บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม
ที่ มค 0927.1/237
วันที่ 10 มีนำคม ๒๕64
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรค
พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
เรียน สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน ได้จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถี
ใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ
2564 เพื่อรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทังถวำย
เป็นพระรำชกุศล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 84 พรรษำ อำเภอ
นำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕๖4 โดยมีพืนที่เป้ำหมำย คือ พืนที่ตำบลนำดูน ตำบลพระธำตุ และ ตำบล
หนองไผ่ อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม รวมทังคัดเลือกตำบลต้นแบบกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๔
คือ ตำบลกู่สันตรัตน์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จึงขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัด
มหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชนได้ทรำบถึงภำรกิจ
และแนวทำงในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในเวปไซต์
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและให้กำรอนุเครำะห์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป

(นำยสมัย ทองพูล)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เรียน

สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
- เพื่อทรำบ
(นำงจริยำ สีกงพลี)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ทราบ

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
ชื่อหน่วยงำน : ……สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน.....จังหวัดมหำสำรคำม…………………………..…………..
วัน/เดือน/ปี : 10 มีนำคม 2564
หัวข้อ: ...ขออนุญำตเผยแพร่แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน...........
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
Linkภำยนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมำยเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยสมัย ทองพูล)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึนเผยแพร่

(นำยสมัย ทองพูล)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64

รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการรณรงค์กาจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี
(ครังที่ 1/2564)
วันที่ 1 มีนำคม 2564 เวลำ 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน ชัน 2
**********************************
ผู้มาประชุม
๑.นำยสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว
นำยอำเภอนำดูน ประธำน
2.นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์ สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
3.นำงจริยำ สีกงพลี
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
4.นำงพรรณี ปะกินำหัง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
5.นำยสมัย ทองพูล
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอนำดุน
6.นำยบุญชู คงทน
ผอ.รพ.สต.หนองไผ่
7.นำยปรีชำ ยะภำ
ผอ.รพ.สต.ดงบัง
8.นำยสำรวย ทิพศรีรำช
ผอ.รพ.สต.โพธิ์ทอง
9.นำยเกษม นำพิมแสง
ผอ.รพ.สต.ดงโพง
10.นำงนงนำฎ เทียมทัน
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
11.นำยนวกำนต์ พิลำโสภำ
ผอ.รพ.สต.หัวดง
12.นำงวรำภรณ์ กรโสภำ
ผอ.รพ.สต.กู่โนนเมือง
13.นำงกัลยำณี ปัจจัยเก
ผอ.รพ.สต.ดงยำง
14.นำงสำวอภิญญำ สีคำม
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน
15.นำงณพัชชำ พุทธจันทร์
ผอ.รพ.สต.หนองผง
16.นำยสุรัส พำนิชย์
ผอ.รพ.สต.หนองแต้น้อย
17.นำยสุรีย์ ลอมโฮม
ผอ.รพ.สต.นำฝำย
18.นำยวิเชียร โทอินทร์
ผอ.รพ.สต.เหล่ำจั่น
19.นำยรักชำติ เนำวรัตน์
ปลัดเทศบำลตำบลนำดูน
20.นำงวิยะดำ ลอยนอก
กำนันตำบลนำดูน
21.นำยสุวรรณ ศรีประย่ำ
ประธำน อสม.ตำบลนำดูน
22.นำยธงชัย แสงสว่ำง
นำยกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
23.นำยสมพงษ์ ปำสำบุตร กำนันตำบลหนองไผ่
24.นำยคำพอง หำรโกทำ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระธำตุ
๒5.นำยบุญจันทร์ พิลำพันธ
กำนันตำบลพระธำตุ
26.นำยเสำฅิลป์ เพ็งสุวรรณ
ประธำน อสม.รพ.สต.โพธิ์ทอง
27.นำยสงัด ลำมี
ประธำน อสม.รพ.สต.หนองไผ่
๒๘.นำยสวัสดิ์ คำจันทร์
ประธำน อสม.ตำบลกู่สันตรัตน์
2๙.นำยทวีชัย ปักกำเวสำ
กำนัน ตำบลกู่สันตรัตน์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
นำยอำเภอนำดูน :
1.ขอขอบคุณหน่วยงำน ภำคีเครือข่ำย หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน พ่อค้ำประชำชนอำเภอนำดูน ที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรบริจำคโลหิตของเหล่ำกำชำดจังหวัดมหำสำรคำม ร่วมกับโรงพยำบำลมหำสำรคำม พืนที่
อำเภอนำดูน เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ณ หอประชุมอำเภอนำดูน มียอดผู้บริจำคโลหิต จำนวน 311
รำย ได้โลหิตจำนวน 124,400 ซีซี
2.ขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกเชือไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 จังหวัดมหำสำรคำมจึงขอควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำน ได้รณรงค์ปฏิบัติตำมมำตรกำรหลักในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019
โดยขอควำมร่วมมือ ดังนี
1.ทำควำมสะอำดพืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อยๆ
2.สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ
3.ล้ำงมือด้วยสบู่บ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์/นำยำฆ่ำเชือโรค
4.รักษำระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปในพืนที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมำกและ
หำกจำเป็นให้สวมหน้ำกกำกอนำมัยอยุ่เสมอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครังที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายสมัย ทองพูล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
มาตรการสาคัญที่จะให้อาเภอ/ตาบล ดาเนินการ รณรงค์กาจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี
ปี 2564 ได้แก่
1. จัดระบบสุขำภิบำล บริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยำธิ โดยจัดให้มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
สำหรับทุกพืนที่ผ่ำนเทศบำล/อบต.
2. จัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนให้ครบทุกพืนที่ พร้อมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health
Literacy) โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดีในเด็กเยำวชน ประชำชน และสังคม
3. คั ด กรองพยำธิ ใ บไม้ ตั บ ในประชำชนอำยุ 15 ปี ขึ นไป เมื่ อ พบผู้ ติ ด พยำธิ ใ ห้ ก ำรรั ก ษำและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ และควรมีกำรตรวจมูลสัตว์ในบ้ำน สุนัข/แมว หำกตรวจพบไข่พยำธิใบไม้ตับต้อง
ให้กำรรักษำโดยสัตว์แพทย์ในพืนที่
4. คัดกรองมะเร็งท่อนำดีในประชำชนอำยุ 40 ปีขึนไปด้วยเครื่องอัลตรำซำวด์
5. บริหำรจัดกำรส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อนำดีเข้ำสู่กระบวนกำรวินิจฉัยรักษำอย่ำงเป็นระบบ
6. มีระบบกำรรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลสู่ชุมชน มีหมอครอบครัวเข้ำไปดูแลประคับประคอง
ด้วยกำรแพทย์ผสมผสำนทังแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทำงเลือก
7. รำยงำนกำรดำเนินงำนผ่ำนฐำนข้อมูล Isan cohort / ตำมแบบฟอร์มรำยงำนผลที่กำหนด

8. พัฒนำนวัตกรรม กำรตรวจพยำธิใบไม้ตับด้วยวิธีกำรใหม่ พัฒนำระบบกำรส่งต่อผู้ป่วย พัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในกำรคัดกรองพยำธิ คัด กรอง รักษำมะเร็งท่อนำดี เพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุง กำร
แก้ไขปัญหำพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดีต่อไป
-แจ้งผลกำรดำเนินงำน กำรเฝ้ำระวังป้องกันแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี ปีงบประมำณ
๒๕๖3
ผลกำรดำเนินงำน กำรเฝ้ำระวังป้องกันแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ผลกำรดำเนินงำนบันทึกข้อมูลใน Isan cohort ทำง https://cloud.cascap.in.th/
ที่
ตาบล
เป้าหมาย
ผลงาน
รวม
ร้อยละ

1 ดงยำง
905
755
83.42
-รพ.สต.ดงยำง
455
-รพ.สต.หนองผง
300
๒ หนองคู
905
725
80.11
-รพ.สต.หนองแต้น้อย
379
-รพ.สต.เหล่ำจั่น
346
จำกตำรำง พบว่ำ ผลกำรลงทะเบียนในโปรแกรม Isan Cohort ตำบลดงยำ ได้บันทึกข้อมูลจำนวน
755 รำย คิดเป็นร้อยละ 83.42 และตำบลหนองคู บันทึกข้อมูล จำนวน 725 รำย คิดเป็นร้อยละ 80.11
ผลการดาเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ
ที่
ตาบล
เป้าหมาย ผลงาน รวม ร้อยละ
ผลการตรวจ
O.v. T.spp E.spp S.s T.
1 ดงยำง
905
905 100
3
1 18 1
1
-รพ.สต.ดงยำง
465
-รพ.สต.หนองผง
440
๒ หนองคู
905
101.43 8
11
1 10 3
-รพ.สต.หนองแต้น้อย
466 918
-รพ.สต.เหล่ำจั่น
452
จำกตำรำง พบว่ำ ในปีงบประมำณ 256๓ อำเภอนำดูนได้คัดเลือกตำบลเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน
คือ ตำบลดงยำง และตำบลหนองคู ได้ออกคัดกรอง และได้สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนในพืนที่ ในกำรคัดกรอง
พยำธิใบไม้ตับ รวมทังรำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำนในโปรแกรม Isan cohort ผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ ตำบล
ดงยำง ประกอบด้วยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนดงยำง และ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำน
หนองผง เป้ำหมำยดำเนินงำน จำนวน 905 รำย ผลกำรดำเนินงำนผลงำน จำนวน 905 รำย คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ สำหรับตำบลหนองคู ประกอบด้วย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองแต้น้อย และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลเหล่ำจั่น เป้ำหมำย จำนวน ๙๐๕ รำย ผลกำรดำเนินงำน ๙๑8 รำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.
43 รวมทังสองตำบล จำนวน 1,823 รำย ผลกำรตรวจ พบไข่พยำธิ Opisthorchist viverrini 9 รำย คิดเป็น

ร้อย 0.49, พบไข่พยำธิ Taenia spp. 14 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.76, พบไข่พยำธิ Echinostome spp 2
รำย คิดเป็นร้อยละ 0.12 และ พบไข่พยำธิ Trichomonsa จำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.22
สรุปผลการดาเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนาดีโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์ กลุ่มเป้าหมายพืนที่
ตาบลหนองคู ตาบลดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
กำรวิเครำะห์กำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนำดีโดยวิธีอัลตร้ำซำวด์ประชำชนกลุ่มเสี่ยงอำยุ 40 ปี ขึนไป
สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังตำรำงนี
เป้ำ
ได้รับกำรตรวจ
ผลกำรตรวจ
กำรนัดโดยแพทย์
หมำย
อัลตร้ำซำวด์
ปกติ
ผิดปกติ
นัด 1ปี
นัด 6เดือน
ส่งต่อ CT Scan
100

จำ
นวน

ร้อย
ละ

จำ
นวน

ร้อย
ละ

จำ
นวน

ร้อย
ละ

จำ
นวน

ร้อย
ละ

จำ
นวน

ร้อย
ละ

จำ
นวน

ร้อยละ

105

105

98

93.3

7

6.6

90

85.7

8

7.6

7

6.6

ผลกำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนำดีโดยวิธีอัลตร้ำซำวด์ประชำชนกลุ่มเสี่ยงอำยุ 40 ปี ขึนไป
เป้ำ
ได้รับ
ผลกำรตรวจ
หมำย
กำร ปกติ
ผิดปกติ
Renal Commom Mild fatty PDF2
Moderate PDF1
ตรวจ
cyst

100 คน 105
คน

98
คน

bile duct

0 คน 0 คน

liver

7 คน
(ร้อยละ
6.6)

fatty liver

0 คน

0 คน

0 คน

ส่งต่อ
Liver
cyst

0 คน 7 คน
(ร้อยละ
6.6

ปัญหำและอุปสรรค
1. เครื่องอัลตร้ำซำวด์เป็นระบบใหม่ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ยังไม่เชี่ยวชำญในกำรใช้ จึงทำให้กำรตรวจล่ำช้ำ
2.เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ2019 ในช่วงปี 2563 ทำให้กำรส่งตรวจ
อุจจำระล่ำช้ำ จึงส่งผลให้กำรนำประชำชนกลุ่มเสี่ยงอำยุ 40 ปี เข้ำรับกำรตรวจอัลตร้ำซำวด์เสร็จไม่ทันในช่วง
ปีงบประมำณ 2563
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564
- พืนที่ ดำเนินงำนเก็บอุจจำระกับกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 3 ตำบลๆ ละ 100 คน รวม 300 รำย ได้แก่
เทศบำลตำบลนำดูน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระธำตุ และเทศบำลตำบลหนองไผ่ รวมทังประสำน ผู้นำ
ชุมชน อสม.ทุกหมู่บ้ำนทำควำมเข้ำใจเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน โดยมีพืนที่ดำเนินกำรได้แก่
1.ตาบลนาดูน
1.1 โรงพยำบำลนำดูน
1.2 โรงเรียนอนุบำลจัมปำศรี
1.3 โรงเรียนหนองกลำงโคก
1.4 โรงเรียนนำดูนประชำสรรพ์
2.ตาบลพระธาตุ
2.1 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนโพธิ์ทอง
2.2 โรงเรียนบ้ำนโกทำ
2.3 โรงเรียนบ้ำนหนองจิก
3.ตาบลหนองไผ่
3.1 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองไผ่

3.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ด้ำมขวำน
3.3 โรงเรียนบ้ำนโนนเห็ดไค
3.4 โรงเรียนบ้ำนหนองบัวคู
- ให้ติดตังโปรแกรมและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำกร และนำเข้ำลงทะเบียนในโปรแกรม Isan
Cohort ประกอบด้วย รพ.นำดูน รพ.สต.โพธิ์ทอง รพ.สต.หนองไผ่
- ประสำนองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ตำมมำตรฐำน
กรมอนำมัย
- ปี ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกตำบลที่เคยดำเนินงำนเฝ้ำระวังโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี ไปแล้ว
ซึ่งดำเนินงำนได้ในระดับดีเยี่ยมของอำเภอนำดูน จึงขอคัดเลือกตำบลกู่สันตรัตน์ เป็นพืนที่ตำบลต้น แบบใน
กำรดำเนินงำน ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
กานันตาบลหนองไผ่ : เสนอแนวทำงกำรออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยให้เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย อสม.ทุก
หมู่บ้ำน และจัดทำแผนออกคัดกรอง รวมทังกำร เก็บอุจจำระส่งตรวจ ที่ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
นายเสาฅิลป์ เพ็งสุวรรณ ประธาน อสม.ตาบลพระธาตุ : เสนอแนวทำงกำรออกประชำคมหมู่บ้ำน และ
กำรออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง กำรเก็บอุจจำระส่งตรวจ และกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยง ที่จะต้องตรวจ
สุขภำพโดยวิธี อัลตรำซำวด์ คัดกรอง มะเร็งท่อนำดี ให้เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ออกหนังสือ
เชิญประชำสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนประชำสัมพันธ์ผ่ำนหอกระจำยข่ำว และ ช่องทำง line กลุ่ม อสม.
ตำบล เพื่อเพิ่มควำมรวมเร็วในกำรสื่อสำร
ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ
-ไม่มี
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ผู้สรุปรำยงำนกำรประชุม

(นำยสมัย ทองพูล)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงจริยำ สีกงพลี)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอนำดูน

ภาพกิจกรรม

