
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 
วันพฤหสับดีที่ ๒ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ครั้งที่  5/๒๕๖5  วันพฤหัสบดีที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วาระท่ี เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้       

เวลา
(นาที) 

ก่อนการ
ประชุม 

     ประธานมอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- กลุ่มงานพฒันา
คุณภาพฯ 

 10 นาท ี

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 

- 
- 

    ประธาน 
ผู้บริหาร สสจ. 

 10 นาท ี
 10 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที ่4/๒๕๖5) 
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕65  ประชุมผ่าน VDO  

Conference ระบบ Microsoft Team จาก ห้องประชุม Smart 
EOC ชั้น ๓  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
5-15 

 
น าเสนอเปน็

เอกสาร 

 
 10 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operations Center : EOC) 
๓.๒ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  
๓.๓ การจัดการตั้งศูนย์การแพทย์สิริธร ภาคใต้ 

 
- 
 
- 
- 

 
ประธาน 

 
ประธาน 
ประธาน 

 
 10 นาท ี
 
10 นาท ี
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 

 
 
 

 ๑๕ นาท ี
 ๑๕ นาท ี
 ๑๕ นาท ี
 ๑๕ นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ทบทวนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจ า ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

5.2 กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4” 

 
16-17 

 
 

18-19 
 

  
กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ(น าเสนอ

เป็นเอกสาร) 
กลุ่มงานส่งเสรมิ

สุขภาพ 

  
 10 นาท ี
 

 10 นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -   15 นาท ี
 

    ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

-  
 

 1๕ นาท ี

 

 
 
 



 
๒ 

รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
ครั้งที่ 5/๒๕๖5 วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

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

ก่อนการประชุม  
      ประธานมอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
และระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           ........................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

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

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

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 4/๒๕๖5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน  
                         ๒๕65  ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team จาก ห้องประชุม  
                          Smart EOC ชั้น ๓  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 5-1๕) 

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



 
๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม       ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
๓.๒ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม       ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

๓.๓ การจัดการตั้งศูนย์การแพทย์สิริธร ภาคใต้ 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
มติทีป่ระชุม       ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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



 
๔ 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ทบทวนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจ า ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามัยเฉลิม   
พระเกียรติ   (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 1๖-1๗) 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ           การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 27/2564 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุนต้นทุนคงท่ี(Fixed Cost) ในการบริการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีมติคงหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และการจ่ายค่าตอบแทน ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นผู้ดูแลสนับสนุนตามหลักเกณฑ์เดิม แต่เพ่ิมวงเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายประจ า ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ในอัตราร้อย
ละ 10 ของอัตราเดิม 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม       ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
5.2 กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4”  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 1๘-๑๙) 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ           ผลการลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 39,313 คน แยกเป็น ประชาชนทั่วไป 54 % อสม. 27 % บุคลากรภาครัฐ ๑4 % 
นักเรียน 4 % บุคลากรเอกชน ๑ % 
ประธาน          ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม      .............................................................................................................................................. 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
                       ........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 



 
๕ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 4/๒๕๖5 

       วันพฤหัสบดีที่  28  เมษายน  ๒๕๖5  เวลา  13.3๐ - ๑6.3๐ น. 
ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team 

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

 
รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม  

1. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒. นายส าเนียง  แสงสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ผอ.รพ.พุนพิน 
3. นายพิชิต  สุขสบาย รกน.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ผอ.รพ.บ้านนาสาร  
4. นางอรณัส ยวงทอง   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
5. นายอรรจน์กร สมเกียรติกุล   รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)  
6. นางสาวนิธิมา ศรีเกตุ รกน. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
7. นางทรรศนีย์  มาศจ ารัส แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
8. นายวีราษฎร์  สวุรรณ  ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี 
9. นายสุวิชา  ศฤงคารพูนเพ่ิม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
10. นางณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
11. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
12. นายพิรกิจ  วงศ์วิชิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
13. นายวรวฒุิ พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 
14. นายอาทิตย์ ค าจันทร์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า 
15. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา  
16. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
17. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
18. นายฌอชนา  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  
19. นายพันเลิศ  ปวัฒพันธ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง  
20. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
๒1. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 
22. นายเอกพล  พศิาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
23. นายศุภัช  จันทร์ถมยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา 
24. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี 
25. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 
26. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 
27. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ        
28. นายกฤตภิษัช  ไม้ทองงาม นายแพทย์ช านาญการ 
29. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
30. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา   
31. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก 

              ๒/3๒. นายเชิด... 



 
๖ 

 
           

32. นายเชิด  ทองสุข  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
33. นายสุวรักษ์  บุญพา  รักษาการในต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย 
34. นายสาธิต  มติธรรม  รักษาการในต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน        
35. นายสมโชค  พูลสุข  สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน 
36. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง 
37. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
38. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
39. นายอภิวัฒน์  ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 
40. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
41. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 
42. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม   

          43. นายเมธา  หมานพฒัน์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน                  
          44. นายประสิทธิ์  ฤทธิเดช  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา           
          45. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 
          46. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          47. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  

48. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
49. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
50. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก    
51. นายสิงห์ณกรณ์  ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๕2. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
53. นายสมควร  นิ่มนวลศร ี แทน หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
54. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
55. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
56. นางกชมล  อดิเทพสถิต   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
57. นางสาวสุวดี  แสงข า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
58. นางเจียรณัย  บัวลอย หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
59. นางสาวอัญทิตา  สุระนิน แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
60. นายเรวัติ  ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางพวงเพชร  เหล่าประสิทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ        รพ.พุนพิน 
  2. น.ส.พรรณีภรณ ์ แซ่หลี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        สสจ.สรุาษฎร์ธาน ี
  3. น.ส.พิชญ์ลดา  สุพรรณพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        สสจ.สรุาษฎร์ธาน ี
  4. นายพันธเศรษฐ  บุญทอง  ผู้ประสานโครงการ         สสจ.สรุาษฎร์ธาน ี
  5. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      สสจ.สุราษฎร์ธานี 
ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายอาทิตย์  เล่าสุอังกูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์           ติดราชการอ่ืน 

๓/๒. นายประเสริฐ... 
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2. นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                 ติดราชการอ่ืน 
3. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัลชัยวรกฤศ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต           ติดราชการอ่ืน 

เริ่มประชุมเวลา 13.33 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1.1 การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) 
ประธาน 
 สถานการณ์โดยภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งผูป้่วยยืนยันและผู้ป่วยที่ผลตรวจ Positive นับ
รวมทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา เปรียบเทียบ 14 วันที่แล้ว มีจ านวนลดลง 41.20 %  ปัจจัยหลักจากการสร้างระบบ
หาให้พบจบให้เร็ว ถ้าหาให้เร็วคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนเสี่ยงจะมีการยกระดับดูแลตนเองทุกคน จะเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
ขอบคุณทุกคนที่ท าให้สถานการณ์จ านวนผู้ป่วยลดลง 
 ปัจจุบันใช้แผนที่เกณฑ์ จ านวนผู้ป่วย > 100 คน ใช้สีแดง จ านวน 51-100 คน ใช้สีส้ม จ านวน 31-50 
คน ใช้สีเหลือง จ านวน 0-30 คน ใช้สีเขียว หากเดือนหน้าสถานการณ์แนวโน้มจ านวนผู้ป่วยลดลง จะปรับสเกลลง 
มีพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวังล่าสุด คือ เขตอ าเภอเมืองฯ เกาะสมุย พุนพิน  ใน 3 อ าเภอนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่โรคประจ าถ่ิน 
 1. แนวโน้มการติดเชื้อ (Incidence rate) ลดลง 
 2. แนวโน้มจ านวนผู้ปว่ยอาการหนักลดลง 
 3. อัตราการครองเตียงระดับ 2 , 3  น้อย 
 4. ความครอบคลุมวัคซีนเข็มกระตุ้น > 60 % 
 5. ความครอบคลุมวัคซีน อายุ 60 ปีขึ้นไป 1 เข็ม > 80 % 
 6. ความครอบคลุมวัคซีนเข็มกระตุ้น อายุ 60 ปีขึ้นไป > 60 % 
 7. อัตราป่วยตาย < 0.1 %  2 สัปดาห์ติดต่อกัน นับจากวันที่รายงานการเสียชีวิต 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตราตายเทียบกับ RT-PCR อัตราตาย = 0.16 หากเทียบกับผู้ป่วยทั้งหมด          = 
0.08 และได้ร่วมกับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นจังหวัดน าร่องในการเข้าสู่การเป็นโรคประจ าถ่ินในวันที่ 
1 ก.ค.65 ที่ต้องเร่งด าเนินการ คือ วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3  และได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
 การจัดการตามยุทธศาสตร์ 6C   
1. Capture ระบบเฝ้าระวัง 
 สามารถประสานกับผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง การมีชุดตรวจ ATK 
2. Case management and infection control 
 ทิศทาง EOC มีแนวทางที่จะปิดบริการการรักษาแบบ CI สามารถด าเนินการปิด CI ได้ อย่างน้อย 2 
สัปดาห์ หลังจากนี้ เพ่ือลดภาระงานให้มากที่สุด และลดภาระงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฝากเป็นนโยบายทุก
อ าเภอ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีแดง มีแนวทางการรักษารูปแบบ End-of-life-care  เตียง ICU มีความพร้อม
ในทุกโรงพยาบาล อัตราครองเตียง ระดับ ๒,๓ = 23.64 % หากปิด CI  จะยังมี HI บ้านอุ่นใจเมืองคนดี  

๔/Selfcare… 
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Selfcare we can  ขอให้พยายามผ่อนภาระให้มากข้ึน และเม่ือเป็นโรคประจ าถ่ิน จะมีการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน หากรักษาผู้ป่วยนอกแต่อาการไม่ดีข้ึน  อาการหนัก มีความเสี่ยง จะให้นอนในโรงพยาบาล  
ข้อสั่งการ EOC 

    “ทุกอ าเภอพยายามปรับลดการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ใน CI เพ่ือการปิด CI  ภายใน ๒-๓ สัปดาห์ แต่ยังคงมี
การรักษาในระบบ  

     1. Selfcare we can  
     2. บ้านอุ่นใจเมืองคนดี   
     3. โรงพยาบาล” 

3. Contact tracing 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

๔. Community intervention and Law enforcement  
จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มีการทบทวนตามมาตรการต่างๆ ให้อยู่ในวิถีชีวิตปกติ

มากขึ้น เช่น ๑) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โต๊ะพูล สามารถเปิดได้ ๒) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่
เกินเวลา ๒๔.๐๐ น.เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐานที่ก าหนด ๓) การรวมกลุ่มคนภายใต้ความเหมาะสม เกิน ๑,๐๐๐ 
คน ต้องขออนุญาต  ๔) การแสดงดนตรีในสถานประกอบการ จ ากัดเครื่องดนตรีไม่เกิน ๓ ชิ้น ๕) การแสดง
คอนเสิร์ตภายใต้มาตรการงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

ทางสุขภาพต้องมองทุกมิติ มองสุขภาพร่างกายย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองทุกระบบ มองบริบทด้านจิตใจ 
สังคม ปัญญา ในทุกมิติ ในหลักการสุขภาพมีจุดยืนที่ชัดเจน ภายใต้การไม่ก้าวล่วงกับข้ออ านาจอ่ืน ข้อกฎหมายอ่ืน
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นั่นคืออ่อนน้อมถ่อมตน ในแง่มิติสาธารณสุขสิ่งส าคัญของนักการสาธารณสุข คือ 
สร้างเครือข่าย ไม่บล็อกหน่วยงานอื่น เข้าใจและสนับสนุนเชิงบวกตลอดเวลา 

Health system ระบบสุขภาพ ประกอบด้วย วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพ ทั้ง ๓ อย่าง 
เป็นปัจจัยท าให้ระบบสุขภาพยั่งยืน  ระบบบริการสุขภาพที่ดีที่สุด คือ ระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชน 

ฝากทุกอ าเภอประสานทางโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียน หากมีมาตรการในการ
เตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียน ขอให้ทุกอ าเภอให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วย  

ฝากสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน ประสานกับกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน   พยายาม
คืนวิถีชีวิตให้มากที่สุด  การเอ้ือให้จะท าให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาสาธารณสุข มีคุณค่าระบบสาธารณสุข
ไทย 
๕. Risk Communication ช่องทางสื่อสารความเสี่ยง 

ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ ๒ ในสัปดาห์นี้จัดท าเนื้อหาการสื่อสารความ 
เสี่ยงในช่วงการผ่อนคลาย การสื่อสารในเรื่อง ๑) การปฏิบัติตัวของประชาชน การดูแลสุขภาพ  ๒) มาตรการ 
COVID Free Setting ใน Setting ต่างๆ   อาจจะเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารประชุม ๑ วัน เพ่ืออธิบายมาตรการ 

COVID Free Setting ให้ชัดเจน  

๕/ฝากผู้อ านวยการ... 
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ฝากผู้อ านวยการโรงพยาบาล ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พุนพิน  บ้านตาขุน  ท่าชนะ     

ชัยบุรี แจ้งให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ COVID Free Setting ประสานงานกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย และทางนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ช่วยขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลผ่าน

มาตรการ COVID Free Setting และหลังจากนี้การสื่อสารความเสี่ยงจะเน้นมาตรการ COVID Free Setting ใน
ส่วนของเอกชนต่อไป 

ฝาก COVID Free Setting ของ ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา  สถานรับเลี้ยงเด็ก ร้านเสริมสวย  โรงงาน 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อาจจัดประชุมช่างเสริมสวยทั้งจังหวัด  หรือจัดในห้างสรรพสินค้า  เพ่ือ

ขับเคลื่อน COVID Free Setting   
6. Co-ordinating and Joint information Center 

ยกระดับ Platform  Line @KONDEE   มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะขอความร่วมมือ 

Add Line @KONDEE    
ฝากอ าเภอพุนพิน ให้ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ Add Line @KONDEE ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 

สุราษฎร์ธานี บริษัทขนส่ง และฝากทุกอ าเภอที่มีสถานีการคมนาคมที่ข้ามจังหวัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ Add 
Line @KONDEE 

Add Line @KONDEE  มีประโยชน์ต่อระบบการจัดการ ต่อไปพัฒนา Platform Health record  Personal 
record ที่เกี่ยวเนื่องต่อระบบบริการสุขภาพ เพ่ิมให้มีกลุ่มโรค NCD ในระบบ ให้สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบรายงาน
ผลน้ าตาลในโรคเบาหวาน ลดภาระงานใน รพ.สต.   
Vaccine 

ฝากงานวัคซีน ส าหรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ท าได้ 28.41 % ในกลุ่ม 608  ขอให้แยก GAP ในกลุ่ม 
608 ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ  โรคเรื้อรัง  หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มไหนมี GAP มากที่สุด และหาวิธีการจัดการ 
สาธารณสุขอ าเภอไชยา 

จัดทีมวัคซีนลง รพ.สต. ที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ มีทีมจาก รพ.แม่ข่าย สาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต. ใกล้เคียง 
ลงช่วยฉีดวัคซีน ด าเนินการเชิงรุกหลายๆจุด ของแต่ละต าบล ส่วนผู้ป่วยติดเตียงมี อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้จุด 
ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ และฉีดวัคซีน โดยด าเนินการต่อเนื่อง 
สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 

ด าเนินการฉีดวัคซีนสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง มีเป้าหมายชัดเจน และได้รับความร่วมมือจากผู้น าท้องถิ่น สร้าง
แรงจูงใจ จัดหารางวัลส าหรับผู้มาฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓  เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เงิน ช่วยกันในทุกต าบล 
สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน 

ในพ้ืนที่ได้ด าเนินฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ท าได้ 36.97 %  ซึ่งเป้าหมายประชากรจริง 14,000 คน  แต่ใน
ฐานข้อมูลวัคซีนเกินกว่า ๙,000 คน เมื่อสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ มีการเคลื่อนย้ายออกนอก
พ้ืนที่ไม่สามารถติดตามได้ แต่มีการประชาสัมพันธ์ ทุก รพ.สต. เปิดให้บริการ ทุกสัปดาห์ที่ 4  ส่วนของโรงพยาบาล
เปิดให้บริการทุกวัน สามารถ Walk in ได ้
สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
         ในส่วนของ รพ.สต. มีบริการฉีดวัคซีนในวันอังคารถึงวันศุกร์  ส่วนของโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนวัน 

๖/พฤหัสบดี... 



 
๑๐ 

 
พฤหัสบดีและวันศุกร์ ส าหรับเดือนพฤษภาคม จัดให้ทุก รพ.สต. ลงพ้ืนที่เชิงรุก ทุกสัปดาห์ ในหมู่บ้านที่ฉีดวัคซีน 
ไดน้้อยที่สุด ส่วน GAP ปัญหา ให้เชิญนายอ าเภอร่วมลงพ้ืนที่ 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 

1. การประชาสัมพันธ์ยังต้องด าเนินการ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของพ้ืนที่  
2. การขอความร่วมมือผู้น าท้องถิ่นในพื้นที่ 
3. การระดมช่วยกันในพ้ืนที่ พ้ืนที่มีกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน 
4. การฉีดวัคซีนเชิงรุก ทั้งในหมู่บ้าน สถานบริการ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายที่

กระทรวงฯ ตั้งไว้ 
สาธารณสุขอ าเภอท่าขนะ 

รพ.สต.ค้นหา หมู่บ้านที่มียอดฉีดวัคซีนน้อย และออกฉีดวัคซีนเชิงรุกในพ้ืนที่ ทุกสัปดาห์ 
ตัวแทนโรงพยาบาลพุนพิน 

ประชาชนในกลุ่ม 608 ยังมีความกังวลเรื่องวัคซีน บางรายคิดว่าได้รับวัคซีน 2 เข็ม เพียงพอแล้ว แต่ได้
ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น การลงพ้ืนที่ รพ.สต. มีระบบให้บริการถึงบ้าน ท าให้มีความต้องการฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึน 
สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

การน าข้อมูลการฉีดวัคซีนของหมู่บ้าน เสนอผ่านนายอ าเภอสั่งการผู้ใหญ่บ้าน ระบุกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้
รับวัคซีนเข็มที่ 3 และร่วมกันรณรงค์หากท าได้ 70 % จัดมอบเกียรติบัตรในวันประชุมประจ าเดือนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  และการลงฉีดวัคซีนตามบ้าน 
สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 

1. อาศัยกลไก ศปก.อ าเภอ คล้ายกับ พชอ. แต่มีจุดเด่นที่ทางมหาดไทยจะลงปฏิบัติงานชัดเจน 
2. ออกหน่วยฉีดวัคซีนตามพ้ืนที่ หากมีการฉีดวัคซีนในเด็ก จะสอบประวัติการฉีดวัคซีนผู้ปกครอง หาก

เป็นกลุ่ม 608 และยังไม่ได้ฉีดเข็มที่ 3 จะด าเนินการฉีดวัคซีนให้ทั้งผู้ปกครองและเด็กในคราวเดียวกัน 
3. การคืนข้อมูลรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 3  ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การออกหน่วยโดยมี

นายอ าเภอ ปลัดอาวุโส ช่วยก าชับผู้ใหญ่บ้านเป็นรายคน รายบ้าน ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยติดตามมาฉีดวัคซีน 
4. บางรายยังกังวลอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน บางคนมีอาการปวดเมื่อย อ่อนเพลีย 
5. บางรายป่วยโควิด-19 ยังไม่ครบ 3 เดือน  หากผ่านไป 3 เดือน จะลงไปฉีดวัคซีน 
6. การลงพ้ืนที่ในหมู่บ้าน เลือกลงในหมู่บ้านที่ฉีดวัคซีนน้อยที่สุดก่อน  และวิเคราะห์การฉีดปรับแผน

อย่างสม่ าเสมอ 
ประธาน 

จากการถอดบทเรียน กลไกการขับเคลื่อนที่ดีที่สุด ใช้กลไก พชอ. ในหลายอ าเภอ พชอ.สามารถขับเคลื่อน
ได้ดี  Unit ขับเคลื่อนสาธารณสุขที่ดี คือระดับอ าเภอ 

การเปรียบเทียบเป้าหมาย จากตัวเลขเปรียบเทียบกับบุคคลที่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม และเปรียบเทียบกับ
ประชากรตัวตั้งต้น 

ฝากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สรุปข้อมูลวัคซีนเปรียบเทียบให้เป็น 2 รูปแบบ เข็ม 1 เข็ม 2 ในกลุ่ม 
608  เกิน 80 % 

ฝากงานวัคซีน นพ.กฤตภิษัชฯ  และนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 ช่วยวิเคราะห์
ข้อมูล 2 แบบ 

1. แยกกลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มไหนมี GAP มากที่สุด วิเคราะห์แต่ละอย่าง 

๗/๒. เปรียบเทียบ... 

 

 



 
๑๑ 

 
2. เปรียบเทียบร้อยละการฉีดวัคซีนแต่ละอ าเภอ ความครอบคลุมเข็มที่ 3 เปรียบเทียบความครอบคลุม

กับประชากรทั้งหมด เปรียบเทียบส่วนเป้าหมาย และมี GAP เท่าไร หากอ าเภอมีรายชื่อจะด าเนินการได้เรียบร้อย 
กลไกการขับเคลื่อนด้วย พชอ. เป็นจุดที่ฟังก์ชั่นที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สรุป กลไกการขับเคลื่อนวัคซีนเข็มที่ 3 ไม่ใช้กลไกจังหวัด  แต่ใช้กลไก พชอ. เหมือนเดิม โดยแต่ละอ าเภอ

มีทีมชุดฉีดวัคซีนที่บ้าน รายอ าเภอ รายต าบล และมีข้อมูลคืนให้นายอ าเภอ ผู้น าท้องถิ่น โดยด าเนินการ 1 -2 
สัปดาห์ จะติดตามข้อมูลกับทีมสนับสนุนข้อมูลวัคซีนของจังหวัด 

สรุป วัคซนีเข็มท่ี ๓ เป้าหมาย 60 % ก่อน ก.ค.65 ใช้กลไก พชอ.เหมือนเดิม ยังไม่ใช้กลไกจังหวัด อาจมี
วิธีการมีรางวัลจูงใจ  การส ารวจพ้ืนที่  การลงพ้ืนที่ช่วยกันฉีดวัคซีน การจัดการข้อมูล จะสามารถขับเคลื่อนต่อไป
ได ้

หากการ Walk in มาฉีดวัคซีนมีจ านวนน้อย สามารถปรับลดวันลงมา ขอให้เน้นการฉีดเชิงรุกดีกว่าจะ
สามารถยืดหยุ่นได้ในแต่ละเครือข่าย เป้าหมายคือ ความครอบคลุมของวัคซีน แต่ละพ้ืนที่สามารถปรับรูปแบบได้
เองในพ้ืนที่ คาดว่าอีก 3 เดือน วัคซีนเข็มที่ 3 กลุ่ม 608 จะได้ 60 %     
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
1. ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11  ได้แก่ นายแพทย์กิตติ

ศักดิ์ อักษรวงศ ์ต าแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.65  และนายแพทย์มนู ศุกลสกุล ต าแหน่ง 
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 

2. เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 เขตสุขภาพที่ 11  ได้ประชุมสรุปการนิเทศงาน รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11 
Ranking ผลการด าเนินงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ล าดับที่ 3 โดยผลการด าเนินงานล าดับที่ 1 พังงา ล าดับที่ 
2 กระบี่ ล าดับที่ 3 สุราษฎร์ธานี  ล าดับที่ 4 ชุมพร ล าดับที่ 5 ภูเก็ต  ล าดับที่ 6 ระนอง  ล าดับที่ 7 
นครศรีธรรมราช  ขอให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ใช้ตัวชี้วัดด้วยความเข้าใจ และบูรณาการให้เป็น 
มติที่ประชุม   รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/๒๕๖5) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน        
                       2565  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   หากรายงานมีสว่นใดที่ต้องแก้ไข ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับที่ประชุมสามารถแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมผ่าน Online ได้  
          ผลตอบรับรองรายงานการประชุมผ่าน Online (5/65) *100  = 7.69 %  รบัรองรายงานประชุม 
ครั้งที ่3/2565 วันที่ 1 เมษายน 2565  คิดเป็น 100 % ผู้ตอบรับรองแยกเป็นสาธารณสุขอ าเภอ 80 %   
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 20 %   
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ติดตามการประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 6-7 พ.ค.65 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 12-13 
พ.ค.65 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และเพ่ิมผู้บริหารจากโรงพยาบาลศูนย์ 5 คน 

๘/โรงพยาบาล...  

 

 

 



 
๑๒ 

 
โรงพยาบาลทั่วไป 3 คน ศูนย์วิชาการอ่ืนๆ  การประชุมจะให้ความส าคัญการบริหารยุทธศาสตร์ หลักการคิด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

ฝากกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ คือ 1) คิดการพัฒนาศักยภาพของระบบปฐมภูมิ 2) การเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างระบบปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) กับโรงพยาบาลชุมชน แบ่งกลุ่ม รพ.สต.อย่างไร 
หรือแบ่งตามยุทธศาสตร์ หรือขนาด S M L  หากต้องการพัฒนาศักยภาพในระบบปฐมภูมิ เช่น      รพ.สต.ที่มี
แพทย์ไปตรวจ การพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. 

ฝากกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  คิดการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลแม่ข่าย ตามระดับ 
ยกเลิกค าว่า Node เช่น โรงพยาบาล F1  พัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาล M2  พัฒนาโรงพยาบาล F2 F3 

ฝาก รพ.เกาะสมุย รพ.เกาะพะงัน รพ.เกาะเต่า สสอ.เกาะสมุย สสอ.เกาะพะงัน คิดการสร้างแรงจูงใจให้
คนปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกาะ สร้างแรงจูงใจให้อยู่ในพ้ืนที่เกาะ 

ฝากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลกลุ่มวัย 
ฝากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เรื่องอัตราการตายของคนสุราษฎร์ธานี 
ฝากกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องการเงินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ฝากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการจัดระบบบุคลากร กรอบอัตราก าลังคนในจังหวัด         
การจัดการความรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก าลังหาเจ้าภาพ 
การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค.65 ที่โรงแรม

นานาบีช จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รอง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 3-5 ปี ท าให้มี Commitment and 
Consensus ให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน และเขียนแผนยุทธศาสตร์ได้ภายใน 1 เดือน 

แผนยุทธศาสตร์จะใช้ 3-5 ปี แต่ละปีจะปรับกลยุทธ์ของแต่ละปี ภายใต้ยุทธศาสตร์เดิม เช่น ยุทธศาสตร์
ลดอัตราการตายด้วยโรคหัวใจ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการตติยภูมิ กลยุทธ์ที่ 2 เน้นการส่งเสริม
ป้องกัน เป็นกลไกท่ีติดตามกัน ภายใต้ร่วมยุทธศาสตร์ และน าตัวชี้วัดกระทรวงมาก ากับ ท าให้มีการขับเคลื่อนได้
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  มียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และขับเคลื่อนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ฝากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เตรียมข้อมูล  Service plan โรคหัวใจ  Stroke  มะเร็ง มาน าเสนอ 
ฝากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ ศึกษาข้อมูล 1) การจัดการเรื่อง Balance Scorecard      2) 6 

Building Blocks 3) Knowledge Management 
ฝากหาข้อมูลรูปแบบ Infographic 1-2 แผ่นและแชร์ในกลุ่ม 
1. Balance Scorecard มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
2. 6 Building Blocks มอบสาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 
3. Knowledge Management มอบผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 

๙/นายแพทย์... 

 

 



 
๑๓ 

 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ ๒  

1. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช  ในการส่งต่อที่ ward จิตเวช รพ.สุราษฎร์ธานี ทาง รพ.สุราษฎร์ธานี ได้
เตรียมบุคลากร สถานที่  และรอปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาท าพิธีเปิด 

2. ระบบ AOC การทบทวนระบบในการส่งต่อ ต้องมี Key Point  มีการติดตาม Monitor  
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี เปิดการอบรมผู้รับผิดชอบการบ าบัดยาเสพติด 30 คน 
4. การบริหารเซรุ่มแก้พิษงู ควรกระจายให้เพียงพอ อาจหารือแพทย์แผนไทยในส่วนของสมุนไพรที่

สามารถรักษากรณีงกูัด 
5. Paperless ในโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม สามารถด าเนินการใน OPD ได้หรือไม่ ต้องศึกษาข้อ

กฎหมาย  
ประธาน  

มอบงาน EMS ด้านการแพทย์ฉุกเฉินขับเคลื่อนระบบ AOC ด าเนินการทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นระบบ 

เซรุ่มแก้พิษงู หากจ าเป็นสามารถประสานงานเภสัชกรรม จัดซื้อในส่วนที่จ าเป็น 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 ระบบ AOC ไม่ใช่แค่การสื่อสาร แต่เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยง Monitor ผู้ป่วย รวมทั้งการจัดการของ
ระบบรถ Refer เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้พูดคุย ประสานงาน สั่งการ Real time  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอพนม 

การกระจายพยาบาลสู่ รพ.สต.ข้อมูลทั้งจังหวัดมีพยาบาลปฏิบัติงานใน รพ.สต. 15 %  
ประธาน 
 ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนที่ยังขาดแพทย์ รพ.สต.ที่ยังขาดพยาบาล กลไกบางอย่างหลังจากนี้จะเปิดการ
จ้างเหมาส าหรับแพทย์ พยาบาลเข้ามาเสริมในระบบ จะหารือกลุ่มย่อย เพ่ือพิจารณาจ านวน การใช้งบประมาณ  
การวางแผนเพ่ือด าเนินการ   
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ได้ปฏิบัติตามหลักการที่ส่งต่อ  โดยส่งต่อไป รพ.สวนสราญรมย์ 
ประธาน 
 ปฏิบัติตามแนวทางเดิมก่อน 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน 

๑๐/๑. จากการ... 
 
 
 



 
๑๔ 

 
1. จากการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ได้อนุมัติหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนา ICU 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาคลินิกประกันสังคมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   โครงการรถ X-Ray 
เคลื่อนที่ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 

ฝากทางสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง หากที่ใดมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วย
ประกันสังคม สามารถเขียนโครงการ และรวบรวมส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้ประกันตน 

ส าหรับกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หากมีโครงการที่มีประโยชน์ มี Software ที่ไม่ใช่ JHCIS ที่
สามารถใช้งานได้เหมือน JHCIS สามารถ Link ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล สามารถเสนอโครงการขอรับ
จัดสรรเงินส่วนนี้ได้ ภายในเดือน ต.ค.65 

2. ส านักงานประกันสังคมแห่งชาติ ผ่านมาทางส านักงานประกันสังคมจังหวัด ได้ขอบคุณบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนในการฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน และขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขในที่ประชุมจังหวัด โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. โรงพยาบาลท่าฉาง ร่วมกับทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด าเนินการ
สนับสนุนยา Capsule ขม้ินชนัให้กับทุกโรงพยาบาล 

ฝากทุกหน่วยบริการให้ขับเคลื่อนการใช้ยาสมุนไพรขม้ินชัน เพ่ือเพ่ิมยอดการใช้ยาสมุนไพร 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

6.1 การจัดตั้งศูนยก์ารแพทย์สิรินธร ภาคใต ้
ประธาน  

ก่อนหน้านี้มีการขับเคลื่อนการตั้งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2 ซึ่งไม่สามารถของบประมาณได้ เพราะเป็น
พันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็งของเมืองไทย มีระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ความเข้มแข็งของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าเป็นมีสิ่งที่ควรมี 

1. ระบบปฐมภูมิต้องเข้มแข็ง หลังจากท าแผนยุทธศาสตร์ ต้องเติมปฐมภูมิให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมท า
ได้ในจังหวัดก่อน ท าให้เต็มที่ 

2. ในกลุ่มโรงพยาบาลชุมชนต้องมีการยกระดับ คือ รพ.แม่ข่าย ต้องยกระดับเป็น รพ. M2 มีศักยภาพ
เท่ากับ รพ. M2 เช่น โรงพยาบาลท่าศาลา 

3. จัดให้มีโรงพยาบาลเมืองฯ ได้หารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาจมีการทบทวนปรับศักยภาพ
อาคาร อบจ.ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่านี้ เช่น มีโรงพยาบาลอ าเภอเมืองฯ ร่วมกับเทศบาล 

Center ในระดับเขต ระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิยังไม่เข้มแข็ง หากเดินหน้าในแนวทางโรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานี 2 ในพ้ืนที่แขวงการทางฯ จะต้องใช้ศักยภาพที่มาก จึงมีแนวคิดเพ่ือด าเนินต่อโดยได้ประสานกรมการแพทย์ ที่
จะให้มีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สิรินธร ภาคใต้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์การแพทย์ในภาคใต้ โดยมีพันธ
กิจในการดูแลผู้พิการและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย ซึ่งมี 2 ส่วน คือ OPD Case และผู้ป่วยใน Intermediate Care  โดย
กรมการแพทย์พร้อมที่จะเข้าเป็นวาระงบลงทุนปี 67 งบประมาณ 500 ล้านบาท หลังจากนั้นกรมการแพทย์ 
พร้อมจัดสรรก าลังคน  ได้หารือในเบื้องต้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ผู้ตรวจราชการ 

๑๑/กระทรวง... 

 

 



 
๑๕ 

 
กระทรวงฯ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ตัวแทนเอกชน 
ขอแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน (กวป.) เพ่ือรับทราบและเห็นชอบในหลักการ เพ่ือเดินหน้า
ต่อ   

ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 Discuss ความคิดเห็นส่วนรวม 
ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

เห็นด้วยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ มีวิสัยทัศน์และจากที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ มี
ความเห็นในทิศทางเดียวกัน หากมีศูนย์การแพทย์สิรินธร ภาคใต้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประชาชนในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง จะได้ประโยชน์และสามารถรองรับการรักษาดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุ จะเป็นเมือง
ส าหรับผู้เกษียณที่สามารถมาพักผ่อน อยู่อาศัย รวมถึงชาวต่างชาติด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 

เห็นด้วยกับการมีศูนยก์ารแพทย์สิรินธร ภาคใต้ ประชาชนสามารถมีหน่วยบริการที่มากขึ้น 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 

เห็นด้วยกับการมีศูนยก์ารแพทย์สิรินธร ภาคใต้ จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาขน 
ประธาน 

ตามความเห็นของชาวสาธารณสุข และทางนิติศาสตร์ ศึกษาข้อระเบียบต่างๆ เตรียมให้มีการลงในพ้ืนที่ 
เตรียมข้อมูล Intermediate Care  Palliative care  ผู้สูงอายุ เพื่อเสริมข้อมูลกับกรมการแพทย์     
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับหลักการให้การสนับสนุนร่วมกับกรมการแพทย์ที่จัดตั้งศูนยก์ารแพทย์สิรินธร ภาคใต้ 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน 

ในการเชิงการจัดการของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) หากมีปัญหาในการท างาน   ข้อ
ติดขัด ให้จัดการส่วนนั้นเลย ไม่ต้องรอที่ประชุม จัดการและแก้ปัญหา เกือบทั้งหมดแก้ปัญหาได้ ในที่ประชุม กวป. 
เป็นที่ประชุมขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้า และมีการจัดการในแต่ละกลุ่ม แต่ละหน่วยงานที่ประชุม ได้มีการประชุม 
การน าเสนอ สามารถเสนอผ่านใครก็ได้ 

อยากให้ทุกคนให้ความส าคัญการประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ การจินตนาการ ความคิดนอกกรอบ 
การระดมความคิด การมีเป้าหมายร่วมกัน  
มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑6.05 น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖5 
 
 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร           (ลงชื่อ)            ศรุตยา  สุทธิรักษ์      

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

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖5 

วันพฤหัสบดีที ่๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา 13.3๐ – ๑6.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ าเภอเมืองฯ   จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
*** ก่อนเข้าประชุม โปรด Download เอกสารผ่าน QR code *** 

                                               
     หรือ   http://www.stpho.go.th/กวป.html               หรือ https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
                    เอกสารประชุม กวป.      รบัรองรายงานการประชุม กวป. 
 
หมายเหตุ : - สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 

 
 


