหเสร็จภายเดือนกุมภาพันธ สวนงบประมาณ งวดที่ 2 จาก สป. กําลงั
อยูในระหวางดําเนนิการจัดทําโครงการรองรับ 
3. การตออายุปายทองอาหารปลอดภัยจะดําเนนิการ โดยติดสติ๊กเกอรที่ปาย รานอาหารที่ผานการ
ตรวจประเมินและสามารถตออายุ เพื่อใหสามารถมองเห็นชัดเจน  
4. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัดในวันที ่ 4 กพ. 2548 เวลา 13.30 – 
16.30 น. ณ หองประชุม 1 สสจ.อบ. 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
ขอใหมีการติดตามขอมูลรานอาหารปลอดภัยที่ชัดเจน โดยเฉพาะใบขออนุญาตจัดจําหนาย

อาหาร  แตทัง้นี้จะตองพัฒนารานอาหารทกุแหงไมวาจะมีใบอนุญาตหรือไม 
ขอใหพิจารณาบัญชียาหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะวัคซีนทุกตัว 
 

ปดประชุมเวลา  16.16 น. 
 

ลงชื่อ  นางสาววีระสุดา   สวสัดี  ผูบันทึกการประชุม 
         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 

 พยาบาลวิชาชีพ  5 
 

ลงชื่อ  นางสุปรีดา   บุญทาว  ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสุปรีดา   บุญทาว)  
        หัวหนางานกจิการพิเศษ 


