
                              รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  (กวป.) 
                                      ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๗ 

                                 วันศุกรท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
                             ณ   หองประชุมชั้น ๓    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี   
                                                    ................................................. 
รายชื่อคณะกรรมการฯ ท่ีเขาประชุม 
          ๑. นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ                นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี
          ๒. นางอรณัส  ยวงทอง                นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)                      
          ๓. นายสามารถ  สุเมธีวรศักดิ์        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                      
          ๔. ดร.กมล   ฝอยหิรัญ                ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑๑    
          ๕. นพ.ชาญชัย  จันทรวรชัยกุล       ผอ.โรงพยาบาลเกาะสมุย 
          ๖. นพ.เอกชัย    มุกดาพิทักษ        ผอ.โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ 
          ๗. นพ.จรัสพงษ  สุขกรี                ผอ.โรงพยาบาลเกาะพะงัน                        
          ๘. นพ.วิชัย   พงศติยะไพบูลย        ผอ.โรงพยาบาลไชยา 
          ๙. นพ.ชลินทร  สุวรรณทิพย          ผอ.โรงพยาบาลพุนพิน 
          ๑๐. นางพวงมาศ  ทวีเจริญรุง        แทน ผอ.โรงพยาบาลทาโรงชาง                          
          ๑๑. นพ.จิรชาติ  เรืองวัชรินทร       ผอ.โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 
          ๑๒. นพ.จิตติกร  ผลแกว              ผอ.โรงพยาบาลพนม 
          ๑๓. นพ.เอกพล  พิศาล                ผอ.โรงพยาบาลบานตาขุน 
          ๑๔. นพ.พิชิต   สุขสบาย              ผอ.โรงพยาบาลเคียนซา                             
          ๑๕. นพ.กูศักดิ์  กูเกียรติกูล           ผอ.โรงพยาบาลบานนาเดิม                          
          ๑๖. นพ.สมยศ  จารุโภคาวัฒน       ผอ.โรงพยาบาลบานนาสาร 
          ๑๗. นพ.ปรีชา  สุมาลัย                ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ   
          ๑๘. นพ.สําเนียง  แสงสวาง           ผอ.โรงพยาบาลชัยบุร ี                             
          ๑๙. นายบรรเทา  พิชัยราช           สาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี
          ๒๐. นายอรุณ  ดานภูวงศ             สาธารณสุขอําเภอกาญจนดิษฐ 
          ๒๑. นายวรรณะ  เมืองนิเวศน        สาธารณสุขอําเภอดอนสัก 
          ๒๒. นายสนธยา  เนียมมูสิก           แทน สาธารณสุขอําเภอเกาะสมุย 
          ๒๓. นายจรูญศักดิ์  เทือใหม           แทน สาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน 
          ๒๕. นายกฤษณ    ศิกษมัต            สาธารณสุขอําเภอพุนพิน  
          ๒๖. นายสัมพันธ  กลิ่นนาค           สาธารณสุขอําเภอไชยา                             
          ๒๗. นายวัฒนศักดิ์  ลอยใหม         แทน สาธารณสุขอําเภอทาชนะ    
          ๒๘. นายปรเมษฐ  จินา                สาธารณสุขอําเภอบานนาสาร 
          ๒๙. นายบรรเจิด  อินทรคง           สาธารณสุขอําเภอพระแสง 
          ๓๐. นายเชิด  ทองสุข                  สาธารณสุขอําเภอเวียงสระ 
          ๓๑. นายฉลาด  ศรีรักษา              สาธารณสุขอําเภอชัยบุรี 
          ๓๒. นายสาธิต    มติธรรม            แทน สาธารณสุขอําเภอบานนาเดิม 
          ๓๓. นายสมาน  วังฉาย                สาธารณสุขอําเภอพนม 
          ๓๔. นายสมหมาย  ทองเกตุ           แทน สาธารณสุขอําเภอเคียนซา                        
          ๓๕. นายอภิวัฒน  ประชุมวัฒน       สาธารณสุขอําเภอคีรีรัฐนิคม 
          ๓๖. นายไตรรัตน  ขุนหลัด             สาธารณสุขอําเภอบานตาขุน 
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          ๓๗. นายเมธา  หมานพัฒน            สาธารณสุขอําเภอวิภาวด ี
          ๓๘. นายสําราญ  อนุกูล               ประธานกลุม รพ.สต.(ผอ.รพ.สต.บางสวรรค อ.พระแสง) 
          ๓๙. นายอิทธิพล  พัคคสุนทร         ตัวแทนโซนใต(ผอ.รพ.สต.ควนทาแร อ.บานนาเดิม)  
          ๔๐. นางมาลี   ชูศรี                    ตัวแทนโซนตะวันตก(ผอ.รพ.สต.เชี่ยวหลาน อ.บานตาขุน)     
          ๔๑. นายรวย  ชูมี                       ตัวแทนโซนตะวันออก(ผอ.รพ.สต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ)             
          ๔๒. นายอมร  หวัดสนิท               ตัวแทนโซนเหนือ(ผอ.รพ.สต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน)  
          ๔๓. นายจําเริญ  บริบูรณ              หน.สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบานควนยูง อ.เมือง 
          ๔๔. นางนิตตะยา  จิตรรําพัน         หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนโพธาวาส  
          ๔๕. ทพ.สงวน  กอธรรมนิเวศน       หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข                           
          ๔๖. นางอังคณา  ศรีนามวงศ         หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
          ๔๗. นางเจียรณัย  บัวลอย            หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
          ๔๘. นางเยาวดี  ปานมี                 แทน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
          ๔๙. น.ส.ศรีกาญดา   แกวอําไพ      หัวหนางานการเงินและบัญชี                        
          ๕๐. นายสุภาพ  เหลาพราหมณ      แทน หัวหนางานควบคุมโรคติดตอ 
          ๕๑. น.ส.วรรณดี  ศุภวงศานนท     หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
          ๕๒. นางสินีลักษณ  จิรสัตยสุนทร   หัวหนางานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 
          ๕๓. น.ส.สุวดี  แสงขํา                 หัวหนางานพัฒนาคุณภาพสถานบริการ 
          ๕๔. นางอมรรัตน  หิมทอง           หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
          ๕๕. นายประยูร  ศรีสวัสดิ์            แทน หัวหนากลุมงานสุขภาพภาคประชาชน 
          ๕๖. นายวิสุทธิ์  สุขศรี                 หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          ๕๗. นายศรุตยา  สุทธิรักษ            หัวหนาศูนยบริหารการพัฒนา 
          ๕๘. นายเนาวชาติ  เนาวนัติ          รก.หัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  
          ๕๙. นายอภิเดช  พรหมคุม           แทน หัวหนาศูนย To Be Number One  
          ๖๐. นายสุขกมล  สุขสวางโรจน      หัวหนางานแพทยแผนไทย                     
ผูเขารวมประชุม 
          ๑. น.พ.บรรยง   ชินกุลกิจนิวัฒน     หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา รพ.สุราษฎรธาน ี
          ๒. นายพิชัย  อาจทอง                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
          ๓. นายสิงหณกรณ    ใจชื่น           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
          ๔. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร      เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน          
คณะกรรมการฯ ท่ีไมมาประชุม 
          ๑. นพ.สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ          ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี               ติดราชการอ่ืน 
          ๒. นพ.จุมภฎ  พรมสีดา               ผอ.โรงพยาบาลสวนสราญรมย                    ติดราชการอ่ืน  
          ๓. นายธนเชษฐ  หนูนวล              หน.ศตม.ท่ี ๑๑.๓ สุราษฎรธาน ี                  ติดราชการอ่ืน 
          ๔. น.พ.อดิเกียรติ   เอ่ียมวรนิรันดร  ผอ.โรงพยาบาลสุราษฎรธานี                      ติดราชการอ่ืน 
          ๕. นายสุรดนัย   เนาวรุงโรจน        ผอ.โรงพยาบาลดอนสัก                            ติดราชการอ่ืน 
          ๖. นพ.ศราวุธ  เรืองสนาม             ผอ.โรงพยาบาลทาฉาง                             ติดราชการอ่ืน 
          ๗. นพ.กฤษนันท  เหลายัง            ผอ.โรงพยาบาลทาชนะ                             ติดราชการอ่ืน 
          ๘. พญ.สุภาวิดา  ตันทวีวงศ          ผอ.โรงพยาบาลวิภาวดี                              ติดราชการอ่ืน 
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          ๙. นพ.ดิเรก  วงศทอง                   ผอ.โรงพยาบาลพระแสง                            ติดราชการอ่ืน 
          ๑๐. นายอรรจนกร   สมเกียรติกุล     สาธารณสุขอําเภอทาฉาง                           ติดราชการอ่ืน 
          ๑๑. นางขนิษฐา  ธรรมรักษา           ตัวแทนหัวหนาฝายการพยาบาล                   ติดราชการอ่ืน 
          ๑๒. น.ส.วไลพรรณ  สกุลพงศ          หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข   ติดราชการอ่ืน 
          ๑๓. นายบรรเจิดศักดิ์  ไกรสุวรรณ    หัวหนากลุมงานนิติการ                               ติดราชการอ่ืน                                 

                    เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๕ น.   นายแพทยยงยศ ธรรมวุฒิ    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ 
เปนประธานในการประชุม  กลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

กอนวาระการประชุม 
นพ.กูศักดิ์ กูเกียรติกูล  เปนตัวแทน มอบแจกันดอกไมแสดงความยินดีกับ นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร ในโอกาส
รับตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.สุราษฎรธานี 
ผอ.รพ.เกาะพะงัน กลาววา จากท่ีรับมอบหมายจาก นพ.สสจ. หากอยูตําแหนง ผชช.ว.แลว ๓ ป ยังไมเปน 
นพ.สสจ. จะปรับเปลี่ยน เพ่ือรุนนองๆจะไดมีความกาวหนาตอไป เพ่ือเปนวัฒนธรรมท่ีดี ขอลงไปปฎิบัติงานท่ี  
รพ.เกาะพะงัน และขอแสดงความยินดีกับ นพ.จิรชาติ  เรืองวัชรินทร ท่ีไดมาเปน ผชช.ว.  
ผอ.รพ.บานนาเดิม  กลาววา ไดประชุมพิจารณาเห็นความเหมาะสม เพ่ือศักยภาพการนําองคกร ขอแสดง
ความยินดีกับ นพ.จิรชาติ  เรืองวัชรินทร  
ผอ.รพ.คีรีรัฐนิคม  กลาววา  จะตั้งใจทํา และเรียนรูรวมกัน ซ่ึงความสําเร็จในอดีตไมไดประกันความสําเร็จใน
อนาคต แตก็จะมุงม่ัน เรียนรู สรางผลงานใหดีท่ีสุด เพ่ือศักดิ์ศรีของ จ.สุราษฎรธานี  ขอบคุณพ่ีๆทุกคน 

ระเบียบวาระท่ี ๑   
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  กลาววา  
- ขณะนี้อยูระหวางการประกาศใช พรบ.กฎอัยการศึก ประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.)มี
ขอยกเวนหลายๆเรื่อง ฝากประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามดวย แจกเอกสารลาสุดใหทุกทานแลว ขอให
ติดตามสถานการณและถือปฏิบัติตามดวย 
- สวนการนิเทศงาน กระทรวงฯจะมานิเทศ จ.สุราษฎรธานี วันท่ี ๑-๔ ก.ค.๕๗ ฝากทีมนิเทศสรุปผลการนิเทศ 
เพ่ือเปนภาพรวมของจังหวัด 
- ทางทีมนิเทศ จะทํา template ดูเรื่องงานพัสดุ งานการเงินของ รพ.สต.ท่ีทางสสอ.เลือกไว๑รพ.สต. สสจ.จะ
สุมอีก๑รพ.สต.    ซ่ึงควรปฏิบัติตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
- ขอให สสอ.ชวยลงไปดูการบริหารการเงินและพัสดุ ใน รพ.สต.ท่ีเหลือ แลวชวยรายงานมา ภายใน ก.ย.๕๗ 
ถือเปนเรื่องเรงดวน เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการ 
- มอบนิติกรทํารางขอบเขต กําชับประเด็น ให สสอ. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ รพ.สต.ทุกแหง และใหรายงาน
มาภายในเดือน ก.ย.๕๗ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจงใหทราบภายในจังหวัด 
ประธาน  กลาววา  
- ผูวาราชการจังหวัดฯ เนนย้ําการปฎิบัติตามกฎหมายบานเมือง ในภาวะปกครองดวยกฎอัยการศึก 
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- พ้ืนท่ีใน อ.ดอนสัก, เมือง จะมีโครงการทางรถไฟจากดอนสักไปทานุน เชิญผูสนใจ เสนอความคิดเห็นวันท่ี 
๑๑ มิ.ย.๕๗ ท่ีโรงแรมวังใต 
- ตั้งแตวันท่ี ๑๓ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๕๗ แทนผลิตแก็ส JDAปด ๒๘ วัน พ้ืนท่ีภาคใต อ.จะนะ จ.สงขลาจะไมมีแก็ส
ในปมของภาคใต ไฟฟาจะดับในบางสวน  ทางผูวาราชการจังหวัดฯ ขอความรวมมือ ลดการใชไฟฟา สําหรับ 
สสจ.สวนสํานักงาน  งดใชเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ซ่ึงไฟฟาจะตกในชวงเวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น.และเวลา ๑๘.๓๐-๒๒.๓๐ น. ในสวน รพ.ท่ีไมเก่ียวกับผูปวยก็ใหงดใชไฟในชวงดังกลาว ขอแจงให
ทราบและปรับตัว 
- ๒ เม.ย.๕๘  ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมีพระชมมายุครบ ๖๐ พรรษา เพ่ือถวายพระเกียรติ
กําหนดงานไถชีวิตโคฯ ตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอรวมบุญ ๑ ตัว 
- การประชุมหัวหนาสวนจังหวัดฯ ครั้งหนา จะประชุมในเรือซีทรานเฟอรี่กลางทะเล ท่ีหมูเกาะอางทอง             
แจง นพ.ชาญชัย จันทรวรชัยกุล รวมประชุมดวย ยังไมกําหนดวัน 
- ประชาสัมพันธธนบัตร ๕๐๐ บาท ฉบับใหม แกปญหาการปลอม จะเริ่มออกใช ๑๒ พ.ค.๕๗  
- สําหรับงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ฝาก สสอ. ชวยพัฒนาหองสุขา ใน รร.ตชด. ๔ แหง          
ท่ี อ.พระแสง, ไชยา ,ทาชนะ และวิภาวดี  เพราะทางกรมอนามัยจะรณรงคทําหองสุขาใน รร.ตชด.ทุกแหง   
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมีพระชมมายุครบ ๖๐ พรรษา ซ่ึงควรทําใหผานเกณฑ HAS  มีความ
เพียงพอ ๔๐ คนตอท่ี แยกชาย/หญิง  โดยสะอาด ปลอดภัย มีเพียงพอ ถือเปนเรื่องสําคัญ 
สสอ.บานนาสาร  กลาววา ในสวน ร.ร.ราชประชานุเคราะห ก็นาจะพัฒนาไปดวยกัน 
นวก.ชํานาญการพิเศษ  กลาววา ท่ีประชุมความม่ันคง ยายสถานท่ีประชุมจากศาลากลางจังหวัดฯไปท่ีอาคาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี เปดการประชุมแลว แตมีฝนตก ไฟฟาดับกะทันหัน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  (ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗) 
ท่ีประชุมขอแกไข  รายงานการประชุม กวป. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ หนาท่ี ๘ บรรทัดท่ี ๑๘ ขอความท่ีวา 
ขอใหสงรายงานตาม ๔๓ แฟมใหเปนปจจุบัน ซ่ึงขอมูลตองสงถึง สนย.ภายใน ๕ วัน ขอแกไขเปน ขอใหสง
รายงานตาม ๔๓ แฟมใหเปนปจจุบัน ซ่ึงขอมูลตองสงถึง สนย.ภายใน ๕ วัน สําหรับจังหวัดสุราษฎรธานีขอมูล
ตองสงถึง สนย.ภายใน ๑๕ วัน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธาน  กลาววา ตามงบประมาณคา internet เบิกเพียง ๘.๘ % ซ่ึงตามขอตกลงจะเบิกใหหมด ภายใน ส.ค.
๕๗ ขอใหเรงรัดการเบิก เพราะเปนงบ ๓๐๐ ใชเบิกคาสาธารณูปโภค ท้ังคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท ฯ  
หัวหนางานการเงิน  กลาววา ใหวางฎีกามาเบิกท่ีสสจ. ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนและใหทาง สสอ.ของบของ
เครือขายป ๕๘ มาดวย ขอใหตั้งงบมากกวาป ๕๗ 
ประธาน  กลาววา  
- สําหรับงบดําเนินงาน ฝายท่ีใชงบ non uc ตองเรงดําเนินงานใหเสร็จกอนสิ้นเดือน มิ.ย.๕๗ 
- ในสวนเงินคาตอบแทน ฉบับท่ี๘ เงินโอนไป รพ.แลว 
- เงิน PP-A จะโอนใหหมดในอาทิตยหนา ใหทําเปนกรอบมาวาใช PP-A ในเครือขายอยางไร  ให นพ.สสจ.
อนุมัติกรอบ เขียนโครงการให ผอ.รพ.อนุมัติ ดําเนินการไดเลย อํานาจอนุมัติอยูในสวนของรพ. ตรวจสอบกัน  
- เงิน Fixcost ใหเครือขายกระจายให รพ.สต.ไปเลยอยางนอย ๖ เดือน 



๕ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอจากหนวยงาน/ศูนยวิชาการตางๆ/รพ.ศูนย/รพ.ท่ัวไป 
๔.๑ service plan สาขาตา จ.สุราษฎรธาน ี โดย นพ.บรรยง  ชินกุลกิจนิวัฒน  หัวหนากลุมงานจักษุ
วิทยา รพ.สุราษฎรธานี    
นพ.บรรยง   กลาววา โครงการสํารวจและรักษาโรคตาตอกระจก จ.สุราษฎรธานี ป ๕๗    จากการสํารวจ
ภาวะตาบอด โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากภาวะตอกระจก ซ่ึงเปนโรคท่ีสามารถรักษาไดโดยการผาตัดลอกตอ
กระจกและใสเลนสแกวตาเทียม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนใหดีข้ึน โดยเพ่ิมระดับสายตาหรือ
การมองเห็น ซ่ึงไดคัดกรองผูปวยตั้งแตเดือน เม.ย.-พ.ค.๕๗ 
ประธาน  กลาววา  ขอบคุณ นพ.บรรยง  ชินกุลกิจนิวัฒน   

๔.๒ โครงการเสริมสมรรถนะบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระดับอําเภอ (DHML) 

ผอ.รพ.เคียนซา  กลาววา  สําหรับองคประกอบ DHS ใหมีการเรียนรูในเครือขาย ความสัมพันธกับภาค
เครือขาย การพัฒนาDHS ตองมีความเขาใจคนท่ีทํางาน เนนการใชงานจริงในพ้ืนท่ี มีตัวแทน ๕-๖ คน เปน
ตัวแทนทีมนําระดับอําเภอ เปาหมายเพ่ือพัฒนาทีมเขาใจแนวคิดการทํางาน ท้ัง PCA-DHS-Service Plan โดย
มีเปาหมายDHS เพ่ือชุมชนเขมแข็ง และเปนตัวชี้วัดระดับเขต โดยกําหนดใหมีDHSคุณภาพมากกวา ๕๐%   
ทําโดยคัดสรรตัวแทนท่ีสนใจเลือกมา๑ ประเด็น เพ่ือทําความเขาใจคนทํางาน จัดการเชิงระบบ ประเมินผล 
สามารถสอบถามขอสงสัย  นพ.ชาญชัย (รพ.เกาะสมุย), นพ.เอกชัย (รพ.กาญจนดิษฐ) , นพ.พิชิต (รพ.เคียนซา) 

๔.๓ ผลงานแพทยแผนไทยดีเดน ระดับภาค 
สสอ.เมือง  กลาววา กลุม สสอ.มอบหมายใหนําเสนอผลงานแพทยแผนไทย ของ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
ตัวแทน รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ  กลาววา ตามวิสัยทัศนสุราษฎรธานีเปนศูนยกลางการสงเสริมการใช
สมุนไพรครบวงจร และเปนเลิศดานการบริการแพทยแผนไทยภายในป ๒๕๕๙  โดยใหความรูการใชสมุนไพร
คลินิกโรคเรื้อรังเดือนละ ๑ ครั้ง นวัตกรรมเดนโครงการหมูบานสุขภาพดีวิถีพุทธ โดยมี๕องคกรหลัก “บวรสอ” 
ไดแก บาน/ชุมชน วัด โรงเรียน สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็ง ยั่งยืนและ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ๖ โรค ไดแก DM HT หัวใจและหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง โดยนําหลัก
พุทธธรรมมาใช เชน สวดมนต ทําสมาธิ กิจวัตรตามนาฬิกาชีวิต และใชยาสมุนไพร  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
๕.๑ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 
ผอ.รพ.คีรีรัฐนิคม  กลาววา PCA เปนมาตรฐานการรับรองสถานบริการและเครือขาย  DHSรับรองมาตรฐาน
ระดับอําเภอ จะบูรณาการรวมกันในเชิงระบบ เนนการมีสวนรวมและเต็มใจของทุกคน  
หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ  กลาววา รพ.ท่ียังไมสง ไดแก รพ.วิภาวดี จะอยูข้ันศูนย , รพ.เคียนซา ไมผานตอง
ปรับทําใหม ,รพ.พนม และ รพ.ทาฉาง ผานนัดวันAccreditation  ,รพ.ตาขุน สงกรรมการไมทัน ,รพ.ไชยา นัด
วันAccreditation พรอมกับ รพ.พระแสง ในวันท่ี๑๗-๑๘ ก.ค.๕๗ ,รพ.บานนาเดิม นัดpresurvey 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๒ สถานการณโรคไขเลือดออก ป ๒๕๕๗  
ตามเอกสารหนา ๑๕-๒๘ 



๖ 
 

ประธาน  กลาววา ตอนนี้กรณีมีโรคDHFใหควบคุมยุงตัวแกใหรวดเร็ว ในรพ.รายท่ีสงสัยใหจายเจลทากันยุง 
ปองกันยุงกัดแลวแพรไปสูคนอ่ืน ใหแจง สสอ. นําทีมออกพ้ืนท่ีเกิดโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
รพ.เกาะพะงัน  กลาววา ขณะนี้พบผูปวย DHF เยอะมาก สวนใหญพบในคนตางชาติ 
ประธาน  กลาววา วางแผนรวมกับ ศตม. รณรงคในชุมชน ทําใหมากท่ีสุด รวมกับ ศตม.ทําการควบคุมโรค 
ตัวแทนงานควบคุมโรคติดตอ  กลาววา ยาโอซินทามิเลีย มาสํารองไวแลว ๔๐๐ โดส 
ประธาน  กลาววา  เนนการดูวันหมดอายุของยา ใหแลกยากอนวันหมดอายุอยางนอย ๖ เดือน 
รพ.พนม  กลาววา ตอนนี้มีเชื้อมาลาเรียระบาด ท่ี หมูท่ี๗ ต.คลองศก เลนน้ําตกตองระมัดระวังใหมาก  
รพ.บานตาขุน  กลาววา หากปวยตอง admit ใหทานยาครบโดส ถึงจะกลับบานได 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๓ สถานการณโรคไขหวัดใหญ ป ๒๕๕๗ 

ตามเอกสารหนา ๒๙-๓๐  
๕.๔ สถานการณโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังท่ีมีอัตราปวยสูง ๑๐ อันดับแรก จ.สุราษฎรธานี ประจําเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ตามเอกสารหนา ๓๑-๓๔   
๕.๕ รายงานผลตรวจจับการระบาดโรคติดตอท่ีสําคัญ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ตามเอกสารหนา ๓๕-๓๖ 
๕.๖ รายงานความทันเวลาการสงบัตรรายงาน ๕๐๖ 
ตามเอกสารหนา ๓๗ 
๕.๗ สรุปผลการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง จากฐานขอมูล ๔๓ แฟม 
ตามเอกสารหนา ๓๘ 

๕.๘ สรุปผลการตรวจคัดกรองเบาหวาน จากฐานขอมูล ๔๓ แฟม 
หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ  กลาววา ตามเอกสารหนา ๓๘-๓๙ มีอําเภอท่ีทําไดคอนขางต่ํา ๔ อําเภอ 
โดยมีเขต รพ.และ pcu โดยเฉพาะ อ.เมือง 
ประธาน  กลาววา  ฝาก สสอ.ย้ําในสวน พ้ืนท่ีเขต รพ.ดวย เพราะเขตเทศบาลทําไดยาก 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๙ โครงการรณรงคสงเสริมไอคิวเด็กไทย ดวยเกลือเสริมไอโอดีน 
หัวหนางานกลุมงานสงเสริมฯ  กลาววา  วันท่ี ๒๕ มิ.ย. เปนวันไอโอดีนแหงชาติ รณรงคใชเกลือเสริมไอโอดีน
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมีพระชมมายุครบ ๖๐ พรรษา ครบ ๑๐๐ % ในป ๕๘ 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ     

๕.๑๐ สรุปผลการตรวจคัดกรองภาวะเส่ียงตอการขาดสารไอโอดีน 
ตามเอกสารหนา ๔๑ 
๕.๑๑ สรุปผลการตรวจระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ ป ๒๕๕๖ 
หัวหนางานกลุมงานสงเสริมฯ  กลาววา หญิงตั้งครรภในภาวะขาดสารไอโอดีนอยูในเกณฑเปาหมาย        
รอยละ ๙๐  ขอใหอําเภอสรุปผลสงกลับมาภายในวันท่ี ๑๐ มิย.๕๗  
มติท่ีประชุม   รับทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไมมี 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องนําเสนอจากหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๗.๑ กลุมการพยาบาล 
ตามเอกสารหนา ๔๓-๔๕ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

๗.๒ กลุมสาธารณสุขอําเภอ   
สสอ.บานนาสาร  กลาววา  ตามเอกสารหนา ๔๖-๔๗ 
- แนวทางการเบิกจายงบ PPA กรณีโอนเงินไวท่ี รพ.แมขาย 
- การจัดสรรเงินคาตอบแทน ฉบับท่ี ๘ ในสวนของขาราชการ ใน รพ.สต. 
- คาสาธารณูปโภคการสื่อสาร เบิกคาไฟฟามาดวย เนน รพ.สต. 
- โรงเรียนท่ีผานเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ท่ี อ.พุนพิน ,กาญจนดิษฐ ,เกาะสมุย 
- การจัดทีมงานพัฒนา รพ.สต.คลองสระ และ สสอ.บานตาขุน 
- เสนอปญหาการสอบถามการเบิกจายเงินภาครัฐ (egp) ขอผูรับผิดชอบโดยตรงท่ีสามารถใหคําแนะนําได 
พรอมชองทางการสื่อสาร 
- เสนอการบูรณาการการบริหารการประชุมระดับจังหวัด จากการท่ีมีประชุมบอยครั้ง หากมีงบประมาณมาก
ใหกันจายเปนคาพาหนะของผูเขารวมประชุมในลักษณะผูจัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด แทนตนสังกัด 
กรณีท่ีกลุมเขารวมเปนบุคลากรบน สสอ.    
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๗.๓ กลุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ผอ.รพ.สต.บางสวรรค  กลาววา  ตามเอกสารหนา ๔๘-๔๙ ไมใชเพราะยังไมผานการตรวจสอบ ใชเอกสารท่ี
แนบมา 
- การดําเนินงาน PCA รพ.สต.ในสวนแรก ไมผานเลย เปนภาระหนักใจ ขอใหผูรับผิดชอบชี้แจงกอนลงไป
ดําเนินการ 
- การประกวด สสอ.ดีเดน มีทีมงานเขาชวยกันพัฒนา 
- การจัดประชุมและอบรมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี มีคอนขางบอย มีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี รพ.สต. ในการใหบริการประชาชน และดําเนินการตามตัวชี้วัดดวย 
- การจัดอบรมหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  เดือน มิ.ย.๕๗ สวนกลางจัด  ขอใหเจาหนาท่ีพัสดุ ของ รพ.สต.เขารวม
ฟงดวย ฝากจังหวัดชวยดูแลในสวนนี้ดวย 
ประธาน  กลาววา  คงตองตรวจสอบถึงท่ีประชุมจํากัดเรื่องจํานวนผูเขาประชุม 
หน.งานพัฒนาคุณภาพฯ  กลาววา  จากท่ีรับเรื่องท่ีผานมา ยังขาดองคความรู การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือไปสูมาตรฐาน โดยเลือก รพ.สต.ท่ีนาจะเปน ศูนยเรียนรูและเขาสูการพัฒนา  ไมใชการประเมิน และจะมี
การติดตาม ป ๕๗ คาดหวังวา จะเขาสูระดับคุณภาพ 
ประธาน  กลาววา  นาจะดีท่ีคัดมาเพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และจะทําไดดี  เพราะมีขอบเขต ขอจํากัดไม
เหมือนกัน การเรียนรู ก็จะหลากหลาย 



๘ 
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ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไมมี 
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ปดการประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น. 
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