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ข่าวสารประจําวัน 

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย ในการเปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

วันที่ 1 ก.ย. 2552

 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                  โครงการพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                  
วันที ่ 26-28 สิงหาคม  พ.ศ. 2552   ณ  โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั ่นแนล   จังหวัดอุบลราชธานีว ันที ่ 26-28 สิงหาคม  พ.ศ. 2552   ณ  โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั ่นแนล   จังหวัดอุบลราชธานี

              เมื ่อวันที ่  26 สิงหาคมที ่ผ ่านมา   นายแพทย์ณรงค์ศักดิ ์   อังคะสุวพลา  อธิบดีกรมอนามัย     ได้ให้เกียรติเป็นประธาน              เมื ่อวันที ่  26 สิงหาคมที ่ผ ่านมา   นายแพทย์ณรงค์ศักดิ ์   อังคะสุวพลา  อธิบดีกรมอนามัย     ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการเปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ ่งจัดขึ ้นที ่  โรงแรมอุบลอินเตอร์ในการเปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ ่งจัดขึ ้นที ่  โรงแรมอุบลอินเตอร์
เนชั ่นแนล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที ่   26-28 สิงหาคม  พ.ศ.2552 เพื ่อเป็นการให้แนวทางการดำเนินเนชั ่นแนล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที ่   26-28 สิงหาคม  พ.ศ.2552 เพื ่อเป็นการให้แนวทางการดำเนิน
งานเชิงร ุกด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคแก่บุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงพยาบาลและงานเชิงร ุกด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคแก่บุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงพยาบาลและ
นักวิชาการที ่ร ับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ใน 7 จังหวัดเขตพื ้นที ่น ักวิชาการที ่ร ับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ใน 7 จังหวัดเขตพื ้นที ่
ร ับผิดชอบของศูนย์อนามัยที ่  7 อุบลราชธานีประกอบด้วย  จังหวัดรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที ่  7 อุบลราชธานีประกอบด้วย  จังหวัด
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร มุกดาหาร  นครพนมและสกลนคร  จำนวนทั ้งสิ ้น   280 คนโดยได้ร ับเกียรติจากอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร มุกดาหาร  นครพนมและสกลนคร  จำนวนทั ้งสิ ้น   280 คนโดยได้ร ับเกียรติจาก
วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานประกอบด้วยนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ ์   จงอุดมสุข  ผู ้อำนวยการสถาบันวิจ ัยระบบวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานประกอบด้วยนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ ์   จงอุดมสุข  ผู ้อำนวยการสถาบันวิจ ัยระบบ
สาธารณสุข    รศ.พิเศษ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ์  ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุข    รศ.พิเศษ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ์  ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร   ภก.ดร.ประชาสรรค์   แสนภักดี  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                               สกลนคร   ภก.ดร.ประชาสรรค์   แสนภักดี  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                               

รัตนา  ภาละกาล :  ข้อมูลข่าวรัตนา  ภาละกาล :  ข้อมูลข่าว
ศูนย์อนามัยที ่  7 อุบลราชธานีศูนย์อนามัยที ่  7 อุบลราชธานี

http://203.157.71.157/ewtadmin/ewt/hpc7/more_news.php?cid=1&filename=index
http://203.157.71.157/ewtadmin/ewt/hpc7/rss/group1.xml


25/9/2552, 17:31ศูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี ต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา อธิบ…นามัย ในการเปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

Page 2 of 2http://203.157.71.157/ewtadmin/ewt/hpc7/ewt_news.php?nid=539

ข่าว/บทความ ยอดนิยม ข่าว/บทความ ที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด

มหกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัดสกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ 7 รณรงค์ส่งเสริมให้ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จ
ย่า”
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่
1/2552

รายละเอียดแบบฟอร์มโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์
อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดอบรมค่ายคนไทยไร้พุง ประจําปี
พ.ศ. 2552

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร
มหกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัดสกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีได้ทําพิธีเปิดคลินิก “ไร้พุง”
(DPAC) ของ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

เครือข่ายอุบลเมืองสะอาด น่าอยู่ ผู้บริโภคปลอดภัย บันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อัง
คะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย ในการเปิดอบรมโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย ตรวจ
เยี่ยม ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนํา
เสนอผลงานวิจัยในโครงการ การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
แกนนําชมรมเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จํานวนคนอ่าน 58 คน จํานวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้

 1  2  3  4  5

โหวต
ไม่พบข้อมูลการโหวต
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