
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 
วันพุธ ท่ี ๔ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุมโรงพยาบาลบางแกว อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายธนิศ  เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๔. นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นายสุริยา สุขเนียม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๗. นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
๘. นายแสนพล บุญชัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 
๙. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 

๑๐. นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๑. นายสุธีรวิทย สุขนวล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
๑๒. นายจารกึ ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๓. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๑๔. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๕. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๖. นายสมนึก  จันทรเหมือน รก.สาธารณสุขอําเภอควนขนุน 
๑๗. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๑๘. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๑๙. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๐. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๑. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร  
๒๒. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๒๓. นางกริษฐา รักประสูติ ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หวัหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๕. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๒๖. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๒๗. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
๒๙. นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๐. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 

 



-๒- 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร จันทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๓. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๔. นายโมทย  ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน,โรงพยาบาล
ศรีบรรพต 

ติดราชการ 

๕. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง
พัทลุง 

ติดราชการ 

๖. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป ติดราชการ 

๗. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ ติดราชการ 

๘. นายนฤพงศ ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข ติดราชการ 

๙. นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ติดราชการ 

๑๐. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล ติดราชการ 

๑๑. นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม ติดราชการ 

๑๒. นายเฉลิมชัย แปนนอย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ติดราชการ 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นางวันดี ชนะสิทธิ์  นักวิชาการสถิตชิํานาญการ 
๒. นายสมบัติ  พุมพัว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

       กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมฉายพระบรมรูป 
๓. คปสอ.บางแกว อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้  

   “ในการปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรูความสามารถแลว ยังตองเปนผูมีจิตใจ

สูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแตในสิ่งท่ีชอบท่ีควร วางตนใหสมเกียรติเปนผูท่ีควรแกการนับถือ”  

 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันท่ี 14 กรกฎาคม  2498 

๔. เปดบรรเลงเพลง จําข้ึนใจ และเพลงเทิดพระบิดา 
๕. รวมรองเพลงตามรอยพระบิดา ประธานมีแนวคิดจัดทําเปนภาพวีดิโอ   

๖. การแสดงเจตจํานงสุจริตการบริหาร ตามตัวชี้วัด ITA  
  นายธนิศ เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไดแจงท่ีประชุมวา เพ่ือใหการดําเนินการเพ่ือ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสทุกหนวยงานสาธารณสุข จึงไดกําหนดใหมีการแสดงเจตจํานงสุจริตในการ 
บริหารงานในหนวยงาน และจะไดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติในลําดับตอไป โดยจะ
ครอบคลุมท้ังในดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปราศจากการทุจริตในการทํางาน  



-๓- 

ดานวัฒนธรรมในองคกร ดานคุณธรรมในการทํางาน การสื่อสารภายในหนวยงาน โดยจะไดแจงเจาหนาท่ีในสังกัด
ทุกคนไดรับทราบตลอดจนประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ตอสาธารณชนตอไป  
 

คํากลาวแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานในหนวยงาน 
ของนายธนิศ เสริมแกว  

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ขาพเจานายธนิศ เสริมแกว  ตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงตอเพ่ือนขาราชการทุกคนวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีการบริหารในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดวยความสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู จะต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี
โดยเต็มกําลังความสามารถดวยความสุจริตเท่ียงตรง และดวยความมีสติยั้งคิดวา การกระทําใดเปนความเจริญ 
การกระทําใดเปนความเสื่อม การกระทําท่ีตองทํา และการกระทําใดท่ีตองละเวนและกําจัด เพ่ือใหงานท่ีทํา
ปราศจากโทษเสยีหาย และบังเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และยึดหลักตอตาน
การทุจริตทุกรูป 

ใหไว ณ วันพุธ ท่ี ๔ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  นายธนิศ เสริมแกว  นายแพทยสาธารณสขจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ีประชุมมีเรื่องแจงท่ีประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานในการเขารวมกิจกรรม “ชาวพัทลุงรําลึกถึงพระมหาราชา จุด
เทียนถึงฟา ปวงประชาอาลัย”ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ของหนวยปฐมพยาบาล  คือ โรงพยาบาลพัทลุง 
โรงพยาบาลควนขนุน  โรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง  และหนวยปฐม
พยาบาลเคลื่อนท่ีเร็ว  และกิจกรรมตอไป ครบ ๑๐๐ วัน ตรงกับกันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐    
   
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ประธานมอบหมายให นายสมใจ หนูฤทธิ์ 
ประชุมแทนมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๒.๑  หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม(จํานวน ๓ ราย) 
  ๑) นายวีรพัฒน  บุญฑริก  ตําแหนง วิศวกรโยธาธิการชํานาญการพิเศษ 
   สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา 
   ยายมาดํารงตําแหนง รักษาราชการแทน   โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง  
  ๒) พันเอก สนิท  บุญราศี ตําแหนง สัสดีจังหวัดนราธิวาส 
   ยายมาดํารงตําแหนง สัสดีจังหวัดพัทลุง 
  ๓) นายชนสรณ จิตภักดี  ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน  
   ยายมาดํารงตําแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ 
   ควนขนุน   
  ๑.๒.๒ กําหนดการยาย ของนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ยายไปดํารง
ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐   
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙  วันพุธท่ี ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ หองประชุมโรงพยาบาลปาพะยอม  อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๑๒ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวใน



-๔- 

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php 
และhttp://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไข
ตอไป 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
   ๓.๑  ประธานแจงเรื่องสืบเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
   กําหนดเปลี่ยนแปลงวัน การนิเทศงานผสมผสาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑  
เปนวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ คปสอ.ศรีนครินทร วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ คปสอ.ควนขนุน และมีกําหนดเยี่ยม
เยียน รพ.สต.  
  ๓.๒  งบคาครุภัณฑ ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณไปแลวในปงบประมาณ ๒๕6๑  และ
ขอใหแจงงบเหลือจายของบประมาณมาดวย  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

   นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง นําเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ การใชชุดคัดกรองไขเลือดออก (EIA, ELISA) โดยกําหนดใหโควตาแตละพ้ืนท่ี
แลว โดยสรุปใชไดดี  ซ่ึงโรงพยาบาลปากพะยูน มีชุด Combo  และโรงพยาบาลปาพะยอม ใชชุดคัดกรอง
หมดแลว   
 ประธาน : เนนย้ําการรับรูโรคเร็ว และการควบคุมปองกันโรคเร็ว  
   ๔.๑.๒ การดําเนินงาน Service plan ขอความรวม รพช. การใชมอรฟน ชนิดเม็ดและ 
ชนิดน้ํา ใหมีไวในโรงพยาบาลชุมชน การดําเนินงานสาขา palliative care (ผูปวยประคับประคอง) กรณีท่ีมีการ
วินิจฉัย ควรจะอยูในกลุมใดบาง จะมีงบประมาณสนับสนุนจากใบ refer ของโรงพยาบาลพัทลุง ในสวน
โรงพยาบาลกงหรา มีการวินิจฉัยโรค ไมเขากลุม palliative care  และโรงพยาบาลปาพะยอม มีกําหนดชวงเวลา  
และกําหนดรหัสการวินิจฉัยโรค Z 505  
 ประธาน : มุงเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง ขอใหประธานสาขาของ Service plan ดําเนินการดวย 
สําหรับจังหวัดพัทลุง กลุม palliative care มีการสนับสนุนงบประมาณคิดตามคาบริการ ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สปสช.เหมาจาย ในระยะประคับประคองจนถึงเสียชีวิต  
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 
      ไมมี 

  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
     ๔.๔.๑  การแสดงเจตจํานงสุจริตการบริหาร ตามตัวชี้วัด ITA โดยกําหนดมาตรการ 
 3 ป. 1 ค. ในการดําเนินงานปองกันการทุจริตประกอบดวย 1) ปลุกจิตสํานึก 2) ปองกัน 3) ปราบปราม และ  
4) เครือขายเฝาระวังฯ ของหนวยงานท้ังในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จะตองมีการพัฒนาและจัดทําเอกสาร 
หลักฐานเชิงประจักษ(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 11 ขอใหญ 33 
ขอยอย ตามท่ีไดปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได และการประเมิน 
ITA จากหลักฐานเชิงประจักษดังกลาวตองไดคะแนน รอยละ 85 ข้ึนไป  ซ่ึงดัชนีตัวชี้วัดความโปรใส ใน 
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excellence 4  ในตัวชี้วัดท่ี 8 และ 79 โดยกําหนดให รพช.ควนขนุน สสอ.ควนขุนน รพช.ปาพะยอม สสอ. 
ปาพะยอม ดําเนินการนํารองในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนคะแนนในการประเมิน ITA รอบท่ี ๑  
 ประธาน : ขอความรวมมือแตละ คปสอ. ดําเนินการควบคูไปดวย  สสจ.พัทลุง ตลอดจน รพ.สต. ขอให
ศึกษาขอมูล ดําเนินการควบคูไปดวยกัน  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ๔.๕.๑ นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด สอบถามเรื่อง 
การตัดโอนตําแหนง สายสนับสนุน  ตําแหนงเจาพนักงานการเงิน ท่ีกําลังอยูระหวางการตัดโอนจากกระทรวง
สาธารณสุข นั้น โรงพยาบาลตะโหมดขอไมตัดตําแหนง  
 ประธาน : ขอหารืออีกครั้ง และนายสุนทร คงทองสังข ชี้แจงเพ่ิมเติม สืบเนื่องจากการดําเนินการตัดโอน
ตําแหนงของแตละหนวยงาน นั้น หนวยงานยินยอมใหตัดโอนตําแหนงได  และตองรอการหารืออีกครั้ง 
   มติท่ีประชุม รับทราบ   
      

   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
    ๔.๖.๑ นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน มีเรื่องเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
     ๑)  ขอหารือ ในการดําเนินงานของ งบบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคบริการระดับพ้ืนท่ี(P&P area health service : PPA)  ในกรณีมีการแจกแจงประชากร ใหนํามาเบิกได  โดย
โรงพยาบาลปากพะยูน ขอใหพ้ืนท่ีทําเรื่อง มายัง รพช.ปากพะยูนไดเลย 
   ประธาน : ขอใหดําเนินการตามแนวทางท่ีปฏิบัติกัน 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
     ๒) ขอหารือการจางลูกจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพะยูน ซ่ึงเดิม
รพ.ปากพะยูน  เดิมโอนเงินมายัง สสอ. แต สตง.แนะนํา โอนไมได    
   ประธาน : ขอให รพช.ปากพะยูน ดําเนินการทําสัญญาจาง แลวสงคนมายัง สสอ.ปากพะยูน 
และ นายสุนทร คงทองสังข ชี้แจงเพ่ิมเติม โดยขอใหขอยืมเงินจายขาด ตามจํานวนอัตราเงินเดือนของการจาง
ดังกลาว  
    ประธาน : การโอนเงินจายขาดของโรงพยาบาลปากพะยูน จํานวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท  
ให รพ.สต.บางตาล ดําเนินการจัดทําหนังสือ ยืมเงินจายขาด 
    มติท่ีประชุม รับทราบ  
     ๓) การจายคาจาง นายชางควบคุมการกอสรางในอําเภอปากพะยูน 
   ประธาน : ขอใหผูเก่ียวของติดตามการดําเนินงานดวย 
   ประธาน : เพ่ิมเติม ในกรณี รพ.สต. ท่ีอยูในข้ันตอนประเมินการรื้อถอน รอทําหนังสือแจงมายัง
พ้ืนท่ี  ไดดําเนินการยายของเรียบรอย และการติดตามความกาวหนาการกอสรางมีดังนี้ 
    - รพ.สต.แหลมกรวด มีการทําสัญญา กอหนี้ผูกพัน 
    - รพ.สต.ทามะเดื่อ รอสงงวด 3 ครบสัญญาแลว  กําลังขอขยายเวลา  
   ประธาน : ขอใหขยายเวลา 
    - รพ.สต.หนองบอ  กําลังรอดําเนินการ 
   ประธาน : มุงเนนให มีข้ันตอนดําเนินการ ระบุผูรับผิดชอบ ขอความรวมมือผู เ ก่ียวของ 
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  หากมีกรณีขอสงสัยขอใหสอบถามผูเก่ียวของ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
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    ๔.๖.๒ นายสมนึก  จันทรเหมือน รก.สาธารณสุขอําเภอควนขนุน นําเสนอการ
ดําเนินการท่ีราชพัสดุ ไดดําเนินการปนี้ใหแลวเสร็จ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๖.๓ นายวสันติ์  ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม หารือเรื่อง การระบุ ให
บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อนุมัติไปประชุม อบรม สัมมนา โดยยังไมไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาระดับตน 
   นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ชี้แจงท่ีประชุมวา ไดมีมติ
ประเด็นดังกลาวไปแลว วากรณีใหเจาหนาท่ีของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไปประชุม 
อบรม สัมมนา นั้น ใหจังหวัดพัทลุง ทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๖.๔ นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน หารีอในกรณีการปรับเปลี่ยน 
ตําแหนง มีผลกระทบตออัตราเงินเดือน  โดยแจงมายังจังหวัด พ้ืนท่ีไดดําเนินการแจงไปแลว  และสอบถาม
ข้ันตอนการดําเนินการมายังจังหวัดดวย 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ประธาน : แจงท่ีประชุมเรื่อง การหมุนเวียนการยายของ สสอ. ขอใหดําเนินการใน มกราคม 
๒๕๖๐ มีการดําเนินการสรรหา ผอ.รพ.สต.ควนมะพราว และ ผอ.รพ.สต.หัวถนน กําลังดําเนินการ และอําเภอ 
ปากพะยูน คือ รพ.สต.ควนเค่ียม 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 

   ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
        ๑) รายงานสถานการณโรค จังหวัดพัทลุงท่ีประชุมมีดังนี้ 
       - โรคติดตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

ลําดับ โรค จํานวนปวย 

๑. โรคอุจจาระรวง(Diarrhoea) 10,120 
๒. โรคไขเลือดออก(D.H.F,Total(26,27,66)) 1,445 
๓. โรคปอดบวม(Pneumonia) 1,432 
๔. โรคตาแดง(H.conjunctivitis) 884 
๕. โรคไขหวัดใหญ(Influenza) 634 
๖. โรคสุกใส(Chickenpox) 585 
๗. โรค มือ เทา ปาก (Hand,foot and mouth disease) 529 
๘. โรคติดตอทางเพศสัมพันธุ(S.T.D.,total(37-41,79-81) 403 
๙. โรคอาหารเปนพิษ(Food Poisoning) 173 

๑๐. โรคสครับไทฟส(Scrub Typhus) 108 
๑๑. โรคเลปโตสไปโรซีส(Leptospirosis) 72 

 

    - สถานการณโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทย (ขอมูลจากระบบ
รายงานการเฝาระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม 2559)  

พ้ืนท่ี จํานวนผูปวย 
อัตราปวย 

ตอประชากรแสนคน 
ตาย 

ลําดับ
ประเทศ 
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ประเทศไทย 62,405 95.38 60  

ภาคใต 16,731 180.88 23 1 

เขต 12 12,170 250.12 21 1 

สงขลา 
ปตตานี 
พัทลุง 
นราธิวาส 
ยะลา 
ตรัง 
สตูล 

5,085 
2,163 
1,415 
1,652 
761 
748 
346 

361.68 
313.43 
271.30 
212.08 
147.76 
116.92 
110.09 

10 
1 
1 
3 
2 
2 
2 

2 
3 
5 
6 
9 

20 
22 

    มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic fever 
: DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 62,405 ราย อัตราปวย 95.38 ตอประชากรแสนคน มี
รายงานผูปวยเสียชีวิต ๖๐ ราย สําหรับในพ้ืนท่ี เขต 12 พบผูปวย 12,170 ราย อัตราปวย 250.12 ตอ
ประชากรแสนคน ผูปวยตาย ๒1 ราย (จังหวัดสงขลา = ๑๐, ตรัง = ๒, สตูล = ๒, นราธิวาส = ๓ ปตตานี = 1 
ยะลา = ๒ และ พัทลุง = ๑) จังหวัดท่ีพบอัตราปวยสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา อัตราปวย  361.68 ตอประชากร
แสนคน (5,085 ราย) รองลงมาจังหวัดปตตานี คือ 313.43 ตอประชากรแสนคน (2,163)จังหวัดพัทลุง 
271.30 ตอประชากรแสนคน (1,415 ราย) จังหวัดนราธิวาส 212.08 ตอประชากรแสนคน (1,652) จังหวัด
ยะลา 147.76 ตอประชากรแสนคน (761 ราย)  จังหวัดตรัง 116.92 ตอประชากรแสนคน (7๔๘ ราย) และ
จังหวัดสตูล 1๑0.๐๙ ตอประชากรแสนคน (3๔๖ ราย)  
   สถานการณโรคไขเลือดออก จ.พัทลุง (1 ม.ค. – ๓๐ ธ.ค.2559) พัทลุงมีผูปวย 1,445 
ราย อัตราปวย 274.4 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.07 (1 ม.ค. - 30 ธ.ค. 
2559) ในภาพรวม อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมีแนวโนมลดลง อําเภอท่ีมีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมาก
ท่ีสุดคืออําเภอกงหรา คิดเปนอัตราปวย ๕๘๘.๔ ตอแสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอตะโหมด คิดเปนอัตราปวย 
๕๓๐.๓ ตอแสนประชากร และอําเภอปาบอน คิดเปนอัตราปวย ๔๕๑.๓ ตอแสนประชากร 
   อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก จําแนกตามกลุมอายุ (1 ม.ค. – ๓๐ ธ.ค. 2559) พบวา
กลุมอายุ 10 – 14 ป มีอัตราปวยมากท่ีสุด ๙๕๕.๖ ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุ 5 – 9 ป ๖๐๖.๗ 
ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 15 – 24 ป ๕๔๗.๐ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 0 – 4 ป ๒๙๑.๐ ตอ
ประชากรแสนคน กลุมอายุ ๒5 – 34 ป ๒๕๕.๕ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 35 – 44 ป ๑๒๙.๙ ตอ
ประชากรแสนคน กลุมอายุ 45 – 54 ป ๙๗.๒ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 55 – 64 ป ๙๐.๖ ตอประชากร
แสนคน  และ กลุมอายุ 65  ปข้ึนไป ๓๗.๕ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 
   อัตราปวยโรคไขเลือดออก รายตําบล จ.พัทลุง (1 มกราคม – ๓๐ ธันวาคม 2559) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล  จํานวนประชากร  จํานวนผูปวย อัตราปวย/แสนประชากร 

1 ตะโหมด คลองใหญ           7,678  73 950.8 

2 กงหรา คลองเฉลิม         13,289  104 782.6 

3 กงหรา คลองทรายขาว           6,624  46 694.4 

4 ปาบอน ทุงนาร ี           9,869  67 678.9 

5 ปาบอน หนองธง           9,977  59 591.4 



-๘- 

6 ควนขนุน แหลมโตนด           4,912  28 570.0 

7 เมืองพัทลุง พญาขัน           5,798  28 482.9 

8 ปากพะยูน หารเทา           9,954  47 472.2 

9 เมืองพัทลุง ทาแค           7,702  36 467.4 

10 ตะโหมด ตะโหมด         10,363  46 443.9 

11 กงหรา ชะรัด           7,092  28 394.8 

12 กงหรา สมหวงั           4,649  18 387.2 

13 ปาบอน โคกทราย         10,345  39 377.0 

14 กงหรา กงหรา           4,208  15 356.5 

15 เมืองพัทลุง ตํานาน           7,956  28 351.9 

16 เมืองพัทลุง โคกชะงาย           5,145  18 349.9 

17 ตะโหมด แมขร ี         12,882  45 349.3 

18 เขาชัยสน หานโพธิ ์           8,642  30 347.1 

19 เขาชัยสน เขาชัยสน         13,798  47 340.6 

20 เมืองพัทลุง ชัยบุรี           8,347  28 335.5 
  ตําบลท่ีมีอัตราปวยโรคไขเลือดออกมากกวา ๓๐๐ ตอแสนประชากร มีจํานวน ๒๐ ตําบล มีดังนี้ ตําบล
คลองใหญ รองลงมาคือ ตําบลคลองเฉลิม ตําบลคลองทรายขาว ตําบลทุงนารี ตําบลหนองธง ตําบลแหลมโตนด 
ตําบลพญาขัน ตําบลหารเทา ตําบลทาแค ตําบลตะโหมด ตําบลชะรัด ตําบลสมหวัง ตําบลโคกทราย ตําบลกงหรา 
ตําบลตํานาน ตําบลโคกชะงาย ตําบลแมขรี ตําบลหานโพธิ์ ตําบลเขาชัยสน และตําบลชัยบุรี ตามลําดับ  
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเมืองพัทลุง (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 345 ราย อัตราปวย 275.1  
ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลงเล็กนอย เม่ือจําแนกรายตําบล พบวาตําบลพญาขันและ ตําบล 
ทาแค มีอัตราปวยมากกวา ๔๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเขาชัยสน (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 127 ราย อัตราปวย 282.1  
ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบลหานโพธิ์และ ตําบลเขาชัยสน  
มีอัตราปวยมากกวา ๓๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอกงหรา (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 211 ราย อัตราปวย 588.4  
ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบลคลองเฉลิม และตําบลคลอง
ทรายขาว มีอัตราปวยมากกวา ๔๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอปาบอน (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน  214 ราย อัตราปวย 451.4  
ตอแสนประชากร อัตราปวยตายรอยละ 0.47  ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบล
ทุงนารี และตําบลหนองธง มีอัตราปวยมากกวา ๔๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอตะโหมด (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 164 ราย อัตราปวย 530.4 
ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบลคลองใหญ และตําบลตะโหมด 
มีอัตราปวยมากกวา ๔๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอปากพะยูน (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 96 ราย อัตราปวย 187.2 
ตอแสนประชากร  
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอบางแกว (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 53 ราย อัตราปวย 199.5  ตอ
แสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง 
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 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอควนขนุน (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 135 ราย อัตราปวย 159.7  
ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง  
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอศรีนครินทร (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 43 ราย อัตราปวย 161.76 
ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอศรีบรรพต (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 23 ราย อัตราปวย 128.7 
ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอปาพะยอม (1 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2559) จํานวน 34 ราย อัตราปวย 96.7 ตอ
แสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
  หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 วัน แยกเปนรายอําเภอมี
ดังนี้ อําเภอเขาชัยสน หมูท่ี ๓ และหมูท่ี ๑๒ อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลเขาเจียก หมูท่ี ๘ ตําบลโคกชะงาย หมูท่ี 
๒ ตําบลควนมะพราว หมูท่ี ๑๐ ตําบลคูหาสวรรค มีจํานวน ๒ ชุมชน ตําบลตํานาน หมูท่ี ๕ ตําบลทาแค หมูท่ี ๔ 
และหมูท่ี ๗  และตําบลพญาขัน หมูท่ี ๕ และหมูท่ี ๙  อําเภอกงหรา คือ ตําบลคลองเฉลิม หมูท่ี ๖ หมูท่ี ๗ และ
หมูท่ี ๘  อําเภอควนขนุน คือตําบลแหลมตะโหนด หมูท่ี ๑  และอําเภอศรีนครินทร คือ ตําบลชุมพล หมูท่ี ๓ 
ตําบลลําสินธ หมูท่ี ๖ 
    - สถานการณโรคเลปโตสไปโรซิส จ.พัทลุง (1 ม.ค. - 30 ธ.ค. 2559) มีผูปวย 
72 ราย อัตราปวย 13.7 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราปวยตายรอยละ 4.2  แนวโนมการเกิดโรคเลป
โตสไปโรซิส จ.พัทลุง จําแนกรายเดือน ชวงป 2554 – 2559 มักเกิดในชวงเดือน พฤศจิกายน ตอเนื่องถึงเดือน
มกราคม และลดลงในชวงเดือนกุมภาพันธ (มักเกิดชวงกอนน้ําทวม และ หลังน้ําทวม )อัตราปวยโรคเลปโตสไปโร
ซิส ตามกลุมอายุ (1 ม.ค. - 30 ธ.ค. 2559) พบวาชวงอายุ 10 – 14 ป มีอัตราปวยมากท่ีสุด คือ 34.9 ตอแสน
ประชากร 
 ประธาน : โรคไขเลือดออก อําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอเขาชัยสน เริ่มมีอัตราปวยเพ่ิมข้ึน การ
ดําเนินงานของเมืองพัทลุง อําเภอกงหรา อําเภอเขาชัยสน อําเภอปาบอน  และอําเภอปากพะยนู ขอใหรวมกันทํา 
war room โดยแตละอําเภอ มี war room สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งท่ี 1 แจงในการประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 2 
ประชุมรวมกับ ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี ๓ และครั้งท่ี ๔ ขอใหมีการประชุมกลุมยอย ในสวนของอําเภออ่ืน 
ๆ ท่ีไมใชพ้ืนท่ีเปาหมาย ขอใหจัดทํา war room เดือนละ 1 ครั้ง 
 การสื่อสาร มีการสงขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการดําเนินงานยังมีนอย ขอใหสรุปมา หนวยละ 1 เรื่อง  
ไมควรเกิน 5 ภาพ สรุป ใคร ทําอะไร ท่ีไหน 
 นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา ใหความคิดเห็น ในกรณีกํ้าก่ึงในการวินิจฉัยโรค
ไขเลือดออก ขอยืนยันดวยผลชันสูตร  
 นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา อธิบายเพ่ิมเติมในการวินิจฉัยโรคไขเลือดออกนั้น 
อาจมีความกํ้าก่ึง ไมสามารถฟนธงได ซ่ึงการวินิจฉัยโรค เริ่มจากการซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการแคเปนสวนหนึ่ง เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยโรค   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
สถานบริการสงขอมูล 43 แฟม เขา HDC สสจ.พัทลุง ประจําสัปดาหท่ี 1-4 ตอเนื่องท้ัง 4 สัปดาห เดือนธันวาคม 
2559 จํานวน 125 แหง คิดเปนรอยละ 86.21 สถานบริการท่ีไมสงขอมูล 43 แฟม (ขอมูลแฟม Service ใน
สัปดาหท่ีตรวจสอบความทันเวลา) เขา HDC สสจ.พัทลุง คือ โรงพยาบาลปาบอน  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   ๒) สรุปคุณภาพขอมูล 43 แฟม (SIS) ผลงานระดับท่ี 1 ของเขต  มีโอกาสไดรับรางวัล 
50,000 บาท  แฟมรวมคิดเปนรอยละ 99  อําเภอท่ีมีคุณภาพต่ําสุด คืออําเภอตะโหมด     
 ประธาน: ชื่นชมอําเภอปากพะยูนท่ีมีคุณภาพขอมูล 43 แฟม มากท่ีสุด และขอมูล QOF ในการ
ตรวจ ฟลูออไรวานิช อําเภอควนขนุน มีผลงานมากท่ีสุด และอําเภอศรีนครินทร มีผลงานต่ําท่ีสุด  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๓) ตรวจสอบการบันทึกขอมูลเบื้องตน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔) การดําเนินงานโครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป พ.ศ.2560 จากกระทรวงสาธารณสุข 
   ขอความรวมมือใหทุกหนวยบริการ จัดบริการพรอมกันในชวงวันท่ี ๑ – ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๐ และใหรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 ภายใน วนัท่ี 6 มกราคม 2560 และครั้งท่ี 2 ภายใน วันท่ี 
17 มกราคม 2560 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

   ๔.๗.๓ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดแจงท่ีประชุมดังนี้ 
   ๑) การสุมสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ดวยกรมอนามัย ไดกําหนดใหมีการสุมสํารวจ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของทุกจังหวัด ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดย CPM ระดับจังหวัด/อําเภอ  เปาหมาย
ดําเนินการสุมในเด็กกลุมอายุ ๙,๑๘,๓๐ และ ๔๒ เดือน ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณดานพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) และนํามากําหนดเปนเปาหมายในการดําเนินการคัดกรองในปตอไป ท้ังนี้กลุมงานสงเสริม
สุขภาพไดดําเนินการสุมกลุมตัวอยางของเด็ก ในกลุมอายุ ๙,๑๘,๓๐ และ ๔๒ เดือนรายละเอียดแจงเวียนใหทราบ
แลว เปนหนังสือราชการ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๗.๔ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) รายงาน การเบิกจาย ณ วันท่ี 28 พ.ย. ๒๕๕๙ ภาพรวมเบิกได รอยละ ๓.๐๑  
การดําเนินการขอเบิกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ขอใหดําเนินการกอนวันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕๙ และสวนของ 
รพช. คาบริการสื่อสาร ขอความรวมมือเบิกจายดวย 
  ๒) การเบิกจายงบลงทุน ขอความรวมมือบันทึกขอมูลความบริสุทธิ์ใจดวย 
  ๓) การจัดกิจกรรม วันท่ี 5 ธันวาคม ๒๕59 มีการทําบุญตักบาตร ชวงเชา บริเวณ พระพุทธ
นิรโรคันตรายชัยวัตนจตุรทิศ บริจาคเลือดในชวงเชา ณ สํานักงานสภากาชาดจังหวัดพัทลุง การจัดกิจกรรมทํา
ความดีถวายเปนพระราชกุศล   
 ประธาน : ขอใหทบทวนขอมูลในการคิดรอยการเบิกจายเงิน ใหใชยอดเงินตามสัญญา ไมใชยอดเงิน
จากการโอน  ซ่ึงอําเภอท่ีผานเกณฑรอยละ 33 คืออําเภอบางแกวและอําเภอเขาชัยสน  
   งบคาบริการสื่อสาร สสอ. แนวทางใหเบิกจาย รอยละ 25 แตละไตรมาส 
   งบคาบริการสื่อสาร รพช. ขอความรวมมือในการเรงรัดการเบิกจายคือ รพ.กงหรา รพ.
เขาชัยสน รพ.ตะโหมด และ รพ.ศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
 ประธาน : แจงการติดตามงบลงทุน สรุป เบิกไดรอยละ 26  เกินเปาหมายคือ รอยละ 19  
ตั้งเปาหมายในการเบิกจายตามรายไตรมาสท่ี ๑ รอยละ 20 ไตรมาสท่ี ๒ รอยละ 45 ไตรมาสท่ี ๓ รอยละ 70  
และไตรมาสท่ี ๔ รอยละ 95  



-๑๑- 

 การดําเนินการงบคาเสื่อม มีการลงนามเซ็นสัญญา ภายในเดือนกุมภาพันธ 2560 สงมอบ และ 
ตรวจรับ ภายในเดือนมีนาคม 2560 มีเบิกจายและบันทึกขอมูลในระบบใหแลวเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 
2560  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ไมมี 
     

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไมมี  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น. 
 

 
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 

  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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