
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
วันอังคารที่ ๒๘ เดือนกมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

คร้ังที่ 2/๒๕๖6  วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑6.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วาระที่ เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้เวลา
(นาที) 

ก่อนการ
ประชุม 

1. ประธานมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
(Plus Hl) 
2. ประธานมอบโลป่ระกาศเกียรติคุณ “พื้นที่ต้นแบบ(M:Model) พื้นที่
น าร่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร” 
3. ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผูป้ระกอบการผลิตอาหารที่มี
ส่วนประกอบของกัญชา กัญชง 
4. ประธานมอบโล่และเกียรติบตัรแก่สถานบริการสาธารณสุขทีผ่่าน
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม 
5. ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผูไ้ด้รับการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมและ
เชิดชูคนดีของเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม 

     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
     - 
 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 กลุ่มงานคุ้มครอง 
    ผู้บริโภคฯ 
 
กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ  

 
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

   5 นาท ี
 
   5 นาท ี
 
   5 นาท ี
 
   5 นาท ี
 
 
   5 นาท ี
 

๑ ๑.๑ เรือ่งที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจงัหวัด 

     - 
     - 

     ประธาน           
     ประธาน 

 20 นาท ี
 20 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖6) 
- เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม ๒๕66 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
   7-19 

 
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 
     

 
 
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ      -       15 นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      -   15 นาท ี

    ๗ เรื่องอื่น ๆ       -   10 นาท ี

 

 
 
 
 



 
๒ 

 
รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖6 วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

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

ก่อนการประชุม 
1. ประธานมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus Hl) 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ           
            ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ(Plus Hl) เพ่ือ
การพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น และเพ่ือผลลัพธ์ทาง
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่ดีขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศผ่านการรับรอง
เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และเด็กนักเรียนชั้น ป.4-6 ชั้น ม.1-3 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 60 มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการรับรองต้องผ่านการประเมินผลทั้งด้าน
กระบวนการในโรงเรียน และการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพนักเรียน ซึ่งผลการด าเนินงานของเขตสุขภาพที่ ๑๑ 
ปีงบประมาณ 2566 ไตมาสที่ 1 มีโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย จ านวน 8 แห่ง  ส าหรับจังหวัด      
สุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง จ านวน 4 แห่ง ดังนี้  
 1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1  อ าเภอพระแสง 
 2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย   อ าเภอวิภาวดี 
 3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย      อ าเภอท่าขนะ        
 4. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง   อ าเภอไชยา 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 

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

......................................................................................................................................................................... 
2. ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พื้นที่ต้นแบบ(M:Model) พื้นที่น าร่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้มี
ภาวะสมองเสื่อมครบวงจร” 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ           
            ตามที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ด าเนินงานเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะสมอง
เสื่อมครบวงจร  ได้ยกย่องพ้ืนที่ต้นแบบ (M:Model) พ้ืนที่น าร่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ  ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
3. ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข            
            ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขใน
การพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นภูมิปัญญาไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้
จัดท าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชา กัญชง เป็นส่วนประกอบ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารที่มี
ส่วนประกอบของกัญชา กัญชง ได้เลขสารบบอาหาร หรือเลข อย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ราย ดังนี้ 



 
๓ 

 1. บริษัท เหล่าบัณฑิตกรีน จ ากัด  ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 6 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดย นายกฤษณ์ เหล่าบัณฑิต  ผลิตภัณฑ์ชากัญชง เลขสารบบอาหาร 84-2-00765-6-
0001  
 2. รักษ์ไทย(สาขา ๒) ตั้งอยู่เลขท่ี 233/56 ถนนอ าเภอ หมู่ 4 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมืองฯ   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดย นางวชิรา  สืบศิริวิริยะกุล  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเจียวกู่หลาน คาโมมายล์ ผสมใบกัญชา 
ชนิดซอง Jiaogulan Chamomile Cannabis Infusion Drink เลขสารบบอาหาร 84-2-01847-6-0011  
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ดบ้านนาเดิม  ตั้งอยู่เลขที่ 5/2 หมู่ 3 ต าบล
ทรัพย์ทวี  อ าเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดย นายวีระศักดิ์  ข าคม  ผลิตภัณฑ์ต้มโคล้งปลาเม็งผสมใบ
กัญชา(พร้อมปรุ ง )  ตราผู้ ใหญ่โต Spicy smoke dry Stinger catfish soup with dried Cannabis leaves 
(Ready to Cook) Phuyai To Brand เลขสารบบอาหาร 84-2-01065-6-0006  
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
4. ประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย            
            ตามที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวนามัย ได้ด าเนินการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2565 โดยการจัดบริการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีประชากรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ได้แก่ กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ให้บริการทางสุขภาพ รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
   ทั้งนี้การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ท างานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย รวมถึงลดความเสี่ยงจากการได้รับ
ผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อม 
  ในปี 2565 มีสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 10 แห่ง 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
5. ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมและเชิดชูคนดีของเครือข่ายสาธารณสุขและ
อาสาสมัครเพื่อสังคม 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล            
            ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี โดยมีเป้าหมาย
ความส าเร็จเชิงพฤติกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” โดยร่วมส่งเสริม
และขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาค
ส่วน เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   คณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัคร
ได้ด าเนินการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์วิชาการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัคร โดยได้ก าหนดชื่อธนาคารคนดี ศรีสาธารณสุข 
เครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพ่ือสังคม  เพ่ือส่งเสริมให้มีการคัดเลือกคนดีตามคุณธรรมหลักของชาติ 5 



 
๔ 

ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เข้ามาอยู่ในธนาคารคนดีของเครือข่ายฯ และเสริมสร้างคนดีใน
สังคม 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมและเชิดชูคนดีของเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม  รับมอบเกียรติบัตร จ านวน 119 ราย 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/๒๕๖6) เมื่อวันอังคารที ่31 มกราคม    
                       ๒๕66  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 7-19) 

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

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

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



 
๕ 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 1/๒๕๖6 

       วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  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. นางอรณัส  ยวงทอง     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)    
๔. นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล    รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)  
5. นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ           รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี      
6. นายอาทิตย ์ เล่าสุอังกูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
๗. นางทรรศนีย์  มาศจ ารัส แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สฎ  
๘. นายสุทธิพงศ์  ทองสาลี แทน ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.3 สฎ.  

 ๙. นายปณิธาน  สื่อมโนธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    
๑๐. นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
11. นายพิรกิจ   วงศ์วิชิต   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
12. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน   
13. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา และผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
14. นางวรัญญา กุลประจวบ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง    
15. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
๑6. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
17. นายเอกพล  พิศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
๑๘. นายสุรเกียรติ  สุปันต ี แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา    
1๙. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี            
๒๐. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 
2๑. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 
๒๒. นางวราภรณ์  มีแสง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร    
2๓. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
2๔. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
2๕. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี              
2๖. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์  
2๗. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก                          
2๘. นายสุรกิจ  สุปันต ี  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย     
2๙. นายชูเกียรติ  แก้วรุ่งฟ้า แทน สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน 
๓๐. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา  
3๑. นายอัคเดช   กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ                 

๒/๓2. นายอุดม...  
 
 



 
๘ 

 
3๒. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง     
3๓. นายสุวรักษ์  บุญพา  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร    
3๔. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
3๕. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          3๖. นายมงคล  เจริญแพทย์  แทน สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          3๗. นายปรีชา   เนตรพุกกณะ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          3๘. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          3๙. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          ๔๐. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม  

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

๕๐. นางสิริยาพร  นิติคุณเกษม แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
5๑. นายภาณุศักดิ์  อินทสะโร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
5๒. นายวิสุทธิ์  สุขศรี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5๓. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
5๔. นางกชมล  อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
5๕. นางสาวสุธาศิณี ชัยสวัสดิ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวิมล  การพร้อม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  สสจ.สุราษฎร์ธานี 
๒. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สสจ.สุราษฎรธ์านี 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
๑. นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ติดราชการอ่ืน 
2. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์  ชัลชัยวรกฤศ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต           ติดราชการอ่ืน 
๓. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  ติดราชการอ่ืน 
4. นายอาทิตย์  ค าจันทร์  รกน. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า  ติดราชการอ่ืน 
5. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ   ติดราชการอ่ืน 
๖. นายสาธิต  มตธิรรม  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน   ติดราชการอ่ืน 
  
 

๓/เริ่มประชุม.... 

 

 



 
๙ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

ก่อนการประชุม 
1. ประธานรับมอบแว่นสายตาเด็กนักเรียน “โครงการเดก็ไทยสายตาดี”   
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงาน “โครงการเด็กไทยสายตาดี” โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกจังหวัด ด าเนินการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ตามแนวทางปฏิบัติ 
การคัดกรองสายตาในงานอนามัยโรงเรียน และมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีภ าวะ
สายตาผิดปกติ ได้รับการดูแลช่วยเหลือรักษาอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพสายตาที่ดี และพร้อมส าหรับ
การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

ในปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จ านวน 
๒๙,๐๑๒ คน พบนักเรียนมีภาวะสายตาผิดปกติ จ านวน ๑๗๒ คน และต้องได้รับการแก้ไขโดยการสวมแว่นสายตา 
จ านวน ๑๕๙ คน ได้ด าเนินการมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนไปแล้ว จ านวน 135 คน คงเหลือในส่วนของอ าเภอ
เกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน จ านวน 24 คน ซึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยจากทีมจักษุแพทย์ รพ .สุราษฎร์ธานี 
และจักษุแพทย์ รพ.เกาะสมุย จากโครงการตรวจประเมินและแก้ไขปัญหาสายตาเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.65 ที่ รพ.เกาะสมุย  การตัดแว่นสายตาทั้ง 24 อัน ได้รับ
การสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 7 แห่ง ดังนี้  ๑.สโมสร 
ไลออนส์ สุราษฎร์ธานี  2.สโมสรไลออนส์ ศรีสุราษฎร์  3.สโมสรไลออนส์ พุนพิน  4.สโมสรไลออนส์ ศรีวิชัย
พุนพิน  5.สโมสรไลออนส์ สุธานี  6.สโมสรไลออนส์ เมืองคนดี และ 7.สโมสรไลออนส์ เมืองร้อยเกาะ   
ตัวแทนสโมสรไลออนส์ 

ในนามสโมสรไลออนส์ทั้ง 7 สโมสร ขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้กรุณาให้
เกียรติสโมสรไลออนส์มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม โครงการแว่นสายตาเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหลักของไลออนส์
สากล ที่มีภารกิจหลักท่ีช่วยเหลือสังคม 5 ด้าน ได้แก่ การต่อต้านความหิวโหย โรคเบาหวาน โรคมะเร็งในเด็ก ด้าน
สายตา และสิ่งแวดล้อม มีสิ่งใดให้รับใช้ ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่ง 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ขอบคุณสโมสรไลออนส์ ทั้ง 7 แห่ง ที่มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่สายตาผิดปกติ ขอบคุณนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดฯ และผู้บริหารทุกท่าน  
2. ประธานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต (Together Against Corruption)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

จากมติคณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ ITA ตามระเบียบที่ ปปช.ก าหนด ประจ าทุกปี โดย
หน่วยงานต้องผ่านการประเมิน ร้อยละ 92 และได้ก าหนดประเด็นการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการ
ด าเนินงานในหน่วยงาน ITA  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจะต้องแสดงเจตจ านงค์สุจริต และให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
หนา้ที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ประธาน 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
4/(Together ...  

 
 



 
๑๐ 

 
(Together Against Corruption)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้าพเจ้า นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ยึดมั่นใน
สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติ
ตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มก าลังความสามารถ อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละอาย
ต่อการทุจริตไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้า
หาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมกระทรวง
สาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบน าสู่“สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาดร่วมต้าน
ทุจริต” (Together Against Corruption : TAC) และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคล
บาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักร
ไทยสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
ประธาน 

ขอบคุณกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สโมสรไลออนด์ ทั้ง 7 สโมสร ที่ส่งมอบแว่นสายตาให้ รพ.เกาะสมุย และ
ขอบคุณกลุ่มกฎหมายที่ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity and 
Transparency Assessment) 

ฝาก ต่อยอดประกาศเจตนารมณ์ ยึดมั่นตามศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9  ทั้งหลักทรงงาน ด ารงตน เป็น
หลักการที่มีประโยชน์ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 

1. ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) การประกวด 
อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้ ทั้ง 12 สาขา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล 4 สาขา ภาคใต้ ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้
รางวัล 10 สาขา เขตสุขภาพที่ 12 ได้รางวัล 2 สาขา ขอแสดงความยินดีกับอ าเภอเกาะสมุย มี อสม.ดีเด่นระดับ
ภาคใต้ 2 สาขา คือ สาขาสุขภาพจิตชุมชน และสาขาควบคุมโรคติดต่อ อ าเภอคีรีรัฐนิคม สาขา ศสมช.  อ าเภอ
วิภาวดี สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ระบบสาธารณสุขของไทย อยู่ล าดับต้นๆ ของโลก  เพราะมีระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบปฐมภูมิระบบ
ทุติยภูมิ ระบบตติยภูมิที่เก่ียวร้อยเชื่อมโยงกัน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขปกปักษ์รักษาระบบที่ดีให้ 

  5/อยู่กับ.... 
 
 
 



 
๑๑ 

 
อยู่กับคนไทยสืบไป เป็นหน้าที่หลักของสาธารณสุขที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับคนไทย ในการประกวด อสม.ทุกสาขา
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อมสนับสนุน สาขาละ 1๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนพ้ืนที่ในการเตรียมประกวด
ระดับชาติต่อไป 
 

2. นโยบายระดับชาติ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักท่องเที่ยว มอบ ผชช.ว ประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขรองรับการท่องเที่ยว ฝาก ผชช.ว และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อวาง
ระบบในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า  

3. วันที่ 2 ก.พ.66 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพ้ืนที่จังหวัดระนอง และวันที่ 3 ก.พ.๖๖  รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัว Stroke Mobile Unit  ซึ่งสุราษฎร์ธานีมีผลงานติดอันดับ 1 ของประเทศไทย 
ในเขตสุขภาพที่ 11 จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิมศักยภาพของ Stroke Mobile Unit  
ที่เปิดตัวที่จังหวัดระนอง  

4. วันที่ 6 ก.พ.66 กรมควบคุมโรค  จัดประชุม CDCU การควบคุมโรคน าโดยแมลง  ณ  โรงแรม 
ไดมอนด์ พลาซ่า กลุ่มเป้าหมายของภาคใต้ จะมีหนังสือแจ้งทุกพ้ืนที่  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการ
ประชุม เน้นระดับอ าเภอเป็นหลัก 

5. ในส่วนของการบริหารจัดการงบลงทุน 
    5.1 งบกันปี 64 มี 1 รายการ จ าเป็นต้องคืนงบประมาณ 
    5.2 งบกันปี 65  ยังติดค้าง เช่น รพ.ไชยา ผู้รับจ้างยังไม่มาท าสัญญา หมดเวลาในวันที่ 2 ก.พ.66 

หากเกินเวลา จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป  และมีการติดตามส่วนของ รพ.สต.บ้านหน้าเขา 
    5.3 งบประมาณปี 66  ส่วนของบ้านพักส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 3-4 ที่ จะด าเนินการให้ได้ 

ขอบคุณ สสอ.ดอนสัก เวียงสระ เกาะสมุย ก าลังหาผู้รับจ้าง 
    ส่วนของ รพ.เกาะพะงัน  อาคารตามแบบแปลน ยังผิดเทศบัญญัติของพ้ืนที่ ในส่วนความสูงของ 

อาคารสูงเกินไป 12 เมตร เกินจากเทศบัญญัติและอยู่ในพืน้ที่สีเหลืองก าลังหาแนวทางแก้ไข ขอขอบคุณ  
นพ.วรวุฒิ  ในการประสานอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สั่งการ และให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.66 

    การติดตามของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ ในส่วน
ของการใส่ใจผู้สูงอายุ ซึ่งจะเปิดกิจกรรมของเขตสุขภาพที่ 11 ที่จังหวัดกระบี่  ส่วนของ สสจ.สุราษฎร์ธานี 
ขอบคุณทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอ าเภอบ้านตาขุน ซึ่งเป็นต้นแบบ 

    ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศของเขตสุขภาพท่ี 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค.
66 ได้มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับทุกกลุ่มงานที่เก่ียวข้องด าเนินการแล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) 

ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าเดือนมกราคม 2566   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566  ณ ห้อง
ประชุมเมืองคนดี  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

1. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 
ราย ได้แก่  

    1.1 นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6  แต่งตั้งจากนักวิชาการ 
ส่งเสริมการลงทุนช านาญการพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.65  

6/1.2 นางสาว... 
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    1.2 นางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมา 

จาก ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.6๖  
    1.3 นายปฐพี  จิระวรรณ  ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาจาก เลขานุการกรม ส านักงาน 

ประกันสังคม  ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.65  
    1.4 นายพฤทธิ์ ทองเพ็งจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑  แต่งตั้งจาก นายแพทย์ช านาญ 

การ สังกัดสถาบันราชานุกูล  ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.65 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบเรื่องกัญชา สมุนไพรควบคุมทางการแพทย์ มีเรื่องร้องเรียนถึงผู้ว่าราข

การจังหวัดฯ ส่วนของกัญชาเสรีและการใช้กัญชาในเชิงสันทนาการ  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดฯ และอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย และเกาะเต่า ลงตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ ด าเนินคดี 10 ราย ส่วนมากที่อ าเภอเกาะสมุย น าเข้ากัญชาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  

ประชุมในกลุม่สาธารณสุขอ าเภอ ได้ฝากประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา สมุนไพรควบคุมทางการแพทย์ ใช้ใน
เชิงสันทนาการ พบว่าในหลายพ้ืนที่ไม่ได้ขออนุญาต  ส่วนการขออนุญาต ได้ประสานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ให้เร่งด าเนินการในส่วนของการขออนุญาต 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 

พ.ร.บ.ที่จับกุม ไม่ใช่ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง แต่เป็น พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ .2562 การจับกุมโดย
เจ้าพนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น ผอ.รพ.สต. สสอ. หรือ ผอ.รพ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ   ส่วนการสูบกัญชา 
เกิดความร าคาญ อยู่ในส่วน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีเหตุร าคาญ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจ สามารถ
ด าเนินการได ้
ประธาน 

1. ฝากในพ้ืนที่มีค าสั่งแต่งตั้งสาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และแพทย์
แผนไทย เป็นเจ้าพนักงานฯ ในการเข้าตรวจในพื้นที่ การออกใบอนุญาต การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

2. ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 188/2566 ลงวันที่ 30 ม.ค.66 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุข
นิเทศก์ รักษาการในต าแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข และแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว ต าแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพท่ี 11  และผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 11  ย้ายมาจาก สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 12  
ส่วน นายแพทย์มนู ศุกลสกุล ย้ายไปด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข 
แข่งขันกับกระทรวงอ่ืนในระดับจังหวัด ผลการคัดเลือกแบ่งเป็น ระดับอ านวยการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่  
1.  คุณลัดดา จามพัฒน์  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รพ.สุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มงานหอผู้ป่วยหนัก  ระดับ
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ช านาญงาน อาวุโส ได้แก่ 1. นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร  นายแพทย์ช านาญการ
พิเศษ ผู้อ านวยการศูนย์แพทย์สถานศึกษา รพ.สุราษฎร์ธานี  2. นางณัชปภา ช่วยเลื่อม  พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ รพ.เกาะพะงัน  ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ นายมานพ นิลล้วน  นักเทคนิคการแพทยป์ฏิบัติการ 
รพ.บ้านนาสาร  กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้แก่ นางจันทกา ถาวรกัณ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 3 

ฝาก ทุกที่ทุกอ าเภอควรมีข้าราชการดีเด่นเพ่ือส่งแข่งขันต่อไป   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

7/ระเบียบวาระ...  
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 1๒/๒๕๖5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙    
                       ธันวาคม ๒๕65  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

                         หรือ https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
ประธาน 
   หากรายงานมีส่วนใดที่ต้องแก้ไข เพ่ิมเติม สามารถแจ้งเพ่ิมเติมได้  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.) ขอเป็นการประชุมแบบ Onsite ทุกครั้ง ยังไม่ Online เพ่ือได้พูดคุย และ
ด าเนินงานต่อไปข้างหน้า 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิดิทัศน์การติดตามแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดน าร่อง การพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจรในระยะที่ ๑ ตาม

นโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นประโยชน์การพัฒนา 3 ส่วน ได้แก่ แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีการด าเนินการโครงการและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สิ่งที่มีคุณค่ามากคือ สมุนไพรและองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย สุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 4 ของ
ประเทศ ที่น าร่อง Herbal City  ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี สกลนคร เชียงราย รัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเชิง 
Herbal City เรามีต้นทุนเรื่องสมุนไพร 

วิดิทัศน์การติดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ NCD ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมอง 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือ ภาวะสมองขาดเลือด ที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ ท าให้เลือดไป
เลี้ยงสมองไม่เพียงพอ หลอดเลือดสมองแตก มีเลือดออกในสมอง ท าให้สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้สมองตาย 
และเป็นสาเหตุท าให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ 

การลดอัตราการตายกับโรคเลือดเลือดสมองและโรคหัวใจ ลด NCD รายใหม่ คนที่เป็นแล้วต้องสามารถ
ควบคุมได้ และลดความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อาการส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่มีอาการแสดง เป็นแบบฉับพลันทัน
ด่วน ได้แก่ ปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก เวียนศีรษะ เดินเซ  สาเหตุหลักจากอายุมากขึ้น 
โรคประจ าตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ตับ ไต เป็นปัจจัยหลัก ที่ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ การ
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หากพบให้รีบน าผู้ป่วยส่งต่อแพทย์ภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง และส่งแพทย์ทันทีอย่ารอจนกว่าอาการ
จะดีขึ้น เพราะผู้ป่วยได้รักษาเร็วเท่าใด จะลดอาการรุนแรง ที่ท าให้เสียชีวิต ทุพพลภาพได้มาก สิ่งส าคัญคือการ
ออกก าลังกาย อารมณ์ อากาศ การป้องกันดีกว่าการแก้ไข ถ้าเป็นอย่าพ่ึงตกใจให้รีบเข้าโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือโทรสายด่วน 1669 

8/ประธาน... 
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ประธาน 

1. ฝาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอทุกท่าน แชร์วีดิทัศน์ ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น
หลัก ด้านสังคมผู้สูงอายุ เมืองสมุนไพร และการจัดการ NCD ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมอง ซึ่งในเพจสาสุขสุราษฎร์ News แชร์ต่อๆ กัน โดยเฉพาะบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุข และส่วนอื่นๆ ได้รับทราบ 

2. ฝาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอทุกท่าน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดอย่าง
ชัดเจน ง่ายๆ ในรูปแบบปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้ง 3 เรื่อง โดยใช้กลไก CUP Board ของแต่ละเรื่อง ทั้ง 3 เรื่อง 
ตัวแทนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อย่างเช่น  

CUP Board ผู้สูงอายุมีสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เครือข่ายประชาชน ประธานผู้สูงอายุ เข้ามาร่วมด้วย 
CUP Board  NCD มีส่วนที่เกี่ยวข้อง NCD มีการเชื่อมต่อตั้งแต่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ในเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ใช้กลไก  คบสอ. ได้ 
อาจประสานผ่านมาทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 

CUP Board สมุนไพร มีแพทย์แผนไทย หมอพ้ืนบ้าน เกษตรอ าเภอ เข้ามามีส่วนร่วม 
ฝาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ท าหนังสือสั่งการแจ้งทุกอ าเภอ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

โดย CUP Board 
ฝาก สาธารณสุขอ าเภอ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยกลไก พชอ. อย่างน้อย 1 เรื่อง CUP Board คือ พชอ. 

รวมถึง อบจ. ท้องถิ่น เทศบาล ร่วมขับเคลื่อนด้วย  
การประกาศนโยบายด้านสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะขับเคลื่อนเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ กับภาคี

เครือข่ายทั้งจังหวัดอีกครั้ง 
CUP Board และการขับเคลื่อนโดย CUP ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขได้ดีที่สุด กลไกระดับอ าเภอ

เปรียบเสมือนคานงัดของประเทศ 
ฝาก อ าเภอที่ยังไม่ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขอให้ขับเคลื่อนโดย CUP Board ทั้งแผนไทย NCD 

และ ผู้สูงอายุ 
ขอบคุณนายแพทย์เอกพล ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานประเทศไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ซึ่ง

ส่วนกลางลงพื้นที่ประมาณ ก.พ.66 ศึกษา Certificate สามารถ Division หรือไม่ เพ่ือเรียนรู้ที่สุราษฎร์ธานี 
การควบคุม Stroke STEMI ท าให้เกิดโรค Stroke ลดลง ตามสโลแกน “NCD หายได้ที่สุราษฎร์ธานี” การ

เรียนรู้น ามาปรับใช้ 
ฝาก วาระติดตามยุทธศาสตร์ หลังจากนี้มี CUP Board ขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพ CUP “NCD 

หายได้ที่สุราษฎร์ธานี” ฟังแล้วลองคิดต่อ NCD รักษาด้วย Spirit ไม่ใช่ Medicine เป็นการบ้านและด าเนินการ
ต่อไป   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอจากผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนย์วิชาการต่างๆ/โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/กลุ่มงาน 
๔.๑ ผู้บรหิารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

นโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ซึ่งข้อมูลสุราษฎร์ธานี ยังไม่มี 
ประเมินไม่ได้ 

9/ประธาน...  
 
 
 



 
๑๕ 

 
ประธาน 

ข้อมูล EMS ยังไม่มี 
ฝาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สรุปนโยบาย EMS เป็น One page ใส่ในกลุ่มไลน์ กวป. ซึ่ง

อยู่ในแผนงานแล้ว ให้ทุกคนได้รับทราบ 
ฝาก 1. Environment ทุกโรงพยาบาลปรับสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เหมาะสม ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล การทาสีที่เหมือนกันใน รพ.สต. ความสะอาด ความสะดวก 2. Modernization การพัฒนาระบบงาน การ
ลดขั้นตอน 3. Smart Service ได้หารือผู้อ านวยการโรงพยาบาล การท า Smart OPD ใน CUP ทั้งจังหวัด ตั้งแต่
ระดับ รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชน เชื่อมต่อกัน   

สัปดาห์หน้า จัดตัวแทน รพ.สต. 15 ท่าน ศึกษาดูงาน ที่ รพ.เกาะพะงัน เรื่อง Smart hospital ซึ่งเป็น 
The Best in Thailand  ซึ่งเชิงระบบ เชื่อมโยงการจัดการทุกอย่างชัดเจน การท า Smart hospital ต้องคิดภาพ
ใหญ่ Design Platform ที่ชัดเจน  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 

รพ.เกาะพะงัน เป็นตัวแทน EMS ระดับกระทรวง ตามเกณฑ์ ซึ่งได้พัฒนามานาน ทั้ง Environment, 
Modernization and Smart Service พัฒนาถึงกลุ่ม รพ.สต. ชุมชน งานระดับโรงพยาบาล  OPD Paperless  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี IPD Paperless เกิน 50 %   นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ปี 66  IPD Paperless  
100 %  การเชื่อมโยง ถึง รพ.สต. ใช ้Telemedicine 100 % ทุกอย่างมี Platform เฉพาะโรงพยาบาลที่เชื่อมโยง 
มี  Consultation   ดูข้อมูลได้ เก็บข้อมูลไว้ใน Webboard  ส่ง Telemedicine ท าเต็มรูปแบบ   ทุกรพ.สต.ที่ให้
นโยบาย ท าเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ Lab ทุกอย่าง EKG  X-Ray ท าถึงขั้น Home admit รพ.สต. ท าให้เกิดรายได้
อย่างยั่งยืน มีระบบ Telemedicine  Home ward ที่ค่อนข้างล้ าสมัย ใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ปี 66 รพ.เกาะ  
พะงัน จะพัฒนา Home host Home lab  Home ward  เชื่อมระหว่างโรงพยาบาล รพ.สต. และชุมชน 
ประธาน 

สุราษฎร์ธานี รับการนิเทศรอบนี้ในเรื่องของ Smart hospital  Leadership การน า ต้องชื่นชมนายแพทย์
วรวุฒิ เมื่อ รพ.สต.ดูงานที่ รพ.เกาะพะงัน สาธารณสุขอ าเภอไปร่วมด้วย จากนั้นพัฒนา รพ.สต. โดยทีมหลักคือ
โรงพยาบาล ช่วยสนับสนุน 

การท า Smart NCD ตั้งเป้าหมายไตรมาสที่ 2 จะต้องเสร็จเรียบร้อย 
ทีม IT ในเครือข่าย เป็นโซนๆ เข้าช่วย เช่น โซนตะวันตก เครือข่าย IT วางระบบให้โดยใช้เงินโรงพยาบาล 

วางระบบที่คีรีรัฐนิคม พนม บ้านตาขุน เคียนซา วิภาวดี   โลจิสติกส์ยาไปถึง ไม่ต้องไปโรงพยาบาล   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรม Cancer day วันที่ 2-4 ก.พ.66 กิจกรรมภายในโรงพยาบาลวันที่ 2-3 ก.พ.66 นิทรรศการ 
เวทีเสวนา Cancer Anywhere การรักษาโรคมะเร็ง การตรวจสุขภาพ วันที่ 4 ก.พ.66 จัดกิจกรรมที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เวลา 10.00-18.00 น. มีตรวจมะเร็งปากมดลูก กลุ่มหญิงอายุ 30-60 ปี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

การบูรณาการยุทธศาสตร์ Kick off เรื่องผู้สูงอายุ ระดับประเทศที่จังหวัดนครราชสีมา  ส าหรับเขต
สุขภาพที่ 11 จัดที่จังหวัดกระบี่  

10/กรมสุขภาพจิต...  
 
 
 
 



 
๑๖ 

 
กรมสุขภาพจิตได้ชี้แจงเรื่องสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์งานผู้สูงอายุ ให้มีโรงพยาบาลน าร่องคัดกรองผู้สูงอายุ 

2Q Plus  คัดกรองสมองเสื่อม และให้การดูแลบ าบัดฟ้ืนฟู โดยโปรแกรมเชิง Innovation EMS โดย รพ.สวน
สราญรมย์ อบรมให้บุคลากรในจังหวัด ช่วงเดือน มี.ค.66 
ประธาน 

ส่วนที่เมืองไทยมี ต่างประเทศไม่มี ส่วนของความกตัญญูเป็นจุดแข็งของเมืองไทย อยู่คู่กับสังคมผู้สูงอายุ 
Value ที่ส าคัญ 
ตัวแทนผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 11.3 สุราษฎร์ธานี   

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรระบาดวิทยา ส าหรับผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 -
10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า จัดโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก สคร.เขต 5 เขต 11 และเขต 12 ส านักงานสาธรณสุขจังหวัด คัดเลือก
จังหวัดละ 2 อ าเภอ ๆ ละ 2 ท่าน 

ความเป็นมาของ CDCU โดยการเสนอของกองโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค ในการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เห็นว่าโรคติดต่อน าโดยแมลงมี
หลายโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา โรคไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคสครับไทฟัส และโรคลิสมาเนีย อีกทั้งยังมีโรคติดต่อน าโดยแมลงที่จัดว่า
เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ปี 2558 ซึ่งความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกีฏวิทยาและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการจะมีส่วนช่วยให้การสอบสวนและก าหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงได้อย่าง
เหมาะสม ในการประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU มีองค์ประกอบเพ่ิมเติม 
ได้แก่ นักกีฎวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งหน่วยนี้เรียกชื่อว่า หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้าน
โรคติดต่อน าโดยแมลง หรือ CDCU plus vector control unit 

โดยในปีงบประมาณ 2566 ก าหนดเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีหน่วย CDCU plus vector control unit 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 หน่วย  
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ ไชยา 
ประธาน 

แจ้งเจ้าหน้าที่เป้าหมายเข้ารับการอบรม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 1. การด าเนินการเชิงระบบการตามจ่ายค่าตรวจ MRI บริษัทประชาชื่นฯ กับ รพ.สุราษฎร์ธานี หลักการ
ควรรวม Advance ตามจ่ายใน OPD แตบ่ริษัทประชาชื่นฯ ท าหนังสือเรียกเก็บมาโรงพยาบาลชุมชน 
 2. ขอบคณุทุกท่านที่มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี โดยเฉพาะที่เขื่อนรัชชประภา ทาง รพ.บ้านตาขุน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) 
เป็นแกนน าการด าเนินภารกิจ เสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดี สมพระเกียรติ ควรมีการถอดบทเรียน ประเด็นความเสี่ยงเพ่ือ
ปรับแก้ไขในอนาคต เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
 

11/ไม่ผิดพลาด...  
 
 
 



 
๑๗ 

 
ไม่ผิดพลาด สมพระเกียรติอย่างสูงสุด เป็นภารกิจที่น่าภาคภูมิใจในชีวิตข้าราชการ ที่ได้ถวายงานใต้เบื้องยุคลบาท
พระราชวงศ ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) 
 ขอบคุณทีมถวายความปลอดภัยด้านการแพทน์ฉุกเฉิน ขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
สนับสนุนถังออกซิเจนใหม่ ประจ า ฮ.พระท่ีนั่ง  ส าหรับการประสานงานขอประสานงานทางเดียว จะด าเนินการได้
ชัดเจน 
ประธาน 
 1. MRI ผ่านตรงไม่ได้ ต้องผ่านกับ รพ.สุราษฎร์ธานี 
 2. การรับเสด็จฯ การเรียนรู้ ต้องมีการแก้ไข พัฒนาเพ่ิมเติม ขอบคุณทุกคน การรับเสด็จฯ เป็นวาระ
จังหวัดที่ต้องร่วมกัน ใช้ทรัพยากรทั้งหมดโดยเฉพาะสาธารณสุขต้องช่วยกัน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอพนม 
 1. บริษัทดีแทคฯ ส่งบิลเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ ช่วง COVID-19  พร้อมค่าทนาย ค่าทวงถามและค่าปรับ ซึ่ง
มีสัญญาถึงเดือน ธ.ค.66 ขอบคุณทางนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ด าเนินการ
ประสาน 

2. ค าสั่งให้ปฏิบัติราชการ ของ นายทิวา ชูชีพ รก.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน นายวินัย อินทร์ชนะ
สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี นายสุริยา เชื่องช้าง สาธารณสุข
อ าเภอเกาะสมุย จะมีต าแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอว่าง 4 อ าเภอ ฝากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สอบถามกลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอที่ประสงค์ขอย้ายก่อน หลังจากนั้นจะได้สรรหาตามระบบ  
สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 

การประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ดีเด่นระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนระดับ
ภาคเข้าประกวดระดับประเทศ  4  สาขา   จากที่ประชุม    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  สนับสนุนพ้ืนที่ละ    
1๐๐,๐๐๐ บาท  ทางสาธารณสุขอ าเภอคาดว่าจะไม่พอ ขอสนับสนุนเพิ่มเติม  

ที่ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ รับทราบแนวทางทีมขับเคลื่อน NCD CUP board ต้องเป็นทีมเดียวกัน
ระดับอ าเภอ และการสร้างการเรียนรู้ในระดับพ้ืนที่ เน้น 3 ประเด็น คือ NCD  ผู้สูงอายุ เมืองสมุนไพร              
ประธาน 

1. น ามาพิจารณา หางบสนับสนุนเพื่อด าเนินการตามโครงการต่อ 
2. ฝาก สาธารณสุขอ าเภอแจ้งกลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ใครประสงค์ย้าย ให้ยื่นย้ายภายในเดือนก.พ.

66 เพื่อโยกย้ายกลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอก่อน  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 การตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
          สืบเนื่องจากการตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.66  มีแรงงาน
ต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานกับส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 9๐,๐๐๐ กว่าคน แต่มี 

     12/แรงงาน... 
 
 
 



 
๑๘ 

 
แรงงานต่างด้าวมาตรวจและท าบัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว จ านวน 4๐,๐๐๐ กว่าคน  16,๐๐๐ คน ท าประกัน
เอกชน ส่วนยังไม่มีสิทธิ 27,๐๐๐ คน พบว่าในระยะเวลาที่แรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างานถึงวันที่ 13 
ก.พ.66 จะมีแรงงานที่ไม่มีประกันสุขภาพ 2๐,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งต้องให้การดูแลรักษาตามมนุษยชน ฉะนั้นในห้วง
ระยะเวลาท างานถึงวันที่ 13 ก.พ.66 ต้องต่อใหม่จนถึงวันที่ 13 ก.พ.68 ทางส านักงานจัดหางานจังหวัดฯ  ไม่
ขยายระยะเวลาการตรวจและท าประกันสุขภาพ จะให้สาธารณสุขด าเนินการให้เสร็จถึงวันที่ 10 ก.พ.66 เพื่อออก
เอกสารใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินภายในวันที่ 10 ก.พ.66 เพ่ือนายจ้าง นายหน้า ต้องสแกนเอกสาร
ทั้งหมดเข้าระบบจัดหางาน เพ่ือขออนุญาตท างานต่อ 

กลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างด้าว 9๐,๐๐๐ กว่าคน มีประกันเอกชน 16,๐๐๐ คน ที่เหลือ 18,๐๐๐ คน 
เป็นกลุ่มที่ตรวจสุขภาพแล้ว ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน กลุ่มนี้ต้องซื้อประกันสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ฉะนั้น
แรงงานอีก 5๐,๐๐๐ กว่าคน จะต้องได้รับการตรวจและท าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 
ก.พ.66 เหลือระยะเวลาท าการ 9 วัน  กลุ่มนี้ทางจังหวัดเปิดบริการตรวจสุขภาพโดย รพ.พุนพิน ที่วัดกลางใหม่ 
ฝาก สาธารณสุขอ าเภอน าเข้าที่ประชุมอ าเภอ และท าความเข้าใจกับนายจ้าง 
ประธาน 

ฝาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ ท าอินโฟกราฟฟิก 1-2 แผ่น สรุปรายละเอียดการตรวจสุขภาพและท าบัตร
สุขภาพแรงงานต่างด้าว สั้นๆ เชิงชวนเชิญ สามารถให้สาธารณสุขอ าเภอสามารถแชร์ต่อได้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.2 การอบรมการฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
          การด าเนินงานอบรมการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) 
ด าเนินการในพ้ืนที่ต่างๆ แล้ว รวม 17 แห่ง จ านวน 2,๐๐๐ กว่าคน คงเหลือ 31 แห่ง ตามนโยบายนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดฯ เป้าหมายเบื้องต้น 1๐,๐๐๐ คน  

ในวันที่ 15 ก.พ.66  Kick off อบรมการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED)  ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ในกลุ่มนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป บุคลากรภาครัฐ ต ารวจ ทหาร ส่วนของการ
ท่องเที่ยว สถานประกอบการ จ านวน 500 คน ขอสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลต่างๆ มูลนิธิกุศลศรัทธา   
จิตอาสา 904   
ประธาน 
          โครงการอบรมการฟ้ืนคืนชีพ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สุราษฎร์ธานี ปี 
66 เป้าหมาย 1๐,๐๐๐ คน เป็นแผนปฏิบัติการจากยุทธศาสตร์การลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง ขอบคุณกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สร้างเครือข่าย คนสุราษฎร์ธานีต้อง CPR 
เป็น หลังจากนั้นมีเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้ครอบคลุมมากที่สุด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6.1 การพิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการ 
ประธาน 
          ต าแหน่งพนักงานราชการทั่วไปท่ีอนุมัติปีนี้  คนละส่วนที่สอบทั่วไป ในส่วนของส านักงานสาธารณสุข 

       13/จังหวัดฯ... 
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จังหวัดฯ มีเภสัชกร 1 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี  1 ต าแหน่ง เพ่ือพิจารณา เนื่องจากที่ผ่านมาก่อนหน้า
นี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้เปิดสอบ 1 รอบ ซึ่งไม่ระบุการยกเลิก หากสอบจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี และ
หากมีสอบใหม่ บัญชีเก่าจะมีการยกเลิกโดยปริยาย  ท าให้ต้องเรียกบัญชีที่ยังไม่ยกเลิก เพราะบางต าแหน่ง เช่น 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือจะประกอบการเรียกบัญชี และที่
เหลือจะได้สอบใหม่ จะมี 4 ต าแหน่งในการเรียกบัญชีเข้ามา ดังนี้ 1. นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.กาญจนดิษฐ์ 2. 
นักวิชาการเงินและบัญชี รพร.เวียงสระ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 4. นักวิชาการ
พัสดุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทั้ง 4 ต าแหน่งนี้ เรียกจากบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน จะเปิดสอบใหม่ไม่ได้ 
บัญชีเดิมหมดอายุครบ 2 ปี วันที่ 28 ก.ย.66 
 หลังจากนี้จะด าเนินการในส่วนพนักงานราชการ พนักงานราชการ 4 ปี ประเมิน 1 ครั้ง  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน 

1. ส าหรับข้าราชการดีเด่น พิจารณาให้ % เพ่ิมเติม ส าหรับข้าราชการดีเด่น และทุกคนที่เป็นข้าราชการ
ดีเด่นรับใบประกาศฯ ในพิธีวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เม.ย. ใส่ชุดกากี 

2. ช่วง ก.พ.66 จะมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ ท าพิธีรับมอบตามแบบของ
กระทรวงวัฒนธรรม 

3. กระบวนการจัดการ ข้อสั่งการบางอย่าง ในการขึ้นรูปผู้บริหารกระทรวงฯ ในการท างาน สามารถท าได้ 
ในเรื่องนโยบาย แต่เมื่อเข้า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ คงต้องมี
เหตุการณ์อ่ืนประกอบอีกมาก 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ปิดการประชุม เวลา ๑6.32 น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
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