
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๖ เดอืนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

คร้ังที่ ๑1/๒๕๖5  วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑6.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วาระที่ เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้เวลา
(นาที) 

ก่อนการ
ประชุม 

1. ประธานมอบประกาศเกียรตคิุณเชิดชูเกียรติร่วมปฏิบัติงานดา้น    
    การแพทย์และสาธารณสุข การรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ      
    เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีิริพัชร   
    มหาวัชรราชธิดา ในงานพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จ  
    การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัย     
    ราชภัฎสุราษฎร์ธาน ี
2. ประธานมอบโลป่ระกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นตน้แบบด้านการ 
    ส่งเสริมสุขภาพและดูแลผูสู้งอายุ ประจ าปี 2565  
3. ประธานมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือก 
    ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการพฒันาคุณภาพและ 
    ความปลอดภัยผลิตภัณฑช์ุมชน (OTOP) ดา้นอาหาร 

    - 
 
    
 
 
 
    - 
 
    - 
 

ประธาน 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานส่งเสรมิ

สุขภาพ 
ศูนย์

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ ๑๑ 

สุราษฎร์ธาน ี

 10 นาท ี
 
 
 
 
 
   5 นาท ี
 
   5 นาท ี
 
 
  

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจงัหวัด 

    - 
    - 

     ประธาน           
     ประธาน 

 10 นาท ี
 10 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖5) 
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3๑ ตุลาคม ๒๕65 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  6-19 

 
น าเสนอเปน็

เอกสาร 

 
   5 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการของพื้นที่ ในการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)ไปสู่องค์การบริหารสว่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี(อบจ.สุราษฎร์ธานี) 

    
    - 
    - 

 
   ประธาน 
   ประธาน 

  
 20 นาท ี
 20 นาท ี

๔ เรื่องน าเสนอจากผู้บริหาร สสจ./ศูนย์วิชาการ/รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป/
รพ.ชุมชน/สสอ./กลุ่มงาน 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
4.3 โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
4.๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
4.5 กลุ่มงาน 

 
  
    - 
    - 
    - 
    -  
    -     

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

 
 
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     -       10 นาท ี

     ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๖.1 พิจารณากรณีย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

     
๒๐-๒๒ 

 
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 20 นาท ี

     ๗ เรื่องอื่น ๆ      -   15 นาท ี
 
 
 



 
๒ 

 
รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

ครั้งที่ ๑1/๒๕๖5 วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

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

ก่อนการประชุม  
1. ประธานมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติร่วมปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา 
ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฎสุราษฎรธ์าน ี
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2. ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ    
ประจ าปี 2565  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            
            ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินงานคัดเลือกและประเมินผลงานบุคลากร
และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปี 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่งเสริม
สนับสนุนให้มีนวตกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
   ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ 
และวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพดีเด่น ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
1. ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่ ต าบลทรัพย์ทวี  รพ.สต.ควนท่าแร่           
    สสอ.บ้านนาเดิม 
2. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ได้แก่ นางสุดา คชโกสัย   คบสอ.พนม  
3. ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านวังขุม  สสอ.บ้านตาขุน 
4. Care giver ดีเด่น  ได้แก่ นางจงกล  ทองญวน  รพ.สต.บางสาน  สสอ.พนม 
5. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.ช้างขวา   
    สสอ.กาญจนดิษฐ์ 
6. วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  ได้แก่ วัดทุ่งหลวง  รพ.สต.ทุ่งหลวง  สสอ.เวียงสระ 
7. วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ  ได้แก่ วัดนาคาวาส  รพ.ท่าโรงช้าง 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
3. ประธานมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ในโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธาน ี
            ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ 
สุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร    
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารสู่ Safety Product และ Smart Product โดยได้คัดเลือก



 
๓ 

ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเป้าหมายของโครงการและด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์น  าสละ น  าสละผสมอัญชัน น  ากระเจี๊ยบผสมสละ ของ วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย์   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 10/๒๕๖5)เมื่อวันจันทรท์ี ่31 ตุลาคม ๒๕65   
                       ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 6-19) 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

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



 
๔ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการของพ้ืนที่ ในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
ไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อบจ.สุราษฎร์ธานี) 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

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

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



 
๕ 

4.5 กลุ่มงาน 
                      ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๖.1 พิจารณากรณีย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 20-22) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล            
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
                       ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 10/๒๕๖5 

       วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖5  เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

……………………………………………………………………. 
 

          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. นางวิภาวี  จันทมัตตุการ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์      
8. นายปณิธาน  สื่อมโนธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    
9. นายรัตนพล  ล้อประเสริฐกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
10. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
11. นายพิรกิจ  วงศ์วิชิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
12. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 
13. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา และผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
14. นางสาวสิรี  สุขานนท์สวัสดิ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง   

 15. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
๑6. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
17. นางปิยะรัตน์  สาริพัฒน์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน  
18. นายศุภัช  จันทร์ถมยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา 
19. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี            
20. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม    
21. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 
22. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
23. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
24. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี              
25. นายวิทยา  ไชยศรี  รกน.สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์  
26. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก                          
27. นายสุวรักษ์  บุญพา  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย     
28. นายสาธิต  มตธิรรม  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน  
29. นายสมโชค  พูลสุข           สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน 
30. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา                  
 

๒/๓1. นายอัคเดช...  
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31. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
32. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง 
33. นายสมชาย  นาคทุ่งเตา รกน.สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร    
34. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
35. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          36. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          37. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          38. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          39. นายสาธุพิสุทธิ์  นิยมจิตร์  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          40. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม  

41. นายวินัย  อินทร์ชนะ  รกน.สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน    
          42. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 
          43. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          44. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
          45. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          46. นายสิงห์ณกรณ์  ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
          47. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย                
          48. นายเรวัต  ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
          49. นางเจียรณัย  บัวลอย  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

50. นางสาวสุวดี   แสงข า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
51. นายภานุศักดิ์  อินทสะโร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
52. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
53. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
54. นางกชมล  อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
55. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายขจรเกียรติ  ยังสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       สสอ.บ้านนาสาร 
๒. นายเศรษฐพร  รามรงค์  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านยางอุง          สสอ.บ้านนาสาร 
๓. นายวิโรจน ์ ทองฉิม  ผู้อ านวยการ รพ.สต.พรุพี              สสอ.บ้านนาสาร 
๔. นางวิรพร  วิทิพย์รอด  ผู้อ านวยการ รพ.สต.พนม              สสอ.พนม 
๕. นายจตุพร  มุสิกฆัมพร  ผู้อ านวยการ รพ.สต.คลองไทร            สสอ.ท่าฉาง 
6. นางสุพิศ  ทองนิตย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส     สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
7. นางสาวเพียงพิศ  วัชระมูสิก  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน             สสจ.สุราษฎรธ์านี 
8. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     สสจ.สุราษฎร์ธานี 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายประเสริฐ  บุญประสพ      นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี            ติดราชการอ่ืน 

๓/2. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์... 
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2. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์  ชัลชัยวรกฤศ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต           ติดราชการอ่ืน 
3. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรกัษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สฎ.  ติดราชการอ่ืน 
4. นายวีราษฎร์  สวุรรณ  ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.3 สฎ.  ติดราชการอ่ืน 
5. นายอาทิตย์  ค าจันทร์  รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า  ติดราชการอ่ืน 
6. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ   ติดราชการอ่ืน 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๗ น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   
วาระก่อนการประชุม 
1. ประธานมอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขจิตสาธารณะ 
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล            

จากด ารินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นการค้นหาคนดี ส่งเสริมเชิดชูคนดี สร้างสังคม  
สุราษฎร์ธานีก้าวสู่เมืองคนดี สมดั่งนามพระราชทานของรัชกาลที่ ๖ ทางชมรมคนดีศรีสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ด าเนินการสนองเจตนารมย์ค้นหาส่งเสริมเชิดชูคนดีมาโดยตลอด และในวันที่ 18 ก.ย.65 
เวลา 17.50 น. นายธนกฤต สุวรรณกลาง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสช่วยเหลือหญิงไทย อายุ 2๗ ปี เจ็บท้องคลอด ขณะก าลัง
เดินทางไปคลอดที่ รพ.บ้านนาสาร    เหตุเกิดบริเวณถนนสายสุราษฎร์-นาสาร  ในเขตต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลแบบอย่างการอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน 

ในนามส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขื่นชมความดีและให้เกียรติกับคนดีๆ ทุกคน ที่ใช้
วิชาชีพของตัวเองให้เกิดประโยชน์กับเพ่ือนมนุษย์ เป็นการสร้างคุณค่าของวิชาชีพด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ให้สังคมไทยต่อไป ขอให้ตั้งใจท าความดี ในส่วนของวิชาชีพที่มีให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการและประชาชนต่อไป 

2. ประธานมอบรางวัลต้นแบบจังหวัดส่งเสริมสุขภาพวัยท างานและอ าเภอจัดการสุขภาพวัยท างานระดับเขต
สุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            

ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคนไทยวัยท างานมีสุขภาวะที่ดี 
เขตสุขภาพที่ ๑๑ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกตามเกณฑ์พิจารณาผ่าน Web 
Application ME Working Age และระบบติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ปรากฏผลการ
คัดเลือกดังนี้ รางวัลชมเชยต้นแบบจังหวัดส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี ได้รับมอบรางวัล 2๐,๐๐๐ บาท  รางวัลต้นแบบอ าเภอจัดการสุขภาพวัยท างาน รับมอบโล่เกียรติคุณ
ต้นแบบอ าเภอจัดการสุขภาพวัยท างาน ได้แก่ ๑. อ าเภอชัยบุรี  2. อ าเภอบ้านตาขุน  
3. ประธานมอบใบรับรองเมนูชูสุขภาพ ที่ผ่านการรับรองของกรมอนามัย 
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย ได้ด าเนินงานเมนูชูสุขภาพ เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการด้านอาหารให้เอ้ือต่อ
การมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม ท าให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยท างาน มีหุ่นดี มีสุขภาพดี  

๔/อย่างยั่งยืน... 
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อย่างยั่งยืน สามารถเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยท าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมนูอาหาร 
และออกใบรับรองเมนูชูสุขภาพของกรมอนามัย ดังนี้  1. ร้านกลุ่มงานโภชนศาสตร์ รพ.ชัยบุรี     2. ร้านกลุ่มงาน
โภชนศาสตร์ รพ.พนม  3. ร้านงานโภชนาการ รพ.พระแสง ๔. ร้านครัวนอก รพ.ท่าฉาง       5. ร้านกลุ่มงาน
โภชนศาสตร์ รพร.เวียงสระ  
4. ประธานมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด   

ด้วยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ได้ก าหนดให้โรงพยาบาล
เป็นสถานบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดต้องผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพยาเสพติด
ครอบคลุมทั้งเชิงโครงสร้าง เชิงกระบวนการ กรอบและทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
การท างานเชิงคุณภาพ ทางสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดย าเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้มอบ
ประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ได้แก่ 1. รพ.สุราษฎร์ธานี 2. รพ.กาญจนดิษฐ์                   3. 
รพ.ดอนสัก 4. รพ.เกาะสมุย 5. รพ.ไชยา 6. รพ.ท่าชนะ 7. รพ.คีรีรัฐนิคม 8. รพ.บ้านตาขุน 9. รพ.พนม   10. 
รพ.ท่าฉาง 11. รพ.บ้านนาสาร 12. รพ.บ้านนาเดิม 13. รพ.เคียนซา 14. รพร.เวียงสระ 15. รพ.พุนพิน 16. 
รพ.ชัยบุรี 17. รพ.วิภาวดี 18. รพ.พระแสง 
5. ประธานมอบประกาศนียบตัร และโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่น าเสนอผลงานวิชาการด้านยาเสพติด 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด           

รางวัลผลงานด้านวิชาการด้านยาเสพติด  น าเสนอธัญญารักษ์ อวอร์ด  ในเวทีการประชุมงานวิชาการยา
เสพติดแห่งชาติ ประจ าปี 2565  “ท าดีท่ีสุดเพื่อทุกชีวิต : สานพลังสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด”        
(Do our best for all : Coordinate power & community empowerment for drug free society)   

1. รับประกาศนียบัตรรางวัลน าเสนอผลงานวิชาการด้านยาเสพติดประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ “การบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) พชอ.บ้านตาขุน” ได้แก่ นายวินัย อินทร์ชนะ นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน 

2. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานในการด าเนินงานชุมชนดีเด่น ตามแนวคิด CBTx & Harm 
reduction ได้แก่ ชุมชนบ้านกระซุม อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
6. ประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยบริการที่ขับเคลื่อนการใช้ยาสมเหตุผลและกลไกการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส าหรับปี 2565 การด าเนินการขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับอ าเภอ ทั้งในหน่วยบริการ
สาธารณสุขของภาครัฐ ภาคเอกชน และการด าเนินงานในส่วนของชุมชน และจัดประกวดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ซึ่งประกวดเมื่อวันที่ 19 ก.ย.65 รับเกียรติบัตรจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้  

1. ประเภทการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับอ าเภอ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เครือข่าย
อ าเภอเกาะสมุย  อ าเภอบ้านตาขุน  และอ าเภอท่าฉาง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เครือข่ายอ าเภอ  
เวียงสระ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เครือข่ายอ าเภอชัยบุรี  รางวัลขนะเลิศ  ได้แก่ เครือข่ายอ าเภอ   
บ้านนาสาร 

2. ประเภทการด าเนินงานศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในชุมชน รางวัลชมเชย 3 
รางวัล ได้แก่ ๑. รพ.สต.คลองไทร อ.ท่าฉาง  ๒. รพ.สต.พรุพี อ.บ้านนาสาร  ๓. รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ อ.บ้าน 
นาสาร   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รพ.สต.เพ่ิมพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

5/ได้แก่... 

 

 



 
๑๐ 

 
ได้แก่ รพ.สต.พนม อ.พนม  รางวัลชนะเลิศการด าเนินงานศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในชุมชน 
ได้แก่ รพ.สต.บ้านยางอุง อ.บ้านนาสาร  
ประธาน 

ขอบคุณทุกฝ่ายทุกงานที่จัดกิจกรรมมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ สังคมการจัดการความรู้ และเข้าศึกษา 
KM อย่างจริงจัง จะเป็นเทคนิค Success story technique พยายามสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน จะต่างกับการ
เรียนรู้ทางการแพทย์ น ามาเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายต่างกัน ทางการแพทย์จะลดความเสี่ยง เทคนิคการจัดการในเชิง
ระบบ การจัดการความรู้ เรียนรู้จากความส าเร็จเท่านั้น ฝากผู้บริหารทุกท่าน ความส าเร็จไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องโล่
รางวัลหรือรางวัลชนะเลิศจากส านักงานเขตฯ หรือจากจังหวัดอย่างเดียว แต่จะเรียนรู้ความส าเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่
เป็น Success story technique ของคนท างาน สิ่งที่ตามมาจะเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังของคนท างาน ซึ่งจะมีการ
เรียนรู้ในการจัดการมากขึ้น  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 

1. ขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ในกิจกรรมการทอดกฐินสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 
ต.ค.65 ณ วัดกลางใหม่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่าพันคน อนุโมทนาบุญทุกท่าน  
 2. ขอบคุณทุกเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แม่งานหลักในโครงการแสงน าใจ 
ไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 
21-30 ต.ค.65 โดยมี 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ จัดที่ห้างสหไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้
เกียรติในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  2. กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง จัดกิจกรรมในทุก
พ้ืนที่ น าร่องใน 8 อ าเภอและร่วมกับทีมอ าเภอคีรีรัฐนิคมและแต่ละพ้ืนที่กระจายไป มีกลุ่มเป้าหมาย 2 พันกว่าคน  
3. กิจกรรมกระตุ้นการออกก าลังกาย เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตฯ ในวันที่ 30 ต.ค.65                                          ณ 
สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ร่วมกิจกรรม 2,335 คน  ทั้ง 3 กิจกรรมได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยจังหวัดอ่ืนๆ มีการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดท า
กิจกรรมควบคู่กับยุทธศาสตร์จังหวัดฯ  เพ่ือลดอัตราการตายจาก Stroke & STEMI โรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง และขอบคุณทุกท่านด้วย 
 3. วันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค.65 มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคใต้ จัดที่
หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มภีารกิจที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุข  ทางส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ประสานงานกับผู้ปฏิบัติเพื่อรองรับภารกิจส่วนนี้  
 ในวันที่ 3 พ.ย.65  ทางส่วนหน้าจะประชุมวางแนวทาง การจัดการ ภารกิจที่ส าคัญ เช่น การตรวจ ATK 
2 หมื่นคน รอหารืองบประมาณค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรอง ฝากทุกอ าเภอขอให้อ านวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งการรับเสด็จถือเป็นวาระของจังหวัด ต้องใช้ทรัพยากรทุกภาคส่วน 
 ปีงบประมาณ 2566 ได้หารือทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ของบพัฒนาจังหวัดเพ่ือซื้อรถพยาบาลไว้ที่      
รพ.สุราษฎร์ธานี  รถพยาบาลตามขบวนเสด็จ 1 คัน ราคาประมาณ 4.5 ล้านบาท รถพยาบาลสมรรถนะสูง ตาม
ขบวนเสด็จได้ เพ่ือรองรับภารกิจ 

4. กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข มายังทุกหน่วยงาน ในการจัดการ 
 

6/เรื่องยาเสพติด...  
 
 
 



 
๑๑ 

เรื่องยาเสพติด เช่น ศูนย์คัดกรองฯ โดยน าผู้ป่วยจากชุมชนเข้ามาที่ศูนย์คัดกรองฯเพ่ือคัดกรองว่าเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด เพ่ือส่งไปเข้าสู่กระบวนการบ าบัด  ส าหรับข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุขจะมีทุกต าบล  ซึ่ง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน รพ.สต.ที่สังกัด สสจ. ขอให้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์คัดกรอง โดยมีการขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ส่วนของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ. ได้แจ้งให้ อบจ. แจ้งพ้ืนที่ขึ้นทะเบียนด้วย ให้ท าหนังสือ
เร่งรัดติดตาม อบจ. ต่อไป ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการเรื่องการจัดการเพื่อรองรับเรื่องยาเสพติด 

5. งานนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขที่น าเสนอและขับเคลื่อนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เร่งรัดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ฝาก Mr.Vaccine  เนื่องจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ ๔ ในกลุ่ม อสม. ท าได้ 14%  ขอให้มีการขับเคลื่อนฉีดวัคซีนท าแผน 
ตั้งเป้าหมาย จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ในกลุ่ม อสม. ช่วง 2-3 เดือนนี้  

6. การรายงานการเสียชีวิตจากไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia) 1 ราย และรายงานการเฝ้าระวัง
การระบาดอุจจาระร่วงในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย เดือนที่ผ่านมา ขอให้ทีมควบคุมโรค เรียนรู้ ฝากทุกอ าเภอเฝ้าระวัง 
ขอบคุณส่วนที่เกี่ยวข้องอ าเภอเกาะสมุย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ถอดบทเรียนเรื่องอุจจาระร่วง 
และสามารถควบคุมโรคได้รวดเร็ว  
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 

ส าหรับศูนย์คัดกรองฯ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนทั้งหมด 9๗ แห่ง ตอนนี้บันทึกเข้าระบบ 8 แห่ง ในส่วนสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 100 % 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารสาธารณสุข)  

ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าเดือนตุลาคม 256๕   เมื่อวันที่ 2๘ ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

แนะน าหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 6 
ราย ได้แก่  

1. นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ย้ายมาจากจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 25  
ตุลาคม 2565 

2. นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์  นายด่านศุลกากรบ้านดอน  ย้ายมาจากด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่  
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 

3. นายปณิธาน สื่อมโนธรรม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ย้ายมาจากโรงพยาบาลทุ่งสง  
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 

4. นายบุญเรือน  หลงละลวด  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ย้ายมาจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

5. นางสาวชลลดา  ชนะศรีรัตนกุล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้าย 
มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 

6. นายวิทวัฒน์  พรมสอน  หวัหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาจากส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 

๗/ประธาน...  

 

 

 



 
๑๒ 

ประธาน 
ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน 
คลังจังหวัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของสาธารณสุขพยายามก ากับติดตามในการเบิกจ่าย 

ส าหรับปีงบประมาณ 2565 เบิกจ่ายไม่ทันเวลา ส่วนของปีงบประมาณ 2566 จะติดตามรายไตรมาส อาจจะ
ด าเนินการได้ล่าช้าในส่วนของ รพ.เกาะพะงัน เรื่องอาคาร OPD ซึ่งมีข้อก าหนดเทศบัญญัติในส่วนของความสูง
อาคาร  คาดว่าจะไม่ทันตามก าหนด ขอให้ควบคุมก ากับบริหารสัญญาเป็นไปตามการเบิกจ่าย                                                                   
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 9/๒๕๖5) เมื่อวันศุกร์ที่ 3๐ กันยายน  
                       ๒๕65  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

                         หรือ https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
ประธาน 
   หากรายงานมีส่วนใดที่ต้องแก้ไข เพ่ิมเติม สามารถกรอกในแบบฟอร์มผ่าน Google form รับรองรายการ
การประชุมครั้งที่แล้วได้  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน 

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้น 3 เรื่อง คือ  
1. ลดอัตราการตาย 2 โรคของคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (Stroke & STEMI  โรคหัวใจและหลอดเลือด

สมอง) ตั้งเป้าหมาย ลดได้ภายใน 3-5 ปี  
2. สร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ (Active Aging)  
3. การขับเคลื่อนสู่เมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ขอบคุณนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ที่ได้ประสาน 3 ยุทธศาสตร์ และน าเสนอพิจารณาในกรรมการบริหารจังหวัด (กบจ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็น
ประธาน เห็นชอบและสนับสนุนการขับเคลื่อน ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์เป็นวาระจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระยะ 3 -5 ปี 
หลังจากนี้ทางจังหวัดจะได้ประกาศแผนยังทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยราชการอ่ืนๆ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น
ตามภารกิจ  ในเดือนหน้า ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 น าเสนอในที่ประชุม กบจ. 

ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลายเดือน พ.ย.65 จะถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่ผู้ปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ผู้ปฏิบัติแต่ละอ าเภอซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการบริหารของทุกโรงพยาบาล ผู้อ านวยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
สาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกที่ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ และเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สาธารสุขจังหวัดฯ ขับเคลื่อนไปพร้อมยุทธศาสตร์จังหวัดฯ 

๘/ขอเสนอ...  
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

ขอเสนอแต่งตั้งบอร์ดทั้ง 3 เรื่อง โดยบอร์ดก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการด าเนินการ 
1. บอร์ด NCD  ยังขาดการบูรณาการ สาขา Service plan สาขา Stroke   สาขาหัวใจและหลอดเลือด 

โดยรวมแต่ละสาขารวมเป็นชุดเดียวกัน ในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน มีคณะท างาน 15 คน เพ่ือก าหนดทิศทางใน
เชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับคนสุราษฎร์ธานี ต้องสามารถท า CPR เป็น 

การลดอัตราการตาย ต้องรวมทีมงาน Stroke & STEMI  ฝากทีม รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นแม่งาน 1 คนโดย
มี ตัวแทน STEMI 1 คน Stroke  1 คน ตัวแทนฝ่ายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 1 คน  ตัวแทนผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชน 1 คน ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ 1 คน และมีศูนย์วิชาการช่วยเสริม 

2. บอร์ดสมุนไพร มีนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 เป็นประธาน มีผลลัพธ์เชิงกล
ยุทธ์อย่างไร ประกอบด้วย ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล 1 คน ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ 1 คน ตัวแทน
หัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน  ช่วยก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านสมุนไพร 

3. บอร์ดผู้สูงอายุ มีนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน  ประสาน
เครือข่ายตั้งเป็นบอร์ดผู้สูงอายุ และมีตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ 1 คน ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล 1 คน 
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน  และทีม รพ.สวนสราญรมย์  รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 

บอร์ดทั้ง 3 ทีมช่วยในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุขของสุราษฎร์ธานี ก าหนดทิศทาง สนับสนุนและ
ประเมินผลลัพธ์  โดยประเมิน Out put  และ Out come  อาจรวมถึงตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการวัดผล
ลัพธ์ทางยุทธศาสตร์ และรายงานจังหวัดทราบ เรื่องความก้าวหน้า ด้านผลลัพธ์ ด้านผลกระทบ  Out put และ 
Out come  ของคนสุราษฎร์ธานีว่าปัจจุบันด าเนินการอย่างไร  และสื่อสารให้สังคมรู้ ส่วนที่ส าคัญคือ การสื่อสาร
กับประชาชนให้ประชาชนรับทราบยุทธศาสตร์ทั้ง 3 เรื่อง 

ขอมติที่ประชุมการขับเคลื่อนโดย 3 บอร์ด ตามโครงสร้างที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน ฝากศูนย์วิชาการ 
รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี รพ.เกาะสมุย มาร่วมในบอร์ด 

ส าหรับ NCD ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 2 Model คือ 
1. Model ของ รพ.บ้านตาขุน โดยมีเครือข่าย รพ.ชัยบุรี รพ.บ้านนาสาร รพ.กาญจนดิษฐ์ รพ.วิภาวดี  

รพ.บ้านนาเดิม 
2. APSC ที่ขับเคลื่อนในเขตสุขภาพที่ 11 โดยใช้จิตบ าบัดในการรักษา 
หลังจากประชุมครั้งนี้ 1 สัปดาห์ ขอทราบรายชื่อทีมทั้ง 3 ทีมจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม

ป้องกัน) ท่านที่ 1  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
สรุปแผนยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับไปสู่ที่ประชุม กบจ. เป็นวาระของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านสุขภาพ 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะขับเคลื่อนโดย 3 บอร์ด 
    บอร์ดท่ี 1 บอร์ดแพทย์แผนไทย มี Key Person นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  

ท่านที ่1 
    บอร์ดท่ี ๒ บอร์ดผู้สูงอายุ มี Key Person นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
    บอร์ดท่ี ๓ บอร์ด NCD มี Key Person ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และทีมงาน NCD 
3. หลังจากประชุม 1 สัปดาห์ มีการตั้งคณะกรรมการ และการประชุมครั้งถัดไป ทีมบอร์ดมาน าเสนอ 

วัตถุประสงค์ ความต้องการ ในเชิงกลยุทธ์ การก าหนดทิศทาง          
มติที่ประชุม   รับทราบ 

9/3.2 การซ้อม...  
 
 
 
 

 



 
๑๔ 

3.2 การซ้อมแผนการส่งต่อทางอากาศ พื้นที่เกาะ 
ประธาน 

เลื่อนการซ้อมแผนการส่งต่อทางอากาศ พ้ืนที่เกาะ เดิมก าหนดวันที่ 21 ต.ค.65 และเลื่อนเป็นวันที่ 11-
12 พ.ย.65 และล่าสุดได้เลื่อนออกไปไม่มีก าหนด  

ระบบ Sky doctor  มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ส าหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเครือข่ายต ารวจ 
กองทัพอากาศ ที่มาช่วยกัน ล่าสุดผู้ป่วยถูกแมงกะพรุนกล่อง จากอ าเภอเกาะพะงัน ส่งต่อทางเฮลิคอปเตอร์ และ
ปลอดภัยจากการรักษาที่ รพ.สุราษฎร์ธานี  จะมีการ Set ระบบและซ้อมอย่างชัดเจน ส าหรับการสั่งการของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีโรงพยาบาลเกาะสมุย เป็นศูนย์สั่งการ  และหากลงเยี่ยมพ้ืนที่เกาะเต่า จะแจ้งให้พื้นที่ทราบ
ล่วงหน้า 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอจากผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนย์วิชาการต่างๆ/โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/กลุ่มงาน 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
 ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

เชิญชวน Service plan สาขามะเร็ง ประชุมชี้แจงการคัดกรองมะเร็งและการตรวจมะเร็งปากมดลูก และ
การตรวจ VR  โดยทางสถาบันวิจัยแห่งชาติ  สปสช. ชี้แจงการเบิกจ่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีทั้ง Onsite และ Online  
ประธาน 

ฝากศูนย์วิชาการ หากจ าเป็นต้องประสานงานในเครือข่าย รพ.สต. ฝากท าหนังสือเพ่ิม 1 ฉบับ ส่งถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

ประขาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”ระหว่างวันที่ 1-
7 พ.ย.65 จัดกิจกรรม ณ รพ.สวนสราญรมย์ ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ สาขาสุ ราษฎร์ธานี   บริเวณลาน
กิจกรรมถนนคนเดินสะพานนริศ  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อให้เข้าถึงประชาชน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

ได้รับค าสั่งฯย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ย้ายมาจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ทุ่งสง ยินดีที่ได้กลับมาปฏิบัติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายข้อสั่งการนโยบาย 

10/ปลัดกระทรวง... 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครือข่ายการให้บริการ ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน เป็นความรับผิดชอบในการส่งต่อดูแลช่วยเหลือทั้งหมด         

หากมีโอกาสอาจลงไปเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รับฟังปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือ
หาแนวทางช่วยเหลือ  ยินดีและดีใจที่ได้มาท างานร่วมกัน 
ประธาน 
 ในนามส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เครือข่าย ศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน ขอบคุณนายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีความเข้าใจ
ในทุกระดับ One province in hospital จะมีประโยชน์มากในระบบสาธารณสุขทุกระดับ หากได้ลงเยี่ยม รพ.สต.
เขตเมืองฯ  อาจลงเยี่ยม สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ และในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ เป็นเครือข่ายกัน สามารถ
แลกเปลี่ยน  สร้างเครือข่ายต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัด  
สุราษฎร์ธานีให้มีศักยภาพที่มากข้ึน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 1. พิธีพระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  จุดที่มีความส าคัญคือ ระบบการสื่อสาร
ประขาสัมพันธ์ที่จะประสานงานและสั่งการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จ าเป็นต้องสื่อสารและสั่งการให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรวิเคราะห์ความคาดหวัง 
 2. จากปัญหายาเสพติด ทางรัฐบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการสั่งการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 
มีการจับกุมมากขึ้น จะต้องมีศูนย์คัดกรองเพ่ือเข้าสู่ระบบบ าบัดมากขึ้น พบ Acute psychosis จาก                  ยา
เสพติดสูงมาก ประเด็นปัญหาในระบบตั้งรับการรักษา Acute psychosis ต้องมีความชัดเจน โรงพยาบาลชุมชนยัง
ขาดความพร้อม ขาดบุคลากร คงมีแนวทางการช่วยเหลือดูแลกลุ่มนี้ 

3. การสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจ าศูนย์จัดเก็บของแต่ละ
โรงพยาบาล มีการให้ข้อมูลก่อให้เกิดความไม่มั่นใจของพยาบาลที่มาท าหน้าที่ในส่วนของศูนย์จัดเก็บ ในสิทธิ
สวัสดิการและความก้าวหน้า การประเมิน ผู้ประเมิน  

4. ระบบประสิทธิภาพของการด าเนินงานแผนการเงิน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
ระบบการตรวจประเมินในส่วนของประสิทธิภาพทางด้านการเงิน การติดตามแผนการเงิน ควรต้องมีความรู้    
ความเข้าใจจัดท าแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผน Planfin การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การค านวณ Unit cost ใน 
รพ.สต. การค านวณ Unit cost ใน รพช. หลักเกณฑ์การตามจ่าย ระหว่าง OPD visit รพ.สต.ที่สังกัด อบจ. 
ประธาน 

1. การเปิดการจัดระบบรองรับภารกิจรับเสด็จ ขออนุญาตใช้กลไก EOC มีนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ท าหน้าที่ Liaison  

2. ผู้ป่วยจิตเวช ฝากกรมสุขภาพจิต และทีมงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ฉบับใหม่ ที่มีจุดที่ต้อง
เรียนรู้หลายจุด 

3. กลุ่ม Acute psychosis ศึกษาช่องทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ที่ประกาศใช้ มีข้อกฎหมาย
มาเก่ียวข้อง ฝากส่วนที่เกี่ยวข้องของกรมสุขภาพจิต รพ.สวนสราญรมย์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

กรณีปัญหายาเสพติด ได้หารือผู้ตรวจราชการฯ การตั้งคณะกรรมการตัวแทนเขตสุขภาพ เขตละ 2 คน  

11/เพ่ือก าหนด... 

 

 

 

 



 
๑๖ 

เพ่ือก าหนด Guide line เรื่องยาเสพติดประกอบด้วยแพทย์ 1 คน ผู้ประสานงาน 1 คน ส่วนของ รพ.สุราษฎร์ธานี 
มีเตียงรองรับผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิต 10 เตียง หากอาการทางกายไม่มี เหลือแต่อาการทางจิต จะส่งรักษาต่อที่ 
รพ.สวนสราญรมย์ โดยใช้ระบบส่งต่อในเครือข่าย  
ประธาน 

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งยังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หลายที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ถ้าหากจะถ่ายโอนไปท้องถิ่น ให้ใช้ระเบียบเดิมทั้งหมด โดยต้องมีเลขต าแหน่งก่อน 
จึงจะถ่ายโอนได้ ตอนนี้ได้ส ารวจคนที่แสดงความจ านงไปแล้ว และหากจะขอกลับ จะด าเนินการให้เกิดความเป็น
ธรรมทุกคน  แบบอย่าง “เช กูวารา” ที่ต่อสู้เพ่ือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ วีรบุรุษนักปฏิวัติ     ผู้ต่อสู้เพ่ือปลอด
ปล่อยประชาชนที่ถูกกดข่ีข่มเหง 

ส่วนที่ออกข่าว การไม่ให้ความส าคัญของหนังสือแจ้งการถ่ายโอน เป็นการกระท าโดยที่ผู้ออกข่าวไม่มี
อ านาจหน้าที่ ก าลังด าเนินการตามข้อกฎหมายกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่หลอกลวงท าให้คนเข้าใจผิด  โดยหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอพนม 
 1. จากที่จังหวัดก าหนดค่าจ้างเหมาบริการเพ่ิมขึ้น กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ชี้แจงรูปแบบท าเอกสาร ฝาก
ให้ช่วยท าตัวอย่างให้ด้วย  การก าหนดค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้นมีผลกระทบต่อลูกจ้างชั่วคราว ส าหรับลูกจ้างนักเรียนทุน 
อัตราจ้าง 1๒,๐๐๐ บาท ฉบับใหม่น ามาใช้กับกลุ่มนักเรียนทุนไม่ได้ 
 2. การส ารวจเครื่อง AED ใน รพ.สต. พบว่ายังไม่มีเครื่อง AED 51  แห่ง แบ่งเป็น รพ.สต.ที่ไม่ถ่ายโอน 
18 แห่ง ส่วน รพ.สต.ที่ถ่ายโอน 33 แห่ง ส าหรับที่ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนควรมีหนังสือแจ้ง อบจ.ทราบ   
 3. การตัดยอดข้อมูลประกันสุขภาพ  ในการจัดสรรเงิน UC วันที่ 30 ก.ย.65 จัดสรรทั้ง รพ.สต.ที่ถ่าย
โอนและไม่ถ่ายโอน จะใช้มติตามหนังสือของคณะกรรมการฯ จังหวัดเพ่ือเป็นแนวทางการจัดสรร  และใช้ในส่วน
ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน  
ประธาน 

1. การดูแลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส าหรับ Fixed cost 
ให้กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกที่ ขอให้ท าหนังสือมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. ส าหรับลูกจ้าง จ้างเหมา จะมีการทบทวนกลุ่มลูกจ้าง จ้างเหมา ที่มีอัตราสูง เพราะมีความมั่นคงน้อย 
ส่วนลูกจ้างนักเรียนทุนจะต้องได้รับการดูแล ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อมดูแลบุคลากรทุกคนทุกระดับ
อย่างดี  หลังจากนี้ลูกจ้างชั่วราว จะมีระบบการจัดการ 

หลังการถ่ายโอนภารกิจมีเจ้าหน้าที่ 3 ประเภทที่ต้องดูแลอย่างชัดเจน 
1. กลุ่มที่ท างานใน รพ.สต.ที่ไม่ประสงค์ขอถ่ายโอน แต่ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ถ่ายโอน จะต้องเยียวยาให้

มากที่สุด จัดไว้ที่เหมาะสมก่อน หลังจากนั้นเกลี่ยอัตราก าลังอีกครั้ง  
2. กลุ่มที่ท างานใน รพ.สต. และอาศัยบ้านที่ รพ.สต. แต่ รพ.สต.ถ่ายโอน ไม่พร้อมไปอยู่ที่อ่ืนได้หารือทาง 

อบจ. ท าหนังสือผ่านระบบสารบรรณ ขอยืมตัวปฏิบัติงานที่เดิมก่อน 
3. กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฯ พักอาศัยที่บ้านพักในเขต รพ.สต.วัดประดู่ (ถ่ายโอน) และมีบ้านพัก

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 2 หลัง ท าหนังสือผ่านไป อบจ. 
๔.การจัดสรรเงินตามแนวทางปฏิบัติของ สปสช. ภายในสัปดาห์นี้ท าหนังสือไป อบจ. ขอรายชื่อ 

12/คณะกรรมการ... 
 
 
 



 
๑๗ 

คณะกรรมการ คบสอ. แยกรายอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน  ใช้กลไก คบสอ.ขับเคลื่อนงาน
เหมือนเดิม ประธานเครือข่าย คบสอ.เชิญประชุมตามโครงสร้างชัดเจน มีแนวทางการจัดการของ คบสอ.เหมือนกัน
ทั้งจังหวัด การจัดสรรเงินต่างๆ  โดยมีกลไกการขับเคลื่อน เชื่อมต่อ พชอ. แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน     
เหมือนกันทุกเครือข่าย     

ส่วนของ อบจ.ยังไม่ด าเนินการแจ้งขอสนับสนุนก าลังคนในการปฏิบัติงาน 
ฝากสาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หลังจากนี้จะติดตามก ากับ สนับสนุนภารกิจการถ่ายโอน 

ไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชน และลงไปเยี่ยมทุกอ าเภอ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

ส าหรับข้อสั่งการ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประสานกับนายอ าเภอ รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในระบบการบริหารจัดการที่ดีในการถ่ายโอน เพ่ือพัฒนาระบบต่อไป Focus ใน รพ.สต. ที่อาจจะมี
ผลกระทบ ภายใน 1 เดือน ค้นหาสิ่งที่อยากเห็น  ส่วนใดต้องให้ อบจ.ปรับปรุง  เพราะต้องให้ระบบปฐมภูมิสุ
ราษฎร์ธานีเกิดประโยชน์ที่ดีขึ้น Focus ที่ประชาชน สามารถส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม หรือ Focus 
group  หรือ Web interview 

กรณีผู้ป่วยส่งต่อกลับ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบ อบจ. ควรแจ้ง อบจ.ทราบ และหากกลไกช่วงแรก ผู้ป่วย
ส่งต่อกลับมา รพ.สต.  หากพบว่ามีปัญหา สามารถส่งมาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลพร้อมรับผู้ป่วย ได้สั่งการทุก
โรงพยาบาลที่จะไม่ปฏิเสธผู้ป่วย 

ส าหรับการก าหนดขนาดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ต้องรอ 1-2 ไตรมาส เพราะก าลังเริ่ม
ด าเนินการถ่ายโอน รพ.สต. จะรับเป็นหลักการก่อน  

ฝากโรงพยาบาลชุมชนที่พร้อมยกระดับ ให้แจ้งมายังจังหวัด ทบทวน เพ่ิมศักยภาพของตนเอง ตาม 
Active Bed 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย หากมีการถ่ายโอนหน่วยงาน ตามระเบียบจะต้องส่งเรื่องไปที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด แจ้งรายละเอียดส่วนที่ยังไม่ด าเนินการ เพ่ือด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ประธาน 
          ร่างค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ด าเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
          ระบบปฐมภูมิ  ก าหนดความต้องการของ รพ.สต. แต่ละขนาด ในเรื่องของคน เงิน ของ ต้องมีอะไรที่ตอบ
โจทย์ประชาชน ให้มีมาตรฐานเกิดข้ึนเป้าหมายภายใน 2 ไตรมาสแรก  
          คณะท างานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการ มี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 เป็น
ประธาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการความรู้ มี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากร  มี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นประธาน  นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) เป็นรองประธาน         
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ข้อมูลสารสนเทศ มี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1  เป็นประธาน 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  เป็นเลขานุการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเงินการคลัง มี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 เป็นประธาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน 
          กีฬาสาธารณสุข ก าหนดแข่งวันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์ แบ่งเป็นโซน ประมาณต้นปีใหม่ จะมีกิจกรรมในปี 
2566  และแบ่งทั้งหมด  8  ทีม  มีกิจกรรมเดินพาเหรด  แข่งกองเชียร์      มีทีมฟุตบอลสาธารณสุขจังหวัด      
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย รพ.สุราษฎร์ธานี อย่างน้อยเป็นแพทย์ หรือหัวหน้าแผนก  หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า      
กลุ่มงาน สาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารสาธารณสุข) 
          ส าหรับผังปฏิบัติการทางการแพทย์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคใต้ ณ ห้องประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.65  
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
          ในส่วนของค าสั่ง EOC ทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ก าลังปรับแก้ไข 
          วันที่ 1 พ.ย.65 จัดประชุมเตรียมความพร้อมที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบภารกิจส าคัญ ทั้ง
ในส่วนการตรวจ ATK  การตรวจสุขภาพจิตโดยทีม MCATT   
          ปีนี้จะไม่มีส่วนของการตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ไม่มีหน่วยแพทย์  
          การขอหน่วยปฐมพยาบาล มีรถพยาบาล 8 คัน ทั้งในส่วนที่ตามเสด็จ และส่วนประจ าจุด ส่วนของภารกิจ
การตั้งหน่วยปฐมพยาบาล จะขอทีมจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยมีภารกิจร่วมกันทั้งหมด 8 จุด 
ประธาน 
         การตรวจ ATK  Scan ทาง Thermo Scan คัดกรอง ATK เฉพาะผู้รับพระราชทานปริญญาที่จุดอาคาร  
ครุศาสตร์เท่านั้น ไม่ได้คัดกรอง ATK ทุกคน  
         ภารกิจได้คุยกับผู้ปฏิบัติงานไปแล้ว  หากมีประชุมเพ่ิมเติม มีแนวทางที่ชัดเจนจะท าหนังสือสั่งการไปยัง
ผู้ปฏิบัติงาน และรอหารือการซื้อ ATK   RT-PCR 
         ศาสตร์ทางการบริหาร การท ากิจกรรมอ่ืนๆ บ้าง หัวหน้าต้องรู้จักลูกน้องทุกคน ผู้น าคือ คนที่คนอ่ืนอยาก
เดินตาม ปัญหาทุกปัญหาเกิดขึ้นแก้ทันที  การประชุมเป็นเวทีของการเดินไปข้างหน้าไม่ย่ าอยู่กับที่ 
         Board ขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ 3 เรื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน มีทีมฟุตบอลที่เก่ง 1 ทีม การคิด
ไปข้างหน้า เดินไปข้างหน้า ตามภารกิจที่เกิดขึ้น  บนพื้นฐานของ คิดดี พูดดี ท าดี คนดีส าคัญกว่าทุกสิ่ง 
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         ฝากการประชุมครั้งหน้า ขอให้ Board  ตัวแทน Board  น าเสนอ Board เช่น Board แพทย์แผนไทย มี
เป้าประสงค์อะไร Board NCD มีเป้าประสงค์อะไร  คณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอย่างไร  และติดตาม 
ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ในที่ประชุม กวป. 
มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑6.1๕ น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖5 
 
 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร           (ลงชื่อ)           ศรุตยา  สุทธิรักษ์      

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

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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