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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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 นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
11 นายกิตติวัฒน์ ตันเจริญ แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
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 09.00 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
            1.1 สถานการณ์โควิด-19 
                 1.1.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565   
ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ได้แจ้งประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ปรับลดข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวที ่เดิน
ทางเข้าประเทศไทย (Test & Go) อนุญาตใหทุ้กประเทศ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย โดยแสดงผลตรวจ RT- PCR 

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวมาลีรัตน์ อ่ำทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
3 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
6 นายจารึก นวลคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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จำนวน 1 ครั้ง (Day1) และการกักตัวจากเดิม 14 วัน เป็นกักตัว 7 วัน สำหรับโรงเรียน กรณีพบนักเรียนหรือครู      
ติดเชื้อโควิด-19 ให้แยกเข้าสู่การรักษา และให้บริการการเรียนการสอน ตามปกติ  ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย พบผู้ติดเช้ือ 
โควิด-19 ส่วนใหญ่ มีอาการค่อนข้างน้อย หรือไม่มีอาการ อัตราการป่วยตายต่ำ จึงให้ปรับลดการดำเนินงาน ดังนี้ 
        - การสอบสวนโรค และการทำ Timeline จากเดิมสอบสวนโรคย้อนหลัง 14 วัน ปรับลดเป็น
สอบสวนโรคย้อนหลัง 7 วัน  กรณี ประกาศให้ “โควิด-19” เป็นโรคประจำถิ่น จะดำเนินการยกเลิกการสอบสวนโรค  
  - ปรับลดการตรวจ ATK ให้ตรวจในกลุ่มเส่ียงสูง หรือกลุ่มเส่ียงท่ีมีอาการ  ลดการตรวจเชิงรุก   
  - กรณี ATK Positive งดส่งตรวจยืนยัน RT-PCR  ให้ประเมินอาการ เน้นการรักษาใน Home 
Isolation หรือ community  Isolation  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ตรวจสอบข้อมูล การส่งตรวจ RT-PCR 
แยกรายอำเภอ หากพบ อำเภอท่ีมีการส่งตรวจยืนยัน ให้สาธารณสุขอำเภอ รายงานช้ีแจงเหตุผล 
                 1.1.2 เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 3) และวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก 5-18 ปี ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เร่งกระจายวัคซีนลงพื้นท่ีโดยเร็ว 
            1.2 การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี ่ยมเสริมพลัง
เจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน และ อสม. อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20-21 
กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ความร่วมมือในการต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            1.3 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.   
ณ ห้องประชุมเบนทูล ช้ัน 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  
                 1.3.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 เป็นประธาน เปิดศูนย์ Wellness Center, 
ศูนย์ไตเทียม และศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อลดการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรับบริการ 
                 1.3.2 CIO เขตสุขภาพท่ี 2 ได้แจ้งข้อมูลพื้นฐาน เช่น อัตราครองเตียง, Active Bed , Sum of Adj RW 
มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีพบข้อมูลผิดปกติ ให้แจ้งในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
               1.3.3 เขตสุขภาพท่ี 2 ได้จัดทำ “วารสารนวัตกรรมทางการแพทย์และการวิจัยสาธารณสุข” (Journal 
of Medical Innovation and Public Health Research) เพื ่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข  มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สนับสนุน Reviewer  
       1.3.4 การจัดกลุ ่มการพัฒนาระบบบริการระบบบริการสุขภาพ  (Service plan) ของกระทรวง
สาธารณสุข และเขตสุขภาพท่ี 2 รายละเอียดดังนี้ 
                         1.3.4.1 Service plan ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 19 สาขา 
1. SP สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติด   2. SP สาขาไต 
3. SP สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ   4. SP สาขา IMC/Palliative Care 
5. SP สาขาโรคไม่ติดต่อ 6. SP สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ  
7. SP สาขากัญชาทางการแพทย์ 8. SP สาขาโรคหัวใจ 
9. SP สาขาโรคมะเร็ง  10. SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
11. SP สาขาทารกแรกเกิด  12. SP สาขาแม่และเด็ก 
13. SP สาขาอายุรกรรม  14. SP สาขาตา  
15. SP สาขาศัลยกรรม  16. SP สาขาออร์โธปิดิกส์  
17. SP สาขาสุขภาพช่องปาก  18. SP สาขาการแพทย์แผนไทย 
19. SP สาขา RDU-AMR  
                         1.3.4.2 Service plan ของเขตสุขภาพท่ี 2 ประกอบด้วย 26 สาขา 
1. SP สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช      2. SP สาขายาเสพติด       
3. SP สาขาไต       4. SP สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ   
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5. SP สาขา Palliative Care   6. SP สาขา Intermediate Care  
7. SP สาขาโรคไม่ติดต่อ/COPD   8. SP สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอําเภอ  
9. SP สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์  10. SP สาขาโรคหัวใจ  
11. SP สาขาโรคมะเร็ง  12. SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
13. SP สาขาทารกแรกเกิด  14. SP สาขาสูติกรรม  
15. SP สาขากุมารเวชกรรม  16. SP สาขาอายุรกรรม  
17. SP สาขาตา  18. SP สาขาศัลยกรรม/ODS  
19. SP สาขาออร์โธปิดิกส์  20. SP สาขาสุขภาพช่องปาก  
21. SP สาขาการแพทย์แผนไทย           22. SP สาขา RDU-AMR  
23. SP สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  24. SP สาขาการส่งต่อผู้ป่วย (Refer)  
25. SP สาขาโสต ศอ นาสิก  26. SP สาขาตรวจสุขภาพ 
  สำหรับ Service plan จังหวัดสุโขทัย มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ /กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ พิจารณาในส่วนของจังหวัด ผ่านประธาน 
CSO จังหวัดสุโขทัย 
      1.3.5 การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 13-15 
พฤษภาคม 2565 งบประมาณ จำนวน 1,800,000 บาท โดยจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ ประชุมวิชาการด้าน
การแพทย์, มหกรรมกัญชา กัญชง และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ สถานท่ีจัด ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสุโขทัย มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการระดับ
เขต ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย - ผู้ตรวจราชการ เขต 2 ประธาน 
- สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 2 รองประธาน  
- นพ.สสจ.เขต 2, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ท่ัวไป เขต 2  

2. คณะกรรมการ บูธนิทรรศการ 
และการแสดง 

ประกอบด้วย - นพ.สสจ.สุโขทัย ประธาน 
- นพ.เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ รองผู้อำนายการฝ่ายปฐมภูมิ        
  รพ. พุทธชินราช/รอง นพ.สสจ.สุโขทัย (ด้านวิชาการ)   
  รองประธาน 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ /กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ  
  เลขานุการ 
- ประธาน SP สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขต 2 /      
  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ เขต 2 และกลุ่มงาน   
  ทันตสาธารณสุข กรรมการ 

3. คณะกรรมการ พิธีการ ประกอบด้วย - นพ.สสจ.สุโขทัย ประธาน 
- รอง นพ.สสจ.สุโขทัย 4 ท่าน รองประธาน 
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ /กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
  เลขานุการ 

4. คณะกรรมการ อาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อม (มาตรการ Covid-19) 

ประกอบด้วย - รอง นพ.สสจ. (ด้านบริหาร) ประธาน  
- กลุ่มงานบริหารท่ัวไป /กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ 
  เลขานุการ 
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กรรมการ 
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5. คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ 
ประสานงาน และประเมินผล  
(ท่ีพัก) 

ประกอบด้วย - รอง นพ.สสจ. (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธาน 
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
  เลขานุการ 
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ กรรมการ 

6. คณะกรรมการ การเงินและ
งบประมาณ 

ประกอบด้วย - รอง นพ.สสจ. (ด้านบริหาร) ประธาน  
- กลุ่มงานบริหารท่ัวไป /กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  เลขานุการ 

 มอบคณะกรรมการแต่ละชุด ส่งรายชื่อให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
รวบรวมจัดทำคำสั ่ง ภายในวันที ่ 2 มีนาคม 2565 และมอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
ตรวจสอบก่อนส่ง ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับทราบ และส่งให้เขตสุขภาพท่ี 2 ภายในวันท่ี 4 มีนาคม 
2565 และกำหนดประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งท่ี 1 กลางเดือนมีนาคม 2565  
            1.4 การประชุม อปสข.เขตสุขภาพท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง หน่วยบริการบำบัดทดแทนไต
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก พบว่า ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย HD สิทธิ UC และสัดส่วน จำนวน
ผู้ปว่ย HD สิทธิ UC ต่อ เครื่อง Hemodialysis จังหวัดสุโขทัย น้อยท่ีสุดในเขตสุขภาพท่ี 2  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และผู้ป่วย CKD เข้าถึงการบริการได้ครบหรือไม่ 
            1.5 การจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2  วันท่ี 24 มีนาคม 2565  สถานท่ี โรงแรมสุโขทัย
เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนสปา  มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดทำหนังสือเชิญผู้ตรวจราชการ เขต
สุขภาพท่ี 2 เป็นประธานพิธีเปิด  
            1.6 ปรับเปล่ียนกำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 1/2565 ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ 3 แห่ง ดังนี้ 

วันท่ี  2 มีนาคม 2565 คปสอ. คีรีมาศ /รพ.สต.หนองกระด่ิง, รพ.สต.ทุ่งยางเมือง 
วันท่ี 16 มีนาคม 2565 คปสอ. ทุ่งเสล่ียม /รพ.สต. ไทยชนะศึก, รพ.สต. แสงสว่าง 
วันท่ี 18 มีนาคม 2565 คปสอ. ศรีนคร  /รพ.สต.หนองแหน, รพ.สต นครเดิฐ 

มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 มกราคม 2564  
      กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที ่ 4 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกงบ ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 
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ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ณ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

ตาราง  ติดตามการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565  

 
หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 คงเหลือ -233,125 บาท  โดยมี 3 กลุ่มงานท่ีไม่ใช้งบประมาณ
รายจ่ายสำนักงานสาธารณสุจังหวัด ในปีงบประมาณ 2565  ได้แก่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ,
กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย , กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     สำหรับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  ทุกกลุ่มงานเบิกจ่ายได้ตาม Timeline  แผนปฏิบัติการ ของกลุ่มงาน 
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 (6 งวด) : อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 3 และ 4  
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก (8 งวด) : คาดว่าจะส่งมอบงานงวด 4 และ 5 
ประมาณต้นเดือน มีนาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (8 งวด) : อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวด 
3 และอยู่ระหว่างดำเนินการงวด 4-6 
5. ระบบประปาหมูบ้าน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (5 งวด) : คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 5 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565   
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม                 
                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามป ีอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน ( 15 งวด ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
: อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 
2. รายการท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (7 งวด) โรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดท่ี 1 
3. อาคารบำบัดรักษา 6 ช้ัน (25 งวด) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : คาดว่าจะส่งมอบงวด 20-21 วันท่ี 28 ก.พ. 2565  
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร), กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มกฎหมาย ติดตาม
เร่งรัด โดยใช้หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร กรณี ผู้รับจ้างท้ิงงาน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
              4.1 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป :  ขออนุมัติใช้เงินบำรุง  ปี 2565 
ตาราง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินบำรุง สสจ.สุโขทัย  

 
 จากตารางข้างต้น จึงขออนุมัติรายการลำดับท่ี 14 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา คือ มีอายุการใช้งานสูง,ปริมาณการซ่อมบ่อย และใช้จำนวนพื้นท่ี(ตรม.) ในการเลือก BTU รายละเอียด ดังนี้ 

1. ห้อง IT Sever กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 36,000 BTU 38,400 บาท 
2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 36,000 BTU 38,400 บาท 
3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 18,000 BTU 23,800 บาท  
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ   
4 เครื่องท่ี 1 36,000 BTU 38,400 บาท  
5 เครื่องท่ี 2 36,000 BTU 38,400 บาท  
6 ห้องการเงิน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 36,000 BTU 38,400 บาท  
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
7 เครื่องท่ี 1 36,000 BTU 38,400 บาท  
8 เครื่องท่ี2 36,000 BTU 38,400 บาท  
9 ห้อง TO BE NUMBER ONE 18,000 BTU 23,800 บาท  
10 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 36,000 BTU 38,400 บาท  
 ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน   

11 เครื่อง 1 ซ้ายมือ 36,000 BTU  38,400 บาท  
12 เครื่อง 2 ขวามือ 36,000 BTU 38,400 บาท  
13 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 36,000 BTU 38,400 บาท  

 และเงินบำรุงคงเหลือท้ังส้ิน จำนวน 1,272,205.89 บาท 
ประธาน : อนุมัติ  มอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง วงเงิน 
470,000 บาท โดยเลือกร้านท่ีมีการบริการหลังการขายท่ีดี และสินค้ามีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม 
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              4.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : ขออนุมัติใช้เงินบำรุง  ปี 2565 รายละเอียดดังนี้   
                   4.2.1 โครงการประเมินผลงานและคัดเลือก อสม. จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
(ล่วงหน้า 1 ปี) เพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2567 
ขอสนับสนุนงบประมาณจากเงินบำรุงของ สสจ.สุโขทัย จำนวน 18,720 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 บาท x 36 คน x 12 สาขา เป็นเงิน 8,640 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการ) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 บาท x 7 คน x 12 สาขา เป็นเงิน 10,080 บาท (คณะกรรมการ
และผู้จัดโครงการ) 
ประธาน : อนุมัติ 15,000 บาท 
                   4.2.2 โครงการนำร่องการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั้นนำของประเทศไทย (7E) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ขอสนับสนุนงบประมาณจากเงินบำรุงของ สสจ.สุโขทัย จำนวน 10,040 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 120 บาท x 20 คน x 1 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท (ประชุมพัฒนาเกณฑ์
และแนวทางประเมินฯ) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 500 บาท x 8 คน เป็นเงิน 4,000 บาท (ประธาน 1 คน + กรรมการ 6 คน + เลขานุการ 
1 คน) 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล 1,000 บาท x 3 อัน เป็นเงิน 3,000 บาท (ให้เฉพาะคะแนน≥80%) 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป 80 บาท x 6 อัน เป็นเงิน 480 บาท (ให้เฉพาะคะแนน <80%) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 บาท x 8 คน x 1 วัน เป็นเงิน 160 บาท (ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก) 
ประธาน : อนุมัติ 10,040 บาท 
                   4.2.3 โครงการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสุโขทัย (ครั ้งที ่ 2) ประจำปี
งบประมาณ 2565 เป้าหมาย รพ.สต. 11 แห่ง  
ขอสนับสนุนงบประมาณจากเงินบำรุงของ สสจ.สุโขทัย จำนวน 7,920 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 บาท x 18 คน x 2 วัน เป็นเงิน 720 บาท (ประชุมคณะกรรมการฯ) 
- ค่าเบ้ียเล้ียง กรรมการประเมินฯ 120 บาท x 18 คน (2ทีม) x3 วัน เป็นเงิน 6,480 บาท  
- ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 120 บาท x 2 คน x3 วัน เป็นเงิน 720 บาท  
ประธาน : อนุมัติ 7,920 บาท 
 
              4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ขออนุมัติใช้เงินบำรุง  ปี 2565 รายละเอียด ดังนี้ 
     4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ แบบท่ี 2 (Server) : 1 เครื่อง 
เหตุผลและความจำเป็น 
- ปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ 1 เครื่อง (เป็นเครื่องสำรอง นำมาประกอบใช้) เครื่องหลักเสียจากไฟฟ้าตกก่อนการขอ
ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผ่านมาการซ่อมแซมราคาสูง ไม่คุ้มเพราะอายุการใช้งานนาน 
อะไหล่และอุปกรณ์อัพเกรดหายาก 
- อายุการใช้งานนาน (ไม่มีการอัพเกรดหรือขอซื้อใหม่ในรอบ 8 ปีท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี 2556) 
- คอมพิวเตอร์ Server ต้องทำงานตลอดเวลา (24 ช่ัวโมง x 7 วัน) ปัจจุบันรองรับระบบสารสนเทศมากกว่า 20 ระบบ 
เช่น เว็บไซต์ สสจ.สุโขทัย, เว็บไซต์กลุ่มงานต่างๆ, ระบบจองรถฯ จองห้องประชุม ออกเลขหนังสือ ,ระบบรายงาน
ต่างๆ ,ระบบรายงาน HDC ฯลฯ 
- มีความเส่ียงต่อระบบสารสนเทศ หากเครื่องท่ีทำงานอยู่ ณ ปัจจุบันชำรุด จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหลักของ
ระบบสารสนเทศท้ังหมดใน สสจ. ราคาตาม ICT ไม่เกินวงเงิน 350,000 บาท 
ประธาน : อนุมัติ ราคาไม่เกินวงเงิน 350,000 บาท  
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     4.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ชนิดประมวลผล : 2 เครื่อง  
เหตุผลและความจำเป็น 
- สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ปัจจุบันใช้ Notebook ส่วนตัว และ Notebook เดิมท่ีมีอยู่ในกลุ่มงาน    
(ปี 2560) สำหรับงานประมวลผลและงานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ราคาตาม ICT ไม่เกินวงเงิน 22,000 บาท/เครื่อง 
รวมไม่เกินวงเงิน 44,000 บาท 
ประธาน : อนุมัติ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ชนิดประมวลผล  2 เครื่อง วงเงิน 44,000 บาท   
     4.3.3 รายการเครื่องปริ๊นเตอร์ Multifunction ท่ีได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนตุลาคม 2564 และมีการ
ชะลอการจัดซื้อ ดังนี้ 
- เครื่องปริ๊นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer) : 2 เครื่อง  
ราคาตาม ICT ไม่เกินวงเงนิ 7,500 บาท/เครื่อง (รวม 15,000 บาท) 
1) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 เครื่อง 
2) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1 เครื่อง 
- เครื่องปริ๊นเตอร์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ : 1 เครื่อง ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ราคาตาม ICT ไม่
เกินวงเงนิ 10,000 บาท/เครื่อง 
รวมเป็นวงเงินไม่เกิน  91,000 บาท 
ประธาน : ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ประสงค์จะขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์  ต้องระบุรุ่น
และสเปค ให้สอดคล้องกับรุ่นและสเปค ที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  เพื่อลดภาระการจัดซื้อและ
สำรองหมึกพิมพ์  มอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ, กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล สอบถามรายละเอียดรุ่นและสเปคเครื่องปริ๊นเตอร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และทำหนังสือ
ขออนุมัติจัดซื้อเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้ังนี้ ให้งาน IT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์รับรอง  
 
              4.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : พิจารณา กำหนดวันจัดพิธีมอบเข็มที่ระลึก
พระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 
09.00 - 09.30 น.  -  ลงทะเบียน 
09.30 - 10.00 น. -  ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้ารับเข็มพระราชทานท่ีระลึก (พิธีกร คือ เต้ย) 
10.00  น.            -  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุโขทัย      
                                   ประธานในพิธี เดินทางถึง   
                              -  นพ.สสจ. กรรมการและเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุโขทัย  กล่าวรายงาน 
             -  ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ และรับเข็มพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    
   -  พิธีกร ขานชื่อผู้แทนอาสาสมัคร พอ.สว. เข้ารับเข็มพระราชทานที่ระลึกฯ บนพานหน้า
พระฉายาลักษณ์ โดยประธาน เป็นผู้วางเข็มพระราชทานท่ี ระลึกฯ บนพานหน้าพระฉายาลักษณ์ 
   -  ถ่ายภาพร่วมกับประธานในพิธี 
   -  ประธานในพิธีเดินทางกลับ 
ประธาน : กำหนดวันจัดพิธี วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  สถานท่ี ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย 
 
วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : ตำแหน่งรับย้าย/รับโอน นักวิชาการสาธารณสุข ในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ตำแหน่ง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครเปิดรับย้าย/รับโอน 
จำนวน 4 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 15 -28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด ดังนี้ 
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1. ตำแหน่งเลขที่ 94413 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สุโขทัย (ตำแหน่งเดิมของ นายณัฐพงษ์  เฮียงกุล) 
2. ตำแหน่งเลขที่ 93741 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ สสจ.สุโขทัย (ตำแหน่งเดิมของ นายกำพล บัวผัน)  
3. ตำแหน่งเลขที่ 233441 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.สุโขทัย (ตำแหน่งเดิมของ นายสุพัฒน์ พยอม)  
4. ตำแหน่งเลขท่ี 93707 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ตำแหน่งเดิมของ นางอภิญญา จุติตระกูลชัย)  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : 
                   5.2.1 ประชุมวิชาการกัญชา เขตสุขภาพที่ 2 : กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขต
สุขภาพท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
 โดยจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ  
1) ประชุมวิชาการด้านการแพทย์ 
2) มหกรรมกัญชา กัญชง และคลินิกกัญชาทางการแพทย์  
    - พื้นท่ีจัดบูธ วางได้มากกว่า 30 บูธ    - บูธสถาบันกัญชาทางการแพทย์  
    - ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องด่ืม ระดับ OTOP ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
    - อย.สสจ. ให้ความรู้ ท้ังกัญชา กัญชง การอนุญาตปลูกจนถึงผลิตภัณฑ์ 
    - หน่วยงานราชการ กระทรวง กรม กองต่างๆ    - วิสาหกิจชุมชนพื้นท่ี ร่วมแสดงผลงาน  
    - Business Matching & Funding 
และ 3) คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (ท้ังแผนไทยและแผนปัจจุบัน) 
แผนผังตัวอย่าง การจัดพื้นท่ีในงาน  

 
                   5.2.2 รายงานความก้าวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ 
                           5.2.2.1 ท่ีต้ัง ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯ 
ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สท.66 
- หนังสือสำคัญสำหรับท่ีดิน น.ส.ล. เลขท่ี 4954 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ (รร.บ้านนาไผ่ล้อมเดิม) 
- เนื้อทีป่ระมาณ 6-2-53 ไร่ 
- ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทย กำลังดำเนินการจัดทำคำขอและจัดเตรียมเอกสาร ส่ง ธนารักษ์พื้นท่ีสุโขทัย 
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รูปภาพ แปลงท่ีต้ัง ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯ 

 
หมายเหตุ ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  8 นาที, ห่างจาก สสจ.สุโขทัย 6.1 กิโลเมตร, 
ห่างจาก รพ.สุโขทัย 8.7 กิโลเมตร, ห่างจาก รพ.คีรีมาศ 13.9 กโิลเมตร 
ประธาน :  มอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านวิชาการ), กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก และกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ออกเเบบ Master plan การใช้พื้นท่ี เพื่อรองรับการขยายอาคาร ในอนาคต 
เช่น พื้นท่ีการสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าท่ี   
                           5.2.2.2 รายงานอาคารศูนย์บริการ 4 ช้ัน จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ จำนวน 50 ล้านบาท 
ตามแบบศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม) 4 ช้ัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 10847 และ
งบประมาณครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค จำนวน 24,750,000 บาท   สำหรับแฟลต/บ้านพักเจ้าหน้าท่ี จะดำเนินการ
ก่อสร้างในระยะต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ยาเสพติด และสุขภาพจิต :  
              5.3.1 ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี 2565  : เจ้าหน้าท่ี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 127 คน  พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 110 คน คิดเป็น 
87% , เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพ 17 คน คิดเป็น 13% แยกเป็นเพศชาย 38.18%, เพศหญิง 61.82%, อายุ
น้อยกว่า 35 ปี 48.18%, อายุมากกว่า 35 ปี 51.82% 
ผลการตรวจสุขภาพ 
แผนภูมิ  BMI แบ่งตามช่วงอายุ 
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แผนภูมิ ความดันโลหิตสูง แบ่งตามช่วงอายุ และน้ำตาลในเลือด ทุกกลุ่มอายุ 

 
แผนภูมิ ไขมันในเลือด ทุกกลุ่มอายุ 

 
ประธาน :  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากร
ต้นแบบสุขภาพดี (Healthy model) ปี 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่ สสจ.สุโขทัย จำนวน 12 คน โดยพิจารณาเกณฑ์การ
คัดเลือกจากผลการตรวจสุขภาพ ปี 2565 ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ ระดับ BMI, รอบเอว, ระดับความดันโลหิต, 
ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับไขมันในเส้นเลือด, ผล X-Ray เป็นต้น มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยา
เสพติด พิจารณาเกณฑ์คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ และมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้
การตรวจสุขภาพมีเกณฑ์ท่ีดีขึ้น (ระดับ BMI, รอบเอว, ระดับความดันโลหิต, ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับไขมันในเส้น
เลือด) หลังจากการตรวจครั้งแรก 3-6 เดือน  ซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จะมอบของท่ีระลึกในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
ผลการตรวจสุขภาพด้วยเคร่ือง Bio-Feedback จำนวน 101 คน 
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การดูแลช่วยเหลือ :   1.ให้สุขภาพจิตศึกษา จำนวน 101 คน         2.ให้คำปรึกษาเบื้องต้น จำนวน 24 คน 
                         3.แนะนำพบแพทย์ จำนวน 3 คน 
ข้อเสนอแนะ   : 1.ควรตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง         2.ส่งเสริมสุขภาพกาย และ เสริมสร้างพลังใจ 
 การประชาสัมพันธ์ สมัครก้าวท้าใจ Season 4 รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
ประธาน : การตรวจสุขภาพด้วยเครื่อง Bio-Feedback เป็นการวัดระดับความเครียดจากหลอดเลือดและระบบ
ไหลเวียน  สำหรับการตรวจพบ ระดับความเครียดผิดปกติ ในบุคลากรจำนวน 24 คน  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
สุขภาพจิต และยาเสพติด ส่งคืนข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อดำเนินการเข้าสู ่กระบวนการให้
คำปรึกษาหรือพบแพทย์ต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
              5.3.2 กำหนดการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. เดือนมีนาคม 2565 
ครั้งท่ี 7 วันพฤหัสบดีท่ี  17 มี.ค. 2565  ณ  รร.บ้านน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.คีรีมาศ (ร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี) 
ครั้งท่ี 8 วันพฤหัสบดีท่ี  ........................  ณ  อ.ศรีสำโรง (ร่างกำหนดการ) 
ประธาน : หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ครั้งท่ี 7  ให้จัดหน่วยบริการวัคซีนร่วม สำหรับ ครั้งท่ี 8 ยังไม่กำหนดวัน  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
              5.3.3 การประกวด จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ระดับภาคเหนือ 
ประจำปี 2565 : วันท่ี 11 มีนาคม 2565   ณ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด  อำเภอ  ชมรม TO BE NUMBER ONE รวม 
16 ชมรม รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
TIME LINE เตรียมความพร้อม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆท่ีเข้าร่วมประกวดในปีงบประมาณหน้า
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : ผลสำรวจข้อมูลมาตรฐานรถพยาบาลจังหวัดสุโขทัย 
ตาราง ข้อมูลด้านรถพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 



13 
 
การรายงานผลสัญญาณ GPS รถพยาบาล 
- ประสานบริษัท SCG (ท่ีได้ MOU กับ กระทรวง สธ) ในการจับสัญญาณ GPS เพือ่รายงานหน้า web กระทรวง
สาธารณสุข แบบ Real-Time และทราบความเร็วรถในการปฏิบัติงาน 
- ขณะนี้ได้ให้ทุก รพ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรถพยาบาล และเพิ่มเติม ข้อมูลในส่วนขาดเพื่อส่งข้อมูลให้
บริษัท SCG 
ตาราง ข้อมลูด้านโครงสร้างรถพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

ตาราง ข้อมลูด้านพนักงานขับรถพยาบาล (คุณสมบัติ) ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

ตาราง ข้อมลูด้านพนักงานขับรถพยาบาล (การตรวจสุขภาพประจำปี) ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ประธาน : ให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 



14 
 
             5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : การจัดทำ Timeline Covid-19 
แจ้งรายละเอียด ทีมตรวจ และทีมจัดทำ Time line สสจ.สุโขทัย  ดังนี้ 
ทีมตรวจ Time line สสจ.สุโขทัย ประกอบด้วย 
นางภัทราพร เมฆพัฒน์   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
นางพรรณรัตน์ นนทธิ สละ   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
นางอภิญญา จุติตระกูลชัย  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
นางวราภรณ์ จิโน   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
นายณัฐพงษ์ เฮียงกุล กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
นายบุญลอม หอมหวาน  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ทีมประสานงานจัดทำ Time line สสจ.สุโขทัย ประกอบด้วย 
นายภวัต ทองสนิท    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
นางสาววงศ์ศิญา อินทร์เรือง   กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ 
นางสาวกัญญา ฐิติตรีรัตน์   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์เรือง  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางสาวปัณทิตา กิจการ   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
นางสาวพิศิษฐ์ ช่ืนแจ้ง   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
นางสาวเจนนิษา เท่ียงตรง   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
นางสาวมุกดา ทองสุก   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
นางสาวจิราภรณ์ สุกันทา   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
นางสาวฤดีดาว พรพฤฒิพงศ์  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : ขอยุติการทำ Timeline Covid-19 จังหวัดสุโขทัย เนื่องจาก จังหวัดสุโขทัยพบ
ผู้ป่วย Covid-19 ต่อวันจำนวนมาก ส่งผลต่อภาระงานระดับอำเภอ ไม่สามารถดำเนินการจัดทำ Timelineได้ทัน  
ประธาน : ใหยุ้ติการทำ Timeline Covid-19  ในช่วงสัปดาห์แรก ของเดือนมีนาคม 2565   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : จากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
สุโขทัย เดือนกุมภาพันธ์ 2565  เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
       6.1.1 การปรับเปล่ียนผู้บริหารใหม่ จังหวัดสุโขทัย 
1. คลังจังหวัดสุโขทัย คือ นางกฤติยา นวลจันทร์ 
2. นายอำเภอคีรีมาศ  คือ นายปรีชา สุทนต์ 
3. นายอำเภอศรีนคร  คือ นายอนุสรณ์ มณีเลิศ 
         6.1.2 วันท่ี 31 มีนาคม 2565 จังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดกิจกรรมระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ  หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
       6.1.3 สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการสำรวจ วัคซีน Covid-19 สำหรับประชาชน จังหวัด
สุโขทัย ระหว่างวันท่ี 3-12 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,990 คน ดังนี้ 
- เหตุผลส่วนใหญ่สำหรับผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน คือ มีความกังวลจากผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน และยังไม่พร้อมรับวัคซีน 
- เหตุผลส่วนใหญ่สำหรับผู้ท่ีได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ยังไม่ขอรับวัคซีนเข็ม 2  คือ เคยมีอาการแพ้ และมีอาการข้างเคียง
จากวัคซีนเข็ม 1 จึงมีความกังวล และไม่ไปรับวัคซีนเข็ม 2 
- เหตุผลส่วนใหญ่สำหรับผู้ที ่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้ว ยังไม่ขอรับวัคซีนเข็ม 3 คือ คิดว่าการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 
เพียงพอแล้ว 
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             6.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) :  สรุปการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) และคณะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 17 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศรีนคร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
ประเด็นการตรวจราชการในส่วนท่ี สสจ.สุโขทัย เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ได้นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 ของจังหวัดสุโขทัยและผลการฉีดวัคซีน Covid-19 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป และเด็ก อายุ 5-11 ปี  รวมถึง
มาตรการป้องกันโรค Covid-19 และ แผนการดำเนินชีวิตในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามหลัก New 
normal 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครอบรายครัวเรือน ด้านมิติสุขภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่จะตอ้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตในจังหวัดสุโขทัย จากข้อมูล TPMAP (สน.พัฒนาชุมชนจังหวัด)  อยู่ประมาณ 3,784 คน  ซึ่งต้องได้รับ
การตรวจสอบรายครัวเรือน   และดูแลช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิ์การรักษาการดูแลสุขภาพ  ส่งต่อ ดูแลองค์รวม  โดย 
สหวิชาชีพ พร้อมท้ังบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อส่ังการ 
1. เร่งรณรงค์วัคซีนเข็ม 3 ในกลุ่มประชาชนท่ัวไปให้มากขึ้น และบูรณาการความช่วยเหลือทุกภาคส่วน 
2. เช่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครองเด็กอายุ 5-11 ปีเพื่อเร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้นท้ังในสถานศึกษาและใน
ชุมชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับเยาวชนมีภูมิคุ้มกันโรค Covid-19 
3.จะสนับสนุนการเสนองบประมาณแผนกระตุ้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ สังคมในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย 
 
  6.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : ตามที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้สำรวจ
จำนวนพนักงานราชการ และลูกจ้างทุกประเภท ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่ีไม่มีเส้ือ TO BE NUMBER 
ONE ตัวใหม่ (สีฟ้า)  และพร้อมใส่ทุกวันพฤหัสบดี  เพื่อสนับสนุนเส้ือ TO BE NUMBER ONE  มีผลการสำรวจดังนี้ 
- พนักงานราชการ 15 คน , ลูกจ้างทุกประเภท 11 คน รวม 26 คน ราคาเส้ือตัวละ 260 บาท เป็นเงิน 6,760 บาท 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : ขอรับการสนับสนุนเส้ือเพิ่ม พนักงานราชการ จำนวน 1 คน 
ประธาน : อนุมัติ สนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE ตัวใหม่ (สีฟ้า) ให้พนักงานราชการและลูกจ้างทุกประเภท 
รวม 27 คน เป็นเงิน 7,020 บาท โดยใช้เงินสวัสดิการ 
 
  6.4 กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สสจ.สุโขทัย 

วาระที่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระก่อน
การประชุม 

1. มอบประกาศรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
2. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565 
 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ติดตามงบลงทุนปี 2564 และรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
3.2 การตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ท่ี จังหวัดสุโขทัย 
3.3 OP Anywhere กรณี ฟอกไต 
 

 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
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4. เรื่องเพื่อทราบ   
4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)   
     4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
     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 การติดตามการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 
     4.5.2 ผลการให้บริการ IP เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 
     4.5.3 แนวทาง Covid-19 /วัคซีน Covid-19 
     4.5.4 ติดตามความก้าวหน้างานวัณโรค 
     4.5.5 ปรับเปลี่ยนกำหนดการนิเทศงาน 1/2565 
     4.5.6 ผลสำรวจข้อมูลมาตรฐานรถพยาบาลจังหวัดสุโขทัย 
     4.5.7 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด งวด 1/2565 
     4.5.8 Service plan สาขาการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (IMC.) /  
             สาขากุมารเวชกรรมและทารกแรกเกิด 
 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จนัทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
ประธาน  Service plan สาขา IMC./
สาขากุมารเวชกรรมและทารกแรกเกิด 

5. เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ 
 
 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

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




