
สรุปแผนงาน/โครงการตามแบบ After  Action  Review CUP สูงเนิน ปี 2563 
หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน/โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข CUP สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
1. วัน  เวลา  สถานที่ทำกิจกรรม 

 
วันเวลาดำเนินโครงการ วันท่ี  14 – 15 และ 28 - 29 ตลุาคม 2563  
สถานท่ี อาคารศรจีนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน 
กลุ่มเป้าหมาย วันท่ี  14 – 15 ตุลาคม 2563 และ 28 - 29 ตลุาคม 2563  
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมฟังนำเสนอ Oral presentation จำนวนวนัละ 50 คน  

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.   7 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน           60 คน 

รวม 78 คน 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมฟังนำเสนอ Oral presentation จำนวนวนัละ 50 คน 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.   7 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน            60 คน 

รวม 68 คน 
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวชิาการ/ติดสินผลงาน รวม 80 คน   

4. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.   43 คน 
5. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน             74 คน      รวม 117 คน 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล  รวม 306 คน   
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.   34 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน            247 คน 
4. นักศึกษา/อาจารย์                            24       คน    รวม 306 คน 
 

2. ลักษณะของกจิกรรมโดยสรุป 
 

1.ให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสูงเนินและ รพ.สต. ร่วมส่งผลงานรวม 47 เรื่อง (ไมส่่ง 4 
หน่วย:ซ่อมบำรุง/พัสดุ รพ.สตปลายราง รพ.สต.หินตั้ง รพ.สตหนองตะไก้ ) รายงาน ผอก.ทราบ 
ให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนา CQI และให้นำเสนอเปน็ผลงานวิชาการหน่วยงาน 
แบบ Oral Presentation วันประชุมประจำเดือนโดยเริม่ ต.ค.63 
2.มีการคัดเลือกผลงานจำนวน 8 เรื่อง เพื่อนำเสนอประเภท Oral presentation ในวันท่ี 14 - 
15 ตลุาคม 2563 และคัดเลือกผลงานเด่น จำนวน 4 รางวลั 
3. .เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างในโรงพยาบาลและ รพสต. /สสอ.สูงเนิน เข้าร่วมฟังการ
นำเสนอมาร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ มสี่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
4.คณะกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอ โอกาสพัฒนา และประเมนิผลงานตามเกณฑ์   
5. ให้ทุกหน่วยงานนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI  หน้าบอร์ด(ดา้นคลินิก สร้างเสรมิ ระบบงาน
และนวัตกรรม) ในวันงานมหกรรมคุณภาพช่วงเช้าและบ่าย วันท่ี  28 ต.ค. 63  เพื่อคัดเลือก
ผลงานท่ีดีเด่นแตล่ะดา้น  
6.จัดงานมหกรรมคณุภาพ 1 วันบ่าย วันท่ี 29 ต.ค. 63 ภายใต้ Theme “Enhancing 
Trust In Healthcare ” พิธีเปิดและ การแสดง นำเสนอVTR  การปรับระบบริการ new 
normal ในรพ. ต่อสถานการณ์โควิด และมีการชมนิทรรศการ ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ มี
ส่วนร่วมให้คะแนนขวัญใจคณุภาพ  พิธีมอบรางวัลดีเด่นผลงานท่ีได้รับคัดเลือกรางวัลแตล่ะ
ประเภทตามเกณฑ์  ด้านคลินิก   ด้านระบบงาน   ด้านสร้างเสรมิสขุภาพ ด้านนวัตกรรม  และ
รางวัลขวัญใจคณุภาพ   



ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
3. อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรม? 

(วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ความ
คาดหวัง) 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/ความคาดหวัง  
1.เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอผลงานทุกหน่วยงาน 
2.เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กระตุ้นความคดิสรา้งสรรค์ และมีการนำผล
จากกระบวนการพัฒนาสู่การปรับปรุงมาตรฐานการดแูลผู้ป่วยหรือการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวัง
อย่างไร?  
 

ผลที่เกิดขึ้น (สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์หรือตัวชี้วัด) 
ทุกหน่วยงานของรพ.และรพ.สต. 15 แห่ง มสี่วนร่วมนำเสนอผลงาน โดยมผีลงานดา้นคลินิก
จำนวน 7 เรื่อง ด้านระบบ 16 เรือ่ง ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 4 เรื่อง และนวัตกรรม 13 เรื่อง
วิจัย 1 เรื่อง รวม 47 เรื่อง แบ่งเป็น รพ.สต. 16 เรื่อง รพ. 31 เรือ่ง  
สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว มีการส่งผลงานให้ คกก.อ่านและได้รับคำแนะนำในการแก้ไขจาก คกก.เพื่อ
นำไปปรับปรุงเนื้อหาและข้อมูลใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน ทำให้เนื้อหาได้รับการปรับปรุงครบถ้วนมากขึ้น 
และเปดิโอกาสให้บุคลากรเยีย่มชม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหนา้ที่ เกิดการตื่นตัวในการ
เตรียมงานและการนำเสนอหน้าบอร์ด และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ผู้นำเสนอไดม้ีการเสนอผลงานคณุภาพ และได้รบัคำแนะนำและเสนอแนะโอกาสพัฒนาจาก
คณะกรรมการเพื่อนำไปต่อยอดในการปรับกระบวนทำงานและการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกดิความ
ปลอดภัยแกผู่้ป่วยและปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ท้ัง ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ รวมทั้งการสร้างแรงจงูใจให้เจ้าหน้าท่ี เกิดการตื่นตัวในการเตรียมงานและฝึกการ
นำเสนอหน้าเวท ี
สิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี 1.เนื่องจากการวางแผนให้ส่งผลงานและขาดการติดตามกระตุ้นต่อเนื่อง ทำ
ให้หน่วยงาน รพ./รพ.สต.ส่งงานลา่ช้าทำให้แผนการทำงานท่ีวางไว้ตอ้งเลื่อน ล่าช้าไปด้วย บาง
หน่วยงานส่งผลงานไม่ทัน ไม่ได้ส่งผลงาน ในครั้งนี้และทำให้ไมค่รบทุกหน่วยงาน ผลงานบาง
แนะนำมีการปรับแก้ไขแต่เนื้อหามีความยาวเกินไป 2. มีผลงานท่ีสง่น้อย และขาดความ
หลากหลายของผลงาน และผลงานท่ีเป็นการพัฒนาตามประเด็นปญัหาสำคัญและกลุม่เป้าหมาย
สำคัญ ของ รพ. บางประเด็นไม่ไดม้ีการนำเสนอผลการพัฒนาและ clinical outcome 
3.ผลงานบางส่วน ไม่ได้เป็นการพฒันาตามกระบวนการ PDCA มีการพัฒนาต่อเนื่อง และ
วิเคราะห์ GAP analysis ที่แท้จริง และมีกิจกรรมการพัฒนาที่ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่พบจริงๆ  
4.การวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ต่อเนื่อง และบางตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ไม่ตอบเปา้หมายที่
กำหนดไว้ และไม่เห็นแนวโนม้การพัฒนาในทางที่ดีขึ้น  

5 บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม
นี(้เพราะเหตุใดผลจงึเป็นเช่นนั้น) 
 
 

จุดแข็ง  Oral Presentation ทมีงานเข้มแข็งและไดร้ับการมสี่วนร่วมเป็นอย่างดจีากเจ้าหนา้ที่
ทุกหน่วยงานและทุก รพ.สต. และอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจในการการพัฒนา
คุณภาพงานในหน่วยงานตนเอง จากการนำเสนอปีนี้ได้เห็นถึงศกัยภาพในการนำเสนอ และ
รูปแบบการนำเสนอ PowerPoint info graphic  
จุดอ่อน  
1.หน่วยงานส่งผลงาน CQI ล่าช้าทำให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงานช่วยประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไม่ทันเวลาจึงทำให้บางผลงานมีเนื้อหาไมส่มบรูณ์ ขาดผลลัพธ์ในประเด็น
สำคัญ 
2.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการช่วยอ่าน และแกไ้ขเนื้อหาก่อนการนำเสนอน้อย ทำให้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับผลงาน 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลบางผลงานไม่ต่อเนื่องและกระบวนการพัฒนาตามประเด็นปัญหาไม่
ชัดเจน ทำให้การประเมินผลไม่ชัดเจนไม่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  
4.ข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน (แนบท้ายเอกสาร) 

6. งบรับ-จ่ายจากการทำกจิกรรมนี้  
ประมาณการรับจ่ายอะไรอย่างไร 

รับ : งบ (  )UC อำเภอ ( √ )งบเงินบำรุง (  )งบอ่ืนๆ.............จำนวน........ 35,600....บาท 
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
วันนำเสนอ Oral Presentation 14 - 15 ตลุาคม   2563   



ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ คณะกรรมการและผู้นำเสนอ และผู้เขา้รับฟังการนำเสนอ ภาค
บ่าย วันท่ี 14 ตลุาคม 2563   
   จำนวน 50 คน*1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการและผู้นำเสนอ และผูเ้ข้ารับฟังการนำเสนอ ภาค
บ่าย วันท่ี 15 ตลุาคม 2563   
   จำนวน 50 คน*1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
            รวมเป็นเงิน 2,500 บาท  
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
นำเสนอผลงานวชิาการ วันที่ 28 -29 ตุลาคม 2563   
จ่าย:  
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจดังาน  
 ค่าป้ายไวนลิและสติ๊กเกอร์       เป็นเงิน    8,376 บาท                    
            ค่าวัสดุอื่นๆ                         เป็นเงิน      216 บาท 
                                                                       รวมเป็นเงิน 8,592บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ คณะกรรมการและผู้นำเสนอ ภาคเช้า วันท่ี 28 ตุลาคม 2563   
  จำนวน 80 คน *1*2 มื้อ มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการและผู้นำเสนอ วันท่ี 28 ตลุาคม 2563   
                                  จำนวน 80 คน *1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ คณะกรรมการและผู้นำเสนอและผู้เขา้ร่วม ภาคบ่าย  
วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 
   จำนวน 306 คน*1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 7,650บาท 
                                รวมเป็นเงิน 17,250 บาท 
รวบงบประมาณที่ดำเนินการจริง เป็นเงิน 28,342บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 35,600  บาท 
                  ประหยัดงบประมาณ..... 7,258..... บาท ร้อยละ....20.38 
 

- ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง 
(SARs) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

8. รายชื่อผู้เข้าร่วมทำ AAR คร้ังนี้ 
 

นส.สุนันทา พันธุ, นายรังสิวุฒิ เบญ็มาศ, น.ส.ธีราพร  อุตชี,นายเสนห่์  แมลงทับ , 
 นส.ปรีดานันท์ แสนประกอบ ,น.ส.อุทัยวรรณ ร่วมสำโรง, นางกรรณิการ์ ประดิษฐพงสุเมธา 

9. รูปภาพกิจกรรม แนบพร้อมเอกสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข CUP สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2564 

นำเสนอ ประเภท Oral Presentation วันที่ 14 – 15 ตลุาคม 2563   
“ Enhancing Trust In Healthcare ” 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563   
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข CUP สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2564 

นำเสนอ ประเภท Oral Presentation วันที่ 14 – 15 ตลุาคม 2563   
“ Enhancing Trust In Healthcare ” 

 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
 
 

 
 
 
 
 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการนำเสนอผลงานคุณภาพในงาน มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 16  
วันที่ 28 – 29 ตลุาคม 2563   

“Enhancing Trust In Healthcare ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการนำเสนอผลงานคุณภาพในงาน มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 16  
วันที่ 28 – 29 ตลุาคม 2563   

“Enhancing Trust In Healthcare ”  
 



สรุปแผนงาน/โครงการตามแบบ After  Action  Review CUP สูงเนิน ปี 2562 
หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน/โครงการนำเสนอผลงานคุณภาพในงาน มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
1. วัน  เวลา  สถานที่ทำกิจกรรม 

 
วันเวลาดำเนินโครงการ 14 – 15 ตุลาคม 2563   
สถานท่ี อาคารศรจีนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฟังนำเสนอ Oral presentation จำนวนวันละ 50 คน  
รวม 100 คน   
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.   7 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน           60 คน 

รวม 78 คน 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.   7 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน            60 คน 

รวม 68 คน 
 

2. ลักษณะของกจิกรรมโดยสรุป 
 

1.หน่วยงานของโรงพยาบาลสูงเนนิและ รพ.สต. ร่วมส่งผลงาน CQI ปี 2563 และได้รับ
คัดเลือกนำเสนอเป็น Oral Presentation  จำนวน 8 เรื่อง  
2.ผู้นำเสนอที่ได้รับคดัเลือกนำเสนอ(งานวิจัย R2R ด้านคลินิก ด้านสร้างเสริม และด้านระบบ) 
แบบ oral presentation ช่วงบ่าย วันท่ี 14 - 15 ตลุาคม 2563  เพื่อคัดเลือกผลงานท่ีดีเด่น 
4 รางวัล 
3.เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างในโรงพยาบาลและ รพสต. /สสอ.สงูเนิน เข้าร่วมฟังการ
นำเสนอมาร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ มสี่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
4. คณะกรรมการวิพากษ์และให้ขอ้เสนอ โอกาสพัฒนา และประเมนิผลงานตามเกณฑ์   

3. อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรม? 
(วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ความ
คาดหวัง) 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/ความคาดหวัง  
1.เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอผลงานทุกหน่วยงาน 
2.เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กระตุ้นความคดิสรา้งสรรค์ และมีการนำผล
จากกระบวนการพัฒนาสู่การปรับปรุงมาตรฐานการดแูลผู้ป่วยหรือการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวัง
อย่างไร?  
 

ผลที่เกิดขึ้น (สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์หรือตัวชี้วัด) 
ทุกหน่วยงานของรพ.และรพ.สต. 15 แห่ง ร่วมนำเสนอผลงาน oral presentation โดยมี
ผลงานด้านคลินิก จำนวน 3 เรื่อง ด้านระบบ 2 เรื่อง ด้านสร้างเสรมิสุขภาพ 2 เรื่อง วิจัย 1 
เรื่อง 
สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว ผู้การนำเสนอไดม้ีการเสนอผลงานคุณภาพ และไดร้ับคำแนะนำและเสนอแนะ
โอกาสพัฒนาจากคณะกรรมการเพื่อนำไปต่อยอดในการปรับกระบวนทำงานและการดูแลผู้ป่วย
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ผู้ป่วยและปรับปรุงงานให้สอดคล้องกบัความต้องการ ท้ัง ผู้
ให้บริการและผูร้ับบริการ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ี เกดิการตื่นตัวในการเตรียมงาน
และฝึกการนำเสนอหน้าเวท ี 
สิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี การนำเสนอแบบ oral presentation ยังไมส่ามารถทำได้ทุกผลงานท่ีส่งมา
เนื่องจาก มีระยะเวลาจำกัด อีกทัง้ ผลงานท่ีส่งมา ยังขาดความสมบรูณ์ของเนื้อหาประเด็น
สำคัญและการดำเนินการตา่งๆ การเก็บรวบรวมข้อมลูและประเมินผล และตลอดจนผลลัพธ์การ
พัฒนาท่ียังไม่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ดีขึน้ จึงจำเป็นต้องคัดเลือด ผลงานท่ีน่าสนใจและมีประเด็น



ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
คุณภาพ กระบวนการพัฒนาท่ีชัดเจน มีการประเมินผลลัพธ์ชัดเจน สามารถนำไปต่อยอดได้  

5 บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม
นี(้เพราะเหตุใดผลจงึเป็นเช่นนั้น) 
 
 

จุดแข็ง ทีมงานเข้มแข็งและไดร้ับการมสี่วนร่วมเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและทุก 
รพ.สต. และอีกทั้งยังเป็นส่วนหน่ึงทำให้เกิดแรงจูงใจในการการพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงาน
ตนเอง จากการนำเสนอปีนี้ได้เห็นถึงศักยภาพในการนำเสนอ และรูปแบบการนำเสนอ 
PowerPoint info graphic  
จุดอ่อน หน่วยงานส่งผลงาน CQI ล่าช้าทำให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงานช่วยประเมินผลงาน
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไม่ทันเวลาจึงทำให้บางผลงานมีเนื้อหาไม่สมบรูณ์ ขาดผลลัพธ์ใน
ประเด็นสำคญั 

6. งบรับ-จ่ายจากการทำกจิกรรมนี้  
ประมาณการรับจ่ายอะไรอย่างไร 

รับ : งบ (  )UC อำเภอ ( √ )งบเงินบำรุง (  )งบอ่ืนๆ.............จำนวน........ 35,600....บาท 
วันนำเสนอ oral Presentation 14 - 15 ตุลาคม 2563 
จ่าย:  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ คณะกรรมการและผู้นำเสนอ และผู้เขา้รับฟังการนำเสนอ ภาค
บ่าย วันท่ี 14 ตลุาคม 2564   
   จำนวน 50 คน*1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
2. 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการและผู้นำเสนอ และผู้เข้ารับฟังการนำเสนอ 
ภาคบ่าย วันท่ี 15 ตุลาคม 2564   
   จำนวน 50 คน*1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
 
            รวมเป็นเงิน 2,500 บาท               
  

7. ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง 
(SARs) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. รายชื่อผู้เข้าร่วมทำ AAR คร้ังนี้ 
 

นส.สุนันทา พันธุ, นายรังสิวุฒิ เบญ็มาศ, น.ส.ธีราพร  อุตชี,นายเสนห่์  แมลงทับ , นส.สุนสิา  
พินสูงเนิน,น.ส.อุทัยวรรณ ร่วมสำโรง, นางกรรณิการ์ ประดิษฐพงสเุมธา 
(เอกสารแนบท้าย) 

9. รูปภาพกิจกรรม แนบพร้อมเอกสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข CUP สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

 ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2564 
นำเสนอ ประเภท Oral Presentation วันที่ 14 – 15 ตลุาคม 2563   

“ Enhancing Trust In Healthcare ” 
วันที่ 14 ตุลาคม 2563   
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
 
 

 
 
 
 
 

 

                
 

                
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


