
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓ 
                        วันพฤหัสบดีท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

        ณ  หองทิวลิป ๑  โรงแรมนิภาการเดน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎรธาน ี
……………………………………………………………………. 

รายชื่อคณะกรรมการฯ ท่ีเขาประชุม  
๑. นายกูศักดิ์  กูเกียรติกูล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
๒. นายประสทิธิ ์  ฤทธิเดช แทน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานบริหารสาธารณสุข) 
๓. นางสินีลักษณ  จิรสัตยสุนทร   ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี

๔. นางพวงแกว  บัวเพชร  แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี   
๕. นายธันวา  สุขทองเสง  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 
๖. น.ส.อาภรณ สุวรรณเจษฎาเลิศ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย 
๗. นางฉราวดี  สมภักดี  แทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑๑ สุราษฎรธาน ี
๘. นายสุวิชา  ศฤงคารพูนเพ่ิม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี
๙. นายคํารพ  เดชรัตนวิไชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย  
๑๐. นางสุภาวดี  โรจนเมฆา แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนสัก    
๑๑. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผูอํานวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน  
๑๒. นายศราวุธ เรืองสนาม ผูอํานวยการโรงพยาบาลไชยาและ รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลวิภาวด ี

๑๓. นายสําเนียง  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุนพิน 
๑๔. นายจิตติกร  ผลแกว  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนม     
๑๕. นายเอกพล  พิศาล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานตาขุน      
๑๖. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนาเดิม 
๑๗. นายดิเรก  วงศทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระแสง 
๑๘. นายพิชิต  สุขสบาย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนาสาร 
๑๙. นายปรีชา  สุมาลัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  
๒๐. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
๒๑. นายอรรจนกร  สมเกียรติกุล สาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี
๒๒. นายเชิด  ทองสุข  สาธารณสุขอําเภอกาญจนดิษฐ 
๒๓. นายไตรรัตน  ขุนหลัด สาธารณสุขอําเภอดอนสัก 
๒๔. นายอภิเดช  พรหมคุม สาธารณสุขอําเภอเกาะสมุย  
๒๕. นายสันติ  บุญชวย  รก.สาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน  
๒๖. นายสมโชค   พูลสุข  สาธารณสุขอําเภอพุนพิน      
๒๗. นายบุญธรรม  ม่ิงแกว สาธารณสุขอําเภอไชยา  
๒๘. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอําเภอทาชนะ 
๒๙. นายอุดม   บํารุงรักษ  สาธารณสุขอําเภอทาฉาง 

           ๓๐. นายอภิวัฒน  ประชุมรัตน สาธารณสุขอําเภอบานนาสาร   
           ๓๑. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอําเภอพระแสง     

 ๒/๓๒. นายบรรเจิด... 



๒ 

 

          ๓๒. นายบรรเจิด  อินทรคง สาธารณสุขอําเภอเวียงสระ 
๓๓. นายพิสิฐ  แปนหอม  สาธารณสุขอําเภอชัยบุรี 
๓๔. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอําเภอบานนาเดิม  
๓๕. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอําเภอพนม   

          ๓๖. นายฉลาด  ศรีรักษา  สาธารณสุขอําเภอเคียนซา 
          ๓๗. นายสัมพันธ  กลิ่นนาค  สาธารณสุขอําเภอคีรีรัฐนิคม   
          ๓๘. นายเมธา  หมานพัฒน  สาธารณสุขอําเภอบานตาขุน 
          ๓๙. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอําเภอวิภาวดี  

๔๐. นายพิเชษฐ  เพชรตุน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป    
๔๑. นายศรุตยา  สุทธิรักษ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๔๒. นางวราภา  จันทรเอียด หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๔๓. นายสุภาพ  เหลาพราหมณ แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
๔๔. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ หัวหนากลุมงานนิติการ 
๔๕. นางอังคณา  ศรนีามวงศ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

          ๔๖. นายสามารถ  รูปสมดี แทน หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
          ๔๗. นางสาวสุวดี  แสงขํา หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

๔๘. นางสาวธนิษฐา ลักษิตานนท หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข     
๔๙. นายญาณวุธ  สิงหทอง หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
๕๐. นายสัมพันธ  นาคบํารุง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  
๕๑. นางสาววรรณดี ศุภวงศานนท หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๕๒. นายสุขกมล  สุขสวางโรจน หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาวนพวรรณ  พงศโสภา นายแพทยเชี่ยวชาญ (กุมารแพทย)  รพ.สุราษฎรธานี 
๒. นายวินัย  อินทรชนะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สสอ.บานตาขุน 
๓. นางสุภาพร  เตชวันโต  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ        สสจ.สุราษฎรธาน ี
๔. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   สสจ.สุราษฎรธาน ี

คณะกรรมการฯ ท่ีไมมาประชุม 
๑. นายมนู  ศุกลสกุล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี       ติดราชการอ่ืน 
๒. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ รก.นพ.เชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) และ ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ ติดราชการอืน่ 

๓. นางอรณัส  ยวงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) ติดราชการอืน่ 

๔. พ.อ.ณัฏฐพฤทธ ชัลชัยวรกฤศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายวิภาวดีรังสิต         ติดราชการอ่ืน  
๕. นายวีราษฎร  สวุรรณ  หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๑๑.๓ สฎ  ติดราชการอ่ืน 

๖. นายกฤตภิษัช  ไมทองงาม ผูอํานวยการโรงพยาบาลเกาะเตา        ติดราชการอ่ืน      
 ๗. นายจักราวุธ  เผือกคง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาฉาง        ติดราชการอ่ืน 

๘. นายกฤษนันท  เหลายัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชนะ         ติดราชการอ่ืน 
๙. นางสาวเยาวดี  โพกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม         ติดราชการอ่ืน 
๑๐. นายศุภัช  จันทรถมยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลเคียนซา        ติดราชการอ่ืน 
 

๓/เริ่มประชุม... 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๔ น. นายกูศักดิ์ กูเกียรติกูล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
คนท่ี ๑ เปนประธานในการประชุมกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

กอนการประชุม 
           ประธานมอบประกาศนียบัตรการบริหารการบริการแพทยแผนไทยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก                 
           ตามท่ีกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงเนนจะพัฒนาการบริการแพทยแผนไทย
ใหเกิดความยั่งยืน โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญในการบรหิารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีการ
วิเคราะหความคุมทุน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบันทึกรายรับรายจายการบริการแพทยแผนไทย และนําขอมูลไป
วิเคราะหความคุมทุน เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณการบริการแพทยแผน
ไทย และไดทําการรวบรวมผลการวิเคราะหความคุมทุนการใหบริการแพทยแผนไทย ประจําป ๒๕๖๒ ซ่ึงมี
หนวยบริการสาธารณสุขสนับสนุนการบรหิารจัดการบริการแพทยแผนไทยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก 
๑. ประเภทโรงพยาบาล : 
   รางวัลชนะเลิศ       โรงพยาบาลเกาะสมุย 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        โรงพยาบาลพระแสง 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒        โรงพยาบาลบานตาขุน 
๒. ประเภทโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล : 
   รางวัลชนะเลิศ       รพ.สต.บานเชี่ยวหลาน-ไกรสร  อ.บานตาขุน 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        รพ.สต.เขาพัง  อ.บานตาขุน 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒        รพ.สต.บางสวรรค  อ.พระแสง 
๓. ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ : 
   รางวัลชนะเลิศ       สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานตาขุน 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชัยบุรี 
ประธาน 

ขอขอบคุณผูบริหารและผูปฏิบัติท่ีสนับสนนุการแพทยแผนไทย 
มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 

๑. งานแพทยแผนไทยจังหวัดสุราษฎรธานี โดยคุณสุขกมล สุขสวางโรจน ไดรับรางวัลผูปฏิบัติงานดาน
แพทยแผนไทยดีเดนระดับกระทรวง ซ่ึงมีผูไดรับรางวัล จํานวน ๒ ทาน 

๒. ผลการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๓ จ.สุราษฎรธานี สามารถสรางผลงานได
หลายสาขา เกิดจากความรวมมือจากท้ังผูบริหาร หัวหนากลุมงาน และผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดรางวัล อสม.ดีเดน
ระดับชาติ ๕ สาขา ไดแก ๑) สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  ๒) สาขาทันตสุขภาพ  ๓) สาขาสงเสริม
สุขภาพ  ๔) สาขาสุขภาพจิตชุมชน   ๕) สาขาการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 

๓. งบประมาณป ๖๓ กําลังไดรับจัดสรร ขอฝากติดตามเรงรัดดําเนินการท้ังงบลงทุนและงบคาเสื่อม 
๔. สําหรับโรคติดเชื้อ Covid-19 จังหวัดไดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัด และจากขอ 
 

๔/สั่งการ... 



๔ 
 

สั่งการสํานักนายกรัฐมนตรีมีมาตรการท่ีสําคัญ คือ ขอความรวมมือใหเลื่อนการจัดประชุม หรือการรวมพลคน
จํานวนมาก และสําหรับการจัดฟูลมูลปารตี้ ในวันท่ี ๘ มี.ค.๖๓ ของดการจัดกิจกรรมจนกวาสถานการณ
คลี่คลาย และขอความรวมมือผูบริหาร ผูปฏิบัติในการจัดงานวัน อสม. อาจจะตองเลื่อนไป เปนสวนท่ีสําคัญ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจงใหทราบภายในจงัหวัด 
ประธาน 
           สรุปจากท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดฯ ในจังหวัดสุราษฎรธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธาน ีดังนี้ 

1. การมอบเกียรติบัตรใหแกนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยาท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
โครงการ Enjoy Science : Young Maker Contest 4 ในหัวขอ “Social Innovations : นวัตกรรมเพ่ือสังคม
ท่ียั่งยืนและไดไปทัศนศึกษา Maker Faire ระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๒. แนะนําหัวหนาสวนราชการฯ ท่ียายมาดํารงตําแหนงใหมท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๑ ราย  
ไดแก  นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน 
สุราษฎรธานี ยายมาจาก ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานตรัง ตั้งแต
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 
            ๓. การจัดงานแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร แลธรรมชาติเขาทาเพชร ประจําป 2563  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓) เม่ือวันศุกรท่ี ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓               
                       ณ  หองทิวลิป ๑ โรงแรมนิภาการเดน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ประธาน 
  หากรายงานมีสวนใดท่ีตองแกไข ท่ีไมถูกตอง ไมตรงกับท่ีประชุม สามารถแจงแกไข เพ่ิมเติมได 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
- ผลการดําเนินการเบิกจายงบลงทุน (งบคาเส่ือม) ปงบประมาณ ๒๕๖๒   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

การดําเนินงานงบคาเสื่อมป ๒๕๖๒ ขอมูล ณ วันท่ี ๒ มี.ค.๖๓ มีรายการท่ียังดําเนินการลาชา ดังนี ้
๑. รายการปรับปรุงอาคารผูปวยใน ของ รพ.บานตาขุน อยูข้ันตอนท่ี ๑๒ อยูระหวางเสนอเอกสาร

สัญญาใหฝายพัสดุตรวจสอบ เสนอเม่ือวันท่ี ๒๘ ก.พ.๖๓ 
๒. รายการปรับปรุงอาคารผูปวยนอก ของ รพ.ทาฉาง อยูข้ันตอนท่ี ๑๒ อยูระหวางเวนระยะอุทธรณ 
๓. รายการปรับปรุงตอเติมหองจายยา ของ รพ.ทาชนะ ไดเผยแพรประกาศและอยูระหวางรอเสนอ

พิจารณาเสนอราคา วันท่ี ๑๒ มี.ค.๖๓ พัฒนาจากข้ันตอนท่ี ๒ เปนข้ันตอนท่ี ๕ 
๔. รายการเครื่องตรวจตาสวนหนาพรอมระบบเก็บภาพดิจิตอล ของ รพ.สุราษฎรธานี จากข้ันตอนท่ี 

๓ มาอยูข้ันท่ี ๔ อยูระหวางจัดทํารายงานขอซ้ือและรางประกาศประกวดราคาซ้ือ 
๕. รายการปรับปรุงอาคารผูปวยในชาย-หญิง ของ รพ.กาญจนดิษฐ พัฒนาจากข้ันตอนท่ี ๓ ไปสู

ข้ันตอนท่ี ๔ เผยแพรประกาศฯ 
๖. รายการปรับปรุงอาคารกายภาพบําบัดและแพทยแผนไทย ของ รพ.ดอนสัก ยังอยูข้ันตอนท่ี ๑๒  
 

๕/สรปุผล... 



๕ 
 

สรุปผลการดําเนินงานในสวนของครุภณัฑ ๑๓๗ รายการ อยูข้ันตอนท่ี ๔ จัดทํารายงานขอซ้ือ จํานวน 
๑ รายการ อยูข้ันตอนท่ี ๑๓ รอลงนามในสัญญา จํานวน ๑๑ รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๒๕ 
รายการ  สวนของสิ่งกอสราง จํานวน ๔๖ รายการ อยูข้ันตอนท่ี ๕  เผยแพรประกาศฯ จํานวน ๑ รายการ อยู
ข้ันตอนท่ี ๑๒ เวนระยะอุทธรณ จํานวน ๒ รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๔๓ รายการ 
ประธาน 
 ขอใหดําเนินการใหไดลงนามในสัญญา ภายใน ๖ เดือน มิฉะนั้นอาจจะตองสงเงินคืนกลับ สปสช. 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอจากผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนยวิชาการตางๆ/ 
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
๔.๑ ผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 

๑. มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จะลงเยี่ยมสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ บานควนยูง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี เพ่ือตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานไดรับทราบ
ปญหา วางแผนงาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพ นําโดย นพ.ไพจิตร  วราชิต  รวมคณะตรวจเยี่ยม ๑๘ ทาน   

๒. วันท่ี ๒๖-๒๗ มี.ค.๖๓ การจัดงานแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร แลธรรมชาติเขาทาเพชร ครั้งท่ี 
๑๑ ประจาํป ๒๕๖๓  วันท่ี ๒๖ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมโภชผาหมพระธาตุ ท่ีศาลหลักเมืองสุราษฎรธานี  
หนวยปฐมพยาบาล รพ.สุราษฎรธานี    วันท่ี ๒๗ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุมประชาชนแตละอําเภอรวมตัว
บริเวณศาลหลักเมืองฯ เวลา ๑๔.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแหผาหมพระธาตุออกจากบริเวณศาลหลักเมือง ผาน
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  ผานสี่แยกการุณราษฎร  หางแม็กโคร ไปเขาทาเพชร 
ประธาน 

๑. จากนโยบายคณะรัฐมนตรี ในการงดการรวมคน ซ่ึงทางผูวาราชการจังหวัดฯ กําลังพิจารณา 
๒. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจติดตามงานพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  ขอใหลด

จํานวนผูมารวมกิจกรรม 
มติท่ีประชุม   รบัทราบ     

๔.๒ ศูนยวิชาการตางๆ 
ตัวแทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑๑ สุราษฎรธาน ี

๑. ขอสั่งการสําหรับขอมูลจังหวัดท่ีมีความพรอมการตรวจ Test โรคติดเชื้อ Covid-19 ในเขต
รับผิดชอบของศูนยฯ เขต ๑๑ บุคลากรมีความพรอม แตยังขาดเครื่องมือบางประเภทของแตละจังหวัด ซ่ึงจะ
นําเรียนผูตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี ๑๑ 

๒. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑๑ จะเปดรับตรวจ ตรวจ Test โรคติดเชื้อ Covid-19  ใน ๓ ชวง 
เวลา คือ เวลา ๑๐.๐๐ , ๑๓.๐๐ และ ๑๖.๓๐ น. และสามารถ on call ได ๒๔ ชั่วโมง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 

บางคนมีอาการไข ไอชัดเจน  ซ่ึงการตรวจใหชัดเจนตองผานข้ันตอนหลายข้ันตอนในการยืนยันผูปวย 
ท่ีสงสัย ซ่ึงจะเนนกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง หากตรวจไมชัดเจนเกรงจะมีผูปวยรายใหม
หรือผูสัมผัสโรคเพ่ิมข้ึน 
ประธาน 

หากพบขอสงสัยขอใหโทรศัพทหรือประสานงานมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ กอน ตรวจสอบ 
 

๖/ตามหลัก... 



๖ 
 

ตามหลักเกณฑการตรวจ หากไมชัดเจนทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะประสานทางสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี ๑๑ และกรมควบคุมโรค  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนม 

สถานการณโรคติดเชื้อ Covid-19 จะตองมีการเตรียมความชัดเจนภายใตความเปราะบางของ
ทรัพยากร  การใหบริการท้ังอุปกรณการปองกันตนเอง เครื่องมือดานการแพทย ซ่ึงแนวโนมการติดเชื้อจะมี 
เพ่ิมข้ึน จะพบวามีตั้งแตไมมีอาการถึงข้ันอาการรุนแรง และความสามารถในการติดเชื้อสูงมาก บุคลากรทาง
การแพทยท่ีสัมผัสและดูแลผูปวยเสี่ยงตอการติดเชื้อซ่ึงมีผลกระทบในปจจุบัน  และในปจจุบันหนากากอนามัย
หาซ้ือไมได หรือมีราคาสูง จะตองมีการวางแผนการจัดการท่ีรัดกุม ท้ังกระบวนการรักษา อัตรากําลังใหสามารถ
รองรับกับสถานการณและหากมีเหตุการณรายแรงในอนาคต 
ประธาน 

สําหรับอุปกรณการปองกันโรคฯ ไดดําเนินการสํารวจและวางมาตรการไวพรอมแลว ฝากใหติดตาม
สถานการณ ระบบการสื่อสาร ตองเฝาระวังตอเนื่อง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานตาขุน 

การเตรียมการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง มีหองรักษาพยาบาลเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสุราษฎรธานี 

หากมีผูปวยท่ีสงสัยปวยฯ ทีมสอบสวนโรคลงพ้ืนท่ีใหเร็ว และติดตามผูปวยอีก ๑๔ วัน  ถาคิดวาใช
ตองรีบสงตรวจเพ่ือลดไมใหมีการระบาด 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 

พ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุยเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง เพราะมีสนามบินนานาชาติ  เรือสําราญ  ทีมทํางานตองทํางาน
อยางเขมขน 
ประธาน 

ทีม SAT การสื่อสารตองสื่อสารใหพ้ืนท่ีไดรับทราบทุกพ้ืนท่ี ทาง EOC จังหวัด และ EOC เขต ไดวาง
มาตรการตางๆ ไว จะตองปฏิบัติตามนิยาม PUI เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฝากใหติดตามและให
ความสําคัญ 
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 

สําหรับหนากากอนามัยไดดําเนินการสํารวจอัตราการใชความตองการ ปริมาณคงเหลือ สงไปกระทรวง 
ซ่ึงสวนท่ีรับมา ๕๐ กลอง ไดจายกระจายในสวนท่ีมีคงเหลือนอยเปนลําดับแรก 
ประธาน 

หนากากอนามัยกําลังขาดตลาด ตองชวยกันจัดทํากันเอง หากเปนบุคลากรทางการแพทยดูแลผูปวยใช 
surgical mask  ขอมูลการใชหนากากอนามัยขอใหรายงานทุกวันศุกร 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนาเดิม 

๑. แนวทางการดูแลผูปวยท่ีติดยาเสพติด เกิดอาการคลุมคลั่ง การรักษาท่ีเหมาะสมไดอยางไร 
๒. หากทาง รพ.สวนสราญรมย มีการพัฒนา กําหนดแนวทางกรณีมีผูปวยท่ีสง รพ.สวนสราญรมย ทาง 

รพ.สุราษฎรธานีจะประสานกับทาง รพ.สวนสราญรมยโดยตรงไดอยางไร 
ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสุราษฎรธานี 

สําหรับกรณีผูปวยจิตเวช จะเปนผูปวยท่ัวไปซ่ึงไมมีปญหาทางกายและเปนผูปวยท่ีตองไดรับการดูแล
อยางใกลชิด สวนผูปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากยาเสพติด สวนใหญสถาบันธัญญารักษ  กรมการแพทย จะดูแลซ่ึงจะมี
หนวยบริการในภาคใต ไดแก  รพ.ธัญญารักษสงขลา  รพ.ธัญญารักษปตตานี  สวน รพ.สวนสราญรมย ของกรม
สุขภาพจิต จะดูแลผูปวยจิตเวชเปนหลัก  จะไดประสานกับสวนท่ีเก่ียวของหาแนวทางปฏิบัติ 

๗/ประธาน... 



๗ 
 

ประธาน 
ประสานงานรวมกัน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน 
- ระบบสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลตนทางถึงหอทารกแรกเกิดวิกฤติ (NICU) โดยตรง (Super Fast track)  
โดย แพทยหญิงนพวรรณ พงศโสภา   นายแพทยเช่ียวชาญ    โรงพยาบาลสุราษฎรธานี (กุมารแพทย) 
ผูนําเสนอจากโรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี

สรุปการสงตอทารกแรกเกิด จากโรงพยาบาลชุมชนเขาสูโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ในกรณีทารกท่ีมี
อาการวิกฤต ซ่ึงสรุปจากการประชุม ๓ ครั้ง ไดขอสรุปเปน Super fast track ในการนําสงทารกจาก รพช.ท่ีมี
ปญหาวิกฤตใสทอชวยหายใจ เขาสู NICU หรือ หอผูปวยวิกฤติไดโดยตรง โดยไมตองผานหองฉุกเฉิน           
รพ.สุราษฎรธานี เพ่ือลดข้ันตอนการรอคอยในหอผูปวยฉุกเฉิน สวนใหญการรอตรวจตองใชเวลา ๓๐-๔๕ นาที 
ทําใหพยาบาลจาก รพ.ตนทางเสียเวลาเพ่ิมข้ึนในการรอคอยกอนสงทารกถึงหอผูปวย NICU 

เพ่ือลดข้ึนตอน โดยข้ันตอนเริ่มตั้งแตโรงพยาบาลชุมชน โทรสงตอผานระบบศูนยสงตอของ             
รพ.สุราษฎรธานี เม่ือทาง ศูนยสงตอ รพ.สุราษฎรธานี รับทราบ ทางกุมารแพทย รพ.สุราษฎรธานี จะไดขอสรุป
อาการของผูปวย  จากนั้นศูนยสงตอ รพ.สุราษฎรธานีจะประสานงานภายในโรงพยาบาลในตําแหนงตางๆ ท้ังหอ
ผูปวย NICU  หองบัตร  ศูนยเปล ER เพ่ือเตรียมรอรับผูปวย โดย  ๑) ประสานหอผูปวย NICU เพ่ือเตรียม
อุปกรณ ๒) แจงหองบัตรเพ่ือทําบัตรลวงหนาท่ีไดรับการทําบัตรพรอมชุด Admit ไวลวงหนา และเตรียมไวท่ีเวร
เปล โดยท่ี รพช.จะตองสงขอมูลตามกรอบสีชมพู คือ ชื่อ-สกุล วันเดือนปเกิด ชื่อบิดา ชื่อมารดา ท่ีอยูปจจุบัน 
เบอรโทรศัพทหรือขอมูลท่ีหาได ณ เวลานั้นวันท่ีพบ ซ่ึงหองบัตร รพ.สุราษฎรธานี จะดําเนินการตอเนื่องใหเอง
และสงขอมูลเทาท่ีหาได แรงงานตางดาวแจงชื่อนายจาง เบอรโทรศัพทของนายจาง โดยระบบการสงตอจะตั้ง
เปนกลุมไลน   ๓) แจงศูนยเวรเปลท่ี ER และแจง ER กรณีมีทารกท่ีตองนําสงโดยใชตูอบ Incubator ในกรณีท่ี
ทารกมีน้ําหนักตัว < ๒,๐๐๐ กรัม จากนั้นเม่ือรถสงตอ เดินทางมาตามเสนทางท่ีสงไป รพ.สุราษฎรธานี ผานถึง
จุดท่ีเปนจุดประสานงาน (จุดแยกเขาศรวีิชัย แยกบางใหญ แยกวัดมะปริง) ใหพยาบาลท่ีอยูในรถสงตอโทรศัพท
แจงประสาน หอผูปวย NICU แจงอาการของผูปวยไดโดยตรง หรือหากมีความจําเปนตองแวะหองฉุกเฉิน เพ่ือ 
กูชีพหรือชวยเหลือเปนกรณีเรงดวน แตหากกรณีท่ีอาการคงท่ีสามารถเขาหอผูปวย NICU เม่ือรถสงตอถึงหอง
ฉุกเฉินจะกําหนดใหมีแผนปายท่ีไดแจกใหทุก รพช. ทางเวรเปลจะรีบชวยเหลือทันที พรอมรถตูอบกรณีทารกท่ีมี
น้ําหนัก < ๒,๐๐๐ กรัม และนําสงหอผูปวย NICU  แตหากทารกมีอาการหนัก ภาวะทอชวยหายใจเลื่อนหลุด มี
ลมรั่วในชองปอด หรือชีพจรเตนชากวา ๑๐๐ ครั้ง/นาที สามารถจะเขาหองฉุกเฉินได  ในกรณีนี้ก็จะประสาน
หองฉุกเฉินไวลวงหนา และนําสงผูปวยเขาสูหอ NICU ดวยความปลอดภัยซ่ึงเปนแนวทางท่ีไดประชุม 
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
          กระบวนการพัฒนาระบบสงตอฯ ดําเนินการตั้งแตทางทีมแพทยประชุมทําฉบับราง และรวบรวมเสร็จ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ ก.พ.๖๓ และนําเขาคณะกรรมการระบบสงตอจังหวัดฯ ปรับระบบใหเหมาะสม และเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เพ่ือรับรองและตอไปแจงเพ่ือถือปฏิบัติตอไป 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนม 
          ชื่นชมการทํางานท่ีเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหเกิดความราบรื่นในการทํางาน ใหผูรับบริการไดรับการดูแลท่ี
ถูกตองรวดเร็ว และเม่ือทําควรมีสรุปประเมินผล  ซ่ึงบางอยางการใชเทคโนโลยีมาชวยทําใหลดข้ันตอนหลายๆ
อยาง มีระบบการสื่อสารท่ีเชื่อมตอ รพ.ตนทาง รถสงตอ และ รพ.สุราษฎรธานี ซ่ึงทําใหเกิดการตื่นตัวมากข้ึน 
และท่ีผานมาพบปญหามากท่ีสุด คือ ดานโลจิสติกส  พนักงานเปล 

๘/ผูนําเสนอ... 



๘ 
 

ผูนําเสนอของโรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี
          จุดเวรเปล เปนจุดท่ีมีภาระงาน และไดพูดคุยสอบถาม  ซ่ึงกําลังพยายามปรับเพ่ือลดระยะเวลารอคอย
โดยสังเกตจากปายสัญลักษณ New born Suratthani Super-Fast track รูป New Born ซ่ึงจะสังเกตเห็นได
ชัดเจนข้ึน และหากหลังจากดําเนินการ หากมีอุปสรรค จะนํามาปรับใหมีศักยภาพ เพ่ือใหการสงตอลดข้ันตอน 
ลดระยะเวลาในการรอคอย และผูปวยไดเขาถึงบริการไดเร็วท่ีสุดตามวัตถุประสงค   
ประธาน 
          ขอบคุณทางผูนําเสนอท่ีจัดระบบจาก Fast track เปน  Super–Fast track 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

4.4 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
สาธารณสุขอําเภอดอนสัก 
          ๑. ผลการคัดเลือกในกลุมสาธารณสุขอําเภอไดแก คุณอรรจนกร สมเกียรติกุล สสอ.เมืองสุราษฎรธานี  
เปนประธานกลุมสาธารณสุขอําเภอ คุณอภิวัฒน ประชุมรัตน สสอ.บานนาสาร เปนรองประธาน  คุณไตรรัตน 
ขุนหลัด สสอ.ดอนสัก เปนเลขานุการ คุณปรีชา  เนตรพุกกณะ สสอ.วิภาวดี เปนผูชวยเลขานุการและเหรัญญิก 
           ๒. การเฝาระวังโรคติดเชื้อ Covid-19 พ้ืนท่ีอําเภอพุนพิน ซ่ึงมีสนามบินท่ีมีเท่ียวบินจากตางประเทศ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีตองตรวจคัดกรองยังขาดอุปกรณในการคัดกรอง 
           ๓. กรณีหนวยงานตางๆ จัดประชุมและขอความรวมมือเจาหนาท่ีสาธารณสุขชวยคัดกรองฯ ควรจะ
ดําเนินอยางไร 
           ๔. การจัดงานวัน อสม.จะสามารถดําเนินการไดอยางไร 
           ๕. กรณีการรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล ของ อสม. จะสามารถมอบอํานาจใหสาธารณสุขอําเภอ ได
อยางไรบาง 
           ๖. การเชิญประชุมในตนเดือนควรประชุมตามเหตุผลความจําเปน 
สาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี
           ๑. ขอบคุณทางผูบริหาร สสจ.ฯ  หวัหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และทีมงานตางๆ 
ท่ีสามารถขับเคลื่อนการประกวด อสม.เขารับรางวัลระดับชาติ ๕ สาขา ซ่ึงสามารถทําไดมากท่ีสุด 
           ๒. การเฝาระวังโรคติดเชื้อ Covid-19   ในสวนของ สสอ.เมืองฯ รวมกับเครือขาย รพ.สุราษฎรธานี 
ไดดําเนินการจัดประชุมบุคลากรใหเตรียมความพรอมในการคัดกรองเฝาระวัง และใหความรูกลุม อสม. 
ผูประกอบการ โรงแรม สถานบริการตางๆ  ในการปองกันการเกิดโรคติดเชื้อไวแลว 
           ๓. ในสวนของกลุมสาธารณสุขอําเภอไดใหแนวคิดการเตรียมความพรอมบุคลากรในการออกคัดกรอง
การเฝาระวังโรคติดเชื้อ ซ่ึงตอไปอาจตองทํางานเชิงรุกในพ้ืนท่ี หากคัดกรองไมถูกตองอาจเสี่ยงในการติดเชื้อได 
ประธาน 

๑. การออกคัดกรองเพ่ือเฝาระวังโรคติดเชื้อฯ ควรใช surgical mask สวนหนากาก N95 ใชกรณีทํา 
หัตถการ พนยา ใสTube 
           ๒. การท่ีหนวยงานตางๆ ขอสนับสนุนการปองกันการติดเชื้อ เชน หนากากอนามัย ยังไมสามารถ
สนับสนุนไดเพราะสําหรับใหบุคลากรยังไมเพียงพอ เจลลางมือ อาจสนับสนุนไดตามความจําเปน สวนการ
สนับสนุนเจาหนาท่ีเพ่ือ screen กอนประชุมหรือกอนจัดกิจกรรม คงสนับสนุนไดไมทัน  อาจจัดตั้งเปนหนวย
ปฐมพยาบาล หากมีอาการปวยอาจใหหนากากอนามัย surgical mask สําหรับคนท่ีปวยและใหกลับพักรักษา
ตัวท่ีบาน 
           

๙/๓. กรณี... 



๙ 
 

          ๓. กรณีการรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล ของ อสม. ท่ีเปนอํานาจของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
 ขอใหรอ นพ.สสจ.กลับจากการอบรมจิตอาสา ๙๐๔ 
          ๔. สําหรับการ screen ในสวนของพ้ืนท่ีท่ีทาอากาศยานฯ จะมีดานควบคุมโรคประจําอยู ในสวนของ
สาธารณสุขอาจเขาไปชวยเหลือสนับสนนุ 
สาธารณสุขอําเภอพนม 
          กรณีการจัดงานวัน อสม. หากพิจารณาไมควรจัด หรือใหเลื่อนออกไปกอน ขอความรวมมือจังหวัดออก
หนังสือใหทางอําเภอ 
ประธาน 

ดําเนินการตามมาตรการของนายกรัฐมนตรีฯ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
5.๑ สรุปสถานการณโรคทางระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓   
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
           - สรุปสถานการณโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับโรค ของจังหวัดสุราษฎรธานี
เรียงลําดับตามอัตราปวยตอประชากรแสนคน จากมากไปหานอย ไดแก โรคอุจจาระรวง ปอดบวม  ไขหวัด
ใหญ ตาแดง สุกใส มือเทาปาก  อาหารเปนพิษ  ไขปวดขอยุงลาย ไขเลือดออก สครับไทฟส   ซ่ึงยังมีอัตราปวย
มากเปนลําดับตนๆ  และพบโรคสําคัญท่ีมีจํานวนผูปวยสูงเกินคามัธยฐาน รายเดือน ยอนหลัง ๕ ป ดังนี้  
๑. อําเภอเมืองฯ : โรคตาแดง  ไขหวัดใหญ หัด ปอดบวม  ฉ่ีหนู  สครับไทฟส และโรคไขปวดขอยุงลาย  
๒. อําเภอกาญจนดิษฐ : โรคสกุใส  ไขสมองอักเสบ  และโรคไขปวดขอยุงลาย  
๓. อําเภอดอนสัก : อาหารเปนพิษ  มาลาเรีย  ฉ่ีหนู  และสครับไทฟส   
๔. อําเภอเกาะสมุย : อุจจาระรวง  อาหารเปนพิษ ไขหวัดใหญ ฉ่ีหนู สครับไทฟส  และโรคไขปวดขอยุงลาย  
๕. อําเภอเกาะพะงัน : ไขหวัดใหญ  หัด และสครับไทฟส 
๖. อําเภอไชยา : ไขหวัดใหญ ปอดบวม  และมือเทาปาก 
๗. อําเภอทาชนะ : โรคสุกใส  หัด  มือเทาปาก และเมลิออยโดลิส   
๘. อําเภอคีรีรัฐนิคม : โรคสครับไทฟส  และมือเทาปาก 
๙. อําเภอพนม : โรคมาลาเรีย   
๑๐. อําเภอทาฉาง : อาหารเปนพิษ  ไขหวัดใหญ หัด ปอดบวม  สครับไทฟส  มือเทาปาก และไขปวดขอ 
      ยุงลาย 
๑๑. อําเภอบานนาสาร : อาหารเปนพิษ  และไขหวัดใหญ 
๑๒. อําเภอบานนาเดิม : ไขหวัดใหญ  และฉ่ีหนู  
๑๓. อําเภอเคียนซา : ไขหวัดใหญ  และหัด  
๑๔. อําเภอเวียงสระ : อุจจาระรวง  อาหารเปนพิษ ตาแดง  ไขหวัดใหญ  สุกใส และปอดบวม  
๑๕. อําเภอพระแสง : ไขหวัดใหญ   
๑๖. อําเภอพุนพิน : ตาแดง  ไขหวัดใหญ  หัด  ไขสมองอักเสบ  ปอดบวม  สครับไทฟส  และมือเทาปาก   
๑๗. อําเภอชัยบุรี : อุจจาระรวง และไขหวัดใหญ      
๑๘. อําเภอวิภาวดี : ฉ่ีหนู      
          - ขอมูลเฝาระวังโรคไขเลือดออกของจังหวัดสุราษฎรธานี  ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม – ๒๙ 
 

๑๐/กุมภาพันธ... 



๑๐ 
 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ พบผูปวย ๖๒ ราย อัตราปวย ๕.๘๕ ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต  
อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ ๑:๑.๓๐ กลุมอายุท่ีพบสูงสุด คือ กลุมอายุ ๑๐-๑๔ ป อัตราปวย 
๑๘.๕๙ ตอประชากรแสนคน  รองลงมาคือ กลุมอายุ ๑๕-๒๔ ป อัตราปวย ๑๓.๘๙ ตอประชากรแสนคน และ
กลุมอายุ   ๕-๙ ป อัตราปวย ๑๐.๘๗ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ   

- อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ อําเภอกาญจนดิษฐ อัตรา 
ปวย ๑๕.๐๑ ตอ ประชากรแสนคน  รองลงมาคือ อําเภอเกาะสมุย อัตราปวย  ๑๑.๗๖ ตอประชากรแสนคน  
อําเภอดอนสัก อัตราปวย ๑๐.๖๓ ตอประชากรแสนคน  อําเภอเมืองฯ อัตราปวย ๗.๘๐ ตอประชากรแสนคน 
และอําเภอบานนาสาร อัตราปวย ๔.๐๕ ตอประชากรแสนคน  

- อําเภอท่ีไมมีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกคือ วิภาวดี เคียนซา บานตาขุน คีรีรัฐนิคม และทาชนะ 
ตัวแทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ    

สถานการณโรคไขเลือดออก  พบวา มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกไมมาก เนื่องจากสภาพอากาศท่ี
เอ้ือไมใหเกิดการระบาด  พบมีจํานวนรวมท้ังประเทศ ๕,๓๗๑ ราย  เสียชวีิต  ๓  ราย  จ.สุราษฎรธานี พบ
ผูปวย ๖๒ ราย  อัตราปวย ๕.๘๕  ตอแสนประชากร  ยังไมมีผูเสียชีวิต  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราปวยสูง ทาง
จังหวัดมีแผนลงไปติดตามในการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีเสี่ยง ประมาณเดือน เม.ย.
๖๓  ปญหาท่ีพบในการควบคุมโรค คือ การแจงรายชื่อผูปวยท่ีชา ในบางพ้ืนท่ี    

กิจกรรมจิตอาสาทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายป ๒๕๖๓ ในเดือน มี.ค.๖๓ ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๘ มี.ค.
๖๓ รายงานผลใหจังหวัดภายใน ๓ วันทําการ ในวันท่ี ๒๓ มี.ค.๖๓ 
 การรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนไตรมาสท่ี ๑ ป ๖๓ กลุมเปาหมายท่ีตองดูแลท้ังหมด 
๑๗๒ ราย บางอําเภอยังไมไดดําเนินการ สวนการคัดกรองกลุมเสี่ยงท้ัง ๗ กลุม ตามเปาหมายมีผลตอความ
ครอบคลุมและการข้ึนทะเบียนผูปวยรายใหมและการกลับเปนซํ้า เปาหมายรอยละ ๘๗.๕๐ ฝากเรงรัด
ดําเนินการ  
ประธาน 

ฝากเรงรัดการคนหาผูปวย TB รายใหม  ซ่ึงผลการดําเนินงานยังต่ํา โดยเฉพาะใน ๗ กลุมหลัก 
มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

5.๒ ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน ของเด็กอายุ ๑-๕ ป ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

- ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน ของเด็กอายุ 1-๕ ป ปงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๒ 
มี.ค. ๒๕๖๓)  จ.สุราษฎรธาน ี โดยประมวลผลจาก HDC-Dashboard  สรุปไดดังนี้   
             ๑. ความครอบคลุม BCG  จ.สุราษฎรธานี ๙๗.๗๔ % ระดบัประเทศ  ๙๗.๐๕ %  ผลงานต่ําสุดคบ
สอ.ดอนสัก ๙๒.๙๑% สูงสุด คบสอ.กาญจนดิษฐ เกาะสมุย ทาชนะ บานตาขุน เวียงสระ วิภาวดี ๑๐๐% 

   ๒. ความครอบคลุม HBV1  จ.สุราษฎรธานี ๙๒.๒๒ % ระดับประเทศ  ๙๕.๓๖ %  ผลงาน 
ต่ําสุด คบสอ.ชัยบุรี ๘๘.๘๑% สูงสุด คบสอ.กาญจนดิษฐ ๙๙.๖๔ % 

   ๓. ความครอบคลุม DTP-HB3/ DTP-HB-Hib3 จ.สุราษฎรธานี ๘๑.๒๔ % ระดบัประเทศ   
๘๒.๕๑ %  ผลงานต่ําสุด คบสอ.ทาฉาง ๖๑.๙๙% สูงสุด คบสอ.เกาะสมุย ๙๔.๓๐% 
         ๔. ความครอบคลุม OPV3 จ.สุราษฎรธานี ๘๗.๓๗ % ระดบัประเทศ  ๘๘.๒๙ % ผลงาน 
ต่ําสุด คบสอ.ทาฉาง ๖๑.๙๙ % สูงสุด คบสอ.เกาะสมุย ๙๔.๓๐% 

   ๕. ความครอบคลุม MMR1 จ.สุราษฎรธานี ๘๓.๓๓ % ระดบัประเทศ  ๘๖.๔๘ % ผลงาน 
ต่ําสุด คบสอ.เกาะพะงัน ๗๕.๖๑ % สูงสุด คบสอ.บานตาขุน ๙๔.๗๔ % 

๑๑/๖. ความครอบคลุม... 



๑๑ 
 

   ๖. ความครอบคลุม IPV จ.สุราษฎรธานี ๘๖.๗๗ % ระดับประเทศ  ๘๘.๑๗ % ผลงาน 
ต่ําสุด คบสอ.เกาะพะงัน ๗๘.๐๕ % สูงสุด คบสอ.เกาะสมุย ๙๕.๓๔ % 

   ๗. ความครอบคลุม DTP4 จ.สุราษฎรธานี ๘๓.๕๑ % ระดบัประเทศ  ๘๕.๔๒ % ผลงาน 
ต่ําสุด คบสอ.กาญจนดิษฐ ๗๘.๘๔ % สูงสุด คบสอ.วิภาวดี ๙๑.๕๓ % 

   ๘. ความครอบคลุม OPV4 จ.สุราษฎรธานี ๘๓.๘๑ % ระดบัประเทศ  ๘๕.๓๓ % ผลงาน 
ต่ําสุด คบสอ.บานนาสาร ๗๘.๘๕ % สูงสุด คบสอ.คีรีรัฐนิคม ๙๑.๗๗ % 

   ๙. ความครอบคลุม JE1/LAJE1 จ.สุราษฎรธาน ี๘๗.๑๖ % ระดบัประเทศ  ๘๗.๑๓ % 
ผลงานต่ําสุด คบสอ.บานนาเดิม ๖๓.๑๑ % สูงสุด คบสอ.วิภาวดี ๙๘.๓๑ % 

   ๑๐. ความครอบคลุม JE2/LAJE2 จ.สุราษฎรธานี ๗๕.๔๙ % ระดบัประเทศ  ๗๘.๘๒ %  
ผลงานต่ําสุด คบสอ.บานนาเดิม ๔๘.๙๔ % สูงสุด คบสอ.วิภาวดี ๘๕.๐๐ % 

   ๑๑. ความครอบคลุม MMR2 จ.สุราษฎรธานี ๘๑.๑๐ % ระดบัประเทศ  ๘๔.๕๖ %  
ผลงานต่ําสุด คบสอ.ทาฉาง ๖๘.๘๓ % สูงสุด คบสอ.บานนาเดิม ๘๙.๓๖ % 

    ๑๒. ความครอบคลุม DTP5 จ.สุราษฎรธานี ๗๔.๙๙ % ระดบัประเทศ  ๘๐.๖๗ %  
ผลงานต่ําสุด คบสอ.เกาะพะงัน ๖๒.๖๕ % สูงสุด คบสอ.เคียนซา ๘๕.๔๕ % 

    ๑๓. ความครอบคลุม OPV5 จ.สุราษฎรธานี ๗๔.๙๑ % ระดบัประเทศ  ๘๐.๖๑ %  
ผลงานต่ําสุด คบสอ.เกาะพะงัน ๖๒.๖๕ % สูงสุด คบสอ.เคียนซา ๘๕.๔๕ %    
ตัวแทนหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

๑. ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน จังหวัดสุราษฎรธานียังทําไดนอย ฝากในหลายๆ เครือขาย บาง
เครือขายยังทําไดไมถึงเกณฑเปาหมาย  ความครอบคลุมการรับวัคซีนเปาหมาย รอยละ ๙๐ ยกเวนวัคซีน 
MMR เปาหมายรอยละ ๙๕ สําหรับจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีทําไดเกินเกณฑ ๒ ชนิด คือ BCG ทําได รอยละ 
๙๗.๗๔  HBV1 ทําไดรอยละ ๙๒.๒๒  ฝากพ้ืนท่ีปรับปรุงฐานขอมูล และมีบางรายยายไปท่ีอ่ืน 

๒. วัคซีนหัดรณรงค เปาหมายรอยละ ๒๐ และจะสิ้นสุดการรณรงคในเดือนมี.ค.๖๓ ฝากเรงรัดให
วัคซีน เพ่ือใหเด็กในพ้ืนท่ีไดรับวัคซีนครบ ฝากผูบริหารชวยเรงรับติดตาม 
ประธาน 

สําหรับความครอบคลุมวัคซีน เขต ๑๑ ยังต่ํากวา เขต ๑๒ ฝากผูบริหารทุกทานเรงรัดปรับปรุง
ฐานขอมูล ตรวจสอบเปาหมายใหเปนปจจุบัน ติดตามการไดรับวัคซีนจากท่ีอ่ืนๆ 
มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

๕.๓ ผลการวิเคราะหความคุมทุนการบริการแพทยแผนไทย ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
          กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีกลยุทธท่ีสําคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ จากการท่ีคณะทํางานวิเคราะหความคุมทุนการใหบริการแพทยแผนไทยใหทุกสถาน
บริการโดยจัดใหมีการวิเคราะหความคุมทุนการบริการแพทยแผนไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือบันทึกรายรับ- 
รายจายการบริการแพทยแผนไทยและนําขอมูลไปวิเคราะหความคุมทุนในการใหบริการแพทยแผนไทย และนํา
ผลการวิเคราะหไปวางแผนพัฒนาใหเกิดความคุมทุนใหสามารถสรางกําไร 
          สําหรับป ๖๑ โรงพยาบาลท้ังหมด ๒๐ แหง สง Planfin ๙ แหง  ในป ๖๒ สง Planfin ๙ แหง คิดเปน
รอยละ ๙๕    สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในป ๖๑ สง Planfin ๒๗ แหง  ในป ๖๒ สง Planfin 
๙๗ แหง คิดเปนรอยละ ๘๒.๙๑  
 

๑๒/ผลการ... 



๑๒ 
 

          ผลการวิเคราะห Planfin ในภาพรวมจังหวัด ป ๖๑ ขาดทุนประมาณ ๒.๘ ลานบาท  ป ๖๒ ขาดทุน
ประมาณ ๓ แสนบาท   ในสวนของโรงพยาบาล ป ๖๑ กําไรประมาณ ๑.๐๖ ลานบาท  ป ๖๒ กําไรประมาณ 
๔.๘๗ ลานบาท  สําหรับโรงพยาบาลท่ีขาดทุน ป ๖๑ มี รพ.ทาโรงชาง  ป ๖๒ มี รพ.ทาโรงชา     รพ.ทาฉาง 
รพ.พนม   สวนของ รพ.สต. ป ๖๑ มีกําไร ๑.๐๖ ลานบาท ป ๖๒ ขาดทุนประมาณ ๕.๑๗ ลานบาท  ในภาพ
จังหวัด ป ๖๑ รพ.สต.ขาดทุน ๒๕ แหง กําไร ๑ แหง ป ๖๒ รพ.สต.ขาดทุน ๖๕ แหง กําไร ๓๒ แหง ซ่ึงการมี
แพทยแผนไทยประจําในรพ.สต. หากพิจารณากระบวนการทํางานโอกาสขาดทุนคอนขางนอย ฝากผูบริหาร
ชวยติดตาม  และเพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในวันท่ี ๒๕ มี.ค.๖๒ จัด
อบรมใหความรูการบันทึกขอมูลใหแกบุคลากรแพทยแผนไทย เพ่ือใหสามารถทํางานควบคุมกํากับใหเหมาะสม
มากข้ึน 
ประธาน 
          ฝากสวนท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๔ สรุปผลการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง จังหวัดสุราษฎรธาน ี ป ๒๕๖๓ 
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด 

สรุปผลการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรังจังหวัดสุราษฎรธานีในเดือน ก.พ.๖๓ ณ วันท่ี ๒๔ ก.พ.๖๓  
๑. ประชากรอายุ ๓๕ ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง DM  เปาหมาย มากกวา ๙๐% ผลงาน ๘๓.๕๑% 
๒. ประชากรอายุ ๓๕ ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง HT  เปาหมาย มากกวา ๙๐% ผลงาน ๘๒.๕๘%   
๓. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน เปาหมาย ไมเกิน ๑.๙๕% ผลงาน ๐.๘๐%  
๔. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน เปาหมายมากกวา 
    เทากับ ๖๐% ผลงาน ๒๘.๐๒% 
๕. ผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได เปาหมาย มากกวาเทากับ ๔๐% ผลงาน ๒๗.๓๘% 
๖. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได เปาหมาย มากกวาเทากับ  ๕๐% ทําได ๓๑.๐๗% 
๗. ผูปวย DM และ HT ไดรับการประเมิน CVD Risk เปาหมาย มากกวาเทากับ ๘๗.๕%  ผลงาน ๗๙.๙๒% 
๘. ในสวนรอยละของประชากรอายุ ๓๕ ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน แยกเปนรายเครือขายมี ๘  
    เครือขายท่ีสามารถดําเนินการไดครอบคลุม ๙๐% ไดแก เครือขายเคียนซา พุนพิน เวียงสระ ชัยบุรี ดอนสัก  
    กาญจนดิษฐ วิภาวดี ทาโรงชาง เครือขายท่ีคัดกรองไดสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ เคียนซา พุนพิน เวียงสระ  
    และมีบางเครือขายใกลจะผานเกณฑ ไดแก บานตาขุน เมือง  พนม  ขอใหชวยเรงรัด 
๙. รอยละของประชากรอายุ ๓๕ ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ทําได ๘๒.๕๘ % อําเภอท่ีผาน  
    เกณฑมากกวา ๙๐% มี ๘ เครือขายไดแก พุนพิน เวียงสระ เคียนซา ชัยบุรี ดอนสัก วิภาวดี ทาโรงชาง  
    กาญจนดิษฐ   สวนเครือขายท่ีตองเรงรัดดําเนินงานไดแก บานนาสาร   ไชยา บานตาขุน  เมืองฯ  พนม  
๑๐. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน  เกณฑนอยกวา ๑.๙๕%  ทุกเครือขายดําเนินการ 
      ผานเกณฑ  
๑๑. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ไดรับการวัดความดันท่ีบาน เกณฑมากกวา ๖๐%     
      มี ๒ เครือขายท่ีดําเนินการผานเกณฑ ไดแก พุนพิน ดอนสัก เครือขายท่ีดําเนินการคอนขางดี ผาน ๕๐%  
      ไดแก เกาะพะงัน เวียงสระ ทาฉาง บานตาขุน ทาชนะ ในสวนท่ียังดําเนินการไดนอยไดแก ไชยา พนม  
      บานนาสาร เมืองฯ  ฝากใหชวยบันทึกขอมูลในระบบ 
๑๒. รอยละผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี ท่ีผานเกณฑ ๔๐% ผลงาน ๒๙.๗๑%  ท่ีดําเนินงาน 
      ไดผานเกณฑ มีเครือขายพุนพิน  บานนาสาร  พระแสง 

๑๓/๑๓. รอยละ...  



๑๓ 
 

๑๓. รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี  เกณฑมากกวา ๕๐% ผลงาน ๓๑.๐๗ %  
      เครือขายท่ีดําเนินการไดดี คือ พุนพิน  กาญจนดิษฐ  บานนาสาร 
๑๔. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ 
      หลอดเลือด (CVD Risk) เกณฑมากกวาหรือเทากับ ๘๗.๕๐% ในภาพรวมจังหวัดยังไมผาน ผลงาน        
      ๗๙.๙๒% ซ่ึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอใหชวยกันดําเนินการใหตัวชี้วัดทุกตัวของ NCD ทําใหผาน 
      เกณฑ เนนหนักกลุมเบาหวาน ความดันโลหิตควบคุมได และทางผูตรวจราชการฯ กําชับใหพยายามทําให 
      ดีท่ีสุด ขอความรวมมือทุกเครือขายเรงรัดดําเนินการ  
ประธาน 

ในภาพรวมผลงานดีกวาปท่ีผานมาเครือขายพุนพินทําไดดีมาก 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุนพิน 

๑. การทํางาน NCD จะใชภาคสวนจาก รพ.สต.  อสม.  และการจัดการฐานขอมูลใหถูกตองเปน
ปจจุบัน 

๒. การควบคุมกลุมเบาหวาน  ตองดําเนินการเจาะเลือดกลุมเปาหมายใหครบ ซ่ึงอาศัยความรวมมือ
จาก อสม. รพ.สต. ชมุชน ชวยดําเนินการ ระบบบริการใหเปาหมายเขาสูระบบการเจาะเลือดไดงาย 

๓. เพ่ิมคุณภาพในการดูแลผูปวย ดูแลผูปวยใหความสําคัญกับผูปวยทุกราย เอาใจใสท้ังในและนอก
ระบบการรักษา และมีบางสวนเปนประกันสังคมซ่ึงการรักษาจะไมตรงกับพ้ืนท่ีใหบริการ ซ่ึงจะตองดําเนินการ
ท้ัง ๒ ระบบ 

๔. สหวชิาชีพตางๆ ชวยสงเสริมดําเนินการ ดําเนินการท้ังเชิงรุกและรับอยางมีประสิทธิภาพ 
ประธาน 
          ฝากสวนท่ีเก่ียวของเรงรัดติดตามดวย 
มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

๕.๕ การดําเนินงาน RDU จังหวัดสุราษฎรธานี ป ๒๕๖๓  
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
          ๑. ผลการดําเนินงาน RDUการใชยาอยางสมเหตุผล มีโรงพยาบาลท่ีผานข้ัน ๓  จํานวน ๘ โรงพยาบาล 
ไดแก รพ.ไชยา ชัยบุรี ดอนสัก ทาฉาง บานนาสาร พนม พุนพิน ทาโรงชาง 
          ๒. สวนโรงพยาบาลท่ียังไมผานข้ัน ๒ มี ๗ แหง ไดแก รพ.กาญจนดิษฐ ทาชนะ บานตาขุน พระแสง 
วิภาวดี เวียงสระ สุราษฎรธานี  ซ่ึงยังสามารถพัฒนาทําใหผานได 
          ๓. การจัดสัปดาหรณรงค RDU awareness week ระหวางวันท่ี ๑๗-๒๑ ก.พ.๖๓  ชมรมรานยาได
เขารวมโครงการ รานยาเมืองคนดีใชยาอยางสมเหตุผล มีการดําเนินการตอเนื่อง สวนของโรงพยาบาล และ 
รพ.สต. ใหดําเนินกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ การใชยาอยางสมเหตุผล และสงภาพกิจกรรมใหจังหวัด  
          ๔. การจัดการทางการแพทยจากสรุปของผูนิเทศตามนโยบายผูตรวจราชการฯ ท่ีจะใหทุก รพ.สต. ทุก 
รพ. เปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย  สําหรับ รพ.สต.ท่ีมีแพทยแผนไทยท่ีผานการอบรม ดําเนินการ
อนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (กัญชา) ซ่ึง ผอ.รพ.สต. เปนผูดําเนินการกิจการยื่นคําขอพรอม
แนบเอกสารคําขอแบบ ย.ส.๔/๕-๑  รูปถาย ๑ นิ้ว สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หนังสือรับรองของผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาฯ  และกรณีเปนหนวยงานของรัฐใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจหรือคําสั่งแตงตั้งของผูดําเนินกิจการ เปนตน   
           ๕. การจัดอบรมใหความรูการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทย  ๒ รุน ในวันท่ี ๑๗-๑๘ มี.ค.๖๓        
ณ หองประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ รพ.สุราษฎรธานี  

๑๔/๖. รอยละ... 



๑๔ 
 

           ๖. รอยละ ๘๐ ของ อสม.ในพ้ืนท่ีแตละอําเภอตองไดการอบรมความรูเรื่องกัญชา   ซ่ึงประสานกลุม
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไดขอความรวมมือจากทุกอําเภอจัดอบรมโดยในสวนของหมอประจํา
ครอบครัว ครู ข จัดอบรมให อสม. 
ประธาน 

ฝากผูบริหารในสวนท่ียังดําเนินการ RDU ท่ียังอยูข้ัน ๒ เรงรัดปรับใหดีข้ึน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
5.๖ PA ป ๒๕๖๓ ประเด็น Mother & Child Health   
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
           ติดตามตัวชี้วัดประเด็นกลุม ป ๒๕๖๓ 
           ๑. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ ๑๒ สัปดาห เกณฑ ≥รอยละ 
๗๕   ดําเนินการไดรอยละ ๗๘.๒๕  ดําเนินการไดคอนขางดี  มีเครือขายพุนพิน เวียงสระ บานนาเดิม เคียนซา 
กาญจนดิษฐ ดําเนินการไดคอนขางดี  
           ๒. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด ๕ ครั้งตามเกณฑ  เกณฑ ≥รอยละ ๗๕   
ดําเนินการไดรอยละ ๖๕.๐๑  ดําเนินการไดคอนขางดี  มีเครือขายพุนพิน บานนาเดิม  เคียนซา  ไชยา สําหรับ 
การฝากครรภคุณภาพ ผูปฏิบัติสามารถรวบรวมขอมูลผูรับบริการท่ีมาฝากครรภครั้งท่ี ๑ , ๒ , ๓ ,... ซ่ึงอาจจะ
ฝากจากคลินิกนํามาลงขอมูลความครอบคลุมเพ่ือใหครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ 
          ๓. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิค เกณฑรอยละ ๑๐๐   
ดําเนินการไดรอยละ ๘๒.๕๔  ซ่ึงไดตั้งเปาหมายในหญิงตั้งครรภจนถึงหลังคลอด ๖ เดือน จะตองไดรับยาเม็ด
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิค รอยละ ๑๐๐  ซ่ึงสวนใหญจะไดรับ แตอาจขาดการบันทึกขอมูล  ขอให
ติดตามเรงรัดและบันทึกขอมูล 
          ๔. รอยละของเด็กอายุ ๖-๑๔ ป สูงดีสมสวน เกณฑ ≥รอยละ ๖๗ ดําเนินการไดรอยละ ๖๕.๐๕  ซ่ึงถา
อําเภอไมมีการติดตาม ไตรมาส ๑ ไมผาน ไตรมาส ๒ จะไมผานดวย บางแหงมีการชั่งน้ําหนักและไมไดวัด
สวนสูง ทําใหขอมูลไมสมบูรณ ขอมูลในโปรแกรมจะยึดตามขอมูลท่ีสมบูรณครั้งสุดทาย สําหรับเด็กนักเรียนสูง
ดีสมสวน ทําไดคอนขางดี ซ่ึงขอมูลใน รพ.สต.คอนขางจะสมบูรณ เพราะเปนขอมูลนักเรียนในโรงเรียน  แต
สวนของโรงพยาบาล งานบริการบางแผนกไมมีการวัดสวนสูง ทําใหขอมูลไมสมบูรณ      
           ๕. รอยละของการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป  เกณฑ ≤รอยละ ๑๔.๕ ดําเนินการไดรอย
ละ ๑๙.๘๕  จะใชมาตรการใหบริการคุมกําเนิดก่ึงถาวร ซ่ึงบางโรงพยาบาลทําไดดี หากสามารถทําใหคุมกําเนิด
ได จะทําใหผลงานผานได 
          ๖. รอยละของหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป ไดรับการคุมกําเนิดดวยวิธีคุมกําเนิดก่ึงถาวร เกณฑ >รอยละ 
๘๐ ดําเนินการไดรอยละ ๗๘.๐๕ 
          ๗. การลงทะเบียน ๑๐ ลานครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอความรวมมือทุกอําเภอเรงรัด           
          ๘. รอยละวัยทํางานอายุ ๒๕-๕๙ ป ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค เกณฑรอยละ ๓๐  ขอใหเรงรัดบันทึกขอมูล 
          ๙. รอยละการจัดทํา Care plan  เกณฑ ≥รอยละ ๘๐  ดําเนินการไดรอยละ ๘๑.๐๙  เนื่องจาก
ปจจุบันการบันทึก Care plan จะตองบันทึกในระบบรายงานของกรมอนามัยและขอใหปรับขอมูลเม่ือมีการ
ติดตามและบันทึกใหถูกตอง  
ประธาน 

ตรวจสอบขอมูลบันทึกใหถูกตอง  
๑๕/มติท่ีประชุม... 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

5.๗ การตรวจคัดกรองเพ่ือหาความเส่ียงจากสารกําจัดศัตรูพืช  

หัวหนากลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
          ตัวชี้วัดประชากรไทย วัยทํางาน (อายุ ๒๕-๕๙ ป) ทุกสิทธิ์ไดรับบริการตรวจคัดกรองเพ่ือหาความเสี่ยง
จากสารกําจัดศัตรูพืช เกณฑเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๕    ปจจุบันมี ๓ อําเภอท่ีทําผลงานไดมากคือ 
อําเภอบานนาเดิม คีรีรัฐนิคม  เมือง คาเฉลี่ยระดับเขต จังหวัดสุราษฎรธานี ลําดับท่ี ๔  รอยละ ๒.๕๒  ท่ี
ใกลเคียงคาเฉลี่ยของเขต ไดแก อําเภอกาญจนดิษฐ ดอนสัก บานตาขุน พนม  พุนพิน ฝากอําเภออ่ืนๆ ท่ี
ผลงานยังนอย  ขอใหเรงรัดติดตาม 
ประธาน 

ขอใหบันทึกขอมูลใหถูกตอง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๕.๘ ผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวัด QOF & PPA ป ๒๕๖๓   
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผลงานตัวชี้วัด QOF กลาง (ประเทศ)เก็บผลงานตั้งแตวันท่ี ๑ เม.ย.๖๒ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มี.ค.๖๓ เปน 
ขอมูลวันท่ี ๑ เม.ย.๖๒ – ๒๗ ม.ค.๖๓ ผานเกณฑ ๔ ตัวชี้วดั  

๑. รอยละของประชากรไทยอายุ ๓๕-๗๔ ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๖๕  ผลงานรอยละ ๑๗.๘๔ 

๒. รอยละของประชากรไทยอายุ ๓๕-๗๔ ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง เปาหมายไมนอยกวา
รอยละ ๖๕  ผลงานรอยละ ๑๗.๑๖ 

๓. รอยละหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน ๑๒ สัปดาห เปาหมายไมนอยกวารอยละ 
๕๕  ผลงานรอยละ ๕๗.๙๒  

๔. รอยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปภายใน ๕ ป 
เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๔๕  ผลงานรอยละ ๓๙.๒๑  

๕. รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute  
Diarrhea) เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๒๐  ผลงานรอยละ ๑๒.๓๔  

ผลงานตัวชี้วัด QOF เขต เก็บผลงานตั้งแตวันท่ี ๑ เม.ย.๖๒ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มี.ค.๖๓ เปนขอมูลวันท่ี ๑  
เม.ย.๖๒ – ๒ มี.ค.๖๓  ผานเกณฑ ๗ ตัวชี้วัด 

๑. รอยละเด็กแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม เปาหมายไมเกินรอยละ ๗  ผลงานรอยละ ๕.๑๔  
๒. รอยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการในเด็กปฐมวัย (๔๒ เดือน) เปาหมายไมนอยกวารอย

ละ ๘๐ ผลงานรอยละ ๘๑.๗๘ 
๓. รอยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (๔๒ เดือน) ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง  เปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ผลงานรอยละ ๙๖.๑๘   
๔. รอยละของเด็กปฐมวัย (๔๒เดือน) สูงดีสมสวน เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๖๐ ผลงานรอยละ 

๕๔.๙๘   ขอมูล ณ วันท่ี ๔ มี.ค.๖๓ ผลงานรอยละ ๕๔.๙๘  
๕. รอยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.๖)ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง เปาหมายไมนอย

กวารอยละ ๘๘ ผลงานรอยละ ๙๗.๘๗   
๖. รอยละของเด็กวัยเรียน (ป.๖) สูงดีสมสวน เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๖๔ ผลงานรอยละ ๖๓.๗๗ 

 
๑๖/๗. รอยละ...  



๑๖ 
 

           ๗. รอยละเด็กวัยเรียน (ป.๖)ไดรับการคัดกรองฟนผุ เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๒ ผลงานรอยละ
๘๑.๔๘   

๘. รอยละเด็กวัยเรียน (ป.๖) ฟนดีไมมีผุ (cavity free) เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๗๐ ผลงาน 
รอยละ ๘๐.๑๘   

๙. รอยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทํางาน อายุ ๓๐-๔๔ ป เปาหมายไมนอย
กวารอยละ ๖๕ ผลงานรอยละ ๖๖.๗๔    

๑๐ รอยละของวัยทํางานอายุ ๓๐-๔๔ ป มีคาดัชนีมวลกายปกติเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ผลงานรอยละ ๕๐.๙๘ 

ตัวชี้วัดคา K จังหวัด เก็บผลงานตั้งแตวันท่ี ๑ เม.ย.๖๒ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มี.ค.๖๓ เปนขอมูลวันท่ี ๑  
เม.ย.๖๒ – ๒ มี.ค.๖๓ ผานเกณฑท้ัง ๕ ตัวชี้วัด 

๑. รอยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก อายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ผลงานรอยละ ๘๐.๖๘  

๒. รอยละความครอบคลุมของเด็ก อายุ ๐-๕ ป ท่ีไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง เปาหมายไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ผลงานรอยละ ๙๒.๗๗  

๓. รอยละของเด็ก อายุ ๐-๕ ป สูงดีสมสวน  เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕๕  ผลงานรอยละ ๖๓.๒๑  
๔. รอยละของผูสูงอายุไดรับการประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(ADL) เปาหมายไม

นอยกวารอยละ ๘๐ ผลงานรอยละ ๘๘.๑๓ 
๕. ผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ท้ัง ๔ ขอ เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผลงานรอยละ ๗๙.๙๔ 
ผลงานตัวชี้วัด PPA เก็บผลงานตั้งแตวันท่ี ๑ ต.ค.๖๒ สิ้นสดุวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๖๓ ขอมูลวันท่ี ๑ ต.ค.๖๒ 

– ๒ มี.ค.๖๓  ผาน ๑ ตัวชีว้ัด 
๑. เด็กอายุ ๖ เดือน-๕ ป คนไทยทุกสิทธิ์ ท่ีมารับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ไดรับยาน้ําเสริมธาตุ

เหล็กเพ่ือปองกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๗๕ ผลงานรอยละ ๓๙.๖๒ 
เครือขายพุนพิน ผานเกณฑ รอยละ ๙๒.๔๑ 

๒. นักเรียน ป.๑-ป.๖ (อายุ ๖-๑๒ ป) คนไทยทุกสิทธิ์ท่ีไดรับการชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงไดรับยาเสริมธาตุ
เหล็ก เพ่ือปองกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕๐ ผลงานรอยละ ๖๕.๖๘  

๓. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๒๔,๓๖ เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ไดรับบริการตรวจสุขภาพชองปากและเคลือบหรือ
ทาฟลูออไรดวารนิชและฝกทักษะการแปรงฟน เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕๕  ผลงานรอยละ ๑๑.๘๒  

๔. ประชากรวัยทํางาน (อายุ ๒๕-๕๙ ป) ทุกสิทธิ์ไดรับบริการตรวจคัดกรองเพ่ือหาความเสี่ยงจากสาร
กําจัดศัตรูพืช เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕  ผลงานรอยละ ๒.๐๘   ผานเกณฑ ๓ เครือขาย คือ บานนาเดิม
คีรรีัฐนิคม เมืองฯ สวนเครือขายพุนพินใกลจะผานเกณฑ 

๕. เด็กไทยชวงวัย ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ท่ีตรวจพบสงสัยพัฒนาการลาชา ไดรับการสงเสริม
กระตุนแกไขและติดตามภายใน ๓๐ วัน เปาหมายรอยละ ๑๐๐  ผลงานรอยละ ๔๕.๗๘ 

สําหรับ QOF ประเทศ 
 ๑.รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ป ภายใน ๕ 
ป เกณฑไมนอยกวารอยละ ๔๕  ผลงานรอยละ ๓๙.๒๑  ผาน ๗ เครือขาย 
 ๒. เด็กปฐมวัย ๐-๔๒ เดือน สูงดีสมสวน เกณฑ รอยละ ๖๐ ผลงานรอยละ ๕๔.๙๘ 
 ๓.รอยละของเด็กวัยเรียน ป.๖ สูงดีสมสวน เกณฑรอยละ ๖๔  ผลงานรอยละ ๖๔.๔๒ 
 

๑๗/๔. รอยละ... 



๑๗ 
 

           ๔. รอยละเด็กวัยเรียน ป.๖ ไดรับการคัดกรองฟนผุ  เกณฑรอยละ ๘๒  ทําไดรอยละ ๘๓.๔๘  ผาน 
๑๓ เครือขาย ซ่ึงติดปญหาสวนของการบันทึกขอมูล 
สาธารณสุขอําเภอกาญจนดิษฐ  

QOF ประเด็นการคัดกรอง DM HT ขอมูล  และเปาหมายไมเทากัน 
ประธาน  

ขอมูล QOF สวนกลาง ดึงขอมูลมาประมวลผลเดือนละ ๑ ครั้ง สวนขอมูลจังหวัดเปนขอมูลปจจุบัน  
ทําใหขอมูลมีความแตกตางกัน  เชน ขอมูล QOF สวนกลางดึงขอมูล ๒๗ ม.ค.๖๓ ผลงานไดแค ธ.ค.๖๒ เพราะ
ยังไมมีการบันทึกขอมูลเดือน ม.ค.๖๓ ทําใหขอมูลมีความแตกตางกัน  ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจาก HDC แตยัง
มีเวลาบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมเขามาถึงวันท่ี ๓๑ มี.ค.๖๓ บางรายการทํางานมาก แตผลงานขอมูลไดนอยเพราะ
บันทึกขอมูลไมถูกตอง ซ่ึงทีมนิเทศงานไดชี้แจงรายละเอียดใหรับทราบ 
สาธารณสุขอําเภอวิภาวดี  

กรณีการดําเนินงานกิจกรรมของนักเรียน เชน ออกอนามัยโรงเรียน คัดกรองตรวจสุขภาพชองปาก ใน
โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนบานคลองวาย การบันทึกขอมูลยังไมสามารถบันทึกได 
ประธาน  

ทราบวามีปญหาการบันทึกขอมูลไมไดหลายแหง ทาง สพฐ.ไดดําเนินการแลว 
ตัวแทนหัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  

พบวามีปญหาหลายสวนกรณีบันทึกกิจกรรมในนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ซ่ึงกําลังปรับปรุงแกไข ขอให
ทํางานดําเนินการไปกอน 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

งาน ICT รับทราบ กําลังแกไขปญหาสวนท่ีขาดหาย ประมาณไตรมาส ๓  
ประธาน 
           ดําเนินการปรับปรุงใหถูกตอง 
มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไมมี 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
- เสนอผลความสําเร็จในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
  “การติดตามเย่ียมเสริมพลัง พชอ.บานตาขุน อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี”  
โดย นายวินัย อินทรชนะ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานตาขุน 
ผูนําเสนอจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานตาขุน 

การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.บานตาขุน ซ่ึงดําเนินการเม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ ธ.ค.๖๒  ณ เข่ือน 
รัชชประภา ซ่ึงมีวัตถุประสงคการดําเนินการ ๔ ดาน คือ การจัดการสภาพแวดลอม  ระบบความปลอดภัย  
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร หองน้ํา  และดานยาเสพติด  

การบูรณาการเรื่องคน เงิน ของ  ซ่ึงไดสนับสนุนจากบุคลากร รพ.บานตาขุน สสอ.บานตาขุน การ
ปกครองอําเภอบานตาขุน ตํารวจทองเท่ียว ตํารวจภูธรบานตาขุน อุทยานแหงชาติเขาสก  ในการดําเนินการ
จัดการซ่ึงดําเนินการท้ัง ๑๖ แพ ซ่ึงสวนราชการไดมอบหมายลงไปปฏิบัติในแตละสวนท่ีรับผิดชอบ มีการใช 
 

๑๘/ทรัพยากร... 



๑๘ 
 

ทรัพยากรรวมกัน ท้ังคน เงิน ของ   การเดินทางเรือ น้ํามัน จากบานเชี่ยวหลาน พนักงานขับเรือ จากอุทยาน
แหงชาติเขาสก  อุปกรณ แพ ท่ีพัก คาใชจายอ่ืนๆ ไดรับการสนับสนุนจากแพตางๆ เปนอยางดี 

การติดตามดานสุขาภิบาลอาหาร ไดดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา 
การประเมินมาตรฐานสวม HAS ท้ัง ๑๖ แพ ผานมาตรฐาน ซ่ึงใชหองน้ําท่ีตอและลากจูงแบบ

สําเร็จรูปทุกแพเปนไปตามมาตรฐาน 
การจัดการดานการปองกันอัคคีภัย ใหคําแนะนํา มีอุปกรณความพรอม 
ดานยาเสพติด มีการสุมตรวจยาเสพติด ทางฝายปกครองและอาสา ซ่ึงท้ัง ๑๖ แพ ยังพบปญหาการใช

สารเสพติด และไดดําเนินการตามข้ันตอน 
ดานความปอดภัย การแพทยฉุกเฉิน สรางความยั่งยืน ความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว 

ประธาน 
เปนตัวอยางท่ีดีของ พชอ.ทางสาธารณสุข และขอบคุณทีม พชอ.บานตาขุน สาธารณสุขอําเภอ 

โรงพยาบาล และเครือขายท่ีดําเนินการไดเปนตัวอยางท่ีดี           
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ปดการประชุม เวลา ๑๕.๕๒ น. 

นัดประชุมครั้งตอไป  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์ รัตนเกียรติขจร  (ลงชื่อ)         ศรุตยา สุทธิรักษ 

(นายสุรศักดิ์ รัตนเกียรติขจร)                                 (นายศรุตยา สุทธิรักษ) 
      เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน                นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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