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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 7 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 

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 13.00 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
 1.1 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้ังแต่ วันท่ี 11-17 เมษายน 2565 จังหวัดสุโขทัย พบผู้บาดเจ็บ จำนวน 141 ราย 
ซึ่งลดลงจากปี 2564 และพบผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ลดลงจากปี 2564 เช่นเดียวกัน จากการประชุมสรุปเทศกาล
สงกรานต์ฯ ปี 2565 จังหวัดสุโขทัย เมื ่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีการรายงาน          
จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื ่อง การตรวจ ATK ของประชาชน จาก 23 ด่านหลัก ตั้งแต่         
วันท่ี 11- 17 เมษายน 2565 พบ ผลการตรวจ ATK กว่า 3,000 ราย พบ ATK Positive กว่า 700 ราย (รายงานโดย
ไม่มีเอกสารในการนำเสนอ) มอบ กลุ่มควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ขอรายละเอียดข้อมูล     

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
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การตรวจ ATK แยกรายอำเภอ จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ทราบ และมอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ วิเคราะห์ Dead Case Conference รวมถึงแนวทางการป้องกัน แก้ไข 
ปัญหาในปีถัดไป 
 1.2 คาดการณ์ สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ จะพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี ้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ร่างหนังสือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามสั่งการ       
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ดังนี้   
 1. ให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ตรวจ ATK เจ้าหน้าท่ี               
ในหน่วยงาน ก่อนเข้าทำงาน ระหว่างวันท่ี 18-19 เมษายน 2565 
 2. ให้เจ้าหน้าที่ สังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 10 วัน ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด 
กรณีสงสัย หรือมีอาการผิดปกติ ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง หรือตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ
โรงพยาบาล ใกล้บ้าน 
 3. เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มท่ี 3 ในกลุ่ม 608 
 สำหรับ กรณี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ติดเช้ือโควิด-19 แนวทางการรักษา คือ ให้แยกกัก 
(Isolation) 7 วัน หากไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาทำงานได้ โดยให้เฝ้าระวังอาการ ต่ออีก 3 วัน ปฏิบัติตามมาตรการ
DMHTT อย่างเคร่งครัด และรายงานอาการต่อหัวหน้างาน หรือหัวหน้ากลุ่มงาน  
 1.3 ตารางกิจกรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 
  1.3.1 วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. กำหนดการ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565 
พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยเชิญ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท้ัง 9 อำเภอ เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย การแต่งกาย : เสื้อลายดอก มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด รวมถึงกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป รับผิดชอบดำเนินการ/ เวลา 15.30 น. กำหนดการ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และรองผู ้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย              
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย/ เวลา 18.30 น. กำหนดการ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 ณ ร้านสินวนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย  มอบกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รับผิดชอบดำเนินการ 
 1.3.2 วันท่ี 21 เมษายน 2565 กำหนดการ ร่วมต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช ประธานกรรมการ พร้อม
คณะ ในการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในวันที่ 19 เมษายน 2565             
เวลา 11.00 น. มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รับผิดชอบดำเนินการ  
   1.3.3 วันที่ 22 เมษายน 2565 กำหนดจัด ประชุมเตรียมความพร้อม คณะทำงานประชุมวิชาการ
กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที ่ 2 โดยจัดแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย์และการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการ  
 1.3.4 วันที่ 27-29 เมษายน 2565 กำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2565 
และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี    
นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งเพิ่ม
วาระ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ 
มอบกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย์และการแพทย์ทางเลือก จัดทำไฟล์นำเสนอ  
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   1.3.5 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ประเดือนเมษายน 2565  
  1.3 .6 ว ันท ี ่  5  พฤษภาคม 2565  เวลา 09 .45 น .  กำหนดการร ่วมพ ิธ ี ร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ก่อนพิธีรับจริงให้ ผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ฝึกซ้อมการโค้งคำนับ (ผู้ชาย) และการถอนสายบัว (ผู้หญิง) ให้ถูกต้อง สวยงาม มอบนายวัฏฏธรรม  นนทธิ เป็นผู้สอน
การโค้งคำนับ และนายรณชัย คล่ำคง เป็นผู้สอนการถอนสายบัว และ เวลา 13.30 น. กำหนดการ เตรียมความพร้อม
รับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการจัดประชุม
วิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นเลขานุการการประชุม โดยเชิญ ตัวแทนโรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย/ สวรรคโลกและศรีสัชนาลัย และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี ้ การขับเคลื่อนงาน 
คณะทำงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำส่ังฯ และมอบหมายภารกิจเพิ่มเติม ดังนี้  
- รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รับผิดชอบดูแล กำกับงาน ณ บริเวณโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
- รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) รับผิดชอบดูแล กำกับงาน ณ บริเวณร้านอาหารระเบียงกาแฟ    
อำเภอสวรรคโลก 
- รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) รับผิดชอบดูแล กำกับงาน ณ บริเวณโรงเรียนสวรรค์อนันตว์ิทยา          
อำเภอสวรรคโลก  
 

รายละเอียดงาน และ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การต้อนรับผู้บริหาร ณ สนามบินสุโขทัย รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
การต้อนรับผู้บริหาร ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ 
- ดูแลการเข้าพัก 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

รับประทานอาหารเย็น ในวันท่ี 12 เม.ย. 65 สถานท่ี ร้านอาหาร สิบสองหน่วยตัด 
อำเภอสวรรคโลก 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ/ส่งเสริมสุขภาพฯ/
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 

รับประทานอาหารกลางวัน ในวันท่ี 13 เม.ย. 65 สถานท่ี ร้านอาหารระเบียงกาแฟ  
อำเภอสวรรคโลก 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ/บริหารท่ัวไป/ 
สสอ.สวรรคโลก 

การวางศิลาฤกษ์ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ /ประกันฯ/ทรัพยากร
บุคคล/ รพ.ศรีสัชนาลัย 

การต้อนรับคณะผู้บริหาร ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  สสอ.ศรีสัชนาลัย /กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
การต้อนรับดูแลส่งคณะผู้บริหาร สนามบินสุโขทัย  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย /กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
การจัดมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ/ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะลงพื้นท่ี เตรียมความพร้อม ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย คือ ในวันท่ี 10 และ 12 เมษายน 2565 ก่อนจัดงานจริง 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2565 
      กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที ่ 6 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2565 จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6 ปีงบประมาณ 2565 
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วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  ณ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

 
พบว่า โครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
 

ประธาน : เร่งรัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการเบิก-จ่ายโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ให้แล้วเสร็จภายใน      
วันท่ี 30 เมษายน 2565 
 

ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

 
 

ตาราง  ติดตามการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565  

 
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 เป็นการตั้งงบประมาณขาดดุล 226,485 บาท โดยมี 3 กลุ่มงาน ที่ไม่ใช้
งบประมาณรายจ่ายสำนักงานสาธารณสุจังหวัด ในปีงบประมาณ 2565   ได้แก่ กลุ ่มงานคุ ้มครองผู ้บริโภค            
และเภสัชสาธารณสุข, กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย, กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ปัญหาที่พบ : พบว่าบางกลุ่มงาน ดำเนินการตาม Timeline แต่เบิก-จ่าย น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแผนงาน      
ซึ่งจะขอกันงบไว้ใช้ในกิจกรรมถัดไปของโครงการ 
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ประธาน : ให้ทุกกลุ ่มงาน เร่งรัด ดำเนินโครงการ และการเบิก-จ่าย ตาม Timeline กรณี มีการเบิก-จ่าย                
ในทุกกิจกรรม น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแผนงาน ขอให้ดำเนินการส่งคืน  
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) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 3-4 คิดว่าเบิกจ่าย วันท่ี 2 พ.ค. 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก (8 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด 7-8 
คาดว่าจะเบิกจ่าย วันท่ี 30 พ.ค. 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (8 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา      
งวดท่ี4-5 คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน พ.ค. 65 
ท้ังนี้ ท้ัง 3 รายการ ได้ทำหนังสือแจ้งขอกันเงินและขยายเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามป ีอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน ( 15 งวด ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
: ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565  และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
             4.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : พิจารณา สัญลักษณ์ วันเปิดงานวิชาการกญัชา 
เขตสุขภาพท่ี 2 
1. พิจารณา Logo งานประชุมวิชาการกัญชา เขตสุขภาพท่ี 2 ดังนี้ 

 
ประธาน : เชิญชวนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกคน เข้าร่วมส่งประกวด Logo งานประชุมวิชาการกัญชา เขตสุขภาพท่ี 2 
โดยมีจุดเน้น คือ ใบกัญชาคู่กับกระทงสุโขทัย และต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
1. สัญลักษณ์ใบกัญชา ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขต คือ สีเขียวมีเส้นลายใบตามแบบ มีใบจำนวน 5 ใบ มีฐานก้าน
ใบ จำนวน 2 ใบ และมีขอบสีขาว ไม่ควรมีการดัดแปลง ใดๆ ท้ังส้ิน 
2. ให้มีกระทงสุโขทัย คู่กับใบกัญชา ซึ่งเป็นกระทงท่ีสวยงาม สื่อถึงอัตลักษณ์กระทงของจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ กระทง
สุโขทัยและใบกัญชา ต้องไม่ทับกัน หรือสามารถทับกันได้เพียงเล็กน้อย ไม่เกิน 20 % 
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3. ไม่ควรมี Logo กระทรวงสาธารณสุข, Logo จังหวัดสุโขทัย หรือตัวหนังสือ จังหวัดสุโขทัย / ซึ่งอาจจะมีคำว่ากัญชา 
ท่ีเป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงได้  
4. ไม่ควรมีรูปเจดีย์ หรือส่ิงท่ีส่ือเกี่ยวกับศาสนา 
 มอบกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ในกลุ่ม Line เจ้าหน้าท่ี 
สสจ.สุโขทัย โดยให้ส่งภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 ซึ่งผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ Logo จะได้รับรางวัล
จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ต่อไป (โล่รางวัลหรือประกาศนียบัตร) 
2. พิจารณา Logo เส้ือเอี๊ยม นายอนุทิน ชาญวีรกุล งานประชุมวิชาการกัญชา เขตสุขภาพท่ี 2 ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม : เลือก Logo เส้ือเอี๊ยม หมายเลข 2 โดยปรับเปล่ียน ใบกัญชา เป็นแบบมาตรฐาน ห้ามดัดแปลง 
 
             4.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : กำหนดวันการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย 
ประจำปี 2564 ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00- 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีจำนวนช้ันสายสะพาย รวมทั้งส้ิน 16 สำรับ 
1. สสจ.สท. ช้ันสายสะพาย ป.ม. จำนวน 3 สำรับ 
2. รพ.สท.   ช้ันสายสะพาย ป.ม. จำนวน 4 สำรับ 
3. รพ.ศรีสังวรสุโขทัย -  ช้ันสายสะพาย ป.ม. จำนวน 7 สำรับ 
                          -  ช้ันเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 สำรับ 
                          -  ช้ันเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 สำรับ    
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             4.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข : ผลการดำเนินงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
1. งานสถานประกอบการด้านยา : PRE-MARKETING : ตรวจสอบเอกสารและสถานที ่จากเจ้าหน้าที ่ และออก
ใบอนุญาตผ่านระบบ E-submission 100% 
ตาราง POST-MARKETING 

สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 
(ข.ย.1, ข.ย.2, ข.ย.3) (แห่ง) 

สุ่มตรวจ  
(แห่ง) 

เกณฑ์ 

116 ตรวจ GPP 
116 (100%) 

จากการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ปี 2565 สถานที่ขาย
ยาแผนปัจจุบันต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน GPP ทุกแห่ง 

27 (23%) อำเภอละ 3 ร้าน  ผู้ประกอบการที่ยังปฏิบัติตามเกณฑ์ GPP ไม่ครบถ้วน 
 
2. งานวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ : PRE-MARKETING ตรวจสอบเอกสาร ผ่านระบบ E-submission 100% 

จำนวนสถานพยาบาล
เอกชน 

สุ่มตรวจ เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

17 9 (50%) 
จากสถิติรายงานการสั่งซื้อ 9 อันดับแรก 

(จากฐานข้อมูล วัตถุเสพติด อย.) 
พบข้อบกพร่อง 

0/2 
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3. งานยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 กัญชา และกัญชง : PRE-MARKETING ลงตรวจสถานที่ เข้าวาระประชุม ส่งเรื่อง
พิจารณาอนุญาต 100% 

จำนวนผู้รับอนุญาต สุ่มตรวจ เกณฑ์ 
กัญชา 2 ราย 2 (100%) ทุกราย 

 

4. งาน พรบ. อาหาร 
ประเภทสถานที่ผลิต จำนวนผู้ประกอบการ เป้าหมายการตรวจ

แบบสุ่ม 
 (ไม่นัดล่วงหน้า) 

ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

GMP 420 อาหารกลุ่ม 2  
(129 แห่ง) 

ตรวจ 100% ตรวจ 76 แห่ง 
(58.91%) 

อาหารกลุ่ม 2 มีความเสี่ยงด้าน
จุลินทรีย์มากกว่าอาหารกลุ่ม 3 
และ 4 จึงต้องมีความเข้มงวด
ด้านสถานที่ผลิต 

อาหารกลุ่ม 3-4  
(77 แห่ง) 

ตรวจ 50% 
(ครบทุกแห่งภายใน 
2 ปีงบประมาณ) 

ตรวจ 0 แห่ง (0%) 
 

GMP ผักและผลไม้สด 4 แห่ง ตรวจ 100% -  
GMP เกลือบริโภค 1 แห่ง ตรวจ 100% -  

 

5. งานโฆษณา 

เจ้าหน้าที ่
เป้าหมาย 

การเฝ้าระวัง 
เกณฑ์การเฝ้าระวัง การดำเนินงาน 

เจ้าหน้าท่ี 
สสจ. 

59 สถานี 3 ชั่วโมง/สถานี 
/ปีงบประมาณ 

- เฝ้าระวังเฉพาะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่าน้ัน  
- เจ้าหน้าที่ สสจ. ต้องเดินทางไปฟังวิทยุเพ่ือเฝ้าระวัง ณ พ้ืนที่ที่ออกอากาศ 
- การเฝ้าระวังต้องทำการบันทึกเสียงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงข้ึนไป 
- หากพบโฆษณาผิดกฎหมาย ทำการถอดเทป และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ประธาน : ใหห้ัวหน้ากลุ่มงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงาน 2 คน ติดตาม ตรวจสอบ การสุ่ม เฝ้าระวังงานโฆษณา 
 

6. พรบ.การสาธารณสุข (งานอาหารปลอดภัย) 
สถานที่ จำนวน สุ่มตรวจ เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

ตลาดสด 12 12 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/5 
ตลาดนัด 98 45 (45.92%) 5แห่ง/อำเภอ/ปี พบข้อบกพร่อง 2/4 
ถนนคนเดิน 3 3 (100%) ทุกแห่ง - 
โรงพยาบาล 9 9 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/9 
เรือนจำ 2 2 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/9 

 

7. งานสถานพยาบาล (คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน) : PRE-MARKETING ลงตรวจสถานท่ี และเข้าวาระประชุม
คณะอนุกรรมการ  

จำนวนสถานพยาบาล 
สุ่มตรวจ  

[จำนวน(ร้อยละ) 
ช่วงเวลาดำเนินการ] 

เกณฑ์ ผลการดำเนินการ 

โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง 3 (100%) พ.ค. ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/2 

คลินิก 251 แห่ง 

61 
(50% ของสถานพยาบาลที่

เข้าเกณฑ์) 
เม.ย.-ก.ย. เดือนละ 8 แห่ง 

มีการประกอบกิจการมากกว่า 5 ปี  มีความ
เสี่ยงที่จะปฏบิัติผิดมาตรฐานสถานพยาบาล 
(คลินิกเสริมความงาม, แนวโน้มข้อบกพร่อง
ที่พบบ่อย) 
มีการประสานจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 

พบข้อบกพร่อง 0/12 

คลินิกครบ 10 ปี (ตรวจต่ออายุฯ) 15 (100%) ก.ค.-ธ.ค. ทุกแห่ง - 
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8. งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวด) : PRE-MARKETING ลงตรวจสถานท่ี และเสนอผู้อนุญาต  

จำนวนสถานประกอบการ สุ่มตรวจ เกณฑ์ ผลดำเนินการ 
42 แห่ง 42 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/8 

 
9. งาน พรบ. เครื่องสำอาง : PRE-MARKETING ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับจดแจ้งผ่านระบบ E-submission 100% 

จำนวนสถานที่ สุ่มตรวจ (แห่ง) เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

สถานที่ผลิต
เครื่องสำอาง 
6 แห่ง 

6 (100%) 

จากการบังคับใช้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือ
นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ต้อง
ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง 

พบข้อบกพร่อง 0/3 

สถานที่จำหน่าย
เครื่องสำอาง  
50 แห่ง 

18 (36%) 

อำเภอละ 2 ร้าน  
ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีความ
เสี่ยงในการจำหน่ายเครื่องสำอางทีผ่ิด
กฎหมาย 

พบข้อบกพร่อง 0/3 

คลินิกครบ 10 ปี  
(ตรวจต่ออายุฯ) 

15 (100%) ก.ค.-ธ.ค. ทุกแห่ง - 
 

ประธาน : มีข้อเสนอแนะในการสุ่มตรวจโดย ใหม้ีบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้-ส่วนเสีย ทำการสุ่มเลือกพื้นท่ี และให้ดำเนินการสุ่ม
ช่วงเช้า ในวันออกพื้นท่ีจริง  ไม่ให้สุ่มก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นการรักษาความลับ ทั้งนี้ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน และรองหัวหน้า
กลุ่มงาน ติดตาม ตรวจสอบ และให้รายงานผลการดำเนินงาน ภาพรวมรายเดือน แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ทราบ รวมทั้งให้รายงาน ในคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เป็นวาระเพื่อทราบ แบบกระชับ เข้าใจง่าย  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป :  
     5.2.1 สรุปยอดการใช้จ่าย กระดาษและหมึกเครื่องพิมพ์ สสจ.สุโขทัย 
ตาราง สรุปยอดการใช้จ่าย กระดาษ และหมึกเครื่องพิมพ์ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 18 เมษายน 2565  

 
 

ประธาน : ขอให้ทุกกลุ่มงานใช้กระดาษ A4 และหมึกเครื่องพิมพ์ อย่างประหยัด 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  5.2.2 สรุปผลการมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
การสแกนลายนิ้วมือ ลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน สามารถสแกนได้เวลา 07.00 - 08.50 น. หากสแกนเกินเวลา 8.50 น.       
ถือว่ามาสาย สำหรับการสแกนลายนิ้วมือ ลงชื่อออกปฏิบัติงาน สามารถสแกนได้เวลา เวลา 16.20 น. เป็นต้นไป           
หากสแกนกอ่นเวลา 16.20 ถือว่า ขาดราชการ 
 จากการสรุปผลรายงานการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบว่า 
ช่วงเวลา 6 เดือน ( ต.ค.64 - มี.ค.65 ) ซึ่งมีท้ังสายและกลับก่อนเวลา ตามท่ีงานสารบรรณ แจ้งเวียนทุกกลุ่มเพื่อทราบแล้ว 
 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : ขอให้ งานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่งหนังสือแจ้งเวียน      
เรื ่อง การมาปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าท่ี  ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่รับผิดชอบ กำกับดูแล        
กลุ่มงานนั้นๆ  ทราบด้วย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  5.2.3 ผลการประเมิน ITA ไตรมาส 2 
ผลประเมิน ITA  เขตสุขภาพท่ี 2  ไตรมาส 2  : ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 2 หน่วยงานร่วมประเมิน 99 แห่ง ผ่านเกณฑ์ จำนวน  
95 แห่ง คิดเป็น 96.75 %  ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 4 แห่ง คิดเป็น 4.04 % ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย           
ผ่านเกณฑ์100% / จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านเกณฑ์ 94.74% / จังหวัดเพชรบูรณ์  ผ่านเกณฑ์ 95.65% และจังหวัดตาก       
ผ่านเกณฑ์ 89.47%     
 

ตาราง ผลประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์ ITA ไตรมาส 2 จังหวัดสุโขทัย  (เกณฑ์ 82% (ผ่าน)) 

 
ประธาน :  ให้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนเมษายน 2565 และเป้าหมาย       
การประเมิน ITA ไตรมาส 3 ขอใหห้น่วยงานทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์ 87 %  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  
 5.3.1 แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ติดเช้ือโควิด-19 
1. แนวทางการจัดการกลุ่มเส่ียงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (บุคลากรทางการแพทย์ รับวัคซีนเข็ม 3 แล้ว) 
กลุ่มเส่ียงสูง 
 - ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว ตรวจ ATK หรือRT-PCR  Day0, 5, 10 หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีใกล้ชิดกับ
บุคคลอื่นเป็นเวลานาน 
 - รายงานอาการต่อหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างานทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ      
ให้ตรวจ ATK หรือRT-PCR และกักตัวระหว่างรอผล 
กลุ่มเส่ียงต่ำ 
 - สังเกตอาการ 10 วัน ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด 
 - หากมีอาการระบบทางเดินหายใจให้ตรวจ ATK หรือRT-PCR  ทันที และตรวจอีกครั้ง D10 และกักตัวระหว่างรอผล 
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2. แนวทางการรักษาพยาบาล (บุคลากรทางการแพทย์ รับวัคซีนเข็ม 3 แล้ว) 
 - รักษาตาม CPG COVID-19 ฉบับปัจจุบัน 
 - ให้แยกกัก (Isolation) 7 วัน หากไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาทำงานได้ โดยให้เฝ้าระวังอาการ ต่ออีก 3 วัน      
ปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งครัด และรายงานอาการต่อหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงานทุกวัน 
 - ให้ขอใบรับรองแพทย์หรือหนังสือแยกกัก จากผู้ท่ีทำการรักษา 
 - เมื่อกลับมาทำงานให้เขียนใบลาป่วย พร้อมแนบใบรับรองแพทย์หรือหนังสือแยกกัก 
ประธาน :  ให้รายงานแนวทางการรักษาพยาบาล ในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  ประจำเดือนเมษายน 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 5.3.2 ผลการดำเนินงาน สำรวจค่าดัชนี HI / CI  ไตรมาส 2 
ตาราง ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 (ค่า HI, CI บ้าน) 

 
ตาราง ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 (ค่า CI วัด,โรงเรียน) 

 
ประธาน : รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนเมษายน 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 5.3.3 ผลการดำเนินงาน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 608 
เป้าหมาย : ใหฉ้ีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่ม 608 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
ตาราง ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 ตามท่ีอยู่จริง  
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ตาราง ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มกระตุ้น กลุ่ม 608 ต้ังแต่วันท่ี 14 มี.ค. – 12 เม.ย. 2565 

 
 

ประธาน : ให้มอบ เกียรติบัตร คปสอ.ที่มีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 มากที่สุด 3 อันดับ ในที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนเมษายน 2565 และมอบ เกียรติบัตร คปสอ.ที่มีผลการดำเนินการ      
ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มประชาชนทั ่วไป อายุ 18 ปีขึ ้นไป มากที่สุด 3 อันดับ ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน             
และประเมินผล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยตัดยอดวันที ่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั ้งนี ้ ให้มอบในท่ีประชุม            
คณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ด้วย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด :  
 5.4.1 การมอบของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 : 
นโยบายมอบของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 
1. การคัดกรองความเส่ือมของร่างกาย : คัดกรอง 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 
 - ภาวะโภชนาการ : น้ำหนักลดภายใน 3 เดือน, ความอยากอาหารลดลง 
 - การเคล่ือนไหว   :  น้ำหนักลดภายใน 3 เดือน, ความอยากอาหารลดลง 
 - สุขภาพช่องปาก  :  เค้ียวอาหารแข็งลำบาก, เจ็บปวดในช่องปาก 
2. โปรแกรมชะลอความเส่ือมของร่างกาย 
 - หมอคนท่ี 1 : ร่วมวางแผนกิจกรรมชะลอความเส่ือม, เย่ียมบ้าน, เสริมพลังผู้สูงอายุและญาติ 
 - หมอคนที่ 2 : วางแผนกิจกรรมชะลอความเสื่อม , สาธิตกิจกรรมชะลอความเสื ่อม, ให้การรักษาเบื้องต้น         
และบริการเชิงป้องกัน 
3. ดูแลผู้สูงอายุในระบบ LTC ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ 
 - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง, เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุ 
 - ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ : วางแผนการดูแล ตาม Care Plan, ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ท่ีจำเป็น โดยเฉพาะผ้าอ้อม
อนามัย แก่ผู้สูงอายุติดเตียง ผ่านระบบ LTC หรือ งบหน่วยบริการสาธารณสุข 
 หมายเหตุ การคัดกรองความเส่ือมของร่างกาย ผ่าน Blue Book application 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 5.4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าท่ี สสจ.สุโขทัย : 
Health Model สร้างสุขภาพ Part 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
- ก้าวท้าใจ Season 4 สะสม Health Point สร้างสุขภาพ  
- ปรับพฤติกรรม เปล่ียนสุขภาพ ลดน้ำหนัก ลดรอบพุง : ค่าน้ำหนักท่ีลดลง(กิโลกรัม) ค่ารอบพุงท่ีลดลง(เซนติเมตร)  
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- ระยะเวลา เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม : มีการสะสม HEALTH POINT ผ่าน  “ก้าวท้าใจ Season 4” รายบุคคล 
สูงสุด 10 อันดับ 
- ค่าน้ำหนัก/รอบเอว ลดลง (คิดเป็นร้อยละการลดลง รายกลุ่มงานสูงสุด) ใช้ค่าต้ังต้นจากการตรวจสุขภาพประจำปี 
- ระยะเวลา เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัล : เริ่มจากการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดย             
จะประเมินผล ครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2565 และประเมินผล ครั้งท่ี 2 เดือนกันยายน 2565 
ประธาน : ให้ระบุ วันที่สิ้นสุดกิจกรรมที่ชัดเจน และกำหนดมอบรางวัล ในกิจกรรม Happy birthday เจ้าหน้าท่ี 
สสจ.สุโขทัย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดย มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด จัดให้มี      
เครื่องช่ังน้ำหนักส่วนกลาง ในการวัดผล   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.4.3 กำหนดการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว.  
1. กำหนดการ หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ครั้งท่ี 9 ประจำเดือน พฤษภาคม : วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565  
ณ โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ ต.ทุ่งเสล่ียม อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย ร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี 
2. มูลนิธิ พอ.สว. แจ้งงดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
- กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ระหว่างวันท่ี 10 – 11 มิถุนายน  2565 ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
- กิจกรรมรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี พอ.สว. ระหว่างวันท่ี 13 – 24  มิถุนายน  2565 ในพื้นท่ีอำเภอศรีสำโรง และอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
    6.1 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป :  
 6.1.1 ทบทวน มาตรการดูแลรักษาความสะอาด สสจ.สุโขทัย 
ประกาศ มาตรการในการดูแลรักษาความสะอาด  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
- ห้ามนำภาชนะไปล้างในห้องน้ำ ควรนำไปล้างท่ีอ่างล้างจาน ณ จุดบริการ ช้ัน 2 และเมื่อล้างทำความสะอาดภาชนะ
แล้วขอให้ตรวจสอบความสะอาดของอ่างล้างจานหลังการใช้ 
- ควรทิ้งขยะให้ลงถัง แยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการเก็บขยะ         
วันละ 2 รอบ  (เวลา 11.00-12.00น และเวลา 16.00-17.00 น.) 
- ของส่วนกลางท่ีต้องใช้ร่วมกันเมื่อนำออกมาใช้ควรเก็บไว้ที่เดิมเสมอ เช่น การเคล่ือนย้ายเครื่องออกกำลัง/เก้าอี้/โต๊ะ ฯลฯ 
- การใช้บริการห้องสุขาให้ตรวจสอบความสะอาด เรียบร้อยหลังการใช้ด้วย 
ข้อตกลง 
หากนำภาชนะใส่อาหารไปล้างในห้องน้ำ และมีผู้พบเห็นขยะ  หรือเศษอาหารตกในอ่างล้างมือในห้องน้ำจะถูกปรับ
ตามข้อตกลง ท่านละ 50 บาท และนำเงินท่ีปรับไปบริหารจัดการงาน  5 ส. ต่อไป 
ประธาน : วันท่ี 18 เมษายน 2565 หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหาร มอบกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง มาตรการดูแลรักษาความสะอาด สสจ.สุโขทัย 2 ช่องทาง คือทางกลุ่ม Line เจ้าหน้าท่ี และแจ้งเวียนเป็นหนังสือ 
ให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ลงโทษอย่างจริงจัง โดยให้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ  ดังนี้  
ช้ันท่ี 1 : นายอนุ  เอี่ยมทอง/ นางสาวสุภาวดี หล่อประดิษฐ์/ นายวิชิต จริยา    
ช้ันท่ี 2 : นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้/ นางสาวจินดารัตน์ นนทสุบรรณ/ นางสาวชญาณ์พิมพ์ ขำโพธิ์ทัย    
ช้ันท่ี 3 : นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ/ นางอภิญญา  จุติตระกูลชัย    
           ท้ังนี้ หากพบเห็นสามารถเรียกปรับตามข้อตกลง ท่านละ 50 บาท ได้ทันที 
 /กิจกรรม 5 ส จิตอาสา ประจำเดือน มอบ นายวัฏฏธรรม นนทธิ  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย อบรม เรื่องต่างๆ     
ในการสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน และจิตสาธารณะทุกด้าน ก่อนเข้าสู่กิจกรรม 5 ส จิตอาสา 
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 6.1.2 วิธ ีการเปิด-ปิดผ้าม่านปรับแสง ห้องประชุมคณะสงฆ์กงไกรลาศ มีวิธ ีการเปิดที ่ถูกต้อง           
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ดังนี้ 
1. ขั้นตอน การเปิดม่านปรับแสง : ดึงโซ่ไข่ปลาปรับแสงให้ม่านมีลักษณะ 90 องศา ก่อนดึงเชือกตลับขาวเพื่อเปิดม่าน 
2. ขั้นตอน การปิดม่านปรับแสง : ดึงเชือกตลับขาวเพื่อปิดม่าน และดึงโซ่ไข่ปลาปรับแสงให้ม่านมีลักษณะปิดตาม
ความเหมาะสม 
 

ประธาน : มอบกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประชาสัมพันธ์ VDO วิธีการเปิด-ปิดผ้าม่านปรับแสง ผ่านทางกลุ่ม Line เจ้าหน้าท่ี 
 

 6.1.3 การขอใช้รถเพื่อเดินทางไปราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให้เจ้าหน้าท่ี ระบุพื้นท่ี
ท่ีจะเดินทางไป โดยละเอียด เพื่อให้พนักงานขับรถ ทราบ และศึกษารายละเอียด เส้นทาง ก่อนเดินทาง  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
    6.2 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย : บริเวณ ชั้น 1 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
พบว่า มีว ัสดุอุปกรณ์ที ่ไม่ได้ใช้งาน เช่น โต้ะ เก้าอี ้ ลังใส่ของ และอื ่นๆ ที ่ย ังไม่มีการเก็บเข้าโกดัง จึงทำให้ 
สภาพแวดล้อมไม่เป็นระเบียบ จึงขอเสนอแนะให้มีการดำเนินการแก้ไข 
 

ประธาน : มอบ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางสาวชญาณ์พิมพ์ ขำโพธิ์ทัย และนายวิชิต จริยา 
รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันท่ี 19 เมษายน 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
    6.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : แจ้งเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565        
ในเวลา ประมาณ 12.00 น. พบบุคคลต้องสงสัย เป็นชาย 2 คน เข้ามาบริเวณริมรั้ว ประตู 3 โดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยได้เข้าไปสอบถาม ได้ความว่า มาหาปลา และในเวลา 02.00 น. ของวันท่ี 16 เมษายน 2565 พบบุคคลต้อง
สงสัย 2 คน ไม่แน่ชัดว่าเป็นบุคคลเดิมหรือไม่ บริเวณหน้า สสจ.สุโขทัย ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที ่อาศัย        
อยู่ในบ้านพัก สสจ.สุโขทัย เฝ้าระวังทรัพย์สินส่วนตัว  
 

ประธาน : มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการ ให้มีไฟส่องสว่างครบทุกจุด และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ปิดประตูรั้วสำนักงาน หลังเวลา 18.00 น. โดยให้บันทึกรถบุคคล เข้า-ออก ทุกคัน ท้ังนี้ ให้ปรับตัวหนังสือท่ีป้ายหน้า
ประตูรั้ว เป็นตัวบรรจงสวยงาม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
    6.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : แจ้งกรณี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุโขทัย      
ใช้พื้นที่โรงจอดรถ สสจ.สุโขทัย อาจเป็นปัญหาที่ทำให้พื้นที่โรงจอดรถ ไม่เพียงพอ สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ.สุโขทัย 
หรือไม่อย่างไร  
 

ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสานโรงพยาบาล
สุโขทัย เรื่อง การจำหน่ายรื้อถอน แฟลตท่ีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุโขทัยอาศัยอยู่ ใน สสจ.สุโขทัย /มอบกลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป จัดทำทะเบียน รายช่ือผู้พักอาศัย บ้านพักและแฟลต สสจ.สุโขทัย พร้อมท้ังทะเบียนรถยนต์ผู้พัก 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  6.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

วาระที่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระก่อน
การประชุม 

1. มอบโล่ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด /เขต /ภาค  
2. มอบประกาศผลการดำเนินงานตำบล LTC จังหวัดสุโขทัย ปี 2565  
3. มอบรางวัล จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่นฯ ระดับเขต/จังหวัด  
4. มอบเกียรติบัตร คปสอ.ท่ีมีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 มากท่ีสุด 3 อันดับ 
5. มอบโล่และประกาศ ผลงานวิชาการดีเด่น ระดับจังหวัด และ Popular vote  
6. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2565 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565  เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 -ปี 2565 
3.2 การตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ท่ี จังหวัดสุโขทัย 

 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 

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 และงบสนับสนุน 
     4.5.2 รายงานผลการดำเนนิงาน PA ไตรมาส 2  
     4.5.3 สรุปผลการดำเนินงาน 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 
     4.5.4 Service plan สาขา NCD  
 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จนัทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ประธาน SP. สาขา NCD  

5. เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 

ประธาน : กำหนดการเปิด ห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข ใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.30 /มอบ ชมรมรักษ์จริยธรรม ให้มีการขับเคล่ือน กิจกรรมการไหว้พระ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ณ ห้องชมรม
รักษ์จริยธรรม  
 

ปิดประชุม :  เวลา 16.30 น. 
 
                  จิราภรณ์  สุกันทา                                              เบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                  (นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ)      

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




