สรุป วาระการประชุม
12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
..........................................................................................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชูวิทย์ ธานี
2. นายวสิทธิ์ ขนันไพร
3. นางสาวอุไรวรรณ อุพันทา
4. นางสาวจิราภรณ์ อุไรสาย
5. นางสาวสัญญา พลพวก
6. นางสาวจิตราพร เรือนเจริญ
7. นางสาวสิวินีย์ กูนแก่นจันทร์
8. นางนวลนิจ ธีวันดา
9. นางนลรัตน์ ชูรัตน์
10. นายปิยะศักดิ์ ก้อนศิลา
11. นางอมรวรรณ บัวขจร
12. นายราเมศย์ สุระพันธ์
13. นายพลวัฒน์ จันทิมา
14. นายอภิรักษ์ ศรชัย
15. นางสาวพัชรธิดา ทองพิมพ์
16. นางสาวภัทรา พลสวัสดิ์
17. นางสาวยุภาวรรณ คณะพันธ์
18. นายอุทัย เอื้อพัฒนาพานิชย์
19. นางสาวธณัทอร ยิ่งยืน
20. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สวนมา
21. นางทิพย์นภา สาวันดี
22. นางเกวลิน ทองเทพ

สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ผอ.รพ.สต. บัวเทิง
ผอ.รพ.สต. บุ่งมะแลง
ผอ.รพ.สต. แก่งโดม
ผอ.รพ.สต. โคกสมบรูณ์
ผอ.รพ.สต. สว่าง
แพทย์แผนไทย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
เภสัชกรปฏิบัติการ
จพ.ทันตฯ ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรื่องจากฝ่าย
ฝ่ายบริหาร
วาระการประชุมฝ่ายการเงิน
1.แจ้งเงินโอนลงพื้นที่และผู้มีสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้
1. เงินโอน Fixedcost ไตรมาที่ 2/2561
2. เงินโอนค่าตอบแทน ฉ11 ข้าราชการ เดือน ธันวาคม 2560
3.เงินโอนค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ เดือน ธันวาคม 2560
4. เงินโอนค่าตอบแทนค่าป่วยการ อสม. ประจาเดือน มกราคม 2561
5. เงินโอนพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย รพสต.สว่าง
6. เงินโอน ฉ 11. ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน (รพ.จะโอนให้ภายในสัปดาห์ นี้ )
2. การปรับค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2560) คาสั่งมาแล้ว ฝ่ายจะทาเรื่องขอเงินตกเบิก จาก CUP ให้ จะได้ตกเบิก
พร้อมเงินเดือนใหม่ภายในสิ้นเดือน
3. การส่งรายงานการเงิน รายงานการเงินที่ต้องส่งฝ่า ภายในวันที่ 5 ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
 รายงาน 407
 รายงานรับจ่ายเงินบารุง
 3 สาเนาสเตทเม้น
 4.รายงานงบทดลอง (GL) โคกสมบูรณ์ คานกเปล้า คาโพธิ์ แก่งโดม
ขอให้ส่งภายในสัปดาห์ นี้ (16 มีนาคม 61)
 ตัวแทนรับตรวจสอบภายในระดับจังหวัด คือ รพ.สต.คานกเปล้า

ฝ่ายยุทธศาสตร์
1 KPI Monitors
การก ากั บ ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นงานสาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะทางานกากับติดตามการขับเคลื่อนงานฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการ
กากับ ติ ด ตาม สื่ อ สารความก้าวหน้ า ข้อ มูล พื้ น ที่ ที่ ต้ องเร่งรัด ปรับ ปรุง และแก้ ไขปั ญ หาให้ ต รงประเด็ น
ครอบคลุ ม ทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย เกิ ด ผลที่ เป็ น รูป ธรรม เกิ ด ระบบการจั ดการที่ มี ศั กยภาพ รวมทั้ งสนั บ สนุ น
ทรัพยากรให้ตรงความต้องการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ประชุมคณะทางาน (รายละเอียดคาสั่งคณะทางาน) 26 กพ.61
พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะกากับติดตาม โดยให้แสดงข้อมูลรายหน่วยบริการ และเปรียบเทียบ 5 จังหวัด
ตัดข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน

จึงขอให้ทุกหน่วยบริการทาความเข้าใจ คานิยาม เป้าหมายและเร่งรัดผลงานให้ได้ตามเกณฑ์
และน าเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมิ นผลทุ กเดือ น โดยให้ ระดับ อาเภอแต่งตั้ ง
คณะท างานรองรั บ โดยมี ผู้ ช่ ว ยสาธารณสุ ข อ าเภอเป็ น ประธาน หั ว หน้ าฝ่ าย/งาน/ผอ.รพ.สต ร่ว มเป็ น
คณะทางานด้วย ตลอดจนผอ.รพช.และสสอ.เป็นที่ปรึกษา พร้อมนี้ให้ ดาเนินการดึงข้อมูลมาวิเคราะห์
ทบทวนกระบวนการทางาน ชี้เป้าพื้นที่ที่เป็นปัญหาไม่บรรลุเป้าหมายการดาเนินงาน ให้เร่งดาเนินการแก้ไข
ประเด็นที่มีข้อขัดข้อง ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนจั งหวัดจะตรวจสอบและประสานกับผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
โดยตรง ซึ่งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไม่ต้องการผลงานที่เป็นเลิศแต่ต้องการข้อมูลที่เป็นความจริง
และต้องดาเนินการเป็นกระบวนการเช่นนี้ทุกเดือน
ไฟล์แนบ…….monitoring_รายกลุ่มงานปี2561_use 5 มีนาคม.61.xlsx.

 รายละเอี ย ดการมอบห มายตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายรายบุ คคล (หน .ฝ่ า ย)
แนบ….monitorKpi_march61. xlsx.
1.1 การเร่งรัดผลงานเพื่อประเมินผลงาน Ranking รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ห้วงเวลาที่จะออกประเมิน
ประมาณ 18-26 เมษายน 2561 ใช้ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2561 ……

 รับการตรวจประเมิน Ranking ครั้งที่ 1 รพ.สต. บัวเทิง (กรณี สสจ.ลงเยี่ยม รพ.สต.)
1.2 กาหนดการรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 ห้วงวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561
1.3 การเร่งรัดผลงาน QOF แนปไฟล์ QOF27022561………

2. ค่าเสื่อม
2.1 งบประมาณ
 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 70% จังหวัดอุบลราชธานี
 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 20% จังหวัดอุบลราชธานี
o ขอให้วางแผนไว้ว่าจะทาอะไร มีความจาเป็นเรื่องไหน (เตรียมแผน, เตรียมแบบแปลน)
***********************************************************************

งานคุ้มครองผู้บริโภค
1. การติดตามรายงานคบส.1,2 ส่งภายใน 20 มีนาคม 2561 ……
2. การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้ใช้ฟร์อมในกรณีจ่ายยาปฏิชีวนะที่ส่งให้…..



ขอให้ส่งรายชื่อ รพสต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่จะเข้าร่วมโครงการsmart school RDUและร้านค้า

ร้านชาปลอดภัยอันตราย ให้ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม2561

รพ.สต. แก่งโดม

งานแพทย์แผนไทย
1. เชิญประชุมพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สสจ.อุบลราชธานี
 เป้าหมาย แพทย์แผนไทย รพ.สต. บุ่งมะแลง, สว่าง, บัวเทิง สสอ. , IT รวม 5 คน (ขอมติที่
ประชุม)
2. เชิญประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในวันที่
20-21 มีนาคม 2561 ห้องประชุมริมน้า สสจ.อุบล….ขอมติที่ประชุม….. (ส่งรายชื่อ 9 มีค 61 )
 มอบรพ.สต. คาโพธิ์ ผู้สูงอายุ 1-2 คน

งาน สสม., สบส. ยาเสพติด
-การดาเนินงานของกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน (ตามเอกสารที่แจก)
-การพัฒนาอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) เพื่อผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตัวที่ ๕๙ ร้อยละของครอบครัว
ที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สารวจกลุ่มเป้าหมาย/
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑.กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ๒.กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการติด
บ้านติดเตียง ๓.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อลงทะเบียนเป็น อสค.ใน Thaiphc.net ภายในวันที่ ๒๒ มี.ค.
๒๕๖๑

ขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561
-การเก็บข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน และประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ของ รพ.สต.โคกสมบูรณ์ เป้าหมายปี ๒๕๖๐ , รพ.สต.บุ่งมะแลง เป้าหมายปี ๒๕๖๑
-การประเมินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้เข้าไปประเมินใน WWW.hed.go.th
ของกองสุขศึกษา โดยใช้รหัสของสถานบริการ(รหัส รพ.สต.) ประเมินปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือน มค.-กพ.
, ครั้งที่ ๒ เดือน กค.-สค. ของทุกปี สาหรับ รพ.สต.บัวเทิงฝ่ายได้ทาเรื่องติดต่อไปที่ สสจ. ให้แล้ว

-ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดค่ายฝึกอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๖ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖ ๑
กลุ่มเป้าหมายจานวน ๑๐๐ คน (วันที่ 16-17 มีนาคม 61 อ.สว่างวีระวงศ์เป็นผู้รับลงทะเบียน (วิทยากร)
-การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติประจาปี ๒๕๖๑ “ สมาร์ท อสม.อุบลราชธานี ๔.๐ ชวนคนไทยสร้าง
สุขภาพดีเลิกบุหรี่และยาเสพติด ลดเสี่ยงวัณโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด” ซึ่งการจัดงานก็มีการจัดประชุม
การเตรียมงาน วันที่ 12 มี.ค. 61 ครั้งที่ 1 และ ประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 61 และนัดหมายการจัด
งาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

งานพัฒนาคุณภาพบริการและรูปแบบบริการ
-การประเมิน รพ.สต.ติดดาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน รพ.สต.ติดดาวประจาปี
๒๕๖๑ เป้าหมายคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งในพื้นที่ (รพ.สต.คาโพธิ์เป็นตัวแทนรับประเมิน)
-ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลระบบทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (ตามเอกสารคู่มือที่
แจกให้) ภายในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
-สื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว(PCC.) ประกอบด้วยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
และ ดีวีดีการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว แห่งละ ๑ ชุด
-การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณสุขในระดับอาเภอให้มีคุณภาพ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (คุณนวลนิจ ,คุณสุพัฒษร เข้าร่วม
ประชุม )
-การประชุมพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของผู้บริหารทางการพยาบาล และการพัฒนา
บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ สสจ.อุบลราชธานี
(พยาบาลที่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือสูงกว่า) เอกสารขอรับได้ที่ฝ่าย สสอ.สว่างวีระวงศ์

งานประกันสุขภาพ
 เชิญ ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันการเคลม สิทธิ์ ประกัน รุ่นที่ 19 มีนาคม 2561 รพ.
ตระการพืชผล เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละ 2 คน รวม 15 คน
ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. สถานการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
แนบไฟล์… CDCU.PPt…

2 แจ้งเรื่อง… การสุ่มตรวจประเมิน HI CI ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 พื้นที่ อาเภอสว่างวีระวงศ์ (ให้
เตรียมเจ้าหน้าที่ อสม. และไฟฉาย ) จะแจ้งให้ทราบก่อนวันสุ่มตรวจ ประมาณ 12 ชั่วโมง
3 ผลการดาเนินงาน X-ray ในเดือนกุมภาพันธ์ 61 รายละเอียดตามไฟล์แนบ… X-ray ppt
ขอให้เร่งลงผลงาน คัดกรองวัณโรค TB ใน โปรแกรม TB TM. คานกเปล้า ผลงาน ยังไม่ผ่านร้อยละ 90
ผลงานได้ ร้อยละ 70
4 การติดตามการส่งรายงาน 506 แนบเอกสาร …. รง. 506 ppt… ให้ส่งทุกสัปดาห์

********************************************************************************************

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
o สรุปผลงานตัวชี้วัดประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
o แนบไฟล์…ตัวชี้วัดฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ_copy.pptx.
o ขอให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของท่านดาเนินการสารวจข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ในวัดและสานัก
สงฆ์ทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส่งไฟล์ Excel กลับมาภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
o แจ้ งแผนนิ เทศเฉพาะกิ จ ระดับ จั งหวัด งานอนามั ยแม่ และเด็ ก ในวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาโพธิ์ รพ.สว่างวีระวงศ์ และ สสอ.สว่างวีระวงศ์

 งานอนามัยแม่และเด็ก (ติดตาม)
ปัญหา : หญิงตั้งครรภ์ ไม่ได้มาฝากครรภ์ที่ พื้นที่แต่มาคลอดในพื้นที่
เน้นย้า : ผลงาน รพ.สต.คาโพธิ์ ยังไม่ผ่าน (ร้อยละ 0) เกณฑ์ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
คุณภาพ และผลงานโภชนาการเด็ก ยังไม่ผ่าน
ผลงาน ร้ อ ยละของหญิ งตั้ งครรภ์ ได้ รั บ ยาเม็ ด เสริ ม ไอโอดี น (ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 100) ฝากติ ด ตามและ
ตรวจสอบการลงข้อมูล ไม่ผ่าน คือ บัวเทิง บุ่งมะแลง โคกสมบรูณ์ สว่าง
ผลงานร้อยละของเด็ก 0-5 ปี รูปร่างดีสมส่วน (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 54) ผลงาน ไม่ผ่าน
ผลงาน ร้อยละของโภชนาการเด็ก 6-14 ปี วัยเรียน รูปร่างดี สมส่วน (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 68) ฝากติดตามการลง
ข้อมูล เนื่องจาก พื้นที่ลงข้อมูลแล้วแต่ผลงานใน HDC ยังไม่ขึ้น
 แจ้งประเมินวัดและชมรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายอาเภอละ 2 วัด 4 ชมรม
(แนวทางการประเมินบูรณาการกับตาบล LTC )
มติที่ประชุม
วัด ได้แก่ วัดบ้านคาสมิง วัดบ้านหนองแคนพัฒนา

ชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุสว่าง ชมรมผู้สูงอายุบัวเทิง ชมรมผู้สูงอายุแก่งโดม ชมรม
ผู้สูงอายุโคกสมบรูณ์
************************************************************
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ค้นหาและคัดกรองคนพิการขาขาดรายใหม่ และรายเก่าที่
ขาเทียมชารุด เพื่อรับบริการทาขาเทียมที่ดีสวมใส่ และส่งรายละเอียด ดังนี้
๑. แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับบริการ
๒. แบบฟอร์มสารวจอาชีพผู้พิการ
๓. รูปถ่ายเต็มตัว และภาพต่อขา
๔. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวผู้พิการ
ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลมาที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างวีร ะวงศ์ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๑
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
o ในช่วงการดาเนินงานสาธารณสุขไตรมาสที่ ๒ ในบางอาเภออาจมี surprise visit จากผู้บริหาร
ระดับจังหวัด ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดูแลรักษาความสะอาดสถานบริการในพื้นที่
o แจ้งเป้าหมาย ตาบลจัดการสุขภาพ + ด้านสิ่งแวดล้อม
ตาบลสว่าง บ้านสว่างตก
ตาบลแก่งโดม บ้านโคกสมบูรณ์ใน
ตาบลบุ่งมะแลง บ้านบุ่งมะแลงน้อย
ตาบลท่าช้าง บ้านหนองสะโน

งานโรคไม่ติดต่อ
ติดตามตัวชี้วัด QOF ของฝ่าย NCD ตามไฟล์… NCD ppt….
เชิญประชุม วันที่ 13 มีนาคม 61 ที่ ห้อง 1 สสจ.อุบลราชธานี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน NCD
(พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรง) ให้นาคอมคอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านสมาทการ์ดไปด้วย (มี
การสอนลงข้อมูล การดึงข้อมูล เป็นต้น)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………
 จากฝ่าย EMS สสจ.อุบล

จากสถิติ จังหวัดอุบลราชธานีมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย วันละ 1 คน อาเภอสว่างวีระ
วงศ์ 15 ราย มีอัตราตาย 48.28 /แสนประชากร (ข้อมูลปี งบประมาณ 2560) ถนน วาริน –สิรินธร มี
ความเสี่ยงสูง ติด 5 อันดับระดับประเทศ

มาตรการการดาเนินการ
 บูมกระแสความเสี่ยง/สื่อสารให้ประชาชนรับทราบตระหนักมากที่สุด (ขนส่งจังหวัด จะมาอบรมเพื่อ
สร้างวินัยการขับขี่จราจร อบรมแล้วเสร็จสามารถไปสอบภาคปฏิบัติที่ขนส่งได้เลย) (เราสารวจคนมา
อบรม เวลา 13.00 น. ใช้ห้องประชุม สสอ.สว่างวีระวงศ์ รับได้ 120 คน)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
 ป้ายรณรงค์โครงเหล็ก,ป้ายเตือน,วิทยุ,หอกระจายข่าว,โทรทัศน์
 สสอ. รพ.สต.: เจ้าภาพ,กาลังคน,สถานที่, ประชาสัมพันธ์
 สสจ. : งบประมาณ อาหาร เครื่องดื่ม เวที เครื่องเสี่ยง ป้ายเตือน
 บ.กลางคุ้มครองฯ : ต่อ พรบ. ต่อประกัน
 ตารวจ : สภ.วารินชาราบ, สภ.สว่างวีระวงศ์
 รณรงค์ต่อเนื่อง : วิจัยร่วม
 กาหนดการเบื้องต้น : 28 มีนาคม 2561 บูรณาการวัน อสม. (รายละเอียดจะเชิญประชุม อีกครั้ง)

ลงชื่อ………………………….ผู้บันทึก
(นางสาวอุไรวรรณ อุพันทา)
ลงชื่อ………………………….ผู้บันทึก
(นายชูวิทย์ ธานี)
สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์

