รายงานการประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุขและศูนย์ประสานงาน
ครั้งที่ 3 /๒๕๕6
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข
ผู้มาประชุม
๑. นางชุดาภรณ์
๒. นางสาววาณีรัตน์
3. นางชลลดา
4.นางวรนุช
๓.นางยุพดี
7. นางภารดี
8. นางดารุณณี
9. นางจันทรา
10.นางศุภลักข์
๑2.นางเบญจา
๑4.นางนวลสมร

ศิริสนธิ
รุ่งเกียรติกุล
ภักดีประพฤทธิ์
เนตรพิศาลวนิช
เชาวณาพรรณ์
มโนนุกุล
พรมพันธ์ใจ
คงลําพันธุ์
สุนทรยาตร์
โรหิตเสถียน
ชมศิริ

ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยฯ
หัวหน้ากลุม่ งานเทคโนโลยีฯ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
ศูนย์ประสานงานที่ ๑
ศูนย์ประสานงานที่ ๒
ศูนย์ประสานงานที่ ๓
ศูนย์ประสานงานที่ ๔
ศูนย์ประสานงานที่ ๕
ศูนย์ประสานงานที่ ๖

1. นางกรรภิรมย์

นวพันธุ์

ติดราชการ

ระเบียบวาระที่ ๑

1. เรือ่ งแจ้งจากผูอ้ ํานวยการสํานักอนามัย

ผู้ไม่มาประชุม

1. จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบ
นโยบาย(ตามเอกสารหมายเลข 1)
2. สํานักอนามัย กําลังเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาดูงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัยได้นําเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7, 8, 19, 39, 48, 56
3. ขณะนี้มีสถานการณ์โรคติดต่อที่มีอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา ให้กองควบคุมโรคติดต่อ
เป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะ H7N9 เมื่อติดเชื้อในคนอัตราตายจะสูงมากกว่าในสัตว์
เน้นการเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีโรคทางเดิน
หายใจที่ต้องระวังอีกคือโรค 5 กลุ่มหลัก ซึ่งจะให้กองควบคุมโรคติดต่ออธิบาย
รายละเอียดต่อไป
4. ที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ส่งรายละเอียดแบบประเมินชี้วัดรายบุคคลที่ยังมิได้
ประเมินเรียบร้อยแล้วและสํานักอนามัยได้ส่งไปให้สาํ นักงาน ก.ก. แล้ว
(ตามเอกสารหมายเลข 3)
5. โรงเรียนกําลังจะเปิดเทอมให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเตรียมแผนงานตรวจคัด
กรองสุขภาพ
6. กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
/7.การจัดทํา...

-27. การจัดทํางบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์ ยังมีศูนย์ฯ บางแห่งยังไม่ให้ความร่วมมือ
ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 50% ซึ่งจะมีการนําคณะกรรมการไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่
8. มอบรองผู้อํานวยการสํานักอนามัยจากการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พบว่าบางแห่งยังไม่ดําเนินการเรื่องงบประมาณ ดังนี้
8.1 แว่นตา บางแห่งยังไม่ทําให้สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข และท่าน
รองชวินทร์ ตรวจสอบดูอยู่
8.2 มีการใช้งบประมาณไม่หมดให้คืนเงินด้วย
9. ส่วนราชการที่รับการประเมินจากผู้ตรวจ
9.1 กองสร้างเสริมสุขภาพ คลินิกตรวจรักษา 1,2
9.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 แห่ง จะถูกตรวจประเมิน ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7, 8, 15, 16, 19, 48, 54, 67
9.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยราชภัฎสวนดุสิต โดยไม่บอกล่วงหน้า
งวดที่ 1 1 – 10 พฤษภาคม 2556 งวดที่2 1 – 10 สิงหาคม 2556
9.4 ที่จอดรถนั้นจะนํามาประเมินร่วมไม่ได้มากนักแต่ต้องจัดคนดูแลด้วยเบิก
เลยไม่ได้
9.5 ห้องน้ําที่สะอาดจะต้องดูแลให้มีสบู่ล้างมือและมีที่เช็ดมือ ผู้ตรวจจะให้
ความสําคัญมาก
9.6 หน่วยเคลื่อนที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสนใจที่จะมาชมงานของ
สํานักอนามัย
10. รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย (นายโกวิท ยงวานิชจิต)
10.1 ขอให้รณรงค์การใส่ mark ในคนป่วยให้เป็นนิสัย
10.2 ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร เวลาเสริฟควรมีช้อนกลางให้ ขอให้
รณรงค์การใช้ช้อนกลางต่อเนื่อง
10.3 ผู้ตรวจราชการ อมรรัตน์ มาตรวจในสํานักอนามัย กองสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมทํา 5 ส ได้ดีมาก คาดว่าจะไปศูนย์บริการสาธารณสุข 40
เป็นลําดับต่อไป
11. รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย (นางมัณฑนา ชูติกาญจน์)
11.1 แจ้งเรื่องการเลือกตั้ง กก. ข้าราชการ สํานักอนามัย วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ให้ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งมาเลือกตั้ง
11.2 การเลือกตั้งข้าราชการสามัญให้สมัครเข้ามาในวันที่ 7-19 พฤษภาคม
2556 เลือกตั้งวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประสานงานทั้ง 6 กลุ่ม
11.3 หน่วยเลือกตั้ง รอศูนย์ประสานงานแจ้งเข้ามา
12. ในเดือนเมษายน 2556 เบิกจ่ายยังไม่ได้ ภาพรวมสํานักอนามัย
(ศูนย์ฯที่ยังไม่เบิกจ่าย)
12.1 ศูนย์ฯ 10 และศูนย์ฯ 66 ยังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันและใช้งบประมาณเลย
12.2 ศูนย์ฯ 10 ขณะนี้ราคากลางในการซ่อมเขตคลองเตยพึงจะลงนามรับซ่อม
12.3 ศูนย์ฯ 66 ได้ผู้รับเหมาและกําลังดําเนินการอยู่ขณะนี้
12.4 รองชวินทร์ ขอให้งานคลังนําเสนอในรูปสถิติ กราฟ ในการนําเสนอ
13. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
13.1 ขอให้แจ้งข้อมูลผู้สูงอายุให้คุณอพชา
13.2 ขอข้อมูลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
/13.3 ศูนย์ประสานงาน...

-313.3 ศูนย์ประสานงานช่วยเร่งรัดการลงทะเบียนแว่นตาใน IT เพราะถ้าซ้ํา
คนในปี 55 หรือซ้ําศูนย์ฯ โปรแกรมจะreset จะต้องลงให้เสร็จใน
เมษายน 2556 และสรุปยอดทั้งหมดส่ง สพธ.ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
14. รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย (นายชวินทร์ ศิรินาค)
14.1 เมื่อตั้งคลินิกขึ้นมาแขวนป้ายแล้วต้องแสดงมาตรฐานแสดงชัดเจนด้วย
เปิดคลินิกขึ้นมาทําอะไร ให้บริการอย่างไร
14.2 ค้นหาตัวเลขข้อมูล Update ของผู้สูงอายุในพื้นที่ กทม.
14.3 ขอให้แต่ละศูนย์ฯ จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุมาให้เร็วด้วย เพราะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจะมาแต่เช้า
14.4 ขอให้ช่วยคิดโลโก้ที่จะช่วยสร้างเอกลักษณ์ในศูนย์ฯที่สามารถผ่านการรับรอง
14.5 การเยี่ยมมารดา ทารก ขอให้ดูแลเรื่อง Thyroid เพราะโรงพยาบาลแจ้ง
ว่าพบว่ามารดาที่มี Thyroid ฮอร์โมนต่ํานั้นได้รับการเยี่ยมด้วยหรือเปล่า
คราวหน้าขอให้นําเสนอ
14.6 ขอให้ศูนย์ฯ ตรวจสอบสภาพรถ Ambulance ให้ดี สามารถใช้งานได้
15. ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
15.1 สถานการณ์ H7N9 อัตราตายและระบาดพบในจีนและไต้หวัน และคาด
ว่าจะมาประเทศไทยแน่นอน การเตรียมการป้องกันโรคล่วงหน้าโดย
15.2 service pneumonia ต้องตรวจเก็บตัวอย่าง
15.3 สัตวแพทย์
15.4 ขอให้ศูนย์ฯ เชิญประชุมก่อนโรงเรียนเปิดเทอม 1 ครั้ง กองควบคุม
โรคติดต่อจัดประชุมผู้บริหาร
16. ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะจัด
ประชุม ภาษาอังกฤษ จะจัดอบรมศาลายาและเชียงใหม่ และขอผู้เข้ารับการ
อบรมต้องมีความชํานาญทางภาษาอังกฤษ
17. เรื่องจากศูนย์ประสานงาน ขอให้หนังสือทุกเรื่องน่าจะผ่านศูนย์ประสานงาน
เพียงบางเรื่อง ไม่ใช่ผ่านศูนย์ประสานงานหมดทุกเรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
2.เรื่องแจ้งจากประธาน
1. การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สํานักอนามัย ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และประธานที่
ประชุ ม สั่ งการให้ ร วบรวมผลการประเมินฯ รอบระยะการประเมินที่ 1 (วั นที่ 1
ตุล าคม 2555 – 31 มีน าคม 2556) และคํ า นวณวงเงิน ร้อ ยละ 3 ของอั ตรา
เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสํานักอนามัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
2. การเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการสามัญในสํานักอนามัย
(อ.ก.ก.)
/กําหนด...

-4กํ า หนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ในวั น ที่ 14
จํานวน 8 คน ดังนี้
1. นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล
2. นางศรีวิมล
จึงเสถียรทรัพย์
3. นายไพฑูรย์
งามมุข
4. นายวีรชัย
ดีงาม
5. นายแพทย์โกวิท ยงวานิจจิต
6. นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์
7. นางมณภรณ์
วิทยาวงศรุจิ
8. นายประโยชน์
มีสกุล

มิ ถุ น ายน 2556 ขณะนี้ มี ผู้ ส มั ค ร
กพส.
กภก.
กสล.
สก.สนอ.
สนอ.
กรค.
ศบส.59
สยส.

3.นโยบาย รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การจัดทําหลักสูตรอบรมผู้ดูแล
ผู้ ป่ ว ยที่ บ้ า น และการจั ด ทํ า คู่ มื อ สํ า หรั บ ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย(Caregiver) ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ที่บ้าน และจัดทําชุดของขวัญมีกระเป๋าผ้าข้างในมีชุดผ้าทําแผล
ปลอดเชื้อ ครีมทากันแผลกดทับ ผ้ายางกันน้ําสําหรับสระผม และบอลบีบบริหารมือ
4. กิจกรรมวันพยาบาลสากล
กองการพยาบาลสาธารณสุข ร่วมเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์-เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่อ งในวัน พยาบาลสากล เมื่ อ วั นศุกร์ ที่ 10
พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1โซน Eden
ถนนราชดําริ เขตประทุมวัน กทม. และร่วมฟังเสวนาเรื่อง บทบาทพยาบาล MDGs
สู่ Healthy Thailand by 2015 ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข ขอ
ความร่วมมือหัวหน้าพยาบาลอาวุโสทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

มติที่ประชุม

5. การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
ผู้อํานวยการสํานักอนามัย และกองการพยาบาลสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยม
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาบางกระดีและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาพิทยาลง
กรณ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
-ทํามาตรฐานการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
-ทํามาตรฐานของการใช้ยา
-เซ็ต Emergency สําหรับศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3

3. เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา
เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่างๆและศูนย์ประสานงาน
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ
1.ในกรณี ที่ มี ก ารขอฝึ ก งานจากสถาบั น การศึ ก ษาภายนอกให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นครูพี่เลี้ยงไม่ใช่อาจารย์พิเศษ
/2.การขออนุญาต...

-52.การขออนุญาตไปอบรมกรณีไม่ทันในระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินประสานงาน
กับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯก่อน
3.กลุ่ มงานพัฒนาบุคลากรและวิ ชาการพยาบาล ดําเนินโครงการการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 13 กําหนดจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและปิดการอบรมในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)
กลุ่มงานวิจัยฯ
1.โครงการการพัฒนางานการบริการพยาบาลสู่งานวิจัย ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และจะจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เรียนรู้สู่การวิจัย R2R” 2 รุ่นๆละ 1 วัน
ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้สู่การวิจัย R2R” 2 รุ่นๆละ 1 วัน
รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุข นําร่อง
และเครือข่าย 24 แห่ง แห่งละ 3 คน จํานวน 76 คน
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข
44 แห่ง แห่งละ1 คน จํานวน 50 คน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556
ค รั้ ง ที่ 2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร”พี่ เ ลี้ ย งนั ก วิ จั ย สํ า นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร” 2 รุ่นๆละ 3 วัน
รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข นําร่อง
และเครือข่าย 24 แห่ง แห่งละ 3 คน ในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข
44 แห่ง แห่งละ 1 คน ในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2556
กลุม่ งานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
1. โครงการการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (PHCA)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างดําเนินกิจกรรม
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการรั บ รองคุ ณ ภาพ ให้ กั บ ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข 12 แห่ง ดังนี้
ลําดับ
ศบส.
Pre-survey
ทีมผูเ้ ยี่ยมสํารวจ
1
7
2 พ.ค. 56
นพ.บวร/ภก.วิชชุนี
2
23
7 พ.ค. 56
นพ.บวร/ภก.วิชชุนี
3
32
8 พ.ค. 56
นพ.บวร/อ.เรวดี
4
68
9 พ.ค. 56
อ.เรวดี/ภก.วิชชุนี
5
44
14 พ.ค. 56
นพ.บวร/ภก.วิชชุนี
6
15
15 พ.ค. 56
นพ.บวร/อ.เรวดี
7
24
16 พ.ค. 56
พญ.นันทา/อ.เรวดี
8
36
22 พ.ค. 56
นพ.บวร/อ.เรวดี
9
39
23 พ.ค. 56
นพ.บวร/อ.เรวดี
10
59
27 พ.ค. 56
พญ.นันทา/อ.เรวดี
11
47
28 พ.ค. 56
พญ.นันทา/อ.เรวดี
12
6
29 พ.ค. 56
พญ.นันทา/ภก.วิชชุนี
/กลุ่มงาน...

-6กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
1.โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว poff 3 ปี 2556 นี้ ได้ดําเนินการเชิงรุกไป
ยังศูนย์ประสานงานเรื่อง การใช้โปรแกรม poff 3 สําหรับการประเมินผลชุมชนเพื่อวินิจฉัย
ชุมชน ซึ่งดําเนินการไปแล้ว 2 ศปง. เหลืออีก 4 แห่ง โดยจะดําเนินการดังนี้
ศูนย์ประสานงาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี

2.

21

23 พ.ค 2556

4

53

29 พ.ค 2556

3

56

30 พ.ค 2556

1

เชิงรับ

รอดําเนินการ

2.โครงการ การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน สํานักอนามัย ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดหาทรัพยากรที่ใช้ดําเนินงานระบบส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน สํานักอนามัย ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนเข้าคณะกรรมการไอที สํานักอนามัย โดยใช้เงินบํารุงสถานบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
3.ศูนย์ส่งต่อฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จเมื่อ ปลายเดือนเมษายน นั้นขณะที่
กองการพยาบาลสาธารณสุขได้ประสานงาน สยป. เพื่อขอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้กําลังดําเนินการนําโปรแกรมเชื่อมต่อกับ sever ของ สยป. ซึ่งจะดําเนินการให้ศูนย์ฯ
สามารถใช้โปรแกรมส่งต่อมารดาหลังคลอด และทารกหลังคลอด 6 สัปดาห์ แรก ได้
หลังจากที่ทางกองการพยาบาลสาธารณสุข ส่งบันทึกข้อความแจ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง
ต่อไป
4.โครงการ การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยโดยพยาบาล
ครอบครัว คือให้ใช้ tablet โดยพยาบาลครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิช่วยการ
สาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) โดยนําร่องที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ระยะเวลา
โครงการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2556 โดยความคืบหน้าของโครงการจะแจ้งให้
ที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
5.รายงานผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติขณะนี้ได้ผ่าน
คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาลเรียบร้อยแล้วเพื่อจัดทําโปรแกรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ แบบ real time ซึ่งขณะนี้ได้ปรับรายงาน
เรียบร้อยแล้วและจะดําเนินการทอดแบบ ศูนย์ประสานงานทั้ง 6 แห่ง แห่งละ 6 ฉบับ

/รวมทั้งสิ้น...

