
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย 
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย คร้ังที่ 6/2564 

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
............................................................................................................................ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม   
2. นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ                 

(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
 

3. นายธีรชัย บญุยะลีพรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

กรรมการ 

4. น.ส.นพวรรณ โพชนุกูล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  
สำนักทันตสาธาณสุข 

กรรมการ 

5. นายณัฐพงค์ กันทะวงค์ ทันตแพทย์ชำนาญการ  
สำนักทันตสาธาณสุข 

กรรมการ 

6. น.ส.วารีทิพย์ พึ่งพันธ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ  
สำนักโภชนาการ 

กรรมการ 

7. นางปภาวี พึ่งพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

กรรมการ 

8. น.ส.ณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

กรรมการ 

9. น.ส.ปรียนิตย ์ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักอนามัยส่ิงแวดล้อม 

กรรมการ 

10. น.ส.ปาริชาติ จำนงการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สำนักอนามัยส่ิงแวดล้อม 

กรรมการ 

11. นางทับทิม ศรีวิไล  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

กรรมการ 

12. นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

กรรมการ 

13. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 



 

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ) 
1. นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
2. นางวมิล บ้านพวน รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
3. นางธนิกา สุจริตวงศานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
4. นายวสุรัตน์ พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
5. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ 
6. นางอัญชุรีย ์ บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
7. น.ส.ฉวีวรรณ   ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายสุทิน ปุณฑริกภักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
9. ว่าท่ีร้อยตรีสมพร สมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.เขมิกา ฉัตรก้องภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
2. น.ส.วราภรณ์ จิตอารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ 
3. นายตฤษนันท์ ถูกจิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม 
4. น.ส.ศิริลักษ์ กลิ่นมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยส่ิงแวดล้อม 
5. น.ส.เจนจิรา อุ่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
6. น.ส.วรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
7. น.ส.ปทุมรัตน์ สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
8. นายสันสนะ ณรงค์อินทร์  ณรงค์อินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
9. นายธวัชชัย ทองบ่อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
10. นายเศวต เซี่ยงลี่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 



 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 

วาระการประชุม ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระที่ 1 : เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึ้น มกีารระบาดในครอบครัว 
มากขึ้น และพบแม่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ใหม้ีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ 
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏบัิติกรณีอยู่ท่ีบ้าน อย่างง่ายไม่เน้นการบรรยาย 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 
- มอบทีมแม่และเด็ก  
และทีมนมแม่ดำเนินงาน 

วาระที่ 2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 5/2564  
โดย สำนักทันตสาธารณสุข 
 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ แจ้งแก้ไข 2 ประเด็น ดังนี้ 
- การประเมินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  
จาก 54 แห่ง แก้ไขเป็น 24 แห่ง 
- Application Pink Book  แก้ไขเป็น Platform Pink Book 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

วาระที่ 3 : เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 ความร่วมมือการดำเนินงาน
กับสำนักงานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
โดย สำนักโภชนาการ 
 

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กับ สสส. โดยสำนัก 7 สำนักสนับสนุน 
การพัฒนาระบบสุขภาพ วันท่ี 25 มีนาคม 2564 
- สำนัก 3 สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กต่ำกว่า 3 ปี พื้นท่ี
ดำเนนิการ 5 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยะลา 
- สำนัก 7 สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน 
ของสำนัก 3 จึงได้ปรึกษาหารือกรมอนามัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาพฒันาระบบสุขภาพ 
ท่ีจะสอดคล้องดำเนินงานของสำนัก 3  
- โอกาสเติมเต็มของกรมอนามัย ภายใต้การขับเคลื่อนงานของ สสส. 
        1. เพิ่มเติมตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-2 ปี  
(ร้อยละเด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุ) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
- นัด สำนัก 7 ปรึกษาหารือ 
อีกครั้ง โดยมอบ นพ.กิตติพงศ์ 
แซ่เจ็ง รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)  
เป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินงาน 
 



 

วาระการประชุม ประเด็น มติที่ประชุม 

        2. การพัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์  
และเด็ก 0-2 ปี 
        3. การพัฒนาผู้อำนวยการเล่น (play worker) สำหรับเด็กอายุ 0-2 ปี 
        4. การส่งเสริมสุขอนามยัเด็กอายุ 0-2 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้เล้ียงดูเด็ก 
        5. การส่งเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม เช่น การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการ 
น้ำสะอาด การจัดการขยะ การจัดการความสะอาดท่ีพัก 
- แผนการดำเนินงานร่วมกัน 
        1. การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-2 ปี แบบมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (การถอดบทเรียนความสำเร็จ) 
        2. การพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (play worker) สำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะ (EF) เด็กอายุ 0-2 ปี 

วาระที่ 4 : เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1 ความก้าวหน้าการประเมิน
ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต  
โดย สำนักโภชนาการ 
 

การดำเนินงานการประเมินตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
        จากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ได้นำข้อเสนอแนะไปปรับตัวชี้วัดหลัก คือ เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 85 ตัวช้ีวัดรอง คือ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
- เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564 คือ จังหวัดมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อย่างน้อยเขต
สุขภาพละ 1 จังหวัด และการขับเคลื่อนทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 3 ตำบล ผ่านเกณฑ์ตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
- เกณฑ์การประเมินตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
        ประเด็นท่ี 1 ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของ  
ประเมินโดย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยของ อปท. 
        ประเด็นท่ี 2 ยกระดับคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเมินโดย ผู้รับผิดชอบงาน ANC และผู้รับผิดชอบงาน WCC 
        ประเด็นท่ี 3 การดำเนินงานครบถ้วนทุกกิจกรรมสำคญัผ่านกลไกในพื้นท่ี  
ประเมินโดย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้แทน 

มติที่ประชุมรับทราบ 
- เปิดระบบให้ประเมินตนเอง
ในระบบ Google form ถึง  
31 พฤษภาคม 2564 
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        เปิดระบบให้ประเมินต้ังแต่ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ซึ่งมตีำบลประเมินตนเองใน Google 
form จำนวน 4,032 ตำบล จากจำนวน 7,848 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 51.4 มีเขตสุขภาพที่
ประเมินน้อยกว่าร้อยละ 50 คือ เขตสุขภาพท่ี 1, 3, 8, 9, 10, 12 เนื่องจากหนังสือขอความ
ร่วมมือล่าช้า จึงมีข้อเสนอแนะให้ขยายระยะเวลาการประเมินตนเองใน Google form 
 

4.2 แนวทางการเปิด 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี  
โดย สถานบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ 
 

1. การดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 
        เบ้ืองต้นส่วนใหญ่มีการเลื่อนการดำเนินงาน มเีขตสุขภาพท่ี 7 ขอนแก่น ท่ีกำหนดจัดงาน 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
2. (ร่าง) แนวทางการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ประกอบด้วย  
4 ประเด็น ดังนี้ 
        1. ด้านสถานที่  
        - เฉลี่ยพื้นท่ีใช้สอย 2 ตร.ม. ต่อเด็ก 1 คน 
        - การจดักิจกรรมและการนอนของเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ EDC Bubble Model 
        - ห้องอาบน้ำและห้องขับถ่าย ดำเนินการตามแนวทางการจัดอาหาร บริบาลน้ำ  
และสร้างสุขภาวะท่ีดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        2. ด้านครูผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
        3. ด้านอาหาร ดำเนนิการตามตำรับอาหาร สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 1-5 ปี 
        4. ด้านของเล่น แนะนำให้ของเล่นท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และของเล่นตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) ส่งเสริมให้มีพื้นท่ีเล่นท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ  
 

มติที่ประชุมรับทราบ 
- มอบสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ นำข้อมูลท้ังหมด
จัดทำเป็นเล่ม แนวทางการ
เปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี  
นำในเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
- มอบสำนักโภชนาการ จัดทำ 
ตำรับอาหาร สำหรับเด็กอายุ
ต่ำกว่า 3 ปี 
- มอบกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ นำข้อมูล
มาตราฐานสนามเด็กเล่นให้กับ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ เพื่อดำเนินงานต่อไป 
 

4.3 การขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัย ในสถานการณ์
การแพรร่ะบาด  

การนำเสนอการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด   
กรณี COVID 19 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ในการประชุมติดตามสถานการณ์    
กรณี COVID 19 วันพฤหัสบดีท่ี 15 เมษายน 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ดังนี ้  

มติที่ประชุมรับทราบ 



 

วาระการประชุม ประเด็น มติที่ประชุม 

กรณี COVID 19  
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- สถานการณ์ปัญหา รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำแนกจากระบบเฝ้าระวัง/บริการ  
และการค้นหาในชุมชน (ระหว่าง 1-13 เมษายน 2564) จำนวน 5,597 ราย ใน 75 จังหวัด 
- ตรวจจับข่าวประเด็น COVID 19 (IWD) 
- ผลกระทบต่อกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย แบ่งระดับของผลกระทบเป็น 3 ระดับ คือ ผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นทันที ผลกระทบในระยะสั้น และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาว 
- การวิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานตาม New Normal โดยมีข้อเสนอแนวทาง 
การดำเนินงานท่ีต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังน้ี 
        1. สนับสนุนให้หญิงต้ังครรภ์ทุกคนคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Save mom  
        2. พัฒนาระบบสื่อสารกับหญิงต้ังครรภ์ และส่งเสริมการให้ความรู้ผ่านโปรแกรม 9 ย่าง 
เพื่อสร้างลูก และโปรแกรม Save mom  
        3. หน่วยบริการสาธารณสุขปรับระบบบริการแบบปกติใหม่ 
        - การบรกิารฝากครรภ์แบบปกติใหม่ ประกอบด้วย มาตรการสำหรับเจ้าหน้าท่ี/ 
หน่วยบริการ มาตรการสำหรับผู้รับบริการ และมาตรการการดูแลกลุ่มเด็กปฐมวัย 
        - การขับเคลือ่นการดำเนินงาน ขับเคลื่อนผา่นหน่วยงานตามความร่วมมือ MOU บูรณาการ 
4 กระทรวงหลัก และเครือข่ายความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องท้ังองค์กรวิชาการและภาคประชาชน NGO 
        - การสร้าง Health Literacy ผ่านสือ่มวลชนแขนงต่าง ๆ ในฐานะโฆษกกรมอนามัย  
และกระทรวงสาธารณสุข โปรแกรม Save mom, โปรแกรม 9 ย่าง เพื่อสร้างลูก, Application 
THAI SAVE THAI, Application Pink Book, Line, Face book 
 

วาระที่ 5 : เร่ืองเพื่อพิจารณา 

5.1 โอกาสในการยกระดับงาน
สตรีและเด็กปฐมวัย 
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID 19  
โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

Platform Pink Book 
        วัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตามดูแลหญิงต้ังครรภ์จนถึงหลังคลอด และเด็ก 0-5 ปี  
แบบรายบุคคลและสร้างความตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ดูแลเด็ก 
แบบรายบุคคล ผู้ใช้งาน คือ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- เนื่องจากงบประมาณในการ
ดำเนินงานมีจำกัด ให้จัดลำดับ
ความสำคัญของกิจกรรม  
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         ทดลองใช้ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม  
และจังหวัดพัทลุง  
จากการดำเนินงานท่ีผ่านมาพบประเด็นปัญหา ดังนี้ 
1. งบประมาณในการขับเคลื่อนงาน 
        - สนับสนุน Health point           - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
        - การจัดจ้างทีมโปรแกรมเมอร์       - การจดัจ้างผู้ดูแล Platform 
2. เนื้อหาวชิาการ  
        - สนับสนุนเนื้อหาวิชาการหรือรายละเอียดที่ลงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
งานอนามัยแม่และเด็ก 
3. การขับเคลื่อนเชงินโยบาย 
        - ผลักดันแนวทางการดำเนินงานจากส่วนกลางไปยังศูนย์อนามัย เพื่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนในพื้นท่ีต่อไป 
 

- ให้เชื่อมโยงกับการ
ดำเนินงานของ สปสช.  
- ปี 2565 ใหข้องบประมาณ 
ในงบดูแล  
 

วาระที่ 6 : เร่ืองอื่น 

 การประชุมการเตรียมความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรควิด 
19 วันท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30-15.30 น. 

มติที่ประชุมรับทราบ 
เสนอประเด็นเข้าประชุม  
3 ประเด็น 
- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การประเมินตำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต 
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- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
พื้นทีต้่นแบบ “เด็กไทย 
เล่นเปลี่ยนโลก” 
มอบคุณวราภรณ์ จิตอารี
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ 
รวบรวมข้อมูลและเข้าร่วม
ประชุม 
 

 การประชุมครั้งถัดไป ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม       นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางทับทิม ศรีวิไล 
รักษาการในตำแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

     


