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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย                      ประธาน 
2. นายกฤษณะ แก้วมูล รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5. นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6. นายมาโนช  อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 
7. นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
8. นายวิชัย  วนรัตนวิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
9. นายสุทนต์  ท่ังศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
10. นางสาวรุ้งอุษา นาคคงคำ  แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
11. นายชุมพล  นุชผ่อง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
12. นายพงศธร เหลือหลาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
13. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
14. นางสาวสุธาสินี  ทรัพย์สังข ์ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
15. นายวิชาญ  มีเครือรอด รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย  
16. นางศศิพร  บัวหงษ์  รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง  
17. นายรัชกร  คำถาเครือ  สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก  
18. นายมนัส  อินชาญ           สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย                                  
19. นายสรวุฒิ  เอี่ยมนุ้ย     สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ  
20. นายเชาวลิต  เล่ือนลอย     รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
21. นายบุญสืบ  เปรมศรี รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
22. นายเตชทัต หอมบุปผา รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย  
23. นายนิสิต  ยิ้มนรินทร์ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสล่ียม 
24. นายจำนง  นันทะกมล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย 
25. นางอำพร  ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี                                                 
26. นายปัญญา  ขวัญวงศ์          หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                   
27. นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
28. นายณัฐพงษ์  เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
29. นางพัชรินทร์ คีรีมาศทอง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
30. นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
31. นางพิมลรัตน์   ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด                         
32. นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
33. นายอนุ  เอี่ยมทอง            หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
34. นายมนู เกตุเอี่ยม      หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข           
35. นางอภิญญา   จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
36. นายวัฏฏธรรม  นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย  
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37. นางวราภรณ์  จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    
38. นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    เลขานุการ 
39. นางสาวจิราภรณ์ สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายสมโภชน์  รื่นรส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบา้นกล้วย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นางสาวสุจิตติ โชคชัยกุล นายแพทย์ชำนาญการ 
3. นายจารุบุตร พิสุทธิ์รัตนาภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ 
4. นางมาลีรัตน์ อ่ำทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวเบญมาศ  พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นายมหาชาติ  โสภณนิธินาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นายสันทัด  พรมทุ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายภาสกร  สดใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นายประสิทธิ์  เนียมกำเนิด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นายสมพร   พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11. นางสาววัชนี  ลำทรง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นางภัคศินีพิชญ์ กุลทัตพงษ์  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
13. นางสาวศุภหทัย  โตเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14. นายวิชิต  จริยา นักวิชาการพัสดุ 
15. นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
16. นางสาวจิตรา มูลทิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. นางเอกมล  วิทูรอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18. นางสุภาวดี  หล่อประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นายทวี  ล้ิมรส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นางภาวนา  วิมาโน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
22. นายพัชรพล  ศาลิคุปต ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย  
23. นายอภิรุจน์ รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวศศิธร  ศรีสุขศิริพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
25. นางสาววรากร อัครเมธาทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข 
26. นางสาวรัตนาวลี ดอกทับทิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 
27. นางวาสนา  เวือนประโคน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
28. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นางสาววงศิยา  อินทร์เรือง นักวิชาการสาธารณสุข 
30. นายจารึก  นวลคำ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
31. นายวิจิตร  โภคากร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
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วาระก่อนการประชุม   
 1. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย : มอบโล่รางวัลหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม ระดับดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 : จังหวัดสุโขทัย มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ีผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564    
ในระดับดีเด่น รับรองโดยกรมควบคุมโรค จำนวน 2 แห่ง ได้แก่   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกแรต       
อำเภอกงไกรลาศ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย  
 2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน
มกราคม 2565 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
            1.1 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
  1.1.1 Covid-19 ให้พื้นท่ีเร่งดำเนินการควบคุม Cluster ท่ีเกิดในพื้นท่ีให้เร็วท่ีสุด และเร่งรัดการ
ฉีดวัคซีน เข็ม 3  โดย สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 43 ราย 
ติดเช้ือในจังหวัด 41 ราย และติดเช้ือนอกจังหวัด 2 ราย จึงขอให้ทุกอำเภอดำเนินการควบคุมการระบาด ค้นหากลุ่ม
เส่ียงใหร้วดเร็วและมากท่ีสุด เพื่อไม่ให้เกิด Cluster ใหม่ในพื้นท่ี ท้ังนี้ ขอให้โรงพยาบาลสนับสนุน ATK ให้กับพื้นท่ี 
  1.1.2 Vaccine Covid-19 ให้เร่งวางระบบการให้บริการวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ท่ีสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อการเข้าถึงบริการวัคซีนท่ีรวดเร็ว  รวมทั้งการให้บริการวัคซีน
เชิงรุก สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ท้ังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะมอบ เกียรติบัตร ให้อำเภอท่ีมีผลการ
ดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครอบคลุมการให้บริการวัคซีนครบ 3 เข็ม 
จำนวน 3 อำเภอแรก ในวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประมาณเดือนเมษายน 
สำหรับแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี จังหวัดสุโขทัย ระยะแรก เน้นเด็ก 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และ
ให้บริการวัคซีนในโรงพยาบาลเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงหลังฉีด  ระยะต่อไปให้บริการใน
เด็กกลุ่มปกติ โดยให้บริการฉีดวัคซีนในโรงเรียน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
  1.1.3 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 
2565 ส่งผลให้มี พยาบาลประจำรถ ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส และ รถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้เกิดอุบัติเหตุ  ตามด้วยการเกดิอุบติัเหตุรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
จึงให้หน่วยบริการ ทบทวนกระบวนการส่งต่อ การวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉิน โดย 
จังหวัดสุโขทัย ได้วิเคราะห์ Haddon matrix และจัดทำแนวทางมาตรฐานรถพยาบาล รายละเอียดตามวาระท่ี 
4.5.3.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
            1.2 การตรวจราชการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 19 - 21 มกราคม 
2565 โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 ได้ช่ืนชมการดำเนินงานภาพรวม จังหวัดสุโขทัย 
และได้มขี้อส่ังการ 3 ประเด็นดังนี้    
ข้อส่ังการ     1.2.1 ปัญหาวัณโรค พบผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดย 70 % เป็นผู้สูงอายุ ขาดยา ให้ทบทวนระบบการ
รักษาวัณโรค จังหวัดสุโขทัย  
       - การคัดกรองใน 9 กลุ่มเส่ียง ต้องชัดเจนในคำนิยาม และเป้าหมาย 
         - การวินิจฉัย ให้ติดตาม การตรวจ TB LAMP และ GeneXpert จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง 
เร่งรัดการคัดกรอง และการติดต้ัง TB LAMP เพื่อการวินิจฉัยท่ีรวดเร็วขึ้น  
        - กระบวนการรักษา ทบทวนแนวทางการรักษา ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนได้รับยา การรับ
ผู้ป่วยเข้า Admit ในโรงพยาบาลหลังได้รับการวินิจฉัย รวมท้ังระบบการติดตามการได้รับยาของผู้ป่วย              
มอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ติดตาม กำกับ 
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ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : กระบวนการวินิจฉัย ขอให้พิจารณาการใช้ เครื่อง AI เพื่อความรวดเร็วและ
ความแม่นยำมากขึ้น โดยราคาเครื่องละ 40,000 บาท 
ประธาน : โรงพยาบาลท่ีมีความพร้อม เห็นควรใช้เครื่อง AI ช่วยในการวินิจฉัย  
                 1.2.2 ปัญหา NCD ในกลุ่มวัยทำงาน  เป็นปญัหาลำดับ 1 จังหวัดสุโขทัย จึงขอให้ดำเนินการท้ังระบบ 
     - การคัดกรองท่ีมีคุณภาพ และการจัดการข้อมูลให้ถูกตอ้งมีคุณภาพ 
     - การใช้ Intervention เพิ่ม Health literacy ให้ประชาชนปรับพฤติกรรมลด หวาน มัน เค็ม 
เพื่อให้อัตราการเกิด Incident ลดลง   
     - การเข้า Stroke Fast Track ภายใน 4.5 ช่ัวโมง ได้ทันเวลาเพียง 7.3% ให้หา Root cause 
analysis เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน  Stroke/STEMI  
                 1.2.3 แม่และเด็ก พบปัญหาซีด และแม่ เสียชีวิต  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด           
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ร่วมกับ MCH Board จัดระบบการใช้ Progesterone เพื่อลด
การเกิด Preterm  การคัดกรองภาวะซีดของวัยทำงานและวิเคราะห์สาเหตุภาวะซีด เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก    
หรือการเป็นโรคธาลัสซีเมีย และสำหรับเรื่อง แม่เสียชีวิต ให้จัดระบบการใช้ Progesterone ลด Preterm และเพิ่ม
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดูแลแม่และเด็ก 
ประเด็น ไวรัสตับอักเสบซี : มอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย พิจารณา ส่งแพทย์รับผิดชอบ เป็นคณะทำงาน  
และบูรณาการร่วมกับ Service Plan สาขาอายุรกรรม เร่งการคัดกรอง ให้ตามเป้าหมายร้อยละ 70  
            1.3 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2565             
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
                  1.3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบ เกียรติบัตร ให้อำเภอท่ีมีผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ความครอบคลุมการให้บริการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ 
ลำดับท่ี 1         เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง    
ลำดับท่ี 2 เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย   
ลำดับท่ี 3 เครือข่ายสุขภาพอำเภอคีรีมาศ 
                  1.3.2 นายชยชัย แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ได้รับคำส่ังโยกย้าย  ไปดำรงตำแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
         1.3.3 TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสุโขทัย ได้เข้ารอบการประกวดในวันท่ี 11 มีนาคม 2565       
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พื้น ท่ีเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด  ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด             
จะกำหนดให้ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งท่ี 1 ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
สุขภาพจิต และยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเส้ือ  TO BE NUMBER ONE ทาง line group หรือ 
Facebook  
            1.4 กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมพระราชวิมลเมธี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  มอบ 
สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ และ คีรีมาศ เตรียมความพร้อม อสม.  
            1.5  วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงบ่าย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       
พร้อมคณะ จะลงตรวจเย่ียม สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 2 
โรงเรียนนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มอบ โรงพยาบาลสุโขทัย เตรียมการนำเสนอ และ 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลสวรรคโลก ประธาน Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยฯ  โรงพยาบาล
คีรีมาศ เข้าร่วมต้อนรับ  
            1.6 วันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ( ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)        
จะลงเย่ียมพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย สำหรับรายละเอียดกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 12/2564 เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
              กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
ทุกท่าน ทางอีเมล เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม   
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2564 เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : ระหว่างดำเนินการงวด 3 และ4 ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : งวด 4 และ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กลางเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ล่าช้าเนื่องจากรอผลทดสอบลูกปูน) 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 3-6      
ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว 
4. ระบบประปาหมู่บ้าน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 5 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 (รอผลทดสอบ
ลูกปูน) ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) และงานพัสดุ ลงพื้น ท่ีติดตาม เร่งรัด                
ในโรงพยาบาลสวรรคโลก  โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โรงพยาบาลศรีนคร  โดยให้โรงพยาบาล ประสาน      
ผู้รับจ้างให้ช้ีแจงรายละเอียดงวดงาน งวดเงิน  กับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) ภายใน 1 -2 
สัปดาห ์
  3.1.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2, การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4,  การปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าท่ี อาคารแฝด 2 ครอบครัว จำนวน 8 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) : เบิกจ่ายแล้ว 8 รายการ 
2. รายการครุภัณฑ์การแพทย์  โรงพยาบาลสุโขทัย    จำนวน 7 รายการ  เบิกจ่ายแล้ว 
                                     โรงพยาบาลศรีสังวรฯ จำนวน 3 รายการ  เบิกจ่ายแล้ว 
3. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพัน 3 ปี (อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย) วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
รายงานไม่มีผู้อุทธรณ์ (วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565) อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ หน่วยรับ
จัดสรร ใช้งบท่ีได้อย่างเหมาะสม คาดว่าจะลงนามเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
4. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
อยู่ระหว่างดำเนินการงวดท่ี 1 
5. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อาคารบำบัดรักษา 6 ช้ัน ตรวจรับงวดท่ี 19 (เบิกจ่ายแล้ว) คาดว่าจะส่งมอบงวด   
20-21วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 และทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว 
 

ประธาน : ให้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบ นายแพทย์สาธารณสุขจั งหวัด       
ช่วงบ่ายวันท่ี 31 มกราคม 2565 รายการอาคาร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ท่ีต้องขอความเห็นชอบจากสำนัก
งบประมาณ และให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย พบ หลังรับประทานอาหารกลางวัน รายการ
ก่อสร้างอาคารบริจาค คุณชูชาติ-ดาวนภา เพ็ชรอำไพ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายโรงพยาบาล 

 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายสาธาณสุขอำเภอ 

 
 

ผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ ประกอบด้วย BMI โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และวัณโรค  
(ประจำเดือนมกราคม) 
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  (N=1,925) พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3 ราย 
โรคเบาหวาน จำนวน 3 ราย, วัณโรค จำนวน 1 ราย และBMI ≥ 25 จำนวน 435 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.60  
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=363) พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 1 ราย,โรคเบาหวาน 
จำนวน 3 ราย, ไม่พบวัณโรค และBMI ≥ 25 จำนวน 307 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.57 
3. รายได้จากการตรวจสุขภาพ เชิงรุกและเชิงรับ โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย (ณ วันท่ี 29 มกราคม 2565) 
จำนวน 2,149,159 บาท รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 
นวัตกรรมการตรวจสุขภาพ  
1. รายงานผลการตรวจสุขภาพผ่าน Appication (LINE/QR-Code) 
2. คัดกรองและเฝ้าระวัง กลุ่มส่ียง อายุน้อยกว่า 35 ปี BMI > 30 
3. รายการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขฯ Sukhothai Package 
การคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ (BMTEC) : จำนวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดกรอง 130 ราย ผลปกติทุกราย      
(ณ วันท่ี 29 มกราคม 2565) โดยแยกเป็นรายโรงพยาบาล ดังนี้ รพ.สุโขทัย จำนวน 78 ราย, รพ.สวรรคโลก จำนวน 
51 ราย และรพ.ทุ่งเสล่ียม จำนวน 1 ราย 
ประธาน : การตรวจสุขภาพ ให้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยให้นำผลการตรวจสุขภาพ วางแผนแก้ไข สำหรับโรควัณโรค
ท่ีพบ ให้โรงพยาบาลสวรรคโลก เร่งดำเนินการ 
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วาระที ่4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : ไม่มี 
 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : ไม่มี 
 4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) :  
          1. จังหวัดสุโขทัย แจ้งให้ขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวพระราชดำริของแต่ละพระองค์  
และขอให้หน่วยงานท่ีมีโครงการพระราชดำริในแต่ละพระองค์  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
          2. การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ปฎิบัติ
ตามระเบียบอย่างเหมาะสม จากกรณีข่าว ชาวบ้านขับไล่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัด
สกลนคร ขอใหผู้้บริหาร ควบคุม กำกับ ทุกแห่ง 
  4.1.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : ไม่มี 
 

   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป : ไม่มี 
 

              4.3 โรงพยาบาลชุมชน :  
        4.3.1 โรงพยาบาลศรีนคร  :  สถานการณ์ Covid-19 ในอำเภอศรีนคร พบ Cluster ในโรงเรียนศรีนคร 
ประมาณ 37 ราย แบ่งเป็น นักเรียน จำนวน 27 ราย, คุณครู จำนวน 2 ราย และบุคคลภายในครอบครัวนักเรียน 
จำนวน 8 ราย โรงพยาบาลศรีนคร ได้ปรับขยาย Cohort Ward สามารถรับผู้ป่วยได้ 24 เตียง และมีแนวโน้ม
จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น จึงขอส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสวรรคโลก  
ประธาน : แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย Covid-19 กรณีผู้ป่วยสีเขียว (ไม่แสดงอาการหรืออาการเล็กน้อย) ไม่ให้ส่งต่อ
เน้นรักษาใน Home Isolation หรือ Community Isolation กรณีผู้ป่วยสีเหลือง รักษาในโรงพยาบาล และ         
สีเหลืองเข้ม ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
 

              4.4 สาธารณสุขอำเภอ : ไม่มี 
 

              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
                   4.5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเปล่ียนแปลงกำหนดการนิเทศงานฯ รอบท่ี 1/2565  
ตาราง กำหนดการนิเทศงานฯ รอบท่ี 1/2565 

 
ประธาน : ปรับเปล่ียน หน่วยงานผู้รับการนิเทศงาน คปสอ.ศรีนคร จากเดิม รพ.สต.หนองบัว และรพ.สต.คลอง
มะพลับ เป็น รพ.สต.หนองแหน และรพ.สต.นครเดิฐ  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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                   4.5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  
                          4.5.2.1 สถานการณ์ Covid-19 (Cluster Active) 
ตาราง อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
มีผู้ป่วยรวม 1,327 ราย (224.35 ต่อประชากรแสนคน) ผู้เสียชีวิต รวม 18 ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.36) เป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 1.57 : 1, อายุระหว่าง 43 - 88 ปี, กลุ่มอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ราย, กลุ่มอายุ
ต่ำกว่า 60 ปี จำนวน 2 ราย, ได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ราย 
การระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 47 Cluster 
และอยู่ระหว่างควบคุมโรค 9 Cluster ดังนี้ 
- โรงเรียนวัดไทยชุมพล จำนวน 61 ราย  
- ศูนย์สงเคราะห์เด็กบ้านตายิ้ม ม.6 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จำนวน 12 ราย 
- ม.3 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จำนวน 23 ราย                       - โรงเรียนศรีนคร อ.ศรีนคร 
- โรงเรียนกวางตง อ.เมืองสุโขทัย - ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย 
- ม.2 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ - โรงเรียนสุโขทัยทัยวิทยาคม 
- สนามชนไก่ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก 
มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19  
1. Cluster ในอำเภอเมืองสุโขทัย วันท่ี 29 มกราคม 2565 
   - ให้ผู้นำชุมชนและอสม.เฝ้าระวังผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด 
   - ประชุม War Room ทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา 14:00 น. 
   - ประสานโรงเรียนจัดทำทะเบียน บุคลากร  นักเรียน และรถรับ-ส่งนักเรียน 
   - ให้เจ้าของตลาดสด/ตลาดนัด จัดทำทะเบียนพ่อค้า/แม่ค้า 
   - เสนอให้มีการสุ่มตรวจเชิงรุกใน 11 setting 
กรณีพบผู้ติดเช้ือ 
   - ประเมินความเส่ียงผู้สัมผัสผู้ติดเช้ือ ตามแบบประเมิน และทำทะเบียนกลุ่มเส่ียงสูงและต่ำ และให้ตรวจ ATK ทันที 
   - กลุ่มเส่ียงสูงให้ออกคำส่ังให้กักตัว  7 วัน และสังเกตอาการอีก 3วันตรวจATK ทุกวันท่ี 5 และ 10 นับจากวัน
สัมผัสผู้ติดเช้ือครั้งสุดท้าย 
   - ประเมินบ้านผู้ติดเช้ือ/กลุ่มเส่ียงสูง หากไม่พร้อมให้ส่งผู้ติดเช้ือเข้า CI หรือส่งกลุ่มเส่ียงสูงกักตัวใน SQ  
   - รพ.สต.จัดทำผังการแพร่ระบาดทันทีท่ีพบผู้ติดเช้ือรายแรกในพื้นท่ี 
2. Cluster ในอำเภอสวรรคโลก วันท่ี 30 มกราคม 2565 
   - ผอ.รพ.และ สสอ. ส่ังการทันทีท่ีพบผู้ติดเช้ือ 
   - บูรณาการร่วมกับมหาดไทย ท้องถิน่ และตำรวจ 
   - ค้นหากลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีทันที และตรวจ ATK รวม 271 ราย  
   - แจ้งรายช่ือกลุ่มเส่ียงต่างอำเภอและต่างจังหวัดให้ติดตามตัวทันที 
   - ประชุม War Room วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 
   - รพ.เตรียม cohort ward 60 เตียง และเตรียมตึกหลวงน้าเสน่ห์ และ CI กรณีผู้ติดเช้ือมากกว่า 60 คน 
 



 

 
9 

ข้อเสนอเพิ่มเติม 
   - ผู้เข้าสนามชนไก่ต้องลงทะเบียนทุกคน 
   - จัดทำทะเบียนกลุ่มเส่ียงสูง/เส่ียงต่ำ 
   - กลุ่มเส่ียงสูงให้ออกคำส่ังให้กักตัว  7 วัน และสังเกตอาการอีก 3วันตรวจATK ทุกวันท่ี 5 และ 10  
   - นับจากวันสัมผัสผู้ติดเช้ือครั้งสุดท้าย 
   - ประเมินบ้านผู้ติดเช้ือ/กลุ่มเส่ียงสูง หากไม่พร้อมให้ส่งผู้ติดเช้ือ เข้า CI  
   - หรือส่งกลุ่มเส่ียงสูงกักตัวใน SQ  
   - รพ.สต.จัดทำผังการแพร่ระบาดทันทีท่ีพบผู้ติดเช้ือรายแรกในพื้นท่ี 
ประธาน : การเปิดสนามชนไก่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ การคัดกรอง การรับวัคซีน  การตรวจ ATK โดยผู้เข้าสนาม
ชนไก่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK และ ให้เจ้าหน้าท่ีติดตาม กำกับ คุณภาพของชุดตรวจ ATK   
เกณฑ์พิจารณาให้ผู้ติดเชื้อโควิด–19 รักษาใน Home Isolation 
   - ไม่แสดงอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 
   - บ้านและส่ิงแวดล้อมของบ้าน มีความเหมาะสมกับการดูแลรักษา 
   - สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
   - มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ 
   - ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ (2 เข็ม) 
                          4.5.2.2 การฉีดวัคซีน COVID–19 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และในกลุ่มเด็กอายุ 
5 – 11 ปี จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง การให้บริการฉีดวัคซีน COVID–19 ใน รพ.สต.  

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : ขอปรับแก้ไข จำนวน รพ.สต.ท่ีให้บริการฉีดวัคซีน อำเภอเมืองสุโขทัย จากเดิม 
10 แห่ง เป็น 12 แห่ง 
ตาราง จำนวนเด็กอายุ 5 – 11 ปี ณ วันท่ี 29 มกราคม 2565 
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ตาราง จำนวนเด็กอายุ 5 – 11 ปี ณ วันท่ี 26 มกราคม 2565 

 
แผนการฉีดวัคซีน COVID – 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี จังหวัดสุโขทัย 
   - เด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่ม 7 โรค ให้บริการฉีดท่ีโรงพยาบาลทุกแห่ง 
   - เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในระบบการศึกษาให้บริการฉีดตามระดับช้ันเรียน เริ่มต้ังต้ังช้ัน ป.6 โดยเน้นให้บริการ
ฉีดท่ีโรงพยาบาล 
   - กรณีมีนักเรียนประสงค์รับวัคซีนเพิ่มเติม หรือเด็กท่ีไม่อยู่ในระบบการศึกษาให้บริการฉีดท่ีโรงพยาบาล 
                          4.5.2.3 ผลการดำเนินงาน TB ไตรมาส 1 /2565 : 
ตาราง เป้าหมายในการดำเนินงานค้นหาวัณโรคเชิงรุก ปี 2565  

 
ตาราง ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง ปี 2565 
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ตาราง ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment coverage) 

 
ตาราง ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1 /2565 

 
 

                          4.5.2.4 ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย : เกณฑ์การกำหนดเป้าหมายสุ่มประเมินค่า
ดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI) เลือกตำบลท่ีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี ของแต่ละอำเภอ จำนวน 2 ตำบล 
 
เป้าหมายการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) 
- โรงพยาบาล อำเภอละ 1 แห่ง 
- วดั/ศาสนสถาน อำเภอละ 1 แห่ง 
- โรงเรียน อำเภอละ 1 แห่ง 
- บ้านพักอาศัยของประชาชน อำเภอละ 2 ตำบล ตำบลละ 20 หลังคาเรือน 
ตาราง พื้นท่ีสุ่มประเมินรายอำเภอ 
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ตาราง ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 (ค่า HI CI บ้าน)        

 
ตาราง ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565  (ค่า CI วัด/โรงเรียน/โรงพยาบาล) 

 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส่งคืนขอ้มูล HI, CI แยกรายหน่วยงาน โดยผู้บริหารพื้นท่ีต้องติดตามกำกับ 
 
  4.5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ :  
  4.5.3.1 สรุป 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 : ต้ังแต่วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 –          
4 มกราคม 2565 พบจำนวนผู้บาดเจ็บ 198 คน และผู้เสียชีวิต 0 ราย 
ตาราง จำแนกผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 

 
วิเคราะห์การเกิดอุบั ติเหตุเทศกาลปีใหม่  2565 : พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป         
สาเหตุหลัก เมาสุรา ตัดหน้ากระช้ันชิด และขับเร็ว ตามลำดับ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
ประธาน : มอบ พื้นท่ีท่ีใช้เป็นประเด็นปัญหา พชอ. ทบทวน ถอดบทเรียน และมอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
คืนข้อมูลให้พื้นท่ี เพื่อดำเนินการหาแนวทางป้องกันปัญหาในระดับอำเภอ ต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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  4.5.3.2 รายงานอุบัติเหตุกรณีรถพยาบาล : อุบัติเหตุกรณีรถพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย 
พบผู้เสียชีวิตขับรถจักรยานยนต์ อยู่ในเลนขวาเพื่อจะกลับรถบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ 
เฉ่ียวชนกับรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ซึ่งขับทางตรงมุ่งหน้า จังหวัดพิษณุโลก ผู้เสียชีวิต 
การวิเคราะห์ Haddon matrix  

 บุคคล ยานพาหนะ ส่ิงแวดล้อม 
ผู้ขับข่ีรถพยาบาล 
ก่อนเกิดเหตุ 

 
ผู้ขับข่ีเพศชาย ปฏิบัติงานที่ รพ.ศรี
สังวรสโุขทัย ผ่านการอบรมการขับรถ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
รถพยาบาล พร้อมนำส่ง Pt 

 
รถนำส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวร
ฯ พร้อมใช้งาน  (ไม่ติด GPS ไม่ติด
กล้อง มีประกันภัย) 

 
ถนนทางตรง มีไฟส่องสว่างมี
ป้ายบอกทาง 

ขณะเกิดเหตุ ขับรถนำส่งผู้ป่วยจาก รพ.ศรีสังวร
สุโขทัยไป รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 
(ความเร็ว รอตำรวจสอบสวน) 

เฉ่ียวชนกับรถจักรยานยนต์ วิสัยทัศน์ดีเหมาะสมกับการ
ขับข่ี 

หลังเกิดเหตุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
 

บริเวณด้านซ้าย ของรถ 
นำส่งผู้ป่วย ได้รับความ 
เสียหายเล็กน้อย 

สถานที่เกิดเหตุเข้าถึงได้ 
สะดวก มีทีมกู้ภัยปฏิบัติ 

การวิเคราะห์ Haddon matrix  
 บุคคล ยานพาหนะ ส่ิงแวดล้อม 
ผู้เสียชีวิต 
ก่อนเกิดเหตุ 

 
เพศหญิง อายุ 43 ปี สวมหมวกนิรภัย 
เดินทางช่องทางขวาเพ่ือกลับรถ 

 
รถจักรยานยนต์พร้อมใช้งาน 

 
ถนนทางตรงเดินรถทางเดียวมี
ป้ายบอกทางชัดเจน 

ขณะเกิดเหตุ ขับรถข้ามเลนไปเพ่ือกลับรถ เฉ่ียวชนกับคู่กรณี วิสัยทัศน์ดี ผิวจราจรแห้งปกติ 
เหมาะสมกับการขับข่ี 

หลังเกิดเหตุ ได้รับการปฐมพยาบาล และเสียชีวิตที่
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 

รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย สถ านที่ เกิ ด เห ตุ เข้ า ถึ ง ไ ด้  
สะดวก มีทีมกู้ภัยปฏิบัติ 

   
   4.5.3.3 มาตรฐานรถพยาบาล จังหวัดสุโขทัย 
มาตรฐานโครงสร้างรถพยาบาล :  มีความปลอดภัยท้ังด้านโครงสร้างรถการยึดตรึงอุปกรณ์ และบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
- มีลักษณะ ขนาดสัดส่วน และอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
- ด้านซ้ายมีประตูเปิด-ปิด สำหรับผู้โดยสาร ด้านหลัง มีประตูสำหรับยกเตียง ผู้ป่วยเข้า-ออก 
- เก้าอี้ทุกท่ีนั่งมีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้ง 4 จุด 
มาตรฐานการขับขี่รถพยาบาลปลอดภัย 
พนักงานขับรถพยาบาล : ไม่มีลักษณะโรคต้องห้ามตามท่ีกำหนดไว้ (โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท โรค DM HT 
โรคจิตเวช โรคเลือด โรคติดต่อร้ายแรง โรคทางตา) , ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ (EMR 40 ชม., 
พนักงานขับรถพยาบาล รถปฏิบัติการฉุกเฉินปลอดภัย) และมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ 
ความพร้อมของร่างกายและจิตใจพนักงานขับรถพยาบาล : การตรวจสุขภาพประจำปี , การตรวจสารเสพติด
ประจำป,ี ทดสอบความพร้อมของร่างกาย 
หลักการปฏิบัติในการขับขี่ : มาตรการในการปฎิบัติงาน ขับด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. และปฏิบัติตามกฎ
จราจร และระยะเวลาทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 12 ชม. 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ แจ้งเวียน มาตรฐานรถพยาบาล ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง และลงพื้นท่ี
สำรวจ มาตรฐานรถพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้ง
ถัดไป มอบ นายแพทย์สุนทร  อินทพิบูลย์ ประสาน เขตสุขภาพท่ี 2 ในการจัดอบรมหลักสูตร พนักงานขับ
รถพยาบาล รถปฏิบัติการฉุกเฉินปลอดภัย เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายสูง 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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  4.5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : 
  4.5.4.1 สรุปผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 : 
ผลการประเมินและรับรองคุณภาพ 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.ติดดาวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 4 ดาว จำนวน 10 แห่ง 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  
ประธาน : ให้ รพ.สต.จำนวน 10 แห่งท่ีไม่ผ่าน 5 ดาว  เตรียมความพร้อมรับการประเมินซ้ำ ท้ัง 5 หมวด ประมาณ
ช่วงเดือนเมษายน โดยจัดทีมประเมิน 2 ทีม หัวหน้าทีม มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย            
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ลงพื้นท่ีประเมิน  
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 
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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 
 4.5.4.2 แจ้งเปล่ียนแปลงกำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่น, การจัดกิจกรรม
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิเขตสุขภาพท่ี 2  ดังนี้ 
1. กำหนดการคัดเลือกผลงานดีเด่นวิชาการ จ.สุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 Theme : Sukhothai New normal 
ในวันท่ี 8 เมษายน  2565  :  สถานท่ีจัดกิจกรรม   ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กำหนดส่งผลงานวิชาการ ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 
2. กำหนดการจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2 วันท่ี 24 มีนาคม 2565  สถานท่ี โรงแรมสุโขทัย
เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนสปา 
  4.5.4.3 แจ้งค่าลงทะเบียน อบรม Inhouse-training : ค่าลงทะเบียน คนละ 2,400 บาท 
เบิกต้นสังกัด ประกอบด้วย 6 วนั 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 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ  
 
 4.5.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย : 
  4.5.5.1 กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting 
(CFS) : ภาพรวมผลงาน CFS จังหวัดสุโขทัย จำนวนสถานประกอบการสมัครท้ังส้ินจำนวน 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 



 

 
16 

แผนภูมิ ผลการดำเนินงานกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 จังหวัด
สุโขทัย จำแนกตาม  9 Setting ตามประเด็น PA (ดึงข้อมูลจากระบบ Thai Stop Covid)  

 
 ภาพรวมผลงาน ( 9 SETTING) จังหวัดสุโขทัย : สมัครท้ังส้ินจำนวน 464 แห่ง ผ่านเกณฑ์จำนวน 448 แห่ง 
(ร้อยละผ่านเกณฑ์ 96.55) โดยขอให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการให้ครบทุก SETTING รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม  
  4.5.5.2 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 ผ่านเกณฑ์  1 แห่ง จังหวัดสุโขทัย ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง  
  4.5.5.3 ความก้าวหน้า SUKHOTTHAI SAFETY  
แผนภู มิ ผลงานภาพรวม SUKHOTTHAI SAFETY จำแนกรายอำเภอ (สถานประกอบการสมัคร  403 แห่ง        
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100) 
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แผนภูมิ ผลงานภาพรวม SUKHOTTHAI SAFETY จำแนกรายอำเภอ (สถานประกอบการสมัคร 403 แห่ง ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 100) จำแนกราย SETTING  

ประธาน : SUKHOTTHAI SAFETY จะปิดโครงการในเดือนมกราคม 2565 มอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธาณณสุข และ กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ จัดทำเกียรติบัตร สำหรับ EMS ใน 4 โรงพยาบาลให้เร่ง
ดำเนินการเป็น The Best 
 
 4.5.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ : มติการประชุม CFO เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2565 
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข กรณี ประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีท่ี
มีเหตุสมควร พ.ศ. 2564 
Flow Chart การรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีท่ีมีเหตุสมควร  

 
 ข้อตกลงภายในจังหวัดตามมติ คณะกรรมการ CFO จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2565 
 1. ผู้รับบริการสิทธิ UC ในจังหวัดสุโขทัย Walk in รับบริการท่ี รพ.สต./สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ
เมืองเก่า และ PCU เทศบาลทุ่งเสล่ียม ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ 
 2. ผู้รับบริการสิทธิ UC ต่างจังหวัด  
- Walk in รับบริการท่ี รพ.สต. เรียกเก็บจาก สปสช. (จ่ายตามจริงไม่เกิน 70 บาท/ครั้ง) 
- Walk in รับบริการท่ี สอน.เฉลิมพระเกียรติฯเมืองเก่า และ PCU เทศบาลทุ่งเสล่ียม เรียกเก็บจาก สปสช. (จ่าย
ตาม Fee Schedule และ Fee For Service with Point System)  ยืนยันตัวตนและบันทึกผ่านโปรแกรม e-claim 
 3. ผู้รับบริการสิทธิ UC ในจังหวัดสุโขทัย  
- รับบริการท่ี รพช. กรณีมีใบส่งตัว เรียกเก็บตามจริง ไม่เกิน 700 บาท/ครั้ง  
- กรณี Walk in เรียกเก็บตามจริง ไม่เกิน 700 บาท/ครั้ง  (ตามรายการเอกสารท่ี สปสช. 6.70/ ว.8383 ลงวันท่ี 
27 ธันวาคม 2564)   
 4. ผู้รับบริการสิทธิ UC ต่างจังหวัด Walk in รับบริการท่ี รพช. เรียกเก็บจาก สปสช. (จ่ายตาม 
Fee Schedule และ Fee For Service with Point System) ยืนยันตัวตนและบันทึกผ่านโปรแกรม e-claim 
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 5. รับบริการสิทธิ UC ในจังหวัดสุโขทัย  
- รับบริการท่ี รพ.สุโขทัย/รพ.ศรีสังวรสุโขทัย กรณีมีใบส่งตัว เรียกเก็บตามจริง ไม่เกิน 700 บาท/ครั้ง  
- กรณี Walk in เรียกเก็บจาก สปสช. (จ่ายตาม Fee Schedule และ Fee For Service with Point System) 
ยืนยันตัวตนและบันทึกผ่านโปรแกรม e-claim 
 6. ผู้รับบริการสิทธิ UC ต่างจังหวัด Walk in รับบริการท่ี รพ.สุโขทัย/รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เรียกเก็บ
จาก สปสช. (จ่ายตาม Fee Schedule และ Fee For Service with Point System) 
ยืนยันตัวตนและบันทึกผ่านโปรแกรม e-claim 
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จากต่างจังหวัด สามารถใช้สิทธิขอรับบริการล้างไต 
โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย ได้หรือไม่  
ประธาน : มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งเวียน มติ คณะกรรมการ CFO จังหวัดสุโขทัย และศึกษารายละเอียด
ประเด็นการขอรับบริการล้างไต ผู้ป่วยไตวายจากต่างจังหวัด และนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งถัดไป 
มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 
 4.5.7 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 คิดเป็นร้อยละ 
84.21 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.79 เนื่องจาก การแนบเอกสารไม่ครบถ้วน
ไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงประเด็นข้อคำถาม 
ประธาน : มอบ สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก/ทุ่งเสล่ียม/บ้านด่านลานหอย เร่งดำเนินการ ให้ผ่านเกณฑ์ในไตรมาส 2
มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ติดตาม กำกับ 
 
4.5.8 ประธาน Service plan สาขาโรคไต /สาขาศัลยกรรม : ผลการดำเนินงาน Service plan สาขาโรคไต /
สาขาศัลยกรรม 
  4.5.8.1 ผลการดำเนินงาน Service plan สาขาโรคไต                     
แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วย CKD จังหวัดสุโขทัย แบ่งตามระยะ ต้ังแต่ปี 2560-2563 
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การดูแลผู้ป่วยโรคไต ดังนี้ 
- คัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ทำร่วมกับคลินิก NCD  
- รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
- บำบัดทดแทนไต ( ล้างไตด้วยเครื่องล้างไต hemodialysis, ล้างไตทางช่องท้อง peritoneal dialysis, เปล่ียนไต
kidney transplantation) 
- รักษาแบบประคับประคอง Palliative care 
CKD clinic  ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ GFR < 5 ml/min/1.73m2/ yr เป้าหมายปี 2563 คือ > 66 % 
 

แผนภูมิ ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ GFR < 5 ml/min/1.73m2 

 
ปัญหาสำคัญท่ีพบ คือ ผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน (Repetitive Acute Kidney injury) เพิ่มสูงขึ้น จึงพบสาเหตุ
สำคัญ 4 ข้อ ดังนี้  
1. Metformin : ความรู้ ความสามารถของแพทย์ในการจ่ายยา แตกต่างกัน ควรระมัดระวังในการจ่ายยา 
2. NSAIDs  
3. ยาชุด : เป็นปัญหาสำคัญ 
4. Herb abuse 
ประธาน :  มอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เฝ้าระวังการใช้ยาชุดในชุมชน, ขับเคล่ือนงาน 
RDU Community อย่างต่อเนื่อง และบูรณาการ ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เฝ้า
ระวังการใช้สมุนไพรในชุมชน โดยให้ลงพื้นท่ีสำรวจหมอพื้นบ้าน และให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรในขนาดท่ีเหมาะสม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  4.5.8.2 ผลการดำเนินงาน Service plan สาขาศัลยกรรม                     
ตาราง ข้อมูลท่ัวไป จังหวัดสุโขทัย มี 9 อำเภอ มีรพท. 2 แห่ง และรพช. 7 แห่ง 
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ตาราง ผลการดำเนินงาน ปี 2563-2565 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. ศัลยแพทย์ท่ัวไป 
- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีศัลยแพทย์ 4 คน รับ Refer Case ท้ังจังหวัด 
- โรงพยาบาลสุโขทัย ไม่มีศัลยแพทย์ /มีศัลยแพทย์เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ตรวจ OPD และผ่าตัด ช่วง COVID-19 
ศัลยแพทย์จาก รพ.พุทธชินราช ไม่ได้มาออกตรวจและผ่าตัด 
- โรงพยาบาลสวรรคโลก มีศัลยแพทย์ 1 คน แต่ไม่มีวิสัญญีแพทย์ ไม่มีผ่าตัดเคสใหญ่และเคสฉุกเฉิน 
2. ช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19 ทำให้การบริการผ่าตัดลดลง 
แผนการดำเนินงานปี 2565 : โครงการดูแลผู้ป่วยโรคแผลหนังเน่า 
ประธาน : ให้ทีมศัลยกรรม พิจารณา case ท่ีมีอัตราตาย เฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก วิเคราะห์สาเหตุการตาย มีการ
วินิจฉัยล่าช้า หรือไม่ 
 
วาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
             5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์    
และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ  
1. การขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบั ติงานในหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นายภาณุทัต เทพศิริ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 65 
2. นางสาวมธุสรณ์  เวชสถล (อยู่ระหว่างย้ายไปดำรงตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ) 
รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 65 

3. นางสาวกฤษติยา ริตตา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มกราคม 65 
(รายงานตัว 4 ม.ค.65) 

4. นางสาวมณีกร แก้วกูล เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มกราคม 65 
(ส่งเอกสาร 19 ม.ค.65) 

 

มติที่ประชุม :  อนุมั ติ ให้นายภาณุ ทัต เทพศิริ , นางสาวมธุสรณ์   เวชสถล  และนางสาวมณีกร แก้วกูล                 
รับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษฯ  ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และนางสาวกฤษติยา ริตตา อนุมัติให้รับค่าตอบแทน
เงินพิเศษฯ ต้ังแต่เดือน มกราคม 2565  
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2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1. นายสุรพงศ์ กันธะวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 

2. นางสาวจุรีพร แซ่ลิ่ม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มกราคม 2565 
(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 

3. นางสาวกณิษฐา จรรยาภิสัณห ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มกราคม 2565 
(ปฏิบัติงานในร้านขายยานอกเวลาราชการ) 

4. นายณัฐภัทร เขียวแก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มกราคม 2565 
(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ 
 
3. สัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีกำลังจะหมดอายุ ดังนี้ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
             6.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  
1. การเปิดสนามชนวัว สนามชนไก่ทำให้มีบุคคลต่างจังหวัด มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก หรือกรณีมีบุคคล
ต่างจังหวัด จะขออนุญาติใช้พื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม เช่น การแข่งฟุตบอล หรือวอลเลย์บอล จึงขอให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีการปฏิบัติตัว ดังนี้  
- เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม   
- ตรวจ AKT ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่ายเอง) 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ 
 

2. การเปิดถนนคนเดิน โดย อบต .ปากแคว ประมาณ 400 ร้านค้า (เส้นทางไปอบต .ปากแคว) ในวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2565  จะขอกำหนดมาตรการ สำหรับผู้ขายของต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เขม็ และตรวจ ATK ทุกครั้ง  
โดยจะนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสุโขทัย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ปิดประชุม : เวลา 14.30 น. 
 
                    จิราภรณ์  สุกันทา                                           นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                    (นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 ท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                              ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นางนภา สุวรรณนพรัตน ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.กงไกรลาศ หมดอายุ กุมภาพันธ์ 2565 




