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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
……………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1 นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2 นายกฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3 นางเมตตา  ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4 นายจรัญ   จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5 นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6 นายปัญญา   ขวัญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
7 นายมนู  เกตุเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
8 นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9 นายณัฐพงษ์  เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
10 นางสุดคนึง  เจ็กภู่ แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
11 นางพัชรินทร์ คีรีมาศทอง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
12 นางพิมลรัตน์  ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13 นายวัฏฏธรรม  นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
14 นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
15 นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
16 นายอนุ  เอี่ยมทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17 นางอภิญญา  จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
18 นางวราภรณ์  จิโน  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
            1.1 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
  1.1.1 Covid-19 ให้จ ังหว ัดเร ่งดำเนินการควบคุม  Cluster  และเร ่งร ัดการฉีดว ัคซ ีน เข ็ม 3              
โดยสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย ติดเชื้อในจังหวัด    
48 ราย และติดเชื้อนอกจังหวัด 2 ราย จึงขอให้ทุกอำเภอดำเนินการควบคุมการระบาด เพื่อไม่ให้เกิด Cluster ใหม่    
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเมืองสุโขทัย ทั้งนี้ให้เร่งวางระบบการให้บริการวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
ที่สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อการเข้าถึงบริการวัคซีนได้รวดเร็ว รวมทั้งให้บริการวัคซีนเชิงรุก 
สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวเบญจมาศ  พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
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  1.1.2 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2565 
ส ่งผลให ้มีพยาบาลประจำรถ ได ้ร ับบาดเจ ็บอาการสาห ัส  และ รถพยาบาลฉ ุกเฉ ินโรงพยาบาลชนแดน                 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เกิดอุบัติเหตุ ตามด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จึงให้
ทบทวนกระบวนการส่งต่อ การวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉิน มอบรองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ วิเคราะห์สาเหตุ ประเด็น ผู้ขับขี่ ยานพาหนะ 
ระเบียบวินัยการจราจร มาตรการส่งต่อ และนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล          
เดือนมกราคม 2565  
            1.2 การตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 ผู้ตรวจราชการ   
ช่ืนชมการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย และมีข้อส่ังการ 3 ข้อ และ ประเด็นสำคัญท่ีจังหวัดควรมีการพัฒนา  
ข้อสั่งการ     1.2.1 ปัญหาวัณโรค พบผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดย 70 % เป็นผู้สูงอายุ ขาดยา ให้ทบทวนระบบการ
รักษาวัณโรค จังหวัดสุโขทัย  
       - การคัดกรองใน 9 กลุ่มเส่ียง ต้องชัดเจนในคำนิยาม และเป้าหมาย 
         - การวินิจฉัย ให้ติดตาม การตรวจ TB LAMP และ GeneXpert  
        - กระบวนการร ักษา ทบทวนแนวทางการร ักษา ความพร้อมของผู ้ป ่วยก่อนได้ร ับยา              
การรับผู้ป่วยเข้า Admit ในโรงพยาบาลหลังได้รับการวินิจฉัย รวมทั้งระบบการติดตามการได้รับยาของผู้ป่วย  
มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                 1.2.2 ปัญหา NCD ในกลุ่มวัยทำงาน มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) และกลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
     - การคัดกรองท่ีมีคุณภาพ และการจัดการข้อมูลให้ถูกต้องมีคุณภาพ 
     - การใช้ Intervention เพิ่ม Health literacy ให้ประชาชนลด หวาน มัน เค็ม เพื่อให้อัตรา    
การเกิด Incident ลดลง   
     - การเข้า Stroke Fast Track ภายใน 4.5 ชั ่วโมง ได้ทันเวลาเพียง 7.3% ให้หา Root cause 
analysis เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน  Stroke/STEMI  
ท้ังนี้ ใหน้ำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนกุมภาพันธ์ 2565  
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : ขอให้กลุ่มงานส่งเสริมฯ ดำเนินการเรื่อง Health literacy ในวัยทำงาน 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
                 1.2.3 แม่และเด็ก พบปัญหาซีด และแม่เสียชีวิต  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริม
พัฒนา) และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ร่วมกับ MCH Board จัดระบบการใช้ Progesterone เพื่อลดการเกิด Preterm  
การคัดกรองภาวะซีดของวัยทำงานและวิเคราะห์สาเหตุภาวะซีด เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก หรือการเป็นโรคธาลัสซีเมีย  
ประเด็นสำคัญท่ีต้องพัฒนา  
 1. รพ.สต.ติดดาว : มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สรุป การขับเคลื่อน โดยใช้
เครื่องมือ รพ.สต. plus และ 7 Excellence นำเข้าวาระการประชุมปฐมภูมิระดับเขต 
 2. ไวรัสตับอักเสบซี : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยจัดต้ัง
คณะทำงาน โดยบูรณาการร่วมกับ Service Plan สาขาอายุรกรรม และเร่งการคัดกรอง  ให้ตามเป้าหมายร้อยละ 70  
  3. การฆ่าตัวตาย : มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ  
  4. Service Plan : เน้น 3 สาขา ได้แก่ 1) RTI  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ , 2) การตรวจสุขภาพ  
มอบ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ,  3) RDU  มอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
  5. ITA : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ติดตามกำกับ ทุกเดือน เป้าหมายผ่าน 100%  ในไตรมาส 2-4 
ท้ังนี้ ใหก้ำหนด timeline ความทันเวลาและถูกต้องของเอกสารแนบลงในระบบ ก่อนส่งให้ผู้ตรวจระดับจังหวัด ตรวจ
ก่อนระบบจะปิด  และใหน้ำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมกราคม 2565 
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            1.3 การประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565         
ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
                  1.3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  มอบ เกียรติบัตร ให้อำเภอที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ความครอบคลุมการให้บริการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ 
ลำดับท่ี 1  เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง    
ลำดับท่ี 2 เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย   
ลำดับท่ี 3 เครือข่ายสุขภาพอำเภอคีรีมาศ 
                  1.3.2 นายชยชัย แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ได้รับคำสั่งโยกย้าย  ไปดำรงตำแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
 1.3.3 TO BE NUMBER 1 จะมีการประกวดในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มอบกลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพฯ เตรียมความพร้อมในทุก Setting กำหนดให้ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 1 ช่วงกลางเดอืน
กุมภาพันธ์ 2565  
 1.3.4 PMQA : การสมัครประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ รับผิดชอบดำเนินการ สมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 
            1.4 วันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะลงพื้นท่ี
เย่ียมเสริมพลัง เจ้าหน้าท่ี ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน และ อสม. อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย  
            1.5 การประชุม CFO เมื ่อวันที่ 13 มกราคม 2565  มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปมติที ่ประชุม       
และนำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมกราคม 2565 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  
      กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที ่ 3 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 

วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกงบ ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 26 มกราคม 2565 
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ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 27 มกราคม 2565 

 
 

ตาราง การจัดสรร งบ สป. กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 

 
หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 คงเหลือ -233,125 บาท  
ประธาน : กลุ่มงานท่ีมี Timeline การดำเนินโครงการ ในไตรมาสท่ี 4 ขอให้ดำเนินการภายใน เดือนกรกฎาคม 2565 
ให้แล้วเสร็จ  (ยกเว้นการประชุมท่ีมีลักษณะต่อเนื่อง) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             3.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
                  3.2.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 
รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ดังนี้ 
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : อยูร่ะหว่างดำเนินการงวด 3 และ 4 ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว  
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 4 และ 5 คาดว่าจะ
แล้วเสร็จกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ล่าช้า เนื่องจากรอผลทดสอบลูกปูน) 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 3-6          
ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว 
5. ระบบประปาหมูบ้าน โรงพยาบาลศรีส ังวรสุโขทัย : คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 5 วันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                  
(รอผลทดสอบลูกปูน) ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านบริหาร) และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) ลงพื้นที่ติดตาม 
เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โรงพยาบาลสวรรคโลก โรงพยาบาลศรีนคร โดยเร็ว 
                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการปรับปรุงซ่อมแซมงบลงทุน จำนวน 8 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
2. รายการครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน 7 รายการ และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย           
จำนวน 3 รายการ : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
3. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามป ีอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน ( 15 งวด ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
: รายงานไม่มีผู้อุทธรณ์ (4 ก.พ. 2565) และคาดว่าจะลงนาม วันท่ี 7 ก.พ. 2565 
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4. รายการท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (7 งวด)  โรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย : ระหว่างดำเนินการงวดท่ี 1 
5. อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (25 งวด) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : ตรวจรับงวดที่ 19 (เบิกจ่ายแล้ว) และคาดว่า    
จะส่งมอบงวด 20-21 วันท่ี 8 ก.พ. 2565 (ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว) 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประสาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย กรณี ได้รับอาคารบริจาค 
จากคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ  เร่งติดตามการขออนุญาตก่อสร้าง จากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ในปี 2565 คุณชูชาติ  
เพ็ชรอำไพ จะบริจาคอาคาร 3 ชั ้น ให้กับ โรงพยาบาลกงไกรลาศ มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด            
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) พิจารณาการใช้พื้นที่ การออกแบบใช้อาคาร รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวง
สาธารณสุข  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
              4.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : พิจารณากำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 1/2565  
ตาราง กำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 4 มกราคม 2565  

 
ประธาน : ปรับเปล่ียนกำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 1/2565 ดังตาราง  
 

ตาราง กำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 มกราคม 2565  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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              4.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข : ขออนุมัติงบประมาณโครงการคุ้มครองผู้บริโภค 
และสถานพยาบาลเอกชน ปี 2565  
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และสถานพยาบาลเอกชน ปี 2565 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อควบคุม กำกับ ส่งเสริมพัฒนา
สถานพยาบาลเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย 2) เพื่อให้มีกระบวนการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย          
มีที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยขอใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 29,560 บาท จาก งบประมาณ
รายจ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
ประธาน : อนุมัติให้ใช้ งบประมาณจากเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 29,560 บาท  
 

              4.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : ขออนุมัติงบประมาณ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ ปี 2565 : จังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ และคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ ดังนี้ 
1. นายน้อย ศรีนวล สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. นางสาวพนม หมวกสังข์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 จึงพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชน
ของ อสม. จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนท้ังส้ิน 50,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
ประธาน : อนุมัติให้ใช้ งบประมาณจากเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 40,000 บาท 
 
 

              4.4 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป :  
                   4.4.1 พิจารณาบ้านพักเจ้าหน้าที่ สสจ.สุโขทัย : เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ี ย้ายออกจากแฟลตสำนักงาน
สาธารณสุข จำนวน 1 ราย (ห้องท่ี 10 ช้ันท่ี 3) คือ นางสาวอัมพวัน พุทธประเสริฐ และมีเจ้าหน้าท่ีขอย้ายเข้า จำนวน 
1 ราย คือ นางสาวประภัสนรรน์ เพ็ชรดี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข) (ห้องท่ี 10 ช้ันท่ี 3) 

 
ประธาน : อนุมัติ 
 

                   4.4.2 ขออนุมัติติดต้ังผ้าม่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : รายละเอียดการติดต้ังผ้าม่าน ตาม
ห้องกลุ่มงานฯ รายละเอียดดังตาราง  

 
ประธาน : อนุมัติให้ใช้ งบประมาณจากเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ : การปพูื้นห้อง กลุ่มงานประกันสุขภาพ เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมและเกิดเช้ือรา    
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หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย : การปพูื้นห้องในบริเวณห้องช้ัน 1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และห้องงานสารบรรณ ควรมีการดำเนินการพร้อมกัน เนื่องจาก 
การซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุข ท้ัง 3 ห้องยังไม่ได้รับการปรับปรุง 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประเมินราคาทั้ง 3 ห้องและนำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป 
สำหรับการปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร อนุมัติงบประมาณจากเงินบำรุง จำนวน 80,000 บาท ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการในช่วงวันเสาร์-อาทิตย ์
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข :  
 5.1.1 ข้อส่ังการผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 2 การตรวจราชการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ระหว่างวันท่ี 19 - 21 มกราคม 2565 ดังนี้ 
1. ปัญหาวัณโรค : ยังพบผู้เสียชีวิตจำนวนมาก 70 % เป็นผู้สูงอายุ ขาดยา ควรมีการทบทวน set ระบบการดูแล ลดการเสียชีวิต 
2. ปัญหา NCD ในกลุ ่มว ัยทำงาน : ต้องดำเน ินการต่อ โดยเฉพาะเร ื ่อง Stroke/STEMI เน ้น Intervention             
และ health literacy 
3. แม่และเด็กยังพบปัญหาซีด และแม่เสียชีวิต : มอบ MCH Board จัดระบบการใช้ Progesterone ลด Preterm 
เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดูแลแม่และเด็กให้ดีขึ้น 
  ทั ้งน ี ้  ได้สร ุปประเด็นข้อเสนอจากทีมตรวจราชการตาม Area Based, Agenda based และ 
Function Based ดังเอกสารการประชุม 
 5.1.2 เกณฑ์การประเมินระบบคุณภาพข้อมูล จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยด้านนโยบาย และด้าน
คุณภาพข้อมูล ดังนี้  
ตาราง เกณฑ์การประเมินระบบคุณภาพข้อมูลด้านนโยบาย 

 
ตาราง เกณฑ์การประเมินระบบคุณภาพข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล  
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ประธาน : มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดทำเกณฑ์การประเมินระบบคุณภาพข้อมูลด้านคุณภาพ
ข้อมูลใหม ่โดยใหสุ่้มประเมินคุณภาพข้อมูลของอำเภอ จากการบันทึกแต่ละ Record  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่ เช่น การบันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถูกต้องหรือไม่, ประชาชนที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน แต่
บันทึกข้อมูลว่าเป็นเบาหวาน, ประชาชนท่ีไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูง แต่บันทึกข้อมูลว่าเป็นความดันโลหิตสูง ใหเ้ลือก
สุ่มรายบุคคล โดยเน้นแฟ้มสำคัญ PERSON, DEATH และCHRONIC และนำเกณฑ์การประเมินฯใหม่ นำเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และสุขภาพจิต : กำหนดการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งท่ี 4 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดคุ้งยาง ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ  
ครั้งท่ี 5 วันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ 
ครั้งท่ี 6 วันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดปากน้ำ ตำปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก (ร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ :  
 5.3.1 สรุปผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 : ผลการ
ประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จำนวน 58 แห่ง โดยทีมประเมินฯ ระดับจังหวัด จำนวน 5 ทีม คือ รพ.
สต.ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 5 ดาว จำนวน 48 แห่ง (ร้อยละ 82.76) / รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 4 ดาว 
จำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 17.24) 
ตาราง สรุปผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย ทีม The Best 

 

ตาราง ผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 4 ดาว จำนวน 10 แห่ง 

 

ประธาน : ใหจั้ดทีมประเมิน รพ.สต. 10 แห่งท่ีไม่ผ่าน 5 ดาว จำนวน 2 ทีม หัวหน้าทีม มอบ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ลงพื้นท่ีประเมินซ้ำ ท้ัง 5 หมวด 
และให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือน มกราคม 2565   
 

ผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.รพ.สต.ติดดาวท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 4 ดาว จ านวน 10 แห่ง 

ล ำดับ รพ.สต. อ าเภอ หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 รวม เกณฑ์

1 ตำลเต้ีย เมอืงสุโขทัย 66.80 60.00 80.00 79.37 70.00 71.51 4  ดาว

2 ย่ำนยำว สวรรคโลก 86.00 80.00 80.00 64.80 81.90 77.32 4 ดาว

3 ประดู่เฒ่ำ กงไกรลำศ 83.88 60.00 100.00 81.83 83.75 81.27 4  ดาว

4 นครเดิฐ ศรีนคร 87.08 80.00 80.00 89.70 75.25 83.73 4  ดาว

5 บ้ำนกล้วย เมอืงสุโขทัย 88.40 80.00 84.00 77.47 91.90 84.12 4  ดาว

6 หนองตำโชติ เมอืงสุโขทัย 76.12 90.00 80.00 91.87 90.00 86.09 4  ดาว

7 บ้ำนสวน เมอืงสุโขทัย 77.72 90.00 100.00 89.67 90.85 88.00 4  ดาว

8 ปำกน้ ำ สวรรคโลก 92.68 80.00 85.00 96.83 76.65 88.05 4 ดาว

9 บ้ำนหนองแหน ศรีนคร 98.28 80.00 80.00 95.67 76.65 88.60 4  ดาว

10 หนองกระด่ิง คีรีมำศ 96.72 80.00 85.00 98.43 78.35 89.63 4  ดาว
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ตาราง ผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 4 ดาว จำนวน 10 แห่ง แยกรายอำเภอ 

 

การคัดเลือกประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย รายทีม 5 ทีม ดังนี้ 
ทีม 1. รพ.สต.สามหลัง อ.ทุ่งเสล่ียม 
ทีม 2. รพ.สต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ 
ทีม 3. รพ.สต.วังลึก อ.ศรีสำโรง 
ทีม 4. รพ.สต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ 
ทีม 5. รพ.สต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ 

การคัดเลือกประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย รายหมวด ดังนี้ 
หมวด 1 บริหารงานดี   รพ.สต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ 
หมวด 2 ประสานงานดีฯ   รพ.สต.ป่างิ้ว  อ.ศรีสัชนาลัย 
หมวด 3 บุคลากรดี   รพ.สต.วังลึก  อ.ศรีสำโรง 
หมวด 4 บริการดี  
        - บริการใน/นอก   รพ.สต.วังลึก   อ.ศรีสำโรง 
 - IC. รพ.สต.นาเชิงคีรี  อ.คีรีมาศ 
 - LAB รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง  อ.บ้านด่านลานหอย 
 -  RDU/คบส. รพ.สต.บ้านนา   อ.ศรีสำโรง 
 -  IT. รพ.สต.คลองสระเกษ  อ.บ้านด่านลานหอย 
หมวด 5 ประชาชนสุขภาพดี รพ.สต.บ้านแก่ง  อ.ศรีสัชนาลัย 

และจะมีการขับเคล่ือนต่อยอด สู่การประเมิน CUP ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดทำเกียรติบัตร รพ.สต.ติดดาว ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย 
รายทีม /รายหมวด  และให้มอบเกียรติบัตร ในวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือน
กุมภาพันธ์ 2565  ส่วนการมอบโล่รางวัล CUP ดีเด่น ให้มอบในวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล เดือนมีนาคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 5.3.2 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกผลงานดีเด่นวิชาการ จ.สุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 
Theme : Sukhothai New normal ณ วันที่ 8 เมษายน  2565 สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดส่งผลงานวิชาการ ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 5.3.3 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี  2 วันที่ 22 
มีนาคม 2565  สถานท่ี โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนสปา 
ประธาน : ใหเ้ล่ือนเป็นวันท่ี 24 มีนาคม 2565  สถานท่ี โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนสปา 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 5.3.4 แจ้งค่าลงทะเบียน อบรม Inhouse-training : ค่าลงทะเบียน คนละ 2,400 บาท เบิกต้นสังกัด 
ประกอบด้วย 6 วัน 3 Module ดังนี้ 
- จัดอบรมหลักสูตร Inhouse training  รุ่นท่ี 3 กลุ่ม ผอ.รพ.สต. (40 คน) 

Module ท่ี 1  ระหว่างวนัท่ี 5-6 พฤษภาคม2565 สสจ.สุโขทัย 
Module ท่ี 2  ระหว่างวนัท่ี 12-13 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 
Module ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 19-20 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 

- จัดอบรมหลักสูตร Inhouse training  รุ่นท่ี 1 กลุ่มหัวหน้างานใน รพ. (40 คน) 
Module ท่ี 1  ระหว่างวนัท่ี 9-10 พฤษภาคม 2565 สสจ.สุโขทัย 
Module ท่ี 2  ระหว่างวนัท่ี 17-18 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 
Module ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 24-25 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
              5.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย :  
 5.4.1 กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting (CFS) : 
ภาพรวมผลงาน CFS จังหวัดสุโขทัย จำนวนสถานประกอบการสมัครทั้งสิ้นจำนวน 285 แห่ง ผ่านจำนวน 282 แห่ง 
(ร้อยละผ่านเกณฑ์ 98.95) ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม 2565 
แผนภูมิ ผลการดำเนินงาน COVID Free Setting  จังหวัดสุโขทัย (จำแนกรายอำเภอ) 

 
โดยรพ.สต. 118 แห่ง / ศูนย์บริการสุขภาพ และ PCU  4 แห่ง จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมทุกแห่ง 
แผนภูมิ ผลการดำเนินงานกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 จังหวัดสุโขทัย 
จำแนกตาม  9 Setting ตามประเด็น PA (ดึงข้อมูลจากระบบ Thai Stop Covid)  

 
 ภาพรวมผลงาน ( 9 SETTING) จังหวัดสุโขทัย : สมัครทั้งสิ้นจำนวน 464 แห่ง ผ่านเกณฑ์จำนวน 
448 แห่ง (ร้อยละผ่านเกณฑ์ 96.55) โดยขอให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการให้ครบทุก SETTING และรายละเอียดเพิ่มเติมดัง
เอกสารการประชุม 
 



11 
 
แผนงานขับเคล่ือนเสริมพลังระดับพื้นท่ี COVID Free Setting  
1) คณะทำงานระดับจังหวัด ร่วมขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี ร่วมกับโรงพยาบาล/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ อปท.เพื่อ
เชิงรุกเชิญชวนให้กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ให้เข้าประเมินตนเองในระบบ COVID Free Setting โดย
มุ่งเน้น 9 Setting  ท่ีสมัครเข้ามา ยังไม่ครอบคลุมกิจการ  เช่น  ตลาดสด  ห้างสรรพสินค้า  โรงงาน  ร้านเสริมสวย-
ตัดแต่งผม สถานท่ีออกกำลังกาย เป็นต้น 
2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กำกับดูแล กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและ
เข้าประเมินตนเองในระบบ COVID Free Setting  
3) ให้คณะทำงานระดับอำเภอ สมัครลงทะเบียนเข้าเป็นตรวจประเมินรับรอง เพื่อให้สามารถดึงข้อมูล และกำกับ
ติดตามประเมินรับรอง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้เอง 
 5.4.2 การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS :  
แผนภูมิ การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The must) 

  
ภาพรวม EMS ระดับ The must จังหวัดสุโขทัย : โรงพยาบาล 9 แห่ง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100  
แผนภูมิ การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The best) 

 
ภาพรวม EMS ระดับ The best จังหวัดสุโขทัย : เป้าหมาย คือ ผ่านเกณฑ์  1 แห่ง จังหวัดสุโขทัย ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง  
 5.4.3 ความก้าวหน้า SUKHOTTHAI SAFETY  
แผนภูมิ ผลงานภาพรวม SUKHOTTHAI SAFETY จำแนกรายอำเภอ (สถานประกอบการสมัคร 403 แห่ง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100) 
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แผนภูมิ ผลงานภาพรวม SUKHOTTHAI SAFETY จำแนกรายอำเภอ (สถานประกอบการสมัคร 403 แห่ง ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 100) จำแนกราย SETTING  

 
ประธาน : ให้นำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมกราคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
              5.5 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป : รายงานผลการดำเนินงาน ITA ไตรมาส 1 ปี 2565 
ตาราง ผลการดำเนินการ ITA ไตรมาส 1 ปี 2565 

 
หน่วยรับตรวจในสังกัด จำนวน 19 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินไตรมาส 1 ระดับ 5 จำนวน 16 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
84.21 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.79 เนื่องจาก การแนบเอกสารไม่ครบถ้วนไม่
สมบูรณ์ ไม่ตรงประเด็นข้อคำถาม 
ประธาน : ให้นำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมกราคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
              5.6 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : 
              5.6.1 ผลการดำเนินงาน TB ไตรมาส 1 /2565 
ตาราง เป้าหมายในการดำเนินงานค้นหาวัณโรคเชิงรุก ปี 2565  
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แผนภูมิ ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment 
coverage) จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 
แผนภูมิ ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 
ตาราง ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1 /2565 

 
ประธาน : ให้นำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมกราคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
              5.6.2 การตรวจ ATK บุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : ตรวจและรายงาน
ผล ATK  สัปดาห์ละครั้ง รวม 3 ครั้ง (ทุกเช้าวันจันทร์) 
- รับชุดตรวจ ATK ท่ีกลุ่มงานคุ้มครองฯ ทุกวันศุกร์ 
- ตรวจ ATK ทุกเช้าวันจันทร์ 
- รายงานผลใน Application H4U ทุกวันจันทร์ 
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สรุปผลจาก Application H4U ทุกวันอังคาร เสนอผู้บริหาร 
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ผลการตรวจ ATK ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 1 วันจันทร์ 24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยท้ังหมด 130 คน รายงานผลในระบบ H4U จำนวน 49 คน คิดเป็น 37.69 % (ณ วันท่ี 25 
ม.ค. 65 เวลา 09.30 น.) ผลตรวจไม่พบเช้ือ 49 คน  
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส่งรายละเอียดการ Down load  Application H4U ใน line Group 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
              5.7 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ :  
                   5.7.1 สรุป 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 : ต้ังแต่วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 
พบจำนวนผู้บาดเจ็บ 198 คน และผู้เสียชีวิต 0 ราย 
ตาราง จำแนกผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 

 
วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2565 : พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป สาเหตุหลัก 
เมาสุรา ตัดหน้ากระช้ันชิด และขับเร็ว ตามลำดับ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
ประธาน :  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส่งคืนข้อมูล ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
                   5.7.2 รายงานอุบัติเหตุกรณีรถพยาบาล : อุบัติเหตุกรณีรถพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พบ
ผู้เสียชีวิตขับรถจักรยานยนต์ อยู่ในเลนขวาเพื่อจะกลับรถบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ เฉ่ียวชน
กับรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ซึ่งขับทางตรงมุ่งหน้า จังหวัดพิษณุโลก ผู้เสียชีวิต 
การวิเคราะห์ Haddon matrix  

 บุคคล ยานพาหนะ สิ่งแวดล้อม 
ผู้ขับขี่รถพยาบาล 
ก่อนเกิดเหตุ 

 
ผู้ขับขี่เพศชาย ปฏิบัติงานที่ รพ.ศรีสังวรสุโขทยั 
ผ่านการอบรมการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
และรถพยาบาล พร้อมนำส่ง Pt 

 
รถนำส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลศรี
สังวรฯ พร้อมใช้งาน  (ไม่ติด 
GPS ไม่ติดกล้อง มีประกันภัย) 

 
ถนนทางตรง มีไฟส่องสว่างมปี้าย
บอกทาง 

ขณะเกิดเหตุ ขับรถนำส่งผู้ป่วยจาก รพ.ศรีสังวรสุโขทัยไป รพ.
กรุงเทพพิษณุโลก (ความเร็ว รอตำรวจสอบสวน) 

เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ วิสัยทัศน์ดีเหมาะสมกับการขับขี ่

หลังเกิดเหตุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
 

บริเวณด้านซ้าย ของรถ 
นำส่งผู้ป่วย ได้รับความ 
เสียหายเล็กน้อย 

สถานที่เกิดเหตุเข้าถึงได้ 
สะดวก มีทีมกู้ภัยปฏิบัติ 

ผู้เสียชีวิต 
ก่อนเกิดเหตุ 

 
เพศหญิง อายุ 43 ปี สวมหมวกนิรภัย เดินทาง
ช่องทางขวาเพื่อกลับรถ 

 
รถจักรยานยนต์พร้อมใช้งาน 

 
ถนนทางตรงมีป้ายบอกทาง 

ขณะเกิดเหตุ ขับรถข้ามเลนไปเพื่อกลบัรถ เฉี่ยวชนกับคู่กรณ วิสัยทัศน์ดี เหมาะสมกับการขับ 
หลังเกิดเหตุ ได้รับการปฐมพยาบาล และเสียชีวิตที่

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 
รถจักรยานยนต์ได้รับความ
เสียหาย 

สถานที่เกิดเหตุเข้าถึงได้ 
สะดวก มีทีมกู้ภัยปฏิบัติ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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                   5.7.3 มาตรฐานรถพยาบาล 
มาตรฐานโครงสร้างรถพยาบาล 
- มีลักษณะ ขนาดสัดส่วน และอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
- ด้านซ้ายมีประตูเปิด-ปิด สำหรับผู้โดยสาร ด้านหลัง มีประตูสำหรับยกเตียง ผู้ป่วยเข้า-ออก 
- เก้าอี้ทุกท่ีนั่งมีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้ง 4 จุด 
มาตรฐานการขับขี่รถพยาบาลปลอดภัย 
พนักงานขับรถพยาบาล : ไม่มีลักษณะโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ (โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท โรค DM HT 
โรคจิตเวช โรคเลือด โรคติดต่อร้ายแรง โรคทางตา), ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ (EMR 40 ชม., พนักงาน
ขับรถพยาบาล/รถปฏิบัติการฉุกเฉินปลอดภัย) และมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ 
ความพร้อมของร่างกายและจิตใจพนักงานขับรถพยาบาล : การตรวจสุขภาพประจำป,ี การตรวจสารเสพติดประจำปี, 
ทดสอบความพร้อมของร่างกาย 
หลักการปฏิบัติในการขับขี่ : หลักการปฏิบัติงานในการขับขี่ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. และปฏิบัติตามกฎจราจร 
และระยะเวลาทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 12 ชม. 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล/    
รถปฏิบัติการฉุกเฉินปลอดภัย กรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้จัดอบรม สามารถดำเนินการได้หรือไม่       
และนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมกราคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
              5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข : การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็ก 5-11 ปี 
ตาราง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็ก 5-11 ปี จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ตาราง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็ก 5-11 ปี ในระบบการศึกษา  

 
 

ประธาน : มอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ตรวจสอบจำนวนเป้าหมายให้ถูกต้อง และนำเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมกราคม 2565  
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วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) :  
                   6.1.1 ด้วย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานท่ีได้รับหนังสือเชิญ เจ้าหน้าท่ี ทุกกลุ่มงาน 
เข้าประชุม / อบรม พัฒนาศักยภาพต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งบางเรื ่อง มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน จึงขอให้พิจารณา       
ส่งเรื่องให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ดำเนินการ เช่น “หนังสือขอเชิญแพทย์ เข้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์
และสาธารณสุขในการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพและคลินิกผู้สูงอายุ”จะขอส่งหนังสือให้
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด เป็นผู้ดำเนินการโดยตรง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
                   6.1.2 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม
สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย                    ใน
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงบ่าย ซึ่งจะเดินทางมาจากจังหวัดตาก สำหรับรายละเอียดอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านวิชาการ) และ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ประสาน         
ทีมอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ  กำหนดการและรายละเอียดการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี ้ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด  กล่าวต้อนรับและรายงาน ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ ส่วน 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ให้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงพยาบาลสุโขทัย ได้เป็นต้นแบบระดับประเทศ 
 

  6.2 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป :  
                  6.2.1 การขอใช้พื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จากหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดบูธ รับสมัคร
บัตรเครดิตของธนาคาร และการโปรโมทสินค้าต่างๆ ของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น 
ประธาน : ไม่อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้พื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อโปรโมทสินค้าต่างๆ เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 แต่จะอนุโลม กรณี การจำหน่ายอาหาร สามารถจำหน่ายได้ด้านหน้า อาคารสำนักงาน 
                  6.2.2 การติดตั้งจอประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าห้องสารบรรณ ชั้นที่ 1 โดยจะเริ ่มประชาสัมพันธ์       
ในวันท่ี 31 มกราคม 2565  กลุ่มงาน ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งได้ท่ีงานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  6.3 กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สสจ.สุโขทัย 

วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระ
ก่อนการ
ประชุม 

1. มอบโล่รางวัลหน่วยบริการที ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย             
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 
2. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนธันวาคม 2564 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) /รายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
3.2 การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
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วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
4. เรื่องเพือ่ทราบ   

4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)   
     4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสรมิพัฒนา) 
     4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
     4.1.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ)  
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป 
4.3 โรงพยาบาลชุมชน 
4.4 สาธารณสุขอำเภอ 
4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.5.1 ข้อสั่งการตรวจราชการ รอบที่ 1 /2565 
     4.5.2 ผลการดำเนินงาน TB ไตรมาส 1 /2564 
     4.5.3 สถานการณ์ Covid-19 (Cluster Active, ระยะเวลากักตัว HI, CI) 
     4.5.4 ผลการประเมิน HI, CI ไข้เลือดออก 
     4.5.5 สรุป 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 
     4.5.6 รายงานอุบัติเหตุกรณีรถพยาบาล และมาตรฐานรถพยาบาล 
     4.5.7 มติการประชุม CFO  
     4.5.8 การประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สุโขทัย ปี 2565 
      4.5.9 Covid Free Setting /EMS /SS 
     4.5.12 การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็ก 5-11 ปี 
     4.5.13 Service plan สาขาไต/ สาขาศัลยกรรม 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จันทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ประธาน Service plan สาขาไต/ศัลยกรรม 

5. เรื่องเพือ่พิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกรที่ปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 
ปิดประชุม :  เวลา 16.30 น. 
 
                  จิราภรณ์  สุกันทา                                              ศุภพิชญ์  ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                  (นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 




