
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่ ๑ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

ครั้งที่ 3/๒๕๖5 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วาระท่ี เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้       

เวลา
(นาที) 

ก่อนการ
ประชุม 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
 

     - กลุ่มงาน 
บริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

๓0 นาท ี
 

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ................................................................................................  
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
      ................................................................................................  

      
     - 
 
     - 

    
    ประธาน 

     

  
20 นาท ี
 
20 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที ่2/๒๕๖5) 
- เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕65  ประชุมผ่าน VDO 
Conference ณ ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  5-11 

 
น าเสนอเป็น

เอกสาร 

 
  5 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  ................................................................................................  

 
     - 

 
 

 
10 นาท ี

๔ เรื่องน าเสนอจาก  
ผู้บริหาร สสจ./ศูนย์วิชาการ/รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชน/
สสอ. 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
4.๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 
   
 
    - 
    - 
    - 
    -      

 
 
 
  ผู้บริหาร สสจ. 
   ศูนย์วิชาการ 
 
รพศ./รพท./รพช. 
สาธารณสุขอ าเภอ 

 
 
 
 ๒๐ นาท ี
 ๒๐ นาท ี
 ๒๐ นาท ี
 ๒๐ นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ................................................................................................  

       
    - 

  
 

  
 20 นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     -   ๒๕ นาท ี
 

    ๗ เรื่องอ่ืนๆ  
7.1 ประธานมอบเกียรติบัตร "ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCD 
ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2564"  

   
    - 

 
กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ตดิต่อฯ 

  
 ๓0 นาท ี
 

หมายเหตุ - เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมใส่ชุดกากี และมาประชุมด้วยตนเอง  
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
 

รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
ครั้งที่ 3/๒๕๖5 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน ๒๕๖5  เวลา 13.3๐ – ๑6.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
................................................................................ 

ก่อนการประชุม 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล       ............................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         ........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 2/๒๕๖5) เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม  
๒๕65  ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Teams ณ  ห้องประชุม 
Smart EOC ชั้น ๓  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 5-11) 

                         หรือ https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
มติที่ประชุม            ..................................................................................................................................... 



 
๓ 

........................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                    ............................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม      ............................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอจากผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนย์วิชาการต่าง ๆ/ 
                       โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
๔.๑ ผู้บรหิารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
                    .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม       ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
            ............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
ประธาน          ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม      .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
            ............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
                    .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 



 
๔ 

......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม            ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
7.1 มอบเกียรติบัตร "ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCD ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2564"  
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด      .............................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 2/๒๕๖5 

       วันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team 

ณ  ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………………. 

 
รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม  

๑. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒. นายส าเนียง  แสงสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ผอ.รพ.พุนพิน 
3. นางอรณัส  ยวงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)    
4. นายพิชิต  สุขสบาย  รกน.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ผอ.รพ.บ้านนาสาร 
5. นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)  
6. นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ  รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
7. นางวิภาวี  จันทมัตตุการ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
8. นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                  
9. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรกัษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สฎ.            
10. นายวีราษฎร์  สุวรรณ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที ่๑๑.๓ สฎ.               
11. นางสาวจิรสุดา  เผือกคง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
12. นางณิชาภา  สวสัดิกานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
13. นายพิรกิจ  วงศ์วิชิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
14. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์            
๑5. นางสาวสุริยา  ซัง  แทน ผอ.รพ.เกาะพะงัน   
16. นายฌอชนา  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  
๑7. นายพันเลิศ  ปวัฒพันธ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
๑8. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
19. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา   
20. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
21. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
22. นายเอกพล  พิศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
23. นายศุภัช   จันทร์ถมยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา 
24. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 
25. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 
26. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ        
27. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
28. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี 
29. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
30. นายเชิด  ทองสุข  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์  

๒/31. นายไตรรัตน์...  
 



 
๖ 

 
          

31. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก 
3๒. นายสุวรักษ์  บุญพา  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย 
33. นายสาธิต  มติธรรม  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน 
34. นายสมโชค  พูลสุข  สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน          
35. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา             
36. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
37. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง 
38. นายอภิวัฒน์  ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 
39. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
๔0. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          41. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          42. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          4๓. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          44. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
          45. นายประสิทธิ์ ฤทธิเดช  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          46. นายเมธา  หมานพัฒน์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน 
          47. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 

48. นางสาวเพียงพิศ  วัชระมูสิก แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 49. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

50. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
51. นายสิงห์ณกรณ ์ ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                     
52. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย    
53. นายเรวัต   ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
5๔. นางเจียรณัย  บัวลอย หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
55. นางสาวสุวดี   แสงข า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
56. นางสาวปิยากร  ทิพย์นุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข           
57. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
58. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
59. นางกชมล  อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
60. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วชลคราม หัวหน้าภารกิจสนับสนุนฯ               สนง.เขตสุขภาพท่ี 11 
๒. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       สสจ.สุราษฎร์ธานี 

 
            
 
 

           3/เริ่มประชุม... 

 



 
๗ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้      

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน 
 1. การปรับแนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลของ สปสช.  แนวทางการรักษาพยาบาลแบบใหม่ 
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.65 
          2. จังหวัดภูเก็ตขอรับสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข ช่วยโรงพยาบาลสนามของจังหวัดภูเก็ต แต่ไม่
สามารถสนับสนุนได้ เพราะสถานการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังพบผู้ป่วยค่อนข้างสูง 

3. การตรวจราชการนิเทศงานแบบบูรณาการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค.65 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ Online  รอบท่ี 1 ตรวจราชการนิเทศงานเพ่ือท าความ
เข้าใจตัวชี้วัด  ในวันที่ 2 มีค.65 ผู้รับผิดชอบรับนิเทศจากผู้นิเทศ ผ่าน Online  วันที่ 3 มี.ค.65 ติดตามงาน คบ
สอ.ชัยบุรี มอบอ าเภอชัยบุรี เตรียมระบบ Online ช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยบุรี  ช่วงบ่าย ตรวจเยี่ยม รพ.
สต.ชัยบุร ี
 4. วันที่ 2 มี.ค.65 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชมาตรวจเยี่ยม รพร.เวียงสระ  ควรให้ความส าคัญโครงการพระราชด าริฯ หาก รพร.เวียงสระ ขอความ
ร่วมมือในหน่วยงานใด  ให้การสนับสนุนด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
ประธาน 

ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับประเทศ) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ท่าน ได้แก่  นาย
สุกิจ มีพริ้ง นายอ าเภอชัยบุรี  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                สุ
ราษฎร์ธานี  นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางเบญจมาศ ศรีศิรินทร์  นักเทคนิคการแพทย์
ช านาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร และผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) จ านวน 9 ท่าน ใน
ส่วนของสาธารณสุข จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์หญิงวิลาวัณย์  แซ่หว่อง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุ
ราษฎร์ธานี  นางสาวฐาปนี  ศรีล้ า  นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุนพิน  นางเพ็ญแข อินทร์จันทร์ 
พนักงานพิมพ์ ส 4  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ส่วนของสาธารณสุขได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ระดับประเทศ 1 ท่าน และระดับจังหวัด 3 ท่าน ในวันที่ 1 เม.ย.65 จังหวัดจะท าพิธีมอบรางวัลให้กับข้าราชการ
ดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจให้กับบุคลากร ซึ่งมีหลายพ้ืนที่ด าเนินการสร้าง
แรงจูงใจ โดยมีกลไกการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรและจะด าเนินให้เป็นระบบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ     
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/๒๕๖5) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม        
                       2565  ประชุมผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3   

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน  
   หากรายงานมีส่วนใดที่ต้องแก้ไข ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับที่ประชุมสามารถแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมผ่าน Online ได้  

๔/ผลตอบรับ... 
 
 



 
๘ 

 
 

          ผลตอบรับรองรายงานการประชุมผ่าน Online (2/65) *100  = 3.08 %  รบัรองรายงานประชุม 
ครั้งที ่1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565  คิดเป็น 100% ผู้ตอบรับรองแยกเป็นสาธารณสุขอ าเภอ 100%   
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
           3.1 แนวทางวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในหน่วยงาน  
ประธาน  

รอหารือวิธีการคัดเลือกกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอจากผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนย์วิชาการต่าง ๆ/ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  

ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 ปัญหาเชิงปฏิบัติการออกใบรับรองแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลหลายอย่าง เช่น 1. การระบุยืนยันตัวตน 
2. การแสดงการยอมรับเงื่อนไข กังวลการออกใบรับรองแพทย์ที่เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของแพทย์ 
ประธาน 
 หากยังไม่พร้อมสามารถทบทวน หารือส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิมก่อน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ประธาน 
 1. กลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ จะรายงานผลตรวจทั้งจาก RT-PCR และ ATK  แยกเป็นรายอ าเภอให้ทุกอ าเภอ
ได้รับทราบ และการประเมินผู้ป่วยกลุ่มสีแดง สีเหลือง สีเขียว ประเมินจากตัวเลข RT-PCR และ ATK  ที่มีผล 
Positive จะได้สะท้อนปัญหาของแต่ละอ าเภอ 
 2. ที่มาของผล ATK  Positive สามารถดึงข้อมูลจากฐาน Co-Lap จากโปรแกรม JHCIS ของ รพ.สต.  และ
โปรแกรม HosXP  ของโรงพยาบาล  แต่มีข้อจ ากัดของ รพ.สุราษฎร์ธานีที่ต้องใช้วิธีดึงข้อมูลต่างหาก 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน 
          ขอให้ท าหนังสือข้อสั่งการจากจังหวัด โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณ Prepaid ใน 

๕/ส่วนของ... 

 



 
๙ 

 

 
ส่วนของ รพ.สต. เพราะ รพ.สต.หลายแห่ง ด าเนินการในระบบบ้านอุ่นใจ ท าให้ไม่คล่องตัวในการจัดการเชิงระบบ  
มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ หารือช่วงบ่ายกับตัวแทน สสอ.และ ผอ.รพ. คุณสมานฯ นพ.เอกชัยฯ ในการจัดสรร
เงินสัดส่วนตามขนาดของ รพ.สต. 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  

ส าหรับโควิด-19  ฝากทุกส่วนดูแลบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ขอให้ท าตามแนวทางท่ีถูกต้อง  ระมัด 
ระวังสื่อที่คุกคามทางออนไลน์ หากมีที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายสามารถแจ้งมาจังหวัดได้  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้วางระบบการตั้งรับโควิด-19 ภายใต้สานพลังเมืองคนดีก้าวข้ามโควิด-19 โดยใช้
ยุทธศาสตร์ 6 C ซึ่งได้ด าเนินการค่อนข้างมาก ขอให้มีการถ่ายทอด สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบแนวทางท่ีจังหวัด
ด าเนินการ บางแห่งยังพบว่า การถ่ายทอดแนวทางจาก EOC ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
คณะกรรมการวางแผนและประเมิน (กวป.) ยังไม่ถึงผู้ปฏิบัติ ฝากถ่ายทอดนโยบายต่างๆให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
และจังหวัดมีแนวทางที่จะท าทุกวิถีทาง  ลดงานของพ้ืนที่ให้มากท่ีสุด 
 ส าหรับ Call center ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์หลักในการประสานงานกับผู้ป่วยโควิด-19 
สามารถประสานที่เบอร์โทร. 066 092 8008 เบอร์เดียวมี 10 คู่สาย ในการให้บริการกับผู้ป่วยโควิด-19 จะมี
ผู้ให้ค าแนะน า  
 มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประสานผู้ที่จะรับประสานงานผู้ป่วยโควิด-19 ในแต่ละ
อ าเภอ บางอ าเภอมีเบอร์โทรกลาง บางอ าเภอมีเบอร์โทรประสานของ รพ.สต. 
 มอบสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการประสานผู้ป่วยโควิด-19 ส่งให้ 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ก่อนเวลา 13.00 น. ภายในวันนี้ 
 ส าหรับ Call center สายด่วนโควิด-19 สุราษฎร์ธาน ี ด าเนินการประสานเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 โทร.
ประสานงานเข้ามา โดย 
 1. โทรศัพท์ประสานกับทางอ าเภอ และหากติดต่อไม่ได้ 
 2. โทรศัพท์ประสานสาธารณสุขอ าเภอ  และหากติดต่อไม่ได้ 
 3. โทรศัพท์ประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
 และหาก Call center ที่รับประสานผู้ป่วยโควิด-19 ผล Positive เมื่อผ่านไป 2 วัน ยังไม่มีหน่วยงาน
ประสานกลับมา ทาง Call center จะประสานโดยตรงผ่านสาธารณสุขอ าเภอ หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาล ตาม
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

Call center สายด่วนโควิด-19 สุราษฎร์ธานี จะเชื่อมโยงระบบเจอ แจก จบ เป็นรูปแบบที่เสริมการ
รักษาพยาบาล และลดภาระในหน้างาน แต่หากบางพ้ืนที่ยังไม่สะดวกสามารถด าเนินการแบบเดิมก่อน เป็นการ
ด าเนินการกับผู้ป่วยในกรณี 1. มีผลป่วยโควิด-19 2. ไม่มีความเสี่ยงและไม่มีอาการ 3. ผู้ป่วยสมัครใจ  ซึ่ง Call 
center จะประเมินอาการเบื้องต้น หากเลือกการรักษาในระบบเจอ แจก จบ ระบบจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลใน 
Line@KONDEE  Audit สปสช.และสามารถจัดส่งยาไปบ้านผู้ป่วยได้ทันที ซึ่งยาที่ใช้รักษาจะรักษาตามอาการและ
ยาสมุนไพร ในระบบเจอ แจก จบของสุราษฎร์ธานี ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก 

 
๖/สรุปแนวทาง... 

 



 
๑๐ 

 
 

สรุปแนวทางเจอ แจก จบ ที่จะใช้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเรียนรู้ในหลายๆ พ้ืนที่ 
1. เจอ แจก จบ ที่ผ่าน Call center  ในกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ เริ่มแรกเน้นอ าเภอเมืองฯ มี

ผู้รับผิดชอบกลาง จัดระบบตามแนวทาง สปสช. 
2. ระดับหน้างาน มี 2 ประเภท คือ 
    1. มาตรวจที่หน่วยบริการและผู้ป่วยเลือกรูปแบบเจอ แจก  จบ  ผู้ป่วยลงทะเบียนผ่าน QR Code  
    2. กรณีอยู่บ้าน หากจะเข้าระบบเจอ แจก จบ จะต้องประเมินก่อน และยืนยันตัวตนผ่าน QR Code 
มอบทีม STAG ออกแบบท า QR Code การลงทะเบียนส่งทุกหน่วยบริการ เพ่ือผู้ป่วยยืนยันตัวตนเข้าใน

ระบบการรักษา 
ระบบเจอ แจก จบ สุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งรูปแบบการรักษาแบบใหม่ เป็นตัวเลือกให้ประชาชน ระบบการ

รักษาหลักในสุราษฎร์ธานี คือ บ้านอุ่นใจเมืองคนดี ส่วนการรักษาในโรงพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก  
ระบบบริการสุขภาพที่ดีที่สุดต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน 

การปฏิบัติตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยผู้ป่วยต้องแยกตัวเองอย่างน้อย 7 วันและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้
ระวังตัวเองและสังเกตอาการ ไม่ต้องกักตัว จะลดการกระจายโรค 

มอบคุณเรวัติ กระจายยาฟาวิพิราเวียร์ ใหห้น่วยบริการให้มากที่สุด เร็วที่สุด ตรวจเช็คการส ารองยาให้ดี
ที่สุด อย่าให้ผู้ป่วยต้องนั่งรอรับยา  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

กรณีการเรียกเก็บ ต้องแยกกลุ่มผู้ป่วยให้ชัดเจน กรณีผู้ป่วยเข้าระบบเจอ แจก จบจะเคลมไม่ได้ แต่หาก
เป็น HI สามารถเคลมได้ กรณีที่มา รพ.สต. หรือโรงพยาบาล ตรวจ ATK ผล Positive ไม่จ าเป็นต้อง Authen ค่า
คัดกรอง แต่เมื่อพิจารณาเป็น HI ให้ Authen เป็น HI  และขอเคลมได้ในอัตราใหม่ คือ ถ้าพิจารณาอยู่ HI ไม่เกิน 
6 วัน เหมาจ่ายที่ 6,000 บาท หากเกิน 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ขึ้นไปเหมาจ่าย 12,000 บาท และหากผู้ป่วยท า 
ATK จากบ้าน หรือตรวจ ATK Professional Use ที่ รพ.สต. ค่าคัดกรองสามารถเบิกได้ และไม่ต้อง Authen แต่
กรณีท่ีพิจารณาเป็น HI ต้อง Authen เลือก HI ของโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใครจะเคลม และเก็บเอกสาร 9 
อย่าง ไว้ที่หน่วยบริการที่ท า HI  หากผู้ป่วยมีปัญหาที่ต้องดูแลรักษามาก จะใช้หลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์ ส่วน
อัตราการจ่ายเป็นไปตามแนวทางท่ี สปสช.ประกาศในอัตราใหม่ 

ในส่วนการเรียกเก็บ หาก ATK Home Use ต้อง Authen ผ่าน Application เป๋าตังค์  ส่วนอัตราที่จ่าย  
ATK Home Use 55 บาท/ชุด RT-PCR ลดเหลือ 900 บาท  ค่าตรวจ 800 บาท ค่าเก็บส่งตรวจ 100 บาท 
กรณี  RT-PCR ลดเหลือ 1,000 บาท  ค่าเก็บส่งตรวจ 100 บาท 

กรณีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว พิจารณาออก AN จะเป็นผู้ป่วยใน ท า HI แบบผู้ป่วยใน สปสช.จะไม่จ่ายแล้ว 
กรณีผู้ป่วยรักษาที่ HI ทั้งหมด เป็น OPD จะไม่จ่าย DRG เพ่ิมแล้ว 
ค่ารักษา 7 วันขึ้นไป รับเหมาจ่ายที่ 12,000 บาท แต่ถ้าไม่เกิน 6 วัน จ่าย 6,000 บาท ยังพบปัญหา

เรื่องอาหารที่หน่วยบริการให้บริการไม่ทัน  

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน  

ยาสมุนไพรมีจ านวนค่อนข้างจ ากัด 
ประธาน 

ก าลังส ารองยาสมุนไพรให้เพียงพอ ขอสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทย จ านวน 10,000 ชุด จะ 

๗/จัดส่งถึง... 

 



 
๑๑ 

 

 
จัดส่งถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณวันที่ 15 มี.ค.65  
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

การจัดงาน Food fare จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-12 มี.ค.65  ได้เสนอแนวทางการควบคุม
โรคตามสถานการณ์โควิด-19  คือ การลดจ านวนโต๊ะรับประทานอาหาร  การซื้อกลับบ้านเท่านั้น ไม่มีโต๊ะบริการ  
เน้นมาตรการจ ากัดทางเข้าให้มีมาตรการที่เข้มข้น 

ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ให้สถานบริการสาธารณสุขเป็นต้นแบบมาตรการส าหรับ
องค์กรปลอดภัย COVID Free Setting  ในจ านวน รพ.สต. 167 แห่ง ได้เข้าลงทะเบียนกิจกรรมรณรงค์ 139 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.23 สสอ./สสจ. เข้าร่วม ร้อยละ 100 จ านวนโรงพยาบาล 21 แห่ง เข้าร่วม 14 แห่ง 
สรุปภาพรวมสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 208 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 173 แห่ง ร้อยละ 83.17 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

สปสช.แจ้งกรณี Line OA ไม่ต้อง Add line สามารถใช้ส่วนของ Key audit ส่วน HI ผูป้่วยสามารถ Add 
line กับ Line OA จะสะดวกในการ Audit 
ประธาน 

กรณีบุคลากรสาธารณสุขป่วยเป็นโควิด-19 ให้ลาป่วย  ส่วนการกักตัวเป็นรูปแบบ Work from home 
ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพ การล้างมือ ท าความสะอาดพ้ืนผิว เป็นศาสตร์สาธารณสุขอย่างหนึ่ง ต้องท าให้

เป็นตัวอย่าง ท าอย่างชัดเจน ห้องน้ าทุกห้องมีจุดล้างมือ ล้างด้วยสบู่ บุคลากรสาธารณสุขพกเจลแอลกอฮอล์ หาก
พบปัญหาการปฏิบัติงานขอให้ประสานงานกัน  
มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑1.30 น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่  1  เมษายน  ๒๕๖5 
 
 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร           (ลงชื่อ)           ศรุตยา  สุทธิรักษ์      

(นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร)                                          (นายศรุตยา  สุทธิรักษ์) 
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


