
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 
วันพฤหสับดีที่ ๒๙ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

คร้ังที่ ๑2/๒๕๖5  วันพฤหัสบดีที่ 29 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. ประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ “พื้นที่ต้นแบบเปน็เลิศ(Best Practice) 
การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย” ระดับจงัหวัด ปีงบประมาณ  
2565  

    - 
 
     

กลุ่มงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 

 

   5 นาท ี
 

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจงัหวัด 

    - 
    - 

     ประธาน           
     ประธาน 

 20 นาท ี
 20 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑1/๒๕๖5) 
- เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕65 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  5-16 

 
น าเสนอเปน็

เอกสาร 

 
   5 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    
    - 

 
   ประธาน 

  
 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 
5.1 แนวปฏิบัติการสง่ผู้ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะโรงพยาบาล 

   
17-18     

 
กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ตดิต่อฯ 

 
 2๐ นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     -   20 นาท ี

    ๗ เรื่องอื่น ๆ      -   20 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖5 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
........................................................... ..................... 

ก่อนการประชุม 
1. ประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ “พื้นที่ต้นแบบเป็นเลิศ(Best Practice) การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย” ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ  2565   
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            
            ส านักโภชนาการ กรมอนามัย ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีถอดบทเรียน
ความส าเร็จและยกระดับ Practice สู่ Best Practice การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรม
ส าคัญ กิน กอด เล่น นอน เฝ้าดูฟัน 4 ภาค ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – เดือนเมษายน 2565 สถานบริการ
สาธารณสุขได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “พ้ืนที่ต้นแบบเป็นเลิศ(Best Practice) การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย” 
ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ  2565  
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

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

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

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1๑/๒๕๖5) เมื่อวันอังคารที ่๖ ธันวาคม    

                       ๒๕65  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 5-16) 

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



 
๓ 

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

4.5 กลุ่มงาน 
                      ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 



 
๔ 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 แนวปฏิบัติการส่งผู้ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะโรงพยาบาล (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 17-18) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
                       ........................................................................................................................................... 

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

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

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

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



 
๕ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 11/๒๕๖5 

       วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม 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 
๓. นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล    รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) 
๔. นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ           รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี      
๕. นางวิภาวี  จันทมัตตุการ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
๖. นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
๗. นายสุทธิพงศ์  ทองสาลี แทน ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.3 สฎ.  

 8. นายปณิธาน  สื่อมโนธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    
9. นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
10. นางสาวอุไรวรรณ  แก้วพิชัย แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
11. นางสุภาวดี   โรจนเมฆา แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
12. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 
๑๓. นายอาทิตย์  ค าจันทร์ รกน. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า   
1๔. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา และผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
1๕. นายฌอชนา  วิเชียร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง     
1๖. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
๑๗. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
1๘. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี            
๑๙. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 
๒๐. นายพิชิต  สุขสบาย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร     
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. นายสุรกิจ  สุปันตี  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย     
28. นายสาธิต  มตธิรรม  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน  
29. นายสมโชค  พูลสุข           สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน 
30. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา                  
 

๒/๓1. นายนิสิต...  
 
 



 
๖ 

 
31. นายนิสิต   เอกสุวรรณ แทน สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
3๒. นายสุวรักษ์  บุญพา  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร    
3๓. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
3๔. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          3๕. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          3๖. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          3๗. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          3๘. นายสาธุพิสุทธิ์ นิยมจิตร์  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          ๓๙. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม  

4๐. นายวินัย  อินทร์ชนะ  รกน.สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน    
          4๑. นายทิวา  ชชูีพ  แทน สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 
          4๒. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          4๓. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
          4๔. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          4๕. นายสิงห์ณกรณ์  ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
          4๖. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย                
          4๗. นายเรวัต  ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
          4๘. นางเจียรณัย  บัวลอย  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

๔๙. นางสาวสุวดี   แสงข า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
5๐. นายภานุศักดิ์  อินทสะโร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
5๑. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5๒. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
5๓. นางกชมล  อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
5๔. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกัญญาณี  หนูเพชร แพทย์แผนไทย                  สสอ.เวียงสระ 
2. นายสิทธิพร   สัมเพียง  พนักงานช่วยการพยาบาล                 สสอ.เวียงสระ 
3. นางสาวสารภี  แสงเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                 รพ.ท่าโรงช้าง 
๔. นางวิมล  การพร้อม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  สสจ.สุราษฎร์ธานี 
๕. นางสาวเพียงพิศ  วัชระมูสิก  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
๖. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สสจ.สุราษฎรธ์านี 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
๑. นางอรณัส  ยวงทอง             นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพฒันา)   ติดราชการอ่ืน     
๒. นายประเสริฐ บุญประสพ       นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี            ติดราชการอ่ืน 
๓. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัลชัยวรกฤศ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต           ติดราชการอ่ืน 
๔. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ   ติดราชการอ่ืน 

๓/5. นาย.... 
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๕. นายเอกพล  พิศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน  ติดราชการอ่ืน 
๖. นายศุภัช   จันทร์ถมยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา   ติดราชการอ่ืน 
๗. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง    ติดราชการอ่ืน 

เริ่มประชุมเวลา 13.42 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   
วาระก่อนการประชุม 
1. ประธานมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติร่วมปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฎสุราษฎร์ธาน ี
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข            

ประธานมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติร่วมปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ในระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – ๒ ธ.ค.65 
2. ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ    
ประจ าปี 2565  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินงานคัดเลือกและประเมินผลงานบุคลากรและ
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปี 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่งเสริม
สนับสนุนให้มีนวตกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ผลการคัดเลือกรับโล่รางวัลระดับเขตสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับ 2 ประเภท 
ประเภทที่ 1 รางวัลพระคิลานุปัฎฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพได้แก่ พระอธิการสมพร ถิยาโน วัดคูหา ต.ช้างขวา      
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
ประเภทที่ 2 รางวัล CM ดีเด่น ได้แก่ นายนครินทร์ วิเชียร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านยาง    
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 
 ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพดีเด่น 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 

4/6. วัด.... 
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6. วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  ได้แก่ วัดทุ่งหลวง  รพ.สต.ทุ่งหลวง  สสอ.เวียงสระ 
7. วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ  ได้แก่ วัดนาคาวาส  รพ.ท่าโรงช้าง 

3. ประธานมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ในโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร 
ตัวแทนผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธาน ี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑             
สุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารสู่ Safety 
Product และ Smart Product เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และ SME เพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์และวัตถุ
เจือปนอาหาร สารปนเปื้อน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานโดยได้

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสู่ Safety Product ประจ าปี ๒๕๖๕ ผลการ
ด าเนินงานได้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผลิตภัณฑ์น  าสละ   น  าสละผสมอัญชัน 
น  ากระเจี๊ยบผสมสละ ของวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 

1. ขอบคุณงานทั้ง 3 ทีม งานทุกงานด าเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ สร้างค่านิยม ร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายาม
สร้างค่านิยมให้เกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง กตัญญู ควบคู่กับสังคมผู้สูงอายุ 

2. ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยการรับเสด็จถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี  ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 2 
ธ.ค.65 ชื่นชมทุกคนที่เสียสละในการปฏิบัติภารกิจการรับเสด็จฯ ในนามส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอมอบประกาศบัตรให้กับทุกคนที่ช่วยการรับเสด็จฯ และการรับเสด็จฯ รอบถัดไปประมาณเดือน ก.พ.66
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ส าหรับบัณฑิตท่ีจบปีการศึกษา 
2563-2565 

3. วันที่ 8-9 ธ.ค.65 การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 11  กระทรวงสาธารณสุขมีการ
ปรับเปลี่ยน โครงสร้างของเขตสุขภาพที่ 11  โดยจัดตั้งส านักงานเขตสุขภาพท่ี 11 ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยจะ
ขึ้นกับการบริหารส่วนกลาง โดยตั้งส านักงานที่ภูมิภาค มีสาธารณสุขนิเทศ ของทุกเขตเป็นผู้อ านวยการเขต ซึ่ง
แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรองผู้อ านวยการเขต 2 ท่าน คือ นายแพทย์เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ แต่งตั้งโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แจ้งทุก
หน่วยงานโดยเฉพาะศูนย์วิชาการ ได้แจ้งเชิญเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของเขตสุขภาพ
ที่ 11 

5/4. จาก.... 
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4. จากสถานการณ์โควิด-19  ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จ านวนผู้ป่วยโควิด-19 เพ่ิมข้ึนจากวันละ 220 คน 

เป็น 300 ราย  
ฝาก ระบบการรักษาในทุกหน่วยงาน เตรียมยารักษาโควิด-19 โมโนฟิราเวีย ให้แต่ละแห่งจัดซื้อเตรียมไว้

ในการรองรับการรักษา หากจ าเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ให้เตรียมสถานที่รองรับไว้ และให้หน่วยงาน
สาธารณสุขปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและมาตรการป้องกันที่เป็นข้อสั่งการ
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ การรเร่งรัดฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๑ เข็มที่ 2  95 % 

ฝาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เป้าหมายหลักในกลุ่ม 608  
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประชาชนทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ปัจจุบันการเบิกวัคซีนโควิด-19 กรมควบคุมโรค ให้เบิกเดือนละ 1 ครั้ง มีวัคซีนในช่วงต้นเดือน และได้
เบิกเต็มตามยอด 2 หมื่นกว่าโด๊ส 
ประธาน 

ข้อสั่งการ โรงพยาบาล และทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ทั้งในหน่วยงานสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดท้องถิ่น ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ที่ Walk 
in  สามารถอ านวยความสะดวกให้ประชาชน 

ฝากสาธารณสุขอ าเภอประสานกลุ่ม รพ.สต. ทั้งอ าเภอ ในการให้บริการฉีดวัคซีน 
5. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Activate EOC อุทกภัย 
ฝาก ทุกอ าเภอเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย  งานยุทธศาสตร์ออกแบบรายงาน ที่สามารถมีทั้งไฟล์รูปภาพ 

ไฟล์วิดิโอ เก็บรวบรวมไว้ของทุกอ าเภอที่มีสถานการณ์ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศระหว่างวันที่ 8-
11 ธ.ค.65 จะมีฝนตกหนัก ขอให้รายงานสถานการณ์อุทกภัยติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 8-11 ธ.ค.65  แต่ละอ าเภอ
ก าหนดพ้ืนที่เฝ้าระวัง ที่มีเหตุน้ าท่วมบ่อย โดยมีทีม SAT  กลุ่มงานยุทธศาสตร์  งาน EMS ออกแบบระบบกรณีที่
จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นท่ีน้ าท่วมขัง   

กรณี Activate EOC อุทกภัย หากมีเหตุการณ์ความจ าเป็น อาจต้องเชิญประชุมด่วน หรือประชุมผ่าน 
Zoom หรือทางอ่ืนๆ ขอให้ Stand by 

6. วันที่ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66 กิจกรรม  7 วันปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ ช่วง 7 วันปลอดภัยนี้ฝากทุก
หน่วยงานจัดระบบให้พร้อม ทุกครั้งที่มีกิจกรรม 7 วันปลอดภัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะเปิดศูนย์
ปฏิบัติการ EOC ไม่ต้องมาครบทุกกล่อง EOC แต่มี Activate อย่างน้อยเฝ้าระวังรายงานข้อมูล การจัดการต่างๆ 
การประชุมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  คาดว่าเทศกาลปีใหม่ ช่วง 7 วันปลอดภัย คนจะมีการเดินทางมากกว่าปีที่
ผ่านมา ขอให้เน้นมาตรการปีใหม่ด้วย  การปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีหนังสือสั่งการจากกระทรวง
สาธารณสุข ให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 เท่า 

ฝากสาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ในการจัดอยู่เวรในอ าเภอ การจัดการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และสังกัดท้องถิ่น การจัดอัตราก าลัง ท างานเพ่ือ
ประชาขน และมีแผนอนุมัติ เบิกค่าตอบแทนในสังกัด บูรณาการด้วยกัน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

6/1.2 เรื่อง... 
 
  

 



 
๑๐ 

 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ได้รับมอบหมายจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารสาธารณสุข) เข้าร่วมประชุมแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 256๕   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

1. มอบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลซึ่งท าความดี 1 ราย คือ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ค่ายวิภาวดี
รังสิต โดยส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. การมอบโล่รางวัลประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน 
จ านวน 7 รางวัล โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 8 
ราย ได้แก่  

3.1 นายวิชาญ  ศรีวิเศษ ผู้บญัชาการเรือนจ ากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
3.2 นายอานนท์ เนียมเงิน  ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอไชยา   
3.3 นายอภิเชษฐ์  ปานจรัตน ์ ผู้อ านวยการสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3.4 นายถาวร  ถมมาลี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  
3.๕ นายวสฐิ  จาตุรัตน์  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.๖ นางบุษบา  นาคแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.7 นายสมเกียรติ  โมควงศ์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ 2 กาญจนดิษฐ์ 
3.8 นายวัชรพงษ์  บุญทรายทอง ผู้อ านวยการเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย  
ข้อสังการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

ฯ เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้     ณ 
หอประชุมวชราลงกรณ์ มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.65 ซึ่งได้ท าภารกิจเสร็จสิ้น
แล้ว 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ย้ายบุคคลเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจะได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเป็น  7 
คน  

3. มอบหมายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประชาสัมพันธ์การจัดงานชัก
พระและผ้าป่าปี 2567 เป็นขบวนเรือพนมพระยาวที่สุดในโลกและพุ่มผ้าป่าเป็น 1 พันพุ่ม 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 18 พ.ย.65 หมวดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ใช้จ่ายไป 27.06 % เป็น
อันดับ 59 ของประเทศ เบิกจ่ายได้ 19.85 % อยู่อันดับที่ 53 ของประเทศ  

งบจังหวัดใช้จ่ายไป 0.77 % อยู่อันดับที่ 18 ของประเทศ เบิกจ่ายได้ 0.73 % อันดับ 10 ของประเทศ  
งบกลุ่มจังหวัด ใช้ไป 0.22 % ล าดับ 4 ของกลุ่ม  เบิกจ่ายได้ 0.22 % อยู่อันดับ 2 ของกลุ่ม 
เงินกันไว้เหลื่อมปี เบิกจ่ายได้ 9.66 % ยังมีเงินคงเหลือ เงินกันไว้เหลื่อมปี เบิกจ่ายได้ 9.66 % ยังมีเงิน

คงเหลือ 90.34 % 
7/ประชาสัมพันธ์...  

 
 
 
 



 
๑๑ 

 
ประชาสัมพันธ์ 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชาสัมพันธ์การสรรหาและส่งรายชื่อเพ่ือคัดเลือก

บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2566 
2. ส านักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา พุนพิน 
3. วิสาหกิจเพ่ือสังคมจ ากัด ประชาสัมพันธ์การจัดจ าหน่ายกระเช้าปีใหม่และประชาสัมพันธ์บริษัท ARS สุ

ราษฎร์ธานี ทัวร์ 
4. ป้องกันภัยจังหวัด สาส์นนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกร าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
5. ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน การด าเนินงานการจัดกิจกรรม อาสาพัฒนา 
เรื่องอ่ืนๆ 
ส านักงานป้องกันภัย เขต 11 ได้รับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย จ านวน 2 ล า                                                                    

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 10/๒๕๖5) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  
                       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 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน 

การชี้แจงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัด เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมารับฟัง 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ชี้แจง 3 ประเด็น ผู้ว่าร าชการจังหวัดฯได้ลงนามในค าสั่ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีการบูรณาการหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ทั้งเรื่องผู้สูงอายุ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการฯ การลดภาวะอัตราการตาย  Stroke& 
Stemi  NCD การลดหวานมันเค็มในโรงเรียน   เมืองสมุนไพร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการจากมหาวิทยา
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หน่วยงานเกษตร 

การประกาศยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัด ใน 2 ช่วง ช่วงเช้าพิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ
ประกาศยุทธศาสตร์ในภาพรวม ประกาศบูรณาการจังหวัด  ช่วงบ่ายประกาศยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานสาธารณสุขทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น คือ ลดอัตราการตาย 2 โรคของคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(Stroke & 
Stemi  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง) มี นพ.ปณิธาน เป็นแม่งาน  การขับเคลื่อนสู่เมืองสมุนไพร (Herbal City) 
มี นพ.ส าเนียง เป็นแม่งาน สร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ (Active Aging) มี คุณอรณัส เป็นแม่งาน  

 
8/หัวหน้า...  

 
 
 



 
๑๒ 

 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

เป้าหมายเมืองสมุนไพรต้นแบบของสุราษฎร์ธานี 
1. หมอดี Good TTM รักษาโรคได้จริง จับชีพจรในการวินิจฉัยโรค จ่ายยาปรุงเฉพาะราย 
2. ยาดี Good Medicine ยาสมุนไพรมีคุณภาพ เช่น ขมิ้นชัน ยาเหลืองสุราษฎร์ แผ่นแปะรักษาข้อเข่า

เสื่อม 
3. บริการดี Good Service บริการดีแพทย์แผนไทยรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต เบาหวาน ความดัน โดย

การบูรณาการ 
4. หมอดี Good Network กระเป๋ายาสมุนไพร สมุนไพรริมรั้ว 
5. หมอดี Wealthy People  มีรายได้จากการปลูกสมุนไพร มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพ่ิมมาก

ขึ้น  
เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ “สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร การแพทย์แผนไทยก้าวหน้า การท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพยั่งยืน” ภายในปี 2570  
ประธาน 

1. ส าหรับสมุนไพร  ท าเองใช้โดยจังหวัด  บริหารโรงงานผลิตเองในภาพจังหวัด ใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน
จังหวัดเป็นหลัก 

2. การจัดการระบบบริการ มีการใช้สมุนไพรได้มากขึ้น การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง มีการขับเคลื่อนการ
ใช้อย่างครบวงจร  ปฏิรูปเมืองสมุนไพรท าให้เกิดให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการของพ้ืนที่ ในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)
ไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อบจ.สุราษฎร์ธานี) 
ประธาน 

จากที่ได้มอบหมายให้สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ประสานงานนายอ าเภอการติดตาม แก้ไขปัญหา
จัดการในช่วงเปลี่ยน ถ่ายโอน ที่เป็นภารกิจศูนย์ปฏิบัติการถ่ายโอน เพ่ือรวบรวม ถอดบทเรียน Before action 
review หรือ After action review ต้องมีการเรียนรู้ ทบทวนทั้งหมด เพ่ือด าเนินไปข้างหน้าเพ่ือเกิดประโยชน์กับ
ประชาชน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ มีศูนย์ปฏิบัติการถ่ายโอนที่คอยประสานกับหน่วยงานเป็นศูนย์เดียว มีการ
บริหารจัดการ มีแนวทางที่ชัดเจน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ(คบสอ.)     ปี 66  
โดยมีภาคส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นคณะท างานที่คอยขับเคลื่อน รองจาก พชอ. โดย พชอ.ก าหนดทิศทาง  
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ คบสอ.ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เชิง Action plan ในเชิงปฏิบัติการ 

ข้อสั่งการ 
อ้างอิงค าสั่ง คบสอ.ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯลงนาม ใส่รายชื่อคณะกรรมการและเรียกประชุม คบสอ. 

ภายใน 1 สัปดาห์นี้  และบันทึกรายงานการประชุมส่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ภายในสัปดาห์ถัดไป โดย
หารือใน 2 เรื่อง  

1. ระบบการบริการในอ าเภอ เมื่อมีการถ่ายโอนจะมีผลในเรื่องก าลังคนแต่ละพ้ืนที่ ผลกระทบ อสม. 
ชมรมผู้สูงอายุ  คบสอ.ประชุม ร.สต.ที่ถ่ายโอนและไม่ถ่ายโอน มีการจัดอัตราก าลังคนสนับสนุนหรือไม่ ท าอย่างไร 

9/รพ.สต. ...  
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 
 
รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ต้องการอุปกรณ์ใดเพ่ิมเติมบ้าง  ข้อมูลตามความเห็นของพ้ืนที่ รพ.สต.รวบรวมส่ง

รายละเอียดให้ อบจ. ปฏิบัติตามรูปแบบให้ชัดเจน ด าเนินการจัดการเป็นมติของ คบสอ. การปฏิบัติงานที่ต่าง
หน่วยบริการ  

ส าหรับระบบบริการไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน มีการแก้ไขเบื้องต้น น าแจ้งศูนย์ปฏิบัติการทันที 
2. การพิจารณาค่าเสื่อม แต่ละ CUP ใช้หลักเกณฑ์ไม่เหมือนกัน ขอให้ทบทวนงบค่าเสื่อม 70 %   ปี 66  

ทั้งหมดภายใน CUP  ส าหรับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน ต้องได้รับสิทธิด้วย เพ่ือให้มีการพัฒนาเหมือนกัน ด าเนินการ
ทบทวนให้เสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๕ ส่งที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ฝากกลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งพ้ืนที่ทบทวนงบค่าเสื่อม 70 % ปี 66  ทั้งหมดภายใน CUP จัดส่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.65     
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 

เชิญประชุม Cancer anyware ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 13-14 ธ.ค.65 เชิญรพ.ระดับ A ระดับS ระดับ M  
ตัวแทนผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 11.3 สุราษฎร์ธานี   

สถานการณ์โรคสครับไทฟัส ภาพรวมประเทศพบผู้ป่วย 5,485 ราย พบในช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. 65 พบ
ผู้ป่วยมากที่สุดในภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงรายและภาคกลาง  ส าหรับเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบผู้ป่วยสครับไทฟัส 171 ราย พบมากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบมีผู้ป่วยเสียชีวติ 1 ราย ที่อ าเภอเคียนซา 
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 เข้าเกณฑ์การสอบสวนเฉพาะราย ขอบคุณทีมงานสอบสวนโรคอ าเภอเคียนซาทุกท่าน 

การสอบสวนโรคผู้ป่วยมีงานอดิเรก คือ ตกปลา ซึ่งมีโอกาสสัมผัสตัวไรอ่อน ไรอ่อนอาศัยอยู่บนดินที่น า
เชื้อ ไรอ่อนที 2 ระยะ คือ ตัวอ่อน ตัวแก่ มี 6 ขา ตัวอ่อนอยู่ในดิน อาศัยสัตว์กัดแทะ จ าพวกหนู ซึ่งจะหนีขึ้นที่สูง
เมื่อน้ าท่วม หรือการสัมผัสยอดหญ้า 

สถานการณ์โรคสครับไทฟัส ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกรายอ าเภอ ทั้งหมด 171 ราย พบในอ าเภอ   
ไชยา 53 ราย พุนพิน 20 ราย ท่าฉาง 20 ราย เมืองสุราษฎร์ธานี 16 ราย  พนม 13 ราย  ท่าชนะ 10 ราย ที่
เหลือประปรายในแต่ละอ าเภอ 1-2 ราย แต่ยังไม่พบในอ าเภอบ้านนาเดิม บ้านตาขุน 

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสาธารณสุขได้ทราบในช่วงฤดูฝน  ส าหรับผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส พบอาการ
คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ เป็นแผลคล้ายถูกบุหรี่จี้(Eschar)ในร่มผ้า ถ่ายเหลวเป็นเลือด ซึ่งอาการเฉพาะโรคสครับไทฟัส 
ขอให้เฝ้าระวังในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ 

 
 

10/ประธาน... 
 
 
 
 



 
๑๔ 

  
ประธาน 

ฝากทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังโรคสครับไทฟัส   
ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ทบทวนระบบการรายงานของส านักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 11  ส่วนใดต้องเพ่ิมเติม เรื่อง Lab หรืออ่ืนๆ ประสานทีมควบคุมโรค 
ฝาก นพ.ฌอชนา ประสาน พญ.จินตนา  การ Diagnosis Treatment Detection สครับไทฟัส ประสาน

กลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล แจ้งทุกที่ทราบ 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

งบค่าเสี่ยงภัยโควิด-19  จะเริ่มโอนเงินให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
ประธาน 

งบค่าเสี่ยงภัยโควิด-19 จาก 2 ส่วน โดยงบเงินกู้ ส าหรับค่าเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า และงบกลาง 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน Back office เบิกข้ามกองไม่ได้ จ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายทั้งหมด มีส่วนที่ต้องการเพ่ิมงบ
เงินกู้ ขอเพ่ิมเติม 25 ล้านบาท ส่วน Back office ขอเพ่ิมเติม 40 ล้านบาท เงินน ามาจัดสรรแต่ละรอบ 

การตั้งคณะท างานในการท างานร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ชมรม อสม.สุราษฎร์ธานี 
ทั้งจังหวัด มีข้อตกลงร่วมกัน 2 ข้อ 

1. ท าโครงการยกระดับ อสม.เป็นนักจัดการสุขภาพ เป็นความเห็นร่วมกันของสาธารณและ อสม. เพ่ือ
ยกระดับ อสม.เป็นแกนน าสุขภาพ อสม. ส่วน อสม. เปลี่ยนบทบาทจากนักบริบาล เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน มี
กองทุนต าบล ที่ดูแลด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถเข้าถึงเรื่องสุขภาพต่างๆ ได้  

ฝากทุกพ้ืนที่จัดท าโครงการ สาธารณสุขอ าเภอ ดูตัวอย่างของอ าเภอบ้านนาเดิม ซึ่งงบประมาณใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จัดสรรก่อน 1.5 แสนบาททุกแห่ง  สาธารณสุขอ าเภอประสานเกณฑ์น า อสม.ใน
พ้ืนที่ในการจัดการอบรมหลักสูตร อสม. นักจัดการสุขภาพ 

2. การตรวจสุขภาพ อสม. 
3. การประกวด อสม. ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกที่ และ(ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นแม่งาน 

การสนับสนุน อสม.ในพ้ืนที่ในการส่งเข้าประกวด อสม. ในระดับจังหวัด และต่อๆไป เริ่มประกวด อสม.วันที่ 8 
ธ.ค.65  

ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) คือประชาชน ไม่ได้เป็นลูกน้องใคร ท างานด้วยอาสา และร่วมงาน
กับภาครัฐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการท างาน เป็นองค์กรภาคประชาชน โดยมีการจัดการนายทะเบียนคือแต่ละ
จังหวัด 

ฝากสาธารณสุขอ าเภอทุกที่ประชุม อสม.ในอ าเภอ ท าความเข้าใจกับ อสม. สื่อสารกัน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 1. ค่าตรวจยืนยันหาสารเสพติดในปัสสาวะที่ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 
 2. ITA มีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ตองมีความเข้าใจทั้งการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ และเสนอให้ศึกษา Out put 
Out come 

3. การอบรมพนักงานขับรถพยาบาล ควรมีการอบรมทุก 6 เดือน 

       11/ประธาน... 

 

 



 
๑๕ 

 
ประธาน 

1. การตรวจยืนยันสารเสพติด หากเป็นภารกิจคัดกรอง ยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
2. การสุ่มตรวจบุคลากรในสังกัด ขอตัวแทนโรงพยาบาล 1 แห่ง ตรวจสารเสพติดในส านักงานวันประชุม 

กวป.ครั้งถัดไป ถ้าตรวจพบสารเสพติด ด าเนินคดีทุกราย 
3. ฝาก ITA ท า Work shop เรียนรู้ร่วมกัน บางที่ใช้ข้อมูลเอกสารเดียวกันได้ 
4. ฝากอบรมพนักงานขับรถใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอพนม 
 1. การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิก าลังรวบรวมเพ่ือเสนอเป็นเอกสารให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
 2. เข็มเชิดชูเกียรติ อสม. 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี เพื่อให้ อสม.มีความภาคภูมิใจ  
ประธาน 

1. ฝาก นพ.วรวุธ ทีมงานสารสนเทศ ช่วยสนับสนุนการท า Smart OPD ใน รพ.สต. ให้มีการเชื่อมต่อกับ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลมี ระบบ Telemedicine ที่ชัดเจนเป็นต้นแบบได้ 

2. กรณีลูกจ้างเหมาปรับอัตราเงินเดือน ส่วนนักเรียนทุนที่เป็นลูกจ้างไม่มีระเบียบอ้างปรับเงินขึ้นซึ่งใน
ส่วนของจ้างเหมา ก าหนดภารกิจงานและด าเนินการจัดการได้ตามกรอบ แต่ของลูกจ้างชั่วคราวจะมีระเบียบขั้นต่ า
ขั้นสูง จะไม่สามารถเพ่ิมได้ทั้งหมด ให้ทางทีมบริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูลประกอบก่อน 

3. ฝากนติิการ ท าแจ้งสั่งการทุกหน่วยงานในการตรวจสารเสพติดในบุคลากร  
4. เข็มเชิดชูเกียรติการปฏิบัติงานของ อสม. ส่วนที่เกี่ยวข้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ

ด าเนินการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 การตรวจสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 
ประธาน 
          โครงการตรวจสุขภาพ อสม.  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท าหนังสือจากกลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ แจ้งทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามแนวทาง 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

การตรวจสุขภาพ อสม. มีคณะท างาน ประกอบด้วย ประธานชมรม อสม. แต่ละ โซนเป็นตัวแทน มี
คณะท างานจังหวัดฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์อายุ เพศ อ้างอิงเกณฑ์ตรวจสุขภาพใน
กลุ่มข้าราชการ บางรายการ อสม.ขอตรวจเพิ่ม รวมค่าตรวจทั้งหมดประมาณ 400 บาทต่อคน 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
          การตรวจสุขภาพ อสม. เป็นนโยบาย โดยก าหนดให้เสร็จสิ้นเดือน มี.ค.66  โดย 1. แต่ละอ าเภอแต่งตั้ง
คณะท างาน  2. ท าโครงการตรวจสุขภาพ โดยส่งชื่อมาอ าเภอ 5-6 คน เพื่อจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
พิจารณา โดยออกแบบฟอร์มส ารวจความต้องการตรวจสุขภาพ ตรวจอะไร ด าเนินการให้เสร็จ ภายใน ธ.ค.65 
และตัง้แต่เดือน ม.ค.-15 ก.พ.66 อสม.ทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม 

                     12/มติ... 
 
 
 
 



 
๑๖ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๖.1 พิจารณากรณีย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
          พิจารณากรณยี้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับล าดับที่ 5 ย้ายจาก รพร.เวียงสระ ไป  รพ.ชัยบุรี  
ด้วยเหตุผลหน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอแล้ว   
ประธาน 
          พิจารณาย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ย้ายตามความประสงค์ ยกเว้นของ รพร.เวียงสระ ไม่ได้ย้าย 
1 ราย   

พิจารณาย้ายข้าราชการ 3 สายงาน ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมพิจารณากับ
ผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพราะการตัดโอนต าแหน่งไป สายงานวิชาชีพจะเหลือน้อย         
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
          การเบิกวัคซีนโควิด-19 มีหนังสือจากส่วนกลางแจ้งให้ส่งเบิกวัคซีน เดือนละ 1 ครั้ง การเบิกอาจมีช่วง
รณรงค์ ได้แจ้งให้พ้ืนที่เตรียมความพร้อม อย่างน้อย 1-2 เดือนเพื่อส ารวจ และจะให้เบิกทุกวันที่ 15 และกดคีย์
ระบบทุกวันที่ 20 ส่งให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
          หากหน่วยบริการมีแผนฉีดวัคซีน สามารถส่งแผนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอให้ส ารวจตาม
ปริมาณการใช้ ความต้องการ ใน 3 กลุ่ม วัคซีน Pfizer ทั้ง 3 แบบ 
ประธาน 
         ขอให้ขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในทุกโรงพยาบาล พร้อมให้ส่งแผนการฉีดวัคซีนให้จังหวัดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑6.๔๐ น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖5 
 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร           (ลงชื่อ)           ศรุตยา  สุทธิรักษ์      

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

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

แนวปฏิบัติการส่งผู้ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะโรงพยาบาล 

แนวปฏิบัติของ ส่วนกลาง 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจขั้น 1 
 จาก พนง.ปกครอง หรือ ต ารวจ 

 
 
 
 

ตรวจขั้น 2  
การตรวจระหว่างบ าบัด/ติดตาม 

 
 

  ต ารวจ หรือปกครอง ต้องจัดสรรชุดตรวจเอง หรือ ขอสนับสนุนจาก ปปส เพ่ิมเติมเอง 
 

    งบประมาณ ของ กบรส 

ตรวจขั้น 3 
การตรวจยืนยัน 

 

กรมวิทย์ ใน ส่วนกลางหรือศูนย์วิทย์ฯเขต  
มีงบประมาณรองรับจาก กรมวิทย์ตามโควต้าอยู่แล้ว 



 
๑๘ 

 
แนวปฏิบัติการส่งผู้ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะโรงพยาบาล 

แนวปฏิบัติของ พื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตรวจขั้น 1 
 จาก พนง.ปกครอง หรือ ต ารวจ 

 
 
 
 

  ต ารวจ หรือ ปกครอง ได้รับชุดตรวจ จาก..ศอ.ปส.จ....ซึ่งบางแห่ง..อบจ/อปท.จัดซื้อ
สนับสนุนให้ 

 

ตรวจขั้น 2  
การตรวจระหว่างบ าบัด/ติดตาม 

 
 

รพ. จัดซื้อ (งบจัดสรร) ซึ่งบางแห่ง..อบจ/อปท.จัดซื้อสนับสนุนให้ 
 

ตรวจขั้น 3 
การตรวจยืนยัน 

(กรณีผลปัสสาวะบวก) 
 
 

ต ารวจ ต้องการตรวจยืนยัน 
เพ่ือท าคดี -----ต ารวจ-----จ่าย 

ผู้ต้องสงสัย ต้องการตรวจยืนยันผลตรวจ 

รพ./ศูนย์วิทย์ฯ 
(กรณีผลบวกจากต ารวจและ รพ.) 

ผู้ต้องสงสัย -----จ่าย 

ยกเว้น….กรณีต้องการบ าบัดไม่ต้องจ่าย 
 
 


