
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 
วันพฤหสับดีที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประชุมผ่าน VDO Conference 
จาก ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖5 วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Teams 

จาก  ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วาระท่ี เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้       

เวลา
(นาที) 

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

      
     - 
 
     - 

    
    ประธาน 

     

  
๓0 นาท ี
 
15 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที ่๕/๒๕๖5) 
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕65  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  5-15 

 
น าเสนอเป็น

เอกสาร 

 
15 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
     - 

 
 

 
15 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 

 
 
 1๕ นาท ี
 1๕ นาท ี
 1๕ นาท ี
 1๕ นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ปี ไตรมาส 
      ที่ ๒ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) 
5.2 การตรวจราชการ(เยี่ยมเสริมพลัง) คบสอ.รอบท่ี 2 ปี 2565 

       
    16 
 
    17 

  
กลุ่มงานควบคุม  
   โรคติดต่อ 
กลุ่มงานพัฒนา   
  ยุทธศาสตรฯ์  

  
 10 นาท ี
 
 10 นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      -   15 นาท ี
 

    ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

     -  
 

 10 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
 

รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖5 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖5  เวลา 13.3๐ – ๑6.3๐ น. 

ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team 
ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 5/๒๕๖5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน  
                       ๒๕65  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 5-15) 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

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



 
๓ 

๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
                    .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม       ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ 2565 (มกราคม -
มีนาคม 2565)  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 16) 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เป้าหมาย ความครอบคลุมวัคซีน BCG HBV DPT Hib OPV IPV Rota JE  ร้อยละ 90  
             ความครอบคลุมวัคซีน MMR ร้อยละ 9๕ 
    ผลการด าเนินงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ปี ไตรมาสที่ 3 
ปีงบประมาณ 2565            
1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP3 ร้อยละ 82.18 DTP4 ร้อยละ 76.89  DTP5 ร้อยละ 69.51 
2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน HBV3 ร้อยละ 82.39 



 
๔ 

3. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Hib3 ร้อยละ 78.87 
4. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 ร้อยละ 86.19 OPV4 ร้อยละ 77.42 OPV5 ร้อยละ 69.23                        
5. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 ร้อยละ 84.28  MMR2 ร้อยละ 75.6๑ 
6. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน IPV ร้อยละ 86.98  
7. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Rota ร้อยละ 75.25 
8. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน JE1 ร้อยละ 83.20 JE2 ร้อยละ 69.83 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
5.2 การตรวจราชการ(เยี่ยมเสริมพลัง) คบสอ.รอบที่ 2 ปี 2565 (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 17) 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
การตรวจราชการ(เยี่ยมเสริมพลัง) คบสอ.รอบท่ี 2 ปี 2565 
         วันที่ 5 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.บ้านนาเดิม คบสอ.บ้านนาสาร 
         วันที่ 6 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.พระแสง คบสอ.ชัยบุรี 
         วันที่ 7 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.เวียงสระ 
         วันที่ 8 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.เมืองฯ คบสอ.ท่าชนะ 
         วันที่ 11 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.พนม คบสอ.บ้านตาขุน คบสอ.ท่าฉาง คบสอ.ไชยา 
         วันที่ 12 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.วิภาวดี คบสอ.คีรีรัฐนิคม คบสอ.ท่าโรงช้าง คบสอ.พุนพิน 
         วันที่ 18 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.ดอนสัก คบสอ.เคียนซา 
         วันที่ 19 ก.ค. 2565  ตรวจเยี่ยม คบสอ.เกาะสมุย คบสอ.เกาะพะงัน คบสอ.เกาะเต่า คบสอ.กาญจนดิษฐ์ 
       ก าหนดการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง
วันที่ 25-27 ก.ค.2565 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

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

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



 
๕ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖5 

       วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖5  เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ 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. นางพจนารถ  ทวิชสังข ์ แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี         
5. นางสาวจริยา  มาสุข แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
๖. นางทรรศนีย์  มาศจ ารัส         แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

  ๗. นายสุทธิพงศ์  ทองสาลี          แทน ผอก.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี 
๘. นางสาวจิรสุดา  เผือกคง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
๙. นางณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
1๐. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
1๑. นายพิรกิจ  วงศ์วิชิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
1๒. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 
1๓. นายอาทิตย์  ค าจันทร์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า 
1๔. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา 
1๕. นายฌอชนา  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  
1๖. นายพันเลิศ  ปวัฒพันธ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง  
1๗. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
๑๘. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
19. นายเอกพล  พศิาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
20. นายสุรเกียรติ   สุปันตี แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา 
21. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี 
22. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 
23. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 
24. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
25. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี       
26. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
2๗. นายเชิด  ทองสุข  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
2๘. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก 
๒๙. นายสุวรักษ์  บุญพา  รักษาการในต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย          
3๐. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา  
3๑. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 

๒/๓๒. นายอุดม... 
 



 
๖ 

 
 

3๒. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง 
3๓. นายอภิวัฒน์  ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 
3๔. นายบัญญัติ  เศวตเวช แทน สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
3๕. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          3๖. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          3๗. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          3๘. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          ๓๙. นายประสิทธิ์  ฤทธิเดช  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          4๐. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม  
          4๑. นายเมธา  หมานพฒัน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน  
          4๒. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 
          4๓. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          4๔. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
          4๕. นางสุทิศา  แท่นนิล  แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          4๖. นายสิงห์ณกรณ์  ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
          4๗. นายเรวัติ  ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
          4๘. นางเจียรณัย  บัวลอย  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

๔๙. นางสาวสุวดี  แสงข า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
5๐. นางสาวสุวคนธ ์เอี่ยมอ่ิมธรรม แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๕๑. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5๒. นายพีระพงษ ์ คุ้มครอง แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
5๓. นางกชมล  อดิเทพสถิต   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
5๔. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพวงเพชร  เหล่าประสิทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ       รพ.พุนพิน 
๒. นายกฤตภิษัช  ไม้ทองงาม  นายแพทย์ช านาญการ        สสจ.สุราษฎรธ์านี 
๓. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      สสจ.สุราษฎร์ธานี 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางอรณัส  ยวงทอง            นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการอ่ืน 
2. นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล   รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารสาธารณสุข) ติดราชการอื่น 
3. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัลชัยวรกฤศ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต            ติดราชการอ่ืน 
4. นายอาทิตย์  เล่าสุอังกูร        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์            ติดราชการอ่ืน 
5. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ              ติดราชการอ่ืน 
6. นายสาธิต  มติธรรม          รักษาการในต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน    ติดราชการอ่ืน 
7. นายสมโชค  พูลสุข          สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน                ติดราชการอ่ืน    
8. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย               ติดราชการอ่ืน 

๓/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น

ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   

ก่อนการประชุม 
ประธานมอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ

ภาค และระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นในระดับจังหวัด จ านวน 4 ท่านได้แก่ 1) นางสาวอรอุมา 
จันทร์ฤทธิ์ อสม.ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัดรพ.สต.บ้านวังขุม อ าเภอบ้านตาขุน 2) นางมลธิยา  ญาณ
ประสิทธิ์กุล อสม.ดีเด่น สาขาการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สังกัด รพ.สต.บ้านนางก า อ าเภอดอนสัก 
3) นางฉวี ชุนเขตต์  อสม.ดีเด่นสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน สังกัด รพ.สต.เสวียด อ าเภอท่าฉาง  
4) นางระเริงชล เหมรา อสม.ดีเด่น สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก สังกัด รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร อ าเภอ
บ้านตาขุน 

รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นในระดับภาคใต้ จ านวน 2 ท่าน เงินรางวัลมูลค่า 
18,000 บาท ได้แก่ 1) นางบุญช่วย สีหาวัตร์ อสม.ดีเดน่ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
งานหลักประกันสุขภาพ สังกัด รพ.สต.ตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 2) นางขวัญตา บุญช่วย อสม.ดีเด่น สาขา
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สังกัด รพ.ชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี  

รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นในระดับชาติ จ านวน 3 ท่าน เงินรางวลัมูลค่า 23,000 
บาท ได้แก่ 1) นายชัยสิทธิ์  หมวดทอง อสม.ดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ สังกัด รพ.สต.โมถ่าย อ าเภอ
ไชยา 2) นางอรอนงค์ เจริญรักษ์ อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน สังกัด รพ.สต.ตะปาน อ าเภอพุนพิน 3) นาง
ส าเนาว์ นุรักษ์  อสม.ดีเด่น  สาขาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สังกัด รพ.สต.บ้านใน  อ าเภอดอนสัก    
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 
 ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทุกท่าน ขอบคุณเบื้องหลังความส าเร็จทีมงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทีมงานสาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 

1. การโอนเงินค่าเสี่ยงภัย จังหวัดได้โอนเงินให้พ้ืนที่ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.65 ฝากส่วนที่เกี่ยวข้องจัดสรรให้
บุคลากรภายในวันที่ 6 มิ.ย.๖๕  

2. การมอบโล่รางวัลผลงานการฉีดวัคซีนโควิด-19  ในที่ประชุมจังหวัด รางวัลฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 
ได้แก่ อ าเภอเกาะสมุย  รางวัลฉีดวัคซีนความครอบคลุม 3 ล าดับแรก ได้แก่ อ าเภอไชยา รับรางวัลผลงานระดับ
ยอดเยี่ยม อ าเภอเกาะพะงัน รับรางวัลผลงานระดับดีมาก อ าเภอชัยบุรี รับรางวัลผลงานระดับดี 
มติที่ประชุม   รับทราบ   

              ๔/ระเบียบวาระ...  
 
 



 
๘ 

 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน           
2565  ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team จาก ห้องประชุม Smart 
EOC ชั้น ๓  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 
   หากรายงานมีสว่นใดที่ต้องแก้ไข  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับที่ประชุมสามารถแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมผ่าน Online ได้  
          ผลตอบรับรองรายงานการประชุมผ่าน Online (1/65) *100  = 1.54 %  รบัรองรายงานประชุม 
ครั้งที ่4/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 คิดเป็น 100 % ผู้ตอบรับรองแยกเป็นสาธารณสุขอ าเภอ 100 %   
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 การด าเนินงานศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 

มาตรการการเข้าสู่การเป็นโรคประจ าถ่ิน Endemic Approach มีหลักเกณฑ์ท่ีมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้
เข้ากับบริบท 
ประธาน 

1. การเข้าสู่การเป็นโรคประจ าถิ่น   มีแนวโน้มปรับลดมาตรการ      ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวช
กรรมป้องกัน) ท่านที่ 1  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานในพื้นที่ตามรายงานที่เปลี่ยนแปลง 

2. วัคซีนโควิด-19  ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 ติดตามการฉีดวัคซีนในแต่
ละกลุ่ม กลุ่มที่ยังฉีดวัคซีนได้น้อย เช่น กลุ่มโรงเรียน  ครู อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่ม 608 

3. EOC  เขตสุขภาพท่ี 11 ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ที่ฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายได้น้อย 
น าเสนอแนวทางการขับเคลื่อน 

4. COVID Free Setting  ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 ช่วงเปิดสถาน
ประกอบการ คาราโอเกะ มีการลงตรวจเยี่ยมในเขตอ าเภอเมืองฯ ฝากประสานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และทีม COVID Free Setting เตรียมความพร้อมการลงพ้ืนที่ พร้อมกับทีม
สาธารณสุขอ าเภอเมืองฯ ส่วน COVID Free Setting  ฝากสาธารณสุขอ าเภอ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียน ช่วงท า
แผนเผชิญเหตุกรณีมีการติดเชื้อในโรงเรียน ทุกโรงเรียนต้องมีแผนเผชิญเหตุ 

5. เน้นย้ าการจัดสรรโอนเงินค่าเสี่ยงภัย COVID-19 จัดสรรให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ฝากผู้บริหารทุกท่าน
ด าเนินการเร่งรัด เพราะการบริหารองค์กรนั้น บุคลากรคือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร คนที่ท างานคือทีมงาน 
จะเก่งคนเดียวไม่ได้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.๒ แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 

การประชุมท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมา มีผู้บริหารบางท่านติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วม 
ประชุม  และได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ 5 แผน ที่ต้องด าเนินการ แต่ละแผนมีคณะท างาน ประกอบด้วย
ส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ให้ด าเนินการภายใน 49 วัน 
โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุข มี 1.1 การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ 

๕/มอบทีม... 
 



 
๙ 

 
 

มอบทีมสาธารณสุขอ าเภอขับเคลื่อนออกแบบมาตรการกลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่ายมอบ
ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกแห่ง นายแพทย์พิชิต เป็นประธาน นายแพทย์เอกชัย นายแพทย์ศราวุธ นายแพทย์     
ฌอชนา นายแพทย์ปรีชา  และ ๑.๓  Stroke STEMI  มอบทีม รพ.สุราษฎร์ธานี ออกมาตรการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการข้อมูลสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน Hardware Software มอบ
นายแพทย์วรวุฒิ  นายแพทย์เอกพล สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน ทีม IT  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยบริการ Financial accounting   นายแพทย์จิตติกร เป็น
ประธาน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นายแพทย์รุ่งโรจน์ แพทย์หญิงกันยปริญญ์  สาธารณสุขอ าเภอกาญจน
ดิษฐ์  สาธารณสุขอ าเภอมืองฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การจัดการความรู้  Knowledge management นายแพทย์สมยศ เป็นประธาน  
สาธารณสุขอ าเภอไชยา ทีม KM 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรบุคคล HRP HRM HRD กรอบอัตราก าลัง โครงสร้างองค์กร แพทย์
หญิงธัญลักษณ์ นายแพทย์ปรีชา แพทย์หญิงเยาวดี  สาธารณสุขอ าเภอพนม สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน  ตั้ง
คณะท างาน การประชุม ก าหนดกลยุทธ์ 

น าเสนอที่ประชุม กวป.  ก่อนการประกาศใช้ใน ก.ย.65  ทุกทีมเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม และผู้บริหาร
กลั่นกรอง แก้ไข 
ประธาน 

ฝากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รวบรวมรายชื่อผู้บริหารในคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.) ที่ไม่ได้ประชุมท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมเติมในส่วนอื่นต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.๓ การจัดตั้งศูนย์การแพทย์สิรินธร ภาคใต้ 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 

การจัดตั้งศูนย์การแพทย์สิรินธร ภาคใต้ เพ่ือดูแลกลุ่มผู้พิการที่มีภาวะด้านร่างกาย รวมถึงแขนขาด  ขา
ขาด พิการ การสื่อสาร การเคลื่อนไหว รวมถึงอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จะมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สิรินธร
ภาคใต้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพ้ืนที่ 30 ไร่ พ้ืนที่ศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี เดิมจะสร้าง รพ.สุราษฎร์ธานี 2  
คาดว่า ต.ค. 66 จะเริ่มก่อสร้าง หากมีความชัดเจน จะมีกระบวนการขับเคลื่อน ส่วนโครงสร้าง อัตราก าลัง 
งบประมาณต่างๆ ทางสถาบันการแพทย์สิรินธรฯ จะขับเคลื่อนเป็นศูนย์วิชาการ ศูนย์ดูแลฯ และส่งต่อในภาคใต้ 
ประธาน 

รอหนังสือจากกรมการแพทย์ที่จะลงพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้หารือทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในการ
จัดการตามอ านาจการจัดการที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ โดยด าเนินการมอบ 30 ไร่ ให้ทางกรมการแพทย์ เพ่ือตั้ง 
ศูนย์การแพทย์สิรินธร ภาคใต้ ต้องหารือคณะกรรมการบริหาร รพ.สุราษฎร์ธานี เพ่ือได้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหาร  และนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 ขับเคลื่อนผ่าน กรอ. 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

ไม่มี 
๖/มติที่ประชุม... 

 
 
 



 
๑๐ 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
ตัวแทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 11.๓ 
 โรคมาลาเรีย สายพันธุ์ที่ ๕ Plasmodium Knowlesi มีการน าเสนอฐานข้อมูลมาลาเรียออนไลน์  ซึ่ง
มาลาเรีย ชนิดที่ 1-4 มีลิง เป็นพาหะ  คนมียุงก้นปล่อง เป็นพาหะ Plasmodium Knowlesi มีลิงมาเก่ียวข้อง 
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในจังหวัดระนอง 

ในประเทศไทย ทางกรมควบคุมโรคมีแนวโน้มก าจัดโรคมาลาเรีย ให้หมดไปในปี 2569 เป็นไปตาม
นโยบายของการควบคุมโรคมาลาเรีย 

ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง พบปัญหาโรคมาลาเรีย PF ดื้อยา ต้องอาศัยความร่วมมือก าจัดเชื้อ PF ให้หมด 
ปัญหา Plasmodium Knowlesi แยกปัญหา 3 อย่าง คือ 
1. ผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 4 ชนดิ มีอาการหนาวสั่น  ในกลุ่ม PF PV PO  ประมาณ 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง 

เป็นระยะเม็ดเลือดแดงแตก ท าให้ผู้ป่วยไข้ 2 วันเว้น 1 วนั  ส่วน PK มีระยะเม็ดเลือดแดงแตก 24 ชั่วโมง ผู้ป่วย
จะป่วยทุกวัน มีอาการไข้ หนาวสั่นทุกวัน ท าให้เข้าสู่ภาวะวิกฤต หรืออาจจะเสียชีวิตได้ง่าย 

2. การวินิจฉัยแยกชนิด ใช้วิธทีางชีวโมเลกุล  PCR ตรวจเพื่อแยกชนิดของเชื้อ 
3. การควบคุมโรคต้องท า คือ ในคน โดยเจาะเลือดคนในรัศมีบ้านผู้ป่วย 1 กิโลเมตร การก าจัด

ยุงก้นปล่อง ซึ่งยุงก้นปล่องจะน าเชื้อ PK ได้ 
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่ง  โดยทางบุคลากรของงานมาลาเรียเข้ามาในพ้ืนที่ ทางโรงพยาบาล

สามารถประสานการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยควบคุมโรคเก็บข้อมูล สอบสวนโรคของผู้ป่วย โดยสามารถ
ประสานผู้รับผิดชอบคุณพีรวิชญ์ จุลเรือง  เบอร์โทรศัพท์ 081 4145689  
ประธาน 

ฝากท า Infographic 1 หน้า ในเชิงการจัดการโรคมาลาเรีย ข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการ เช่น 1) การเฝ้า
ระวัง  2) การวินิจฉัย  3) การรักษาพยาบาล  4) การควบคุมโรค  แชร์ข้อมูลกลุ่ม กวป. 
ตัวแทนหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

Monkeypox virus เป็นเชื้อไวรัส เชื้ออันตรายระดับ 3 สามารถตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยเก็บ
ตัวอย่างได้ 3 วิธี คือ 1)ใช้ Syringe เจาะดูดของเหลวในตุ่ม 0.5-1 ซีซี แช่เย็นส่งต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ 
2) Swab โดยท าตุ่มให้แตก ป้ายจุ่ม BTN  แช่เย็น ส่งต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ 3) ผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการ ใช้ 
Post Swab จุ่ม BTN แช่เย็น ส่งต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ จะใช้เวลาตรวจ 48 ชัว่โมง ค่าตรวจ 500 บาท 
ประธาน 

ขอให้เฝ้าระวังในคนที่มีอาการ มีตุ่มมีผื่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องมีระบบการเฝ้าระวัง  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ขอเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยที่ส่งต่อ จากเดิมให้ท า RT-PCR  บัดนี้ให้ท า RT-PCR 
เฉพาะผู้ป่วย Severe pneumonia  นอกจากนั้นแค่ตรวจ ATK  
 

๗/ประธาน... 
 
 
 



 
๑๑ 

 
ประธาน 
 ถือปฏิบัติตามมาตรการของกรมการแพทย์ฉบับใหม่ ส าหรับแนวทางการเฝ้าระวัง แนวทาง COVID Free 
Setting เป็นแนวทางคู่ขนาน COVID Personal ยังมีการแนะน าให้ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ในผู้ให้บริการ และจะให้
ความส าคัญการรับวัคซีนโควิด-19 เป็นหลักในกลุ่ม Setting ต่างๆ   

การขับเคลื่อนเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป เป็นความร่วมมือกรมการแพทย์ ส านักงานปลัด
กระทรวงฯ กรมสุขภาพจิต ที่ด าเนินการควบคู่คลินิกทางกายร่วมด้วย  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 

การรับคณะดูงานจากส านักงานปลัดกระทรวงฯ น าเสนอ สร้างการเรียนรู้ เบาหวาน เป้าหมายผู้ป่วย
เบาหวาน หายและหยุดยา โดยทุก รพ.สต.ในอ าเภอบ้านตาขุน สามารถรักษาให้ผู้ป่วยเบาหวานหายและหยุดยาได้ 
และมี Smart NCD ที่เข้าในระบบป้องกัน เพ่ือเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้หายก่อนป่วย ส่วนใหญ่ผู้ป่วย NCD หลายคนตา
บอด ไตวาย 

Remission DM คือ ภาวะที่โรคเบาหวานสงบ  บางครั้งผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลด้วยตนเอง การ 
Remission ท าให้ผู้ป่วยเบาหวาน มี HbA1C < 6.5 % ต่อเนื่อง 3 เดือน โดยไม่กินยา จะถือว่าเข้าสู่ภาวะ 
Remission 

กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรง ขนาดการใช้ยาฉีด 50 Unit และ Edition 10-12 เดือน ผู้ป่วยสามารถหยุดได้
ทั้งหมด ส่วนยากินใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน ยาฉีด 10-20 Unit ใช้เวลา Competency ในการจัดการ NCD  
ปัจจุบันมีโรงพยาบาล Smart NCD 4 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.บ้านนาสาร  รพ.บ้านนาเดิม  รพ.กาญจนดิษฐ์  รพ.
ชัยบุรี 
สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

การดูงานที่ รพ.สต.บางไทร เป็นตัวอย่างเมืองสมุนไพรรูปแบบหนึ่ง มีการให้บริการครบวงจรเชิงลึก 
ประธาน 

เสียงสะท้อนผู้บริหารระดับประเทศ จุดประกายให้ผู้ป่วย NCD มีความหวังในการรักษา 
สิ่งที่ท าต้องเริ่มจากผู้น า ไม่ใช่เริ่มจากผู้ปฏิบัติ ผู้น าองค์กรทุกระดับ แรงบันดาลใจของผู้ปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ 

หัวหน้าองค์กรนั้นๆ ไม่ใช่วิทยากรนอก การปรับตัว เรียนรู้และสร้างตนเองให้ได้มากที่สุด 
การสร้างก าลังใจ และมีทีมงานที่เดินไปได้ คือ ผู้น าสูงสุดขององค์กรเท่านั้น  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 

1. ส่วนของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือกผลงานวิชาการไปแสดงในงานวิชาการ 
สาธารณสุขภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.65 ให้แต่ละพ้ืนที่รวบรวมคัดเลือกผลงาน 5 ประเภท
วิจัย ได้แก่ R2R GPI นวัตกรรม เรื่องเล่า มีคณะท างานระดับจังหวัด จัดส่งประเภทละไม่เกิน 2 ผลงาน รับทุก
หน่วยงาน รพ.สต. รพช. สามารถติดต่อสาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่ 

2. เตรียมการคัดเลือก รพ.สต. และ สสอ.ดีเด่นเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดและระดับเขตด าเนินการ
ในวันที่ 27-28 มิ.ย.65 ได้กลั่นกรองสาธารณสุขอ าเภอไว้ 2 แห่ง รพ.สต.โซนละ 1 แห่ง เพ่ือประกวดระดับเขต 
ระดับภาค ระดับประเทศต่อไป ส่วน รพ.สต.ที่เสนอแต่ละโซน ได้แก่ รพ.สต.บ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย  รพ.สต.     
ตะปาน  อ าเภอพุนพิน 

๘/๓. การด าเนินการ... 

 

 



 
๑๒ 

 
3. การด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ

มอบหมายกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ
ได้คัดเลือกคณะท างานขึ้นมาเป็นตัวแทนวิชาชีพ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 4 ท่าน ผู้อ านวยการ   
รพ.สต. 4 ท่าน และตัวแทนสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. โดยประสาน คุณวาสินี  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข  เพ่ือจัดท าค าสั่งฯ และประชุมจัดท ากลยุทธ์พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ 

4. การถอดบทเรียนการด าเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 เน้นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกพ้ืนที่ได้มีความ
คิดเห็นร่วมกัน ในมิติของสาธารณสุขอ าเภอ และ รพ.สต. ด าเนินการเชิงรุก   
ประธาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องบูรณาการร่วมกัน 

การประกวด รพ.สต. และ สสอ. เป็นการพัฒนา รพ.สต. และ สสอ. อย่างก้าวกระโดด สอบถามความ
พร้อมที่จะประกวด ส่วนของสาธารณสุขอ าเภอที่จะประกวด ทางจังหวัดจัดท าหนังสือสอบถามไปทุกที่ที่มีความ
ประสงค์จะเข้าประกวด 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอให้ท าเต็มท่ีและควรให้ได้รับคนละอย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ทบทวนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจ า ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ            

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564  
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุนต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล มีมติคงหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นผู้ดูแลสนับสนุนตามหลักเกณฑ์เดิม แต่เพ่ิมวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจ า ได้แก่ ค่า
ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเดิม 

ฝาก ทุกโรงพยาบาลให้สมัคร I-Claim เพ่ือเคลมในกลุ่มประกันชีวิต บริษัทประกัน มีการท า MOU ไว้ 
ได้แก่ บริษัทเอไอเอ บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

ระบบ I-Claim สามารถคลิกอนุมัติ ภายในเวลา 20 นาที 
ประธาน  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้นโยบายในภาพประเทศหลักเกณฑ์การสนับสนุนต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) 
และเป็นนโยบายให้ Fixed Cost ใน รพ.สต. 

ขอสอบทานข้อมูล Fixed Cost ก่อน ส่วนของปี 65 หากของเดิมได้มากกว่า จะทบยอดไปปี 66 ในส่วน
ต่าง  การจัดการต้องค านึงถึงส่วนของพ้ืนที่ปฏิบัติ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
5.2 กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4” 
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            

ผลการลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป้าหมาย 161,320 คน 
 

๙/จ านวน... 
 
 
 



 
๑๓ 

 
จ านวนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 39,313 คน ลงทะเบียน 24.37% แยกเป็นประชาชนทั่วไป 54%  อสม. 27% 
บุคลากรภาครัฐ ๑4% นักเรียน 4% บุคลากรเอกชน ๑% 

ผลการลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ อ าเภอบ้านตาขุน ท าได้มากเกิน 100% อ าเภอชัยบุรี ท าได้ 
88.77%  และยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 ส.ค.65  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 

น ากลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดโรค มาออกก าลังกาย ในเชิงการป้องกันโรคต้องเลือกกลุ่มที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงเข้าร่วม มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มี Smart watch  ใช้ Smart watch ช่วยปรับพฤติกรรมผู้ป่วย จัด Package ให้กลุ่มผู้ป่วย 
ปรับ Smart watch เข้ากับ Application มือถือ     
ประธาน  

กิจกรรมก้าวท้าใจ ทุกส่วนควรให้ความร่วมมือและท าต่อเนื่อง และมีเสื้อกิจกรรมจ าหน่าย สามารถซื้อได้
ในทุกหน่วยบริการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ในการประชุมท าแผนยุทธศาสตร์ที่จังหวัดชุมพร โดยน ามาใช้ใน
ปี 2566 หลังจากนี้จัดท าโครงการ Action plan จัดสรรเงินให้พอในปี 66 เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 3 ประเด็น คือ 1) ขับเคลื่อน NCD  2) ขับเคลื่อนผู้สูงวัย 3) ขับเคลื่อนให้เป็นเมือง
ต้นแบบของแพทย์แผนไทยและเมืองสมุนไพร  เป็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของคนสุราษฎร์ธานี 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะล้อกับวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” วิสัยทัศน์ในภาพใหญ่ ต้องท าให้ชัดมากขึ้นใน 3 เป้าหมายหลัก 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ระบบตติยภูมิ  2) ระบบ

ทุติยภูมิ 3) ระบบปฐมภูมิ ตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  เพื่อขับเคลื่อนต่อไปนี้ ทั้ง 3 ประเด็น โดยมี
คณะท างานคิดร่าง และตกผลึกร่วมกันอีกครั้ง คณะท างานเคาะปัญหาร่วมกัน  

    1.1 ปฐมภูมิ มอบหมายให้ทีมงานสาธารณสุขอ าเภอ คิด Action plan ยุทธศาสตร์อีก 3 ปี จะมี 
Action plan ที่ชัดเจน ฝาก คุณสมานรวบรวมรายชื่อคณะท างานส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

    1.2 ทุติยภูมิ เน้นการพัฒนา รพ.แม่ข่าย ต้องมีตัวแทนจาก รพ.แม่ข่าย ทั้งหมด นายแพทย์เอกชัย  
นายแพทย์ปรีชา นายแพทย์ฌอชนา นายแพทย์ศราวุธ นายแพทย์พิชิต ต้องมีการช่วยกันของกลุ่ม ฝาก นายแพทย์
พิชิต ร่างคณะท างาน ในการพัฒนา รพ.แม่ข่าย Staff รพ.กาญจนดิษฐ์ รพ.ท่าโรงช้าง ที่ส าคัญมี รพ.สุราษฎร์ธานี 
ร่วมด้วย ขึ้นกับ Action plan ที่ก าลังพัฒนารูปแบบของ รพ.แม่ข่าย 

     1.3 ตติยภูมิ  เทียบเคียงกับ NCD เช่น Service plan หัวใจ  Stroke STEMI  ฝาก แพทย์หญิง 
จิรสุดา NCD Clinic ใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ต้องมี การขับเคลื่อน NCD Clinical ของบุคคลทั่วไป Service plan 
NCD ฝาก การขับเคลื่อนโรคหัวใจ STEMI ที่ชัดเจนขับเคลื่อน NCD Service plan ใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ฝาก 
แพทย์หญิงจิรสุดา ส่งรายชื่อคณะท างานให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

๑๐/ในสัปดาห์... 

 

 



 
๑๔ 

 
ในสัปดาห์หน้า ตั้งคณะท างาน การขับเคลื่อนให้ประธาน และเลขานุการ ได้ขับเคลื่อนเพ่ือคิดรูปแบบ 

Action plan  
2. ยุทธศาสตร์การจัดการข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพที่จะต้องเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ  

Suratthani Single Health Data คณะท างานทีมงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ. แกนหลักในการประสานทุก รพ.
เครือข่าย อาศัยเชิงบริหารการขับเคลื่อน ฝาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ทุกที่ จัดการ 
Hardware ในหน่วยบริการ เพ่ือรองรับระบบ Software เช่น การเชื่อมต่อระหว่าง Hos XP กับ รพ.สต. ฝาก ทุก
ที่ทบทวน Hardware 2 ประเด็น คือ 1) ตัว Computer 2) ระบบการเชื่อมต่อ Internet  ระบบ Wi-Fi ต้องมี
ความพร้อมทุกหน่วยบริการ แต่ละที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน การซื้อ Computer การก าหนด Spec ที่สามารถ
เชื่อมต่อได้  ขอให้ด าเนินการภายใน 2 เดือน การเตรียมระบบ Hardware รองรับทุกหน่วยบริการทั้ง รพ. และ 
รพ.สต. มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ประสาน IT ทุกโรงพยาบาล เป็นพ่ีเลี้ยงกับทุกอ าเภอ ในการเตรียม
ระบบ Hardware รองรับเบื้องต้นใช้เงินบ ารุงของพ้ืนที่ จัดการในส่วนของ Hardware  

สรุป 
1. ฝากให้หัวหน้าหน่วยบริการ ทบทวน Hardware ทั้ง ตัว Computer และ ระบบ Wi-fi เชื่อมต่อ 

Internet ทุกที่ และด าเนินการการจัดซื้อโดยใช้เงินบ ารุง จัดการให้เพียงพอ 
2. Data การจัดการข้อมูลต่างๆ  ท าค าสั่งคณะท างาน IT ในการขับเคลื่อน ตัวแทนของโรงพยาบาล

นายแพทย์วรวุฒิ ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ ขอจากคุณสมาน IT กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข การวางระบบการเชื่อมต่อ  Single health data ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565  ความ
พร้อม Hardware Software เบื้องต้น 

3. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยบริการ 
ปรับผลลัพธ์งานให้ได้สูงสุด มีประสิทธิภาพ Out put Out come เปรียบเทียบกับ Cost ทรัพยากรที่ใช้

ไปทั้งหมด  ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการ CFO จังหวัด ในการวิเคราะห์ภาพรวม ศูนย์จัดเก็บเป็นแค่
คณะท างานของ CFO  คณะกรรมการ CFO จังหวัด ดึงเงินเข้ามา ดึงทรัพยากร การลดรายจ่าย การจัดซื้อร่วม 
งานการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ห้องพิเศษ 

4. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  
ตั้งคณะท างาน Knowledge management จังหวัด ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ คุณบุญธรรม ตัวแทน

โรงพยาบาล นายแพทย์สมยศ ตัวแทนนักวิชาการ ด าเนินการก่อนสิ้นเดือน ก.ย.65 ก่อนประกาศยุทธศาสตร์ ได้
บ่งชี้ความรู้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มีเพจ Center ที่มีองค์ความรู้ทั้งหมด นายแพทย์พิชิต ประธานขับเคลื่อน การ
ท า Knowledge sharing ในชุมชนนักปฏิบัติ  

5. ยุทธศาสตร์การจัดการบุคลากร 
จัดตั้งคณะท างานการบริหารบุคลากรในจังหวัด รวม HRP HRM HRD 
การบ้าน 
คณะท างาน HR เตรียมจัดพิธีมอบเครื่องราช สายสะพาย ให้บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดฯ  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน 

ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมของส านักงานปลัดกระทรวงฯ สัญจร สะท้อนถึงศักยภาพ 

๑๑/ของทุกคน... 

 



 
๑๕ 

 

 
ของทุกคน สะท้อนให้เห็นความร่วมมือของเครือข่ายทั้งหมด 
มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑๗.0๒ น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖5 
 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร           (ลงชื่อ)           ศรุตยา  สุทธิรักษ์      

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

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 
 

 
 



 
๑๘ 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
โครงการประชุมสัมมนาบคุลากรสาธารณสุขเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖5 

วันพฤหัสบดีที ่30 มถิุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams 

ของ  โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ศูนย์วิชาการฯ แต่ละอ าเภอ 
*** ก่อนประชุม โปรด Download เอกสารผ่าน QR code *** 

                                                 
        http://www.stpho.go.th/กวป.html                     https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
                เอกสารประชุม กวป.          รบัรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 5/2565 

                 
               Link เข้าร่วมประชุม   https://moph.cc/ESQsUVdle 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 


