
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม รักษาการในต าแหน่ง 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๔. นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายกวิน  กลับคุณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นางสาวศรินรัตน์  เปาะทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๗. นายโมทย์  ฝอยทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๘. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

๙. นายแสนพล  บุญชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๐. นายโชติ  ชว่ยเนียม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๑. นางวันดี ชนะสิทธิ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๒. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๑๓. นายสงกรานต์ เกลี้ยงแก้ว แทน สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๑๕. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๑๖. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๗. นายสมนึก  จันทร์เหมือน แทน สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน 
๑๘. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๙. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๐. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๒๑. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๒. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์  
๒๓. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๒๔. นางกริษฐา รักประสูติ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๕ อ.เมือง 
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๖. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๗. นายนฤพงศ์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๒๘. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๙. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช

สาธารณสุข 
๓๐. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๑. นางละม้าย ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 



-๒- 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๓๒. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๓. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๓๔. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๕. นายเสริม  บัวทอง แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๓๖. นางอารีย์ ชูแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๗. นายจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๒. นายสมบูรณ์  คุโรปกรณ์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายทวี  ชูช่วย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒. นายเฉลิมชัย แป้นน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นายสมบัติ  พุ่มบัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นางเมตตา  ก าลังล้ าเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นางสินีนาฎ อนุมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นางสุพัตรา รักเกตุ นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ 
๘. นายไพทูรย์  จิตไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

       ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. กลุ่มงานนิติการ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 

ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระท าของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุก
คนแบ่งหน้าที่กันท าประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และ
ท างานให้แก่ประเทศชาติได้โดยล าพังตนเอง  
 พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513 
 
 
 
 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  นายธนิศ เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑. นายธนิศ เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แนะน าตัวในที่ประชุมสืบเนื่อง
จากเข้ารับต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และให้คณะกรรมการหรือผู้แทน  แนะน าตัวเองในที่
ประชุมด้วย  
  ๑.๑.๒.ประธานมอบหมาย ให้นายนฤพงศ์ ภักดี น าเสนอในที่ประชุมเรื่อง การออกปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕9ใน วันที่ 20 ตุลาคม 2559ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าด า 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรียน ต าบลลานข่อย  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุงหน่วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. จังหวัด
พัทลุง ได้ท าแผนออกมาปฏิบัติงานให้บริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า และเป็นวัน
ส าคัญอีกวันหนึ่งในวงการทันตแพทย์ไทย คือ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี 
โดยได้ก าหนดออกปฏิบัติงานในวันที่  20 ตุลาคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าด า  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรียน 
ต าบลลานข่อย  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เมื่อ สมเด็จย่า ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น เพ่ือช่วยรักษาพยาบาลประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศ นอกจากนี้ พระองค์
ท่านทรงเน้นในเรื่องการบริการทันตกรรมด้วย เนื่องจากทรงเห็นว่าคนในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อป่วยเกี่ยวกับโรค
ฟัน จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ฉะนั้น ต้องมีทันตแพทย์อยู่ในส่วนของ พอ.สว. ด้วยกิจกรรมที่ด าเนินการ
ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
    1. งานบริการรักษาพยาบาลทั่วไป 
    2. งานบริการรักษาโดยแพทย์แผนไทย 
    3. การติดตามเยี่ยมบ้าน 
    4. งานทันตกรรม เน้นเป็นกรณีพิเศษ 
   กลุ่มเป้าหมาย 200 คน 
     •  อุดฟัน 50 คน 
    •  ขูดฟัน 50 คน 
    •  ถอนฟัน 200 คน 
    •  เวทีให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขแก่ผู้มารับบริการ 
  ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวฯ 
  ๑.๑.๓ การด าเนินการโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เป็นการสั่งการให้ทุกท่านลงทะเบียน ตามหนังสือที่
แจ้งเวียนไว้แล้ว 
 ๑.๒ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  ประธานมอบหมายให้  นายดุษฎี   
คงตระกูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม รักษาการในต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน)ให้เข้าประชุมแทน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.๒.๑ การด าเนินงานหมู่บ้าน ศีล ๕ ผลการด าเนินงานจังหวัดพัทลุงอยู่อันดับที่ ๖๘  
 ประธาน: เพ่ิมเติม ขอประกาศเจตนารมณ์ในการสมัครหมู่บ้านหมู่บ้านศีล ๕ โดยเริ่มต้นจากกรอกใบ
สมัครตามแบบฟอร์ม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการส่งใบสมัครของแต่ละหน่วยงานด้วย 
   
 
 
        



-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน  ๖ วาระ ๑๒ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดท าและน าเสนอไว้
ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที ่http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php 
และhttp://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไข
ต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
   ๓.๑  นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน สืบเนื่องจากเรื่องการคัดเลือกต าแหน่ง 
ผอ.รพ.สต.ที่ว่างลง จ านวน ๒ ต าแหน่ง สอบถามเรื่องหลักเกณฑ์ในการสอบแข่งขันสรรหาต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. 
ประเภท อาวุโส  
                     นายสมชาย  ธีรศานติพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงว่า มีการสอบข้อเขียนแล้วใน
ครั้งที่ ๑ ผลการสอบปรากฏว่า ผู้สมัครเข้าสู่ต าแหน่งมีคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  จึงก าหนดการสอบข้อเขียนใหม่ 
โดยรับสมัครตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และในกรณีการเข้าต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประเภทอาวุโส ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งไปแล้ว ๑ ครั้ง ครั้งต่อไปจะก าหนดต าแหน่งให้เป็นต าแหน่ง ผอ.รพ.สอ.ประเภท นักวิชาการ 
  ประธาน : เน้นย้ าให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
  ๓.๒ นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน สอบถามเรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด เรื่องอ านาจการเบิกจ่ายเงินในวงเงินทีก่ าหนดไว้ 
  ประธาน : แจ้งที่ประชุมขอไปทบทวนศึกษาท าความเข้าใจอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

    นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง 
แจ้งการย้ายมาด ารงแหน่งผู้อ านวยโรงพยาบาลพัทลุงคนใหม่ ชื่อนายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล ย้ายมาจาก
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และเดินทางมาปฏิบัติราขการในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม รักษาการในต าแหน่ง 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี 
 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  

   ไม่มี 
  

   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
     ไม่มี 
     

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ไม่มี 
    

   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
      ไม่มี   
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   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายเสริม  บัวทอง น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        ๑) รายงานสถานการณ์โรค จังหวัดพัทลุงที่ประชุมมีดังนี้ 
        ๑.๑ ผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดพัทลุง 
มกราคม – กันยายน พ.ศ.2559  

 
ล าดับ 

 
โรคในข่ายเฝ้าระวัง รง.506 

๓ ตุลาคม 2559 อ าเภอ 
ที่มีอัตราป่วย 

(ต่อแสน) สูงสุด 
จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
(ต่อแสน) 

1. อุจจาระร่วง (Diarrhea) 7,700 1,462.08 กงหรา (2,105.29) 
2. ปอดบวม (Pneumonia) 982  186.46 ตะโหมด (413.93) 
3. ไข้เลือดออก (Dengue fever, DHF, DSS) 771#  146.40 ตะโหมด (410.70) 
4. ตาแดง (H.conjunctivitis) 711  135.00  กงหรา (457.31) 
5. โรคสุกใส (Chickenpox) 464  88.10  ป่าพะยอม (167.79) 
6. มือ เท้า ปาก (Hand, food, and mouth disease) 444  84.31  ควนขนุน (170.31) 
7. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 388    73.67  ควนขนุน (203.43) 
8. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (S.T.D., total) 309  58.67  ศรีบรรพต (106.32) 
9. อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 148   28.10 ศรีบรรพต (89.53) 

10. สครับไทฟัส (Scrub Typhus)  90   17.09  บางแก้ว (75.28) 
# มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง เดือน กันยายน 2559 
       ที่มา : รายงาน 506 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559; จ านวนประชากรกลางปีจังหวัดพัทลุง ปี 2558 
เท่ากับ526,648 คน 
       ส่วน ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia) จ านวน 1,572 ราย อัตราป่วย 298.49 ต่อแสนประชากร 
อ าเภอเขาชัยสนมีอัตราป่วยสูงสุด 937.22 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือป่าบอน (698.09), กงหรา (694.33), 
ปากพะยูน (660.88), ตามล าดับ ได้แนะน าเจ้าหน้าที่ระบาดระดับอ าเภอ เรื่องนิยามโรค ทบทวนประวัติการรักษา 
และการรายงานโรค 

 ๑.๒ สรุปรายงานสถานการณ์ไข้เลือดอก (Dengue fever, DHF, DSS) 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever, DHF, DSS) จ านวน 771 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 146.40 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพศชายมากกว่า
เพศหญิง  โดยพบเพศชาย 414 ราย เพศหญิง 357 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1.16 : 1  

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 473.05 ต่อแสนประชากร  
(จ านวนผู้ป่วย 149 ราย) รองลงมา กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 307.92 ต่อแสนประชากร (จ านวนผู้ป่วย 101 
ราย)  และ กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 288.93 ต่อแสนประชากร (จ านวนผู้ป่วย 215 ราย) ส่วนอาชีพที่มี
จ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จ านวนผู้ป่วย  401 ราย รองลงมาคืออาชีพเกษตร 145 ราย , อาชีพรับจ้าง 81 
ราย, ในปกครอง 62 ราย, อาชีพงานบ้าน 48 ราย, อาชีพค้าขาย 11 ราย, อาชีพอ่ืนๆ 9 ราย, อาชีพราชการ 6 
ราย, อาชีพทหาร/ต ารวจ 5 ราย, อาชีพนักบวช 2 ราย และ อาชีพประมง 1 ราย ตามล าดับ 
   พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนสิงหาคม จ านวนผู้ป่วย 265 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน
มกราคม 41 ราย, กุมภาพันธ์ 31 ราย, มีนาคม 24 ราย, เมษายน 20 ราย, พฤษภาคม 13 ราย, มิถุนายน 20 
ราย, กรกฎาคม 116 ราย, สิงหาคม 265 ราย และ กันยายน 241 ราย โดยพบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 335 ราย  
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ในเขตองค์การบริหารต าบล  435 ราย  และไม่ทราบเขต 1 ราย  พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อย
ละ 56.49 ในเขตเทศบาลร้อยละ 43.51  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วไป 333 ราย โรงพยาบาล
ชุมชน 436 ราย คลินิก/ โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย 
    อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ 410.70 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคืออ าเภอกงหรา 331.83, อ าเภอป่าบอน 324.79, อ าเภอปากพะยูน 115.02, อ าเภอศรี
นครินทร์ 105.33, อ าเภอเมืองพัทลุง 102.88, อ าเภอบางแก้ว 94.09, อ าเภอศรีบรรพต 83.93, อ าเภอควน
ขนุน 79.24, อ าเภอเขาชัยสน 59.96 และ อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วยเท่ากับ 59.72 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ 
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทย (ข้อมูลจากระบบรายงาน
การเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559)  
    มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic fever 
: DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 46,344 ราย อัตราป่วย 70.83 ต่อประชากรแสนคน มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 36 ราย ส าหรับในพ้ืนที่ เขต 12 พบผู้ป่วย 5,925 ราย (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
725 ราย) มากกว่า 1.92 เท่าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อัตราป่วย 121.77 ต่อประชากรแสนคน 
ผู้ป่วยตาย 9 ราย (จังหวัดสงขลา = 5, ตรัง = 1, สตูล = 1, นราธิวาส = 1 และ ยะลา = 1) คิดเป็นอัตราป่วย
ตาย ร้อยละ 0.15 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 170.85 ต่อประชากรแสนคน 
(2,402 ราย) รองลงมา คือ จังหวัดพัทลุง 148.01 ต่อประชากรแสนคน (772 ราย) จังหวัดนราธิวาส 103.35 
ต่อประชากรแสนคน (805 ราย) จังหวัดปัตตานี 101.72 ต่อประชากรแสนคน (702 ราย) จังหวัดตรัง 95.35 
ต่อประชากรแสนคน (610 ราย) จังหวัดสตูล 89.72 ต่อประชากรแสนคน (282 ราย) และ จังหวัดยะลา 
68.35 ต่อประชากรแสนคน (352 ราย) 
    ข้อเสนอในการเปิดศูนย์บัญชาการและปฏิบัติการตอบโต้และควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก (กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา , 28 
กันยายน 2559) 

ระดับต าบล = มีหมู่บ้าน อย่างน้อย 2 หมู่บ้าน ที่การพบผู้ป่วยไข้เลือดออก มากกว่า 2  
สัปดาห์ ในระยะ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  

ระดับอ าเภอ = มีต าบล อย่างน้อย 2 ต าบล ที่หมู่บ้านอย่างน้อย 2 หมู่บ้าน ที่การพบ 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก มากกว่า 2 สัปดาห์ ในระยะ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และ/หรือ มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ราย
เดือนย้อนหลัง 5 ปี ที่ผ่านมา ของอ าเภอนั้นๆ  

ระดับจังหวัด = มีอ าเภออย่างน้อย 2 อ าเภอ ที่เข้าเกณฑ์การเปิดศูนย์บัญชาการระดับ 
อ าเภอ และ อัตราป่วยของอ าเภอนั้นๆ มีค่าสูงกว่าค่า Median รายเดือนย้อนหลัง 5 ปี ที่ผ่านมา     
   มาตรการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก จ.พัทลุง ปี 2559 

๑. ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตามนิยามฯ ก าหนดให้มีรายงานผู้ป่วยทุกวัน มีระบบ 
เฝ้าระวังเหตุการณ์โดย SRRT เครือข่ายต าบล  

๒. สนับสนุนงบประมาณ แก่ รพ.ทุกแห่ง ในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์  
เพ่ือเฝ้าระวัง Dengue typing  

๓. ก าหนดให้มีระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS), War Room ทุกอ าเภอ  
และ การจัด DHF CORNER ทุก รพ. เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกันล่วงหน้า การควบคุมการระบาด การรักษาและ
ส่งต่อ 

๔. พัฒนา SRRT ระดับอ าเภอและเครือข่ายต าบลให้มีคุณภาพ  
๕. มีความรู้การสอบสวนโรค (แหล่งรังโรค การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน  
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ความเชื่อมโยง)  

๖. การควบคุมโรคที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ โดย ก าหนด 
วันที่ควบคุม 0 3 7  

๗. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในการจัดการพาหะน าโรค 
แบบผสมผสาน (IVM)  

๘. การประชาสัมพันธ์ผ่าน รายการวิทยุ คลื่น 103.5 ทุกวันพุธ   
เวลา 11.00 -12.00 น การผลิตสื่อรณรงค์ 
  ประธาน : เพ่ิมเติมในการน าเสนอพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่สูงกว่าค่ามัฐยฐาน
ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ขอให้เพ่ิมข้อมูลปี ๒๕๕๘ ด้วย ควรใช้ข้อมูลการระบาดย้อนหลัง ๔ สัปดาห์ โดยคิดเป็น
อัตราป่วย จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อ าเภอตะโหมด อ าเภอกงหรา และอ าเภอป่าบอน เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดเป็น
ลักษณะกระจาย ต้องควบคุมป้องกันไม่เกิด Second Generation ในพ้ืนที่เดียวกัน 
  การประชุม กวป.ครั้งต่อไปขอน าเสนอผลการด าเนินงานของพ้ืนที่การระบาด ๓ อ าเภอคือ  
ตะโหมด ป่าบอน และกงหรา โดยเน้นกระบวนในการด าเนินงาน 
  ในส่วนของกลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ขอให้ติดตามประเมิน 
ควบคุมก ากับติดตาม สื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หากมีความต้องการขอความช่วยเหลือให้แจ้งมายัง สสจ.พัทลุง
ด้วย หากมีการเพิกเฉยในการด าเนินการข้างต้น ให้ถือว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
  ในด้านการสร้างความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กับภาคีเครือข่ายในแต่ละ
พ้ืนที่ ขอให้รีบด าเนินการในช่วง ๓ เดือนต่อจากนี้ 
  นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอ าเภอกงหรา ชี้แจงเพ่ิมเติม การด าเนินงานของอ าเภอกงหรา 
มีการลงพ้ืนที่เพ่ือควบคุมการระบาด ทุกสัปดาห์ แต่ควบคุมการระบาดไม่ได้ มีมุมมองในช่วงระยะเวลาของการ
ระบาดของโรคไข้เลือด เนื่องจากอ าเภอกงหราไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมา ๓ ปีแล้ว ซึ่งส่งผลต่อการ
ระบาดในปีนี้  ซึ่งอ าเภอกงหรามีความพร้อมในด้านเวชภัณฑ์ ด้านชุมชน ด้านความร่วมมือของส่วนท้องถิ่น และ
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 
  ประธาน: สิ่งส าคัญของการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกคือ การประเมินการควบคุม
ป้องกันโรค การวินิจฉัยโรคตามนิยามของโรค มีแนวทางในการใช้ยาทดสอบเพ่ือยืนยันการวินิจฉัยโรค และขอ
ความร่วมมือ อ าเภออ่ืนที่ยังไม่มีการระบาดให้ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วย และให้มีการท างาน
ในภาพของ คปสอ.ขอให้โรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือส านักงานสาธารณสุขอ าเภออย่างเต็มที่ และขอให้กลุ่มงาน
ต่างๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ช่วยพูดคุยการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นอีกทาง
หนึ่งด้วย 
  นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ เพ่ิมเติมในการด าเนินการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เรื่องการจัดท าข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญ การส ารวจลูกน้ ายุงลายของเจ้าบ้าน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๒) การขับเคลื่อน ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๒๓   ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมี
การแพร่กระจายของโรคติดต่อที่รุนแรง และก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติ
ใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ า ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและด าเนินการตาม ข้อก าหนดของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการนี้ จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน และการควบคุม โรคติดต่อ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อก าหนดของกฎอนามัย
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ระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ พรบ.นี้มี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๘  มีผลใช้บังคับวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙   มี ๖๐ มาตรา   

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ เจ้าพนักงานควบคุม 
โรคติดต่อ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

          มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ๒๕๒๓  
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัตินี้ ขณะนี้ ศูนย์กฎหมายก าลังออกอนุบัญญัติที่เหลืออยู่ 

         กรมควบคุมโรค ได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตาม พรบ.  
ประกอบด้วยสาระหลักเร่งด่วน คือ การตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และการจัดประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  

การด าเนินการ จังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตาม พรบ. ตามที่ 
กรมควบคุมโรคก าหนด ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง    
๒. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือ 

ชี้แจง พรบ.บทบาทหน้าที่ของกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และรายงานสถานการณ์โรค ณ วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๙  

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนโรคติดต่อ จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 
จาก สสจ.พัทลุง โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๖  กันยายน  
๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาแผนงานโรคติต่อจังหวัดพัทลุง  

ผลที่ได้จากการประชุม 
             ประธาน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท าหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

พัทลุง)  ให้ด าเนินการต่อไปดังนี้ 
1. ให้จังหวัด/อ าเภอ ตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 

โรคติดต่อ โดยอาจใช้อ านาจระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือท าหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดอ าเภอ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดโรคที่เป็นปัญหา ๕ ล าดับให้อยู่ในล าดับ
ท้ายๆของประเทศ  โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ เช่น สาธารณสุข อปท. ศึกษา ภาค
ประชาสังคม เป็นพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง   ป้องกัน   ควบคุมและรักษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ปีละ ๓ ครั้ง เพื่อติดตามงานและ 
สรุปความก้าวหน้าการควบคุมป้องกันโรค โดยประชุมในเดือน มกราคม  พฤษภาคม และกันยายน  ดังนั้นใน
ระยะเวลา ๔ เดือนจึงให้ผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อระดับจังหวัดอ าเภอด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม  โดยแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง   ป้องกัน   ควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ให้ท าให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

3. ให้จัดท าเอกสารสรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือน ส่งให้ที่ประชุมหัวหน้า 
ส่วนราชการจังหวัดทุกเดือน ทั้งนี้เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆได้รับรู้ ถึงสถานการณ์และภารกิจที่ต้องท า หรือให้ความ
ร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ 

สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
๑. ผลที่ได้จากการประชุม ตามท่ีประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สั่งให้ 

ด าเนินการข้างต้น 
๒. การท าความเข้าใจกับ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘  (เอกสารแจก) 
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๓. การเผยแพร่ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคน  โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง  

ป้องกัน ควบคุมโรค หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ และท าความเข้าใจ 
๔. เผยแพร่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานศึกษา    

อสม. รวมถึงประชาชน ได้รับรู้ในสาระส าคัญที่เก่ียวข้องและต้องปฏิบัติ 
    สรุป คณะกรรมการระดับจังหวัดมีการจัดท าแผนควบคุมป้องกันโรคในระดับ
อ าเภอขอให้การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นไปตามระเบียบราชการแผ่นดิน โดยเน้นหลักประชารัฐ 
  ประธาน : ขอให้แต่ละอ าเภอตั้งศูนย์ปฏิบัติการไข้เลือดออก และมีแผนการปฏิบัติงานโดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้มีการจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับสถานการณ์โรค 
แนวทางการควบคุมป้องกันโรค เพ่ือที่จะสื่อสารกับคณะกรรมการฯ ที่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้สะดวกขึ้น และ
จะเสนอต่อการการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วย 
  นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรค เป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา  การด าเนินการต่อหน้าที่ต้องมีหนังสือโดยด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคซิกา(Zika)   
      โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  เกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรค พบครั้งแรกที่
ประเทศอูกานด้า เมื่อปี พ.ศ.2490 ในลิง พบมีการติดต่อในคนตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ในประเทศ       อูกานด้า 
สาธารณรัฐทานซาเนีย และมีรายงานพบการระบาดของโรคไข้ซิกา ในพ้ืนที่ของทวีปแอฟริกา เอเชีย หมู่เกาะ
แปซิฟิกและอเมริกา 
      ประเภทของเชื้อ : Flavivirus 
      พาหะน าโรค  : ยุงลาย 
      การแพร่เชื้อ : สามารถแพร่เชื้อช่องทางหลักโดยยุงลายที่มีเชื้อ และไปกัดคน 
และช่องทางอ่ืนๆ   ที่เป็นไปได้ เช่น แพร่ผ่านทางเลือด  แพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์ และเพศสัมพันธ์ 
(โอกาสเกิดได้น้อย) 
    การรักษาโรค : ขณะนี้ยังไม่มียาที่ใช้รักษาจ าเพาะ และยังไม่มีวัคซีนในการ
ป้องกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง จึงสามารถรักษาตัวได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ ามากๆ รักษา
ตามอาการ เช่น ใช้ยาลดไข้ หรือยาบรรเทาอาการปวด แนะน าให้รับประทานยาพาราเซตามอล ห้ามรับประทาน
ยาแอสไพริน หรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หากอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยควรปรึกษา และท าตาม
ค าแนะน าของแพทย ์
    การวินิจฉัย : การตรวจวินิจฉัยไวรัสซิกาทางห้องปฏิบัติการท าได้โดยการตรวจ
สารพันธุกรรมด้วยวิธี Real-time PCR (Polymerase chain reaction) และการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอย่างเลือด
ของผู้ป่วย โดยสามารถส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจสารพันธุกรรมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่ายทาง
หอ้งปฏิบัติการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบ าราศนราดูร 
  นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง เพ่ิมเติมข้อมูลโรค
ซิกา พบผู้ป่วยใน ๑๐ จังหวัด มีจ านวนผู้ป่วยประมาณ ๑๐๐ ราย พบเด็กศีรษะเล็กที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่
ยืนยันติดเชื้อจากโรคซิกา  จ านวน ๒ ราย  
  นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม รักษาการในต าแหน่ง 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เพ่ิมเติม เกี่ยวกับสัดส่วนจ านวนผู้ป่วยต่อการเกิดโรคคิดเป็นสัดส่วน 
๒๐/๘๐ ความหมายคือ จากการป่วย ๑๐๐ ราย มีโอกาสหายร้อละ ๘๐ มีโอกาสป่วยร้อยละ ๒๐ ขอให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ในกรณีมีผู้ป่วยสงสัยโรคซิกา ขอให้ด าเนิน ส่งสิ่งตรวจ(Urine)โดยเน้นการคัดกรองในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  
 มติที่ประชุม รับทราบ 



-๑๐- 
   ๔) การด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน  
โดย นายไพทูรย์ จิตไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ น าเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ใน
การสร้างภาคีเครือข่าย นักสร้างสุขภาพชุมชนระดับอ าเภอ (นสส.อ.)ครู ข.ประกอบด้วย 
  1. ผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ สสอ. + รพช. 
   2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.) สสอ. + รพช. 
   3. สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัด 
   4. ตัวแทน ผอ.รพสต.อ าเภอละ 1 คน 
   5. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอ 
   บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ สสอ. 
   1. จัดประชุมชี้แจงโครงการฯให้กับทุก รพ.สต./ศูนย์แพทย์ฯ/ 
PCUและ ประธาน อสม. ระดับต าบล (มอบหมายนโยบาย) 
   2. ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการฯใน สสอ. 
   3. ประสานงานองค์กร / ภาคี เครือข่ายต่างๆในพ้ืนที่ระดับอ าเภอในการเข้าร่วม
โครงการ ฯ ทั้งเข้าร่วมเลิกบุหรี่ และ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการฯผ่านกลไก DHS 
   4. ติดตามการด าเนินงานโครงการฯระดับต าบลและหมู่บ้าน 
   5. รายงานผลให้ สสจ. ทราบ 
   บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ หมออนามัย,รพสต.รพท,รพช,ศูนย์แพทย์ฯ 
   1. จัดประชุมชี้แจงโครงการฯให้กับ อสม.ทุกคน(เช่น จัดชี้แจงวันจ่ายค่าป่วยการ อสม.) 
   2. ให้ความรู้ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้กับ อสม. เช่น เทคนิคการเลิกบุหรี่ เทคนิคให้ก าลังใจ 
   3. รวบรวมใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯจาก อสม. 
   4. รายงานผลการเลิก / โครงการ ฯ ส่งไปที่ สสอ. 
   บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ อสม. 
   1. ประชาสัมพันธ์ 
   2. ค้นหาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
   3. ติดตาม ให้ก าลังใจ/สนับสนุนให้เลิกบุหรี่ 
   4. ติดตามผลการเลิกบุหรี่ 
   5. ส่งข้อมูลให้รพ.สต/.รพช./PCU /ศูนย์แพทย์ชุมชน 
   แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ(การจัดสรรและการจัดการ) 
   1.ระดับจังหวัด (เฉลี่ย จังหวัด 50,000 บาท) 
    1.1 จัดสรรเบื้องต้น จังหวัดละ 30,000 บาท 
    1.2 จัดสรรตามจ านวนอ าเภอ จังหวัดละ 20,000 บาท 
   2. ระดับอ าเภอ (เฉลี่ย อ าเภอ 12,000 บาท) 
    2.1 จัดสรรเบื้องต้น อ าเภอละ 10,000 บาท 
    2.2 จัดสรรตามจ านวนต าบล อ าเภอละ 2,000 บาท 
   การรายงานผลงาน และ การประสานงาน 
   1. กลไกกระทรวงสาธารณสุข 
    ๑.๑ การรายงาน ผ่าน Data center 43 แฟ้ม 
   2. กลไก เครือข่าย นสส. 
    ๒.๑ การรายงาน ผ่าน LRM (Line Report Management) ตั้งกลุ่มไลน์ 
ส่วนกลาง/นสส.ครบ 12 เขต/จังหวัดและอ าเภอ 



-๑๑- 
    ๒.๒ การรายงาน ผ่าน Website และ Facebook 
    ๒.๓ การรายงาน รูปกิจกรรม, ผู้สมัครเลิกบุหรี่, จ านวนผู้เลกิได้ 
 ประธาน : เน้นย้ าให้ก าหนดเป้าหมายโดยให้ อสม. ๑ คน ค้นหาเป้าหมายการเลิกสูบบุหรี่ ๔ คน 
และเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ อย่างน้อย ๑ คน เป้าหมายของจังหวัดพัทลุง มีกลุ่มเป้าหมายเลิกสูบบุหรี่จ านวน 
๑๐,๐๐๐ คน  แนวทางคือ ค้นหาวิธีเลิกสูบบุหรี่ ภายใน ๑ เดือน มีการประเมินผลการเลิกสูบบุหรี่  ค้นหาต้นแบบ
ในการเลิกสูบบุหรี่ในแต่พ้ืนที่เพ่ือเป็นแกนน าในการเลิกสูบบุหรี่  
  ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินงานและ น าเสนอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
และเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการ จัดกิจกรรม Kick – off โครงการ วันที่ 2 ธ.ค.59 เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ในระดับจังหวัด/อ าเภอ ท้าชวนคนเลิกบุหรี่ 
  ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน มีการให้บริการคลินิกเลิกสูบบุหรี่ ขอให้ด าเนินการบูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๗.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพโดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) สรุปรายรับ งบ UC 59 และงบอ่ืนใน NHSO Budget (รายละเอียดตามเอกสาร
วาระการประชุม)  ขอความร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลด้วย 
   ๒) สถานการณ์การเงินการคลัง ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๙  
   ผลการค านวณระดับวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ของหน่วยบริการ ใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ พบว่า มีปัญหาวิกฤติรุนแรง (ระดับ 7)  จ านวน ๙ แห่ง คือ รพ.กงหรา รพ. เขาชัยสน  
รพ.ตะโหมด รพ.ควนขนุน รพ.ศรีบรรพต รพ.ป่าบอน รพ.บางแก้ว รพ.ป่าพะยอม และ รพ. ศรีนครินทร์(ปัญญา
นันทภิกขุ)  
 ประธาน : การจัดสรรงบประมาณเป็นวิธีการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ สถานการณ์ระดับวิกฤติ
ด้านการเงินการคลัง อาจจะดีขึ้น และขอให้แต่ละโรงพยาบาลเปรียบเทียบต้นทุน ทบทวนการแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในกรณีเกิดวิกฤติด้านการเงินการคลัง ระดับ ๗ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๗.๖ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอที่ประชุมมีดังนี้ 
   ๑) แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
คปสอ.ส่วนใหญ่ส่งข้อมูลร้อยละ ๘๕ – ๘๙ มีการส่งข้อมูลครบทุกหน่วยบริการ 
 ประธาน: มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของข้อมูล   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
    ๒) ติดตามความก้าวหน้างบลงทุน  
 ประธาน : เน้นย้ าการเบิกจ่ายตามรายการดังนี้ 
   - ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
   - สิ่งก่อสร้างงบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ด าเนินการ เบิกจ่าย ๑ งวด ภายในเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๙  
   - สิ่งก่อสร้างงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท ให้ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ภายในเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 การติดตามงบลงทุน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวด าเนินการและน าเสนอความก้าวการด าเนินงาน ในที่
ประชุม กวป.ทุกไตรมาส 
 มติที่ประชุม รับทราบ 



-๑๒- 
   ๓) แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามเอกสารวาระการ
ประชุม) 
 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ มีการขับเคลื่อน ๑๔ แผนงาน ๒๙ โครงการ ภายใต้ ๔ กลยุทธหลัก ใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศใน 
4 ด้าน ได้แก่  1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโ รค (P&P Excellence) 2.ระบบบริการ (Service 
Excellence) 3.การพัฒนาคน (People Excellence) และ4.ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) 
 ประธาน: ขอให้ท่านสร้างค่านิยมร่วมตามแนว การท างานขอให้ยึดค่านิยม 4 ประการคือ MOPH 
ประกอบด้วย  
  1. Mastery คือเป็นนายตัวเอง สามารถบังคับตนเองได้  
  2. Originality คือ ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  
  3. People Centered Approach คือจะด าเนินการสิ่งใดขอให้นึกถึงประชาชนก่อน    
  4. Humility คือมีความนอบน้อมถ่อมตน 
  การสื่อสารค่านิยมองค์กรข้างต้นให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ขอให้ทุกท่าน
ด าเนินการด้วย   
 มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๗.๔ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดย นางละม้าย ชุมพาที น าเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 

   ๑)  แนวทางการด าเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ (PCC: Primary Care 
Center) 
    หน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ(PCC) เป็นหน่วยบริการที่สามารถจัดบริการได้
ครบถ้วนตามขอบเขตบริการปฐมภูมิ โดยมีแพทย์ปฏิบัติงานประจ า ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และมีศักยภาพครบถ้วน
ตามเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถพัฒนาและขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ประจ าได้ ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่น  ศสม. ศบส. เป็นต้น 
   การด าเนินงานของจังหวัดพัทลุง ด าเนินการในเขตอ าเภอเมืองพัทลุง เขตอ าเภอควนขนุน  
มีการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ พัฒนาแพทย์เพ่ิมเติม  
 ประธาน : เพ่ิมเติม การดำเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๖,๕๐๐ ทีม ในส่วนของ
จังหวัดพัทลุง มีแผนด าเนินการ ๕๐ ทีม ครอบคลุมที่พ้ืนที่ในปี ๒๕๖๙  ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ด าเนินการให้ได้ ๒๕ 
ทีม โดยกระจายทั้ง ๑๑ อ าเภอ โดยมีการเพ่ิมทีมทุกพ้ืนที่ปีละ ๕ ทีม หัวใจของการท างานคือ ทุกคนคือครอบคลุม
ทุกสิทธิ ทุกเรื่องคือครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ทุกที่คือครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และทุกเวลาคือครอบคลุมทั้งในและนอกเวลา 
 การด าเนินการข้างต้น จะจัดตั้งคณะท างาน รอท าความความเข้าใจในกระบวนการท างานอีกครั้ง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๕ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดย นายสมชาย  ธีรศานติพงศ ์น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
    ๑)  ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy work life Index) 
 ตัวชี้วัดคือร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ มีระดับการวัดดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
ไปใช้ 
  ระดับท่ี 2 มีการสารวจข้อมูล 
  ระดับท่ี 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
  ระดับท่ี 4 มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน 
  ระดับท่ี 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน 



-๑๓- 
 เป้าหมายการด าเนินงานในปี ๒๕60 
  1.หน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work life index) รายบุคคล
มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนบุคลากรของหน่วยงานนั้น 
  2.ร้อยละ 50 ของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้
ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป 
 การด าเนินการในส่วนกลาง ก าลังพัฒนาเครืองมือในการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
 ประธาน : มีการตอบแบบสอบถาม ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีการวัดประเมิน
ระดับบุคคล และระดับองค์กร 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๖ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย นายมานพ รามทอง น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
     ๑)  กิจกรรมวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) กระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดให้วันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก  
 ประธาน : ขอเชิญชวนให้สถานบริการทุกแห่งและภาคีเครือข่าย เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สถานประกอบ เป็นต้น ร่วมกิจกรรม รณรงค์ วันล้างมือโลก โดยมีแผ่นป้ายไวนิล สถานที่ละ ๑ ผืน และส่งภาพ
การจัดกิจกรรม ๔ – ๕ ภาพ มายัง สสจ.พัทลุงด้วย  
 การให้ความรู้ ใน รพ.สต. ให้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้ และโรงพยาบาลให้จัดนิทรรศการให้ความรู้ 
เป็นระยะเวลา ๑ เดือน 
 ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สอนการล้างมือ ๗ ขั้นตอน ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ พิจารณา แนวทางการประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ด าเนินการตามแนวทางดังนี้  

๑) แผนการประชุมราชการของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ล ำดับ เดือน ก ำหนดกำรประชุม หมำยเหตุ  

๑. ตุลาคม  ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙ สสจ.พัทลุง/รพ.พัทลุง 

๒. พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ คปสอ.ป่าพะยอม 

๓. ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ คปสอ.บางแก้ว 

๔. มกราคม  ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐ คปสอ.ป่าบอน 

๕. กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ คปสอ.ควนขนุน 

๖. มีนาคม  ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ คปสอ.ศรีบรรพต 

๗. เมษายน  ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๐ คปสอ.เขาชัยสน 

๘. พฤษภาคม  ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ คปสอ.ตะโหมด 



-๑๔- 

ล ำดับ เดือน ก ำหนดกำรประชุม หมำยเหตุ  

๙. มิถุนายน  ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ คปสอ.ปากพะยูน 

๑๐. กรกฎาคม  ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ คปสอ.กงหรา 

๑๑. สิงหาคม  ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ คปสอ.ศรีนครินทร์ 

๑๒. กันยายน  ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๐ คปสอ.เมืองพัทลุง 
 

๒) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 

เวลาเวลา รายการ 

09.00 – 1๒.00 น.  จัดประชุมกลุ่มย่อย ๒ กลุ่ม 
๑) ประชุม หัวหน้ากลุ่มงานของ สสจ.พัทลุง ห้องประชุมดอกพะยอม ๑ 
๒) ประชุม สาธารณสุขอ าเภอ ห้องประชุมดอกพะยอม ๒ 
หมายเหตุ 
เวลา 09.00 – 1๑.00 น. ผูบ้ริหารเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่มงาน 
                                  ของ สสจ.พัทลุง 
เวลา  ๑๑.00 – 1๒.00 น. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยสาธารณสุขอ าเภอ 

12.00 - 13.00 น.  ๑) รับประทานอาหารกลางวัน  
๒) ประชุม ผอ.รพท./รพช. 

13.00 - 16.00 น.  ประชุม กวป. 
 ๑) ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
พร้อมฉายพระบรมรูป 
๓)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
(กลุ่มงานนิติการ)   
๔) เปิดบรรเลงเพลง จ าขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา(กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ) 
๕) ขอแสดงความยินดีในโอกาส วาระต่าง ๆ (ถ้ามี) 
๖) ประธานเปิดการประชุม กวป.ตามระเบียบวาระการประชุม 
๗) ประธานปิดการประชุม 

16.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรม “กวป.ปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านยามเย็น” 
๑) ทีมผู้บริหาร กวป.และ คปสอ. ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านยามเย็น 
๒) ทีมผู้บริหารมอบของขวัญให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
๓) ทีมผู้บริหาร กวป.และ คปสอ.ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

 

 



-๑๕- 
หมายเหตุ...  

๑. เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
               ๒. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ให้แต่งกาย เสื้อฟ้าสาธารณสุข ในวันประชุม กวป.  

๓. การเตรียมความพร้อมในการประชุม กวป.สัญจร ขอให้ แต่ละ คปสอ. มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) เตรียมความพร้อมอุปกรณใ์นการท าพิธีทางศาสนา  
๒) น ากล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 
๓)  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๔)  จัดเตรียมจักรยานส าหรับผู้บริหาร 
๕) ก าหนดเส้นทางปั่นจักรยานและเป้าหมายครัวเรือนส าหรับการเยี่ยมบ้านของผู้บริหาร 
๖) เตรียมของขวัญให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ ประธาน มีเรื่องอ่ีน ๆ แจ้งดังต่อไปนี้ 
   ๑) แนวทางการแต่งกายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีดังนี้ 
       วันจันทร์ แต่งกายชุดสีกากี 
    วันอังคาร แต่งกายชุดสีชมพู 
    วันพุธ แต่งกายชุดสีส้ม(เสื้อ To Be Number One ) 
    วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดสีฟ้าสาธารณสุข 
    วันศุกร์ แต่งกายชุดผ้าไทย 
   ๒) แนวทางการท างาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดพัทลุงนั้น มีปริมาณ
เพียงพอ ของให้ทุกท่านท างานอย่างเต็มความสามารถ ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เต็มก าลัง  มีความเป็นเอกภาพ (Unity) สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   ๓) กรณีผู้มีความประสงค์ท่ีจะปรึกษาหารือ หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ สามารถ
ติดต่อกับประธานโดยตรงได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๔๙๕ ๒๖๔๖  
   ๔) การพิจารณาความดีความชอบ ขอให้ผู้ที่ส่งผลงานทางด้านวิชาการได้รางวัล
ตั้งแต่ระดับเขตข้ึนไป และไม่เคยได้รับการพิจารณาความดีความชอบในระดับจังหวัดมาก่อน ขอให้ส่งหลักฐาน 
เกียรติบัตร หรือ โล่รางวัล มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๒  นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ ์แจ้งการได้รับจัดสรรเงินเพ่ิม จาก สปสช.คือ  
รพ.เขาชัยสน รพ.ตะโหมด และ รพ. ศรีบรรพต 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๒ น. 
 

 
               
                                            
 

 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


