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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 2/2565 วันที่ 28 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.นายบริรักษ์ ลัภนะกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
11. นายชุมพล  นุชผ่อง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
12. นายพงศธร เหลือหลาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
13. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
14. นางสาวสุธาสินี  ทรัพย์สังข์ 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. นายปัญญา  ขวัญวงศ์          หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                   
26. นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
27. นายณัฐพงษ์  เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
28. นางพัชรินทร์ คีรีมาศทอง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
29. นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
30. นางพิมลรัตน์   ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด                         
31. นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
32. นายอนุ  เอี่ยมทอง            หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
33. นายมนู เกตุเอี่ยม      หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข           
34. นางอภิญญา   จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
35. นายวัฏฏธรรม  นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย  
36. นางวราภรณ์  จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
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37. นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    เลขานุการ 
38. นางสาวจิราภรณ์ สุกันทา  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน               ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายสมโภชน์  รื่นรส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 
2. นางอำพร  ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี                                                 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเธียรชัย กิจสนาโยธิน นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
3. นางสาวรุ้งอุษา นาคคงคำ นายแพทย์ชำนาญการ 
4. นางสาวญดา ศุภสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ 
5. นางยุพเรศ  แก้วประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
6. นางนัชชา เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
7. นายทวี  ล้ิมรส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางภาวนา  วิมาโน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9. นางจิดาภา เต็งแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  อำเภอสวรรคโลก 
10. นายเดช  วงเวียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก 
11. นางเอกมล  วิทูรอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13. นางสายพิณ ศิรินวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14. นางสาวจิตรา มูลทิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นางสาวรุ่งนภา  บุตรช้าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
16. นางสาววัชนี  ลำทรง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. นางภัคศินีพิชญ์ กุลทัตพงษ์  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
18. นางธารินี  สุรเชาว์ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นางยุพเรศ  แก้วประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพเิศษ 
20. นายสมพร   พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นายไพทูรย์ ทับโทน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางสุดใจ  สีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
23. นางวาสนา เวือนประโคน  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
24. นายทำนุ ร้อยกรอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
25. นายพัชรพล ศาลิคุปต ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 
26. นายนรินทร พุฒสลัด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
27. นายวิชิต  จริยา นักวิชาการพัสดุ 
28. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นายจารึก  นวลคำ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
30. นายวิจิตร  โภคากร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
31. นางพัชรี   ชัยวัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพ 
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   

 1. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย : ประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนระดับน่าอยู่ และระดับน่าอยู่ยั่งยืน ปี 2564 
: ตามท่ีกรมอนามัย โดยสำนักอนามัยส่ิงแวดล้อม ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นชุมชนจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและเครือข่ายด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมให้มีศักยภาพในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมและพัฒนาเป็นชุมชนท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี              
ของประชาชน นั้น  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพฯ 7 แห่ง ดังนี้ 
1. นายกเทศบาลตำบลกงไกรลาศ                         2. นายกเทศบาลตำบลบ้านโตนด 
3. นายกเทศบาลตำบลลานหอย 4. นายกเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก 6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 
7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน 
 

 2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
            1.1 การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นท่ีเยี่ยมเสริมพลัง
เจ้าหน้าท่ี ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน และ อสม. อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันท่ี 20-21 
กุมภาพันธ์ 2565  ขอบคุณ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการต้อนรับ             
            1.2 สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย พบผู้ป่วย  Covid-19 ต่อวันมีแนวโน้มสูงขึ้น  ส่วนใหญ่             
ไม่มีอาการ หรือ แสดงอาการเล็กน้อย  อัตราการป่วยตายต่ำ จึงให้ปรับลดการดำเนินงาน ดังนี้ 
              - การสอบสวนโรค และการทำ Timeline จากเดิมสอบสวนโรคย้อนหลัง 14 วัน ปรับลดเป็น
สอบสวนโรคย้อนหลัง 7 วัน  กรณี ประกาศให้ “Covid-19” เป็นโรคประจำถิ่น จะดำเนินการยกเลิกการสอบสวน
โรค ท้ังนี้ จะยุติการจัดทำ Timeline ผู้ป่วยติดเช้ือ Covid-19 ในช่วงสัปดาห์แรก ของเดือนมีนาคม 2565 

        - ปรับลดการตรวจ ATK ให้ตรวจในกลุ่มเส่ียงสูง หรือกลุ่มเส่ียงท่ีมีอาการ ลดการตรวจเชิงรุก   
        - กรณี ATK Positive งดส่งตรวจยืนยัน RT-PCR  ให้ประเมินอาการ เน้นการรักษาใน Home 
Isolation หรือ community  Isolation   
                  - การรักษา : จ่ายยา favipiravir ให้ผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งช้ีตามแนวทางของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
สำหรับการดำเนินงานวัคซีน Covid-19 ขอให้ทุกอำเภอ เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และการฉีดวัคซีนในเด็ก 5-11 ปี  
            1.3 จังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่าง
วันท่ี 13 - 15 พฤษภาคม 2565  ณ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย งบประมาณ 1,800,000 บาท 
มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้  1) ประชุมวิชาการด้านการแพทย์  2) มหกรรมกัญชา กัญชง  3) คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์  
            1.4 เขตสุขภาพท่ี 2 ได้จัดทำ “วารสารนวัตกรรมทางการแพทย์และการวิจัยสาธารณสุข” (Journal of 
Medical Innovation and Public Health Research) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข   
            1.5 การจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2  จังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพ วันท่ี 24 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนสปา ประธานในพิธี : ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 2               
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   1.6 การประชุมงานวิชาการเขตสุขภาพท่ี 2 ในปีงบประมาณ 2565  ได้มอบหมายให้จังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพ  
กำหนดจัดประมาณเดือนมิถุนายน จึงขอใหป้ระชาสัมพันธ์เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจส่งผลงาน เตรียมความพร้อม 
            1.7 การประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565  ในวันท่ี 11 มีนาคม 
2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
            1.8 การจัดกลุ่มการพัฒนาระบบบริการระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของกระทรวงสาธารณสุข 
และเขตสุขภาพท่ี 2 รายละเอียดดังนี้ 
      1.8.1 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  
   1.8.2 Service plan ของเขตสุขภาพท่ี 2 ประกอบด้วย 26 สาขา 
1. SP สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช     2. SP สาขายาเสพติด       
3. SP สาขาไต      4. SP สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ   
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 ให้พิจารณาปรับสาขา โดยอ้างอิงจากเขตสุขภาพท่ี 2 มอบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ประธาน Service plan จังหวัดสุโขทัย พิจารณาดำเนินการ  
            1.9 สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 ได้แจ้งข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 2 ขอให้ โรงพยาบาล
ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง (อัตราครองเตียง, Active Bed, Sum of AdjRW เป็นต้น) 
และมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุโขทัย ภาพรวม 
 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2565 
              กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
ทุกท่าน ทางอีเมล เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม   
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565 
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วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : ระหว่างดำเนินการงวด 3 และ 4 ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : งวด 4 และ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน
มีนาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างรอส่งมอบรอบ 3 และอยู่
ระหว่างดำเนินการงวด 4-6       
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : รายการงบลงทุนปี 2564 ระบบประปาหมู่บ้าน (5งวด) ของ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ดำเนินงานถึงงวดท่ี 5 อยู่ระหว่างการทดสอบระบบประปา จึงไม่สามารถเบิก-จ่าย
เงินงวดท่ี 5 ได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2565  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ให้ทำหนังสือคำขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน ต่อ 6 เดือน ส่งท่ี กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งคำขอไปส่วนกลางต่อไป  
ประธาน : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส่งคำขอขยายระยะเวลาการใช้งบเหล่ือมปี ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565  
  3.1.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ช้ัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 
กระทรวงสาธารณสุข (ประกาศผู้ชนะ วันท่ี 25 มกราคม 2565) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายโรงพยาบาล 

 
 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายสาธารณสุขอำเภอ 
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ผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ  ประกอบด้วย BMI โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และวัณโรค  
(ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายใหม่) 
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (N=348) พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3 ราย โรคเบาหวาน 
จำนวน 1 ราย, ไม่พบวัณโรค และBMI ≥ 25 จำนวน 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.56 
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=363) พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3 ราย,โรคเบาหวาน 
จำนวน 2 ราย, ไม่พบวัณโรค และBMI ≥ 25 จำนวน 275 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.76 
สำหรับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ สะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 -กุมภาพันธ์ 2565 ดัง
เอกสารการประชุม 
3. รายได้จากการตรวจสุขภาพ เชิงรุกและเชิงรับ โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย (ณ วันท่ี 29 มกราคม 2565) 
จำนวน 3,333,458 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
นวัตกรรมการตรวจสุขภาพ 
1. รายงานผลการตรวจสุขภาพผ่าน Appication ได้แก่ Line /QR Code  
2. คัดกรองและเฝ้าระวัง กลุ่มเส่ียง อายุน้อยกว่า 35 ปี  (BMI > 30 ) 
3. รายการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขฯ (Sukhothai package) 
4. การตรวจผู้มารับบริการทาง Telemedicine (กรณีนัด F/U, ฟังผลการตรวจ เป็นต้น) 
ประธาน : ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง วางกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ จาก
ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีมี
สุขภาพท่ีดี 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 3.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ : การบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
การฟอกไต : ไม่เข้าเกณฑ์ OP ANYWHERE 
เบิกจากกองทุนโรคไต 
- อยู่นาน : โอนย้ายสิทธิ 
- ช่ัวคราว : ผู้ป่วยติดต่อ รพ.ต้นทางให้บันทึกส่งต่อในโปรแกรมกองทุนโรคไต ถึง รพ.ปลายทางท่ีผู้ป่วยจะเข้ารับการ
ฟอกไต กรณีท่ีผู้ป่วย ไม่ได้ประสานมาก่อน ให้ รพ.ปลายทาง ให้บริการได้เลย แล้วประสาน รพ.ต้นทางให้บันทึกส่ง
ต่อย้อนหลังได้ (รพ.ท่ีให้บริการฟอกไต บันทึก Claim ในโปรแกรมกองทุนโรคไต) 
ประธาน : จากการประชุม อปสข.เขตสุขภาพท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565  พบว่า จำนวนผู้ป่วย HD สิทธิ 
UC และสัดส่วน จำนวนผู้ป่วย HD สิทธิ UC ต่อ เครื่อง Hemodialysis จังหวัดสุโขทัย น้อยท่ีสุดในเขตสุขภาพท่ี 2  
มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประสาน ประธานสาขาโรคไต ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และผู้ปว่ย CKD 
เข้าถึงการบริการหรือไม่ โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 2 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : สถานการณ์ Covid-19 
จังหวัดสุโขทัย พบผู้ติดเช้ือโคโรนาไวรัส มีแนวโน้มสูงขึ้น และส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-มีอาการเล็กน้อย) 
กรณีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ATK positive พิจารณาให้รักษาแบบ Home Isolation ไม่จำเป็นต้องส่งตรวจ RT-PCR  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : ไม่มี 
 4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : ไม่มี 
  4.1.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : ไม่มี 
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   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป :  
                   4.2.1 โรงพยาบาลสุโขทัย : 
                            4.2.1.1 จากข้อส่ังการผู้ตรวจราชการประเด็น NCD : พบปัญหาการวินิจฉัยจากการคัดกรอง
เป็นกลุ่มเส่ียง แต่ขาดการติดตาม และพบกลุ่ม New Case ท่ีไม่เคยผ่านการคัดกรอง จากTypearea 2 อาศัยอยู่ท่ี
จังหวัดอื่น แต่มารักษาท่ีจังหวัดสุโขทัย  จึงขอให้จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ Fast Track  ผ่านส่ือ
ต่างๆในจังหวัดสุโขทัย  
                            4.2.1.2 ประเด็น OP Refer (30 บาท รักษาทุกท่ี) จังหวัดสุโขทัย :  
1. กรณี ผู้ป่วยฉุกเฉิน/ทำแผล สามารถเข้ารับการรักษาได้ในทุกโรงพยาบาล และทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ในจังหวัด โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว   
2. กรณี ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคและมีการรักษาต่อเนื่อง  ต้องมีใบส่งตัว และข้อมูลเบ้ืองต้น จากโรงพยาบาลชุมชน ก่อนเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลสุโขทัย /ศรีสังวรสุโขทัย 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

                   4.2.2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย :  
                            4.2.2.1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ในเขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 14-15 
มีนาคม 2565 โดยมี นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ท่ี 2 เป็นประธาน
เปิดโครงการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ เพื่อคัดกรองและค้นหามะเร็งลำไส้ใน
กลุ่มเส่ียงระยะเริ่มแรก และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ พฤติกรรมและความเส่ียงเป็นมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่ แนวทางการดูแลตนเอง เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคตลอดจนการรักษา และตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลำไส้ด้วยวิธี Fit Test ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน สำหรับ โครงการ Colonoscopy จังหวัดสุโขทัย 
แบ่งเป็น 2 Phase ดังนี้ 
Phase 1 : วันท่ี 12-13 มีนาคม 2565 สถานท่ี โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายประมาณ 200 คน  
Phase 2 : วันท่ี 19-20 มีนาคม 2565 สถานท่ี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายประมาณ 200 คน 
                            4.2.2.2 จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรอบท่ี 1/2565 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 พบปัญหา ระยะเวลาการรอคอยในผู้ป่วยฟันปลอม ใช้
เวลานาน 2 ปี  เนื่องจาก ได้หยุดดำเนินการในช่วงสถานการณ์ Covid-19  ปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ 90 คน และ
โรงพยาบาลได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จึงขอความ
อนุเคราะหส์นับสนุนทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ในการดำเนินงาน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

              4.3 โรงพยาบาลชุมชน : ไม่มี 
 

              4.4 สาธารณสุขอำเภอ : ไม่มี 
 

              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
                   4.5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ :  
 4.5.1.1 การติดตามการดำเนินงานงบค่าเส่ือม ปี 2564  
การดำเนินการงบค่าเส่ือม ปี 2564 หน่วยบริการในจังหวัดสุโขทัย เบิกจ่ายแล้ว 80.80% ทำสัญญาตรวจรับ
เรียบร้อย 10.49% และยังไม่ได้ดำเนินการ /ทำสัญญา 8.71% 
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ตาราง สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2564 

 
ประธาน : ให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการงบค่าเส่ือมปีงบประมาณ 2564 โดยเร็ว 
 4.5.1.2 ผลการให้บริการ IP เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 
ตาราง ผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน (GB เขต) ภาพรวมจังหวัดในเขต 2 พิษณุโลก เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

ตาราง ผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน (GB เขต) จังหวัดสุโขทัย เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
                   4.5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : แนวทาง Covid-19, สรุปผลการฉีดวัคซีน Covid-19 และ
ติดตามความก้าวหน้างานวัณโรค 
                             4.5.2.1 แนวทาง Covid-19 : ข้อมูลอัตราป่วยตาย ผู้ป่วย Covid-19 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นต้นมา : ในประเทศ จำนวนผู้ติดเช้ือ 595,847 คน  จำนวนเสียชีวิต 1,111 คน อัตราป่วยตาย 0.19% , เขต
สุขภาพที่ 2 จำนวนผู้ติดเช้ือ 17,734 คน จำนวนเสียชีวิต 44 คน อัตราป่วยตาย 0.25%, จังหวัดสุโขทัย จำนวนผู้ติด
เช้ือ 2,435 คน จำนวนเสียชีวิต 2  คน อัตราป่วยตาย 0.08% 
แนวทางการสอบสวน และควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย  
1. ให้สอบสวนประวัติการเดินทางของผู้ติดเช้ือโควิด-19 ย้อนหลัง 7 วัน 
2. กลุ่มเส่ียงสัมผัสผู้ติดเช้ือโควิด-19 ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   - กลุ่มเส่ียงสูง กักตัว 7 วัน และสังเกตอาการต่ออีก 3 วัน ให้ตรวจ ATK ทุกราย ทุกวันท่ี 5 และวันท่ี 10 นับจาก
วันสัมผัสผู้ติดเช้ือครั้งสุดท้าย หากมีอาการให้ส่งตรวจ RT-PCR ทันที 
   - กลุ่มเส่ียงต่ำ ให้สังเกตอาการ 10 วัน หากมีอาการให้ส่งตรวจ RT-PCR ทันที 
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3. ผู้ติดเช้ือท่ีผล Antigen test kit พบเช้ือ ให้บุคลากรทางการแพทย์ประเมินอาการและประเมินความพร้อมของ
บ้านผู้ป่วย และให้ดำเนินการดังนี้ 
   -  ผู้ติดเช้ือท่ีไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย สภาพบ้านและส่ิงแวดล้อมมีความเหมาะสมสามารถกักตัวได้ ให้รักษา
ตนเองท่ีบ้าน (Home Isolation) 
   -  ผู้ติดเช้ือท่ีไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย และสภาพบ้านและส่ิงแวดล้อมไม่เหมาะสม ให้ตรวจยืนยันด้วย RT-PCR 
ก่อนเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานท่ีแยกกักในชุมชน (Community Isolation) 
   - ผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการปานกลางหรือรุนแรง  ให้ตรวจยืนยันด้วย RT-PCR และส่งตัวเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล  
การสอบสวนประวัติการเดินทางของผู้ป่วย (Timeline) ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้ติดเช้ือท่ีผล Antigen test kit พบผลPossitive และรักษาตนเองท่ีบ้าน (Home Isolation) ให้สอบสวนประวัติ
การเดินทางย้อนหลัง 7 วัน เพื่อเช่ือมโยงคลัสเตอร์  
2. ผู้ติดเช้ือท่ีตรวจด้วย RT-PCR และรักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานท่ีแยกกักในชุมชน (Community Isolation) 
ให้สอบสวนประวัติการเดินทางย้อนหลัง 7 วัน ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยต่อไป 
การรายงานผู้ป่วยโควิด-19 
RT-PCR ผลพบเช้ือ : ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย(ตามระบบเดิม) สอบสวนไทม์ไลน์ 7 วัน และรายงานอาการของผู้ป่วยทุกราย 
ATK ผลพบเช้ือ : รายงานจำนวนให้สสจ.สุโขทัย ทราบภายใน 20.00 น. ทุกวัน และรายงานการติดตามอาการของผู้ป่วย  
                             4.5.2.2 สรุปผลการฉีดวัคซีน Covid-19  
ตาราง ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย แยกรายอำเภอ 

 
 

ตาราง การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด–19 ในรพ.สต.  

 
 

ตาราง ผลการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12 – 17 ปี จังหวัดสุโขทัย 
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ตาราง ผลการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5 – 11 ปี จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ตาราง สูตรวัคซีนสำหรับเด็ก 
อาย ุ เข็ม 1 เข็ม 2 ระยะห่าง 

อายุ 5-6 ป ี Pfizer ฝาสีส้ม Pfizer ฝาสีส้ม 8 สัปดาห ์
อายุ 6-11 ป ี
 

Pfizer ฝาสีส้ม Pfizer ฝาสีส้ม 8 สัปดาห ์
Sinovac Pfizer ฝาสีส้ม 4 สัปดาห ์

อายุ 6-17 ปี  Sinovac Sinovac 4 สัปดาห ์

ประธาน : ให้ทุกอำเภอเร่งรัดการฉีดวัคซีน เข็ม 3 และการฉีดวัคซนีเด็ก จังหวัดสุโขทัย  มอบ กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ ประชาสัมพันธ์ การวัคซีนสำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองประกอบในการตัดสินใจ  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

                             4.5.2.3 ติดตามความก้าวหน้างานวัณโรค 
ตาราง เป้าหมายในการดำเนินงานค้นหาวัณโรคเชิงรุก ปี 2565  

 
 

แผนภูมิ ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 
แผนภูมิ ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment 
coverage) จ.สุโขทัย ปี 2565 
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ประธาน : ให้ทุกอำเภอเร่งรัดการคัดกรองใน 9 กลุ่มเส่ียง ให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินเดือนเมษายน 2565 
และปีงบประมาณ 2566 การคัดกรองใน 9 กลุ่มเส่ียง ไม่เกินเดือนธันวาคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
                    4.5.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ปรับเปล่ียนกำหนดการนิเทศงาน 1/2565 :  
ขอแจ้งปรับเปล่ียนกำหนดการนิเทศงาน 1/2565   ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด 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.นครเดิฐ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  4.5.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : ผลสำรวจข้อมูลมาตรฐานรถพยาบาลจังหวัดสุโขทัย 
ตาราง ข้อมูลด้านรถพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 
การรายงานผลสัญญาณ GPS รถพยาบาล 
- ประสานบริษัท SCG (ท่ีได้ MOU กับ กระทรวง สธ) ในการจับสัญญาณ GPS เพื่อรายงานหน้า web กระทรวง
สาธารณสุข แบบ Real-Time และทราบเร็วรถในการปฏิบัติงาน 
- ขณะนี้ได้ให้ทุก รพ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรถพยาบาล และเพิ่มเติม ข้อมูลในส่วนขาดเพื่อส่งข้อมูลให้
บริษัท SCG 
 

ตาราง ข้อมูลด้านโครงสร้างรถพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ตาราง ข้อมูลด้านพนักงานขับรถพยาบาล (คุณสมบัติ) ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
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ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : พนักงานขับรถพยาบาลจำเป็นต้องผ่านการอบรมครบ 2 หลักสูตร หรือไม่ 
ประธาน : พนกังานขับรถพยาบาล ควรจะผ่านการอบรมท้ัง 2 หลักสูตร กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ 2 หลักสูตร 
ให้เน้นการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล ท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 จะจัดขึ้น และให้โรงพยาบาลส่งรายช่ือพนักงาน
ขับรถ ท่ีไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล ให้ครบทุกคน   สำหรับ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ ให้
เร่งรัด พนักงานขับรถพยาบาล ไปสอบโดยเร็ว  

 

ตาราง ข้อมูลด้านพนักงานขับรถพยาบาล (การตรวจสุขภาพประจำปี) ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณยาเสพติด งวด 1/2565 ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  

 
หมายเหตุ โรงพยาบาลท่ียังคงเหลือการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด งวดท่ี 1/2565 รายละเอียดดังนี ้
1. อยู่ในช่วงการวางฏีกาเบิกจ่ายรายการท่ีเหลือมายัง สสจ. 
2. กิจกรรมบำบัด/อบรม/เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ อยู่ในช่วงดำเนินการจัดกิจกรรม 
ประธาน : ให้โรงพยาบาล เร่งรัดการเบิกจ่าย  
 
                     4.5.6 ประธาน Service plan สาขาการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (IMC.) / สาขากุมารเวช
กรรมและทารกแรกเกิด  
                             4.5.6.1 ผลการดำเนินงาน Service plan สาขาการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (IMC.) 
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 
1. ร้อยละของผู้ป่วย intermediate care* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือ 
Barthel index = 20 : เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 
2. ผู้ ป่ ว ย ก ลุ่ ม โร ค  Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury แ ล ะ  Fracture Hip (Fragility 
fracture) ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมท้ังคะแนน Barthel index >15 with multiple impairments 
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กลุ่มเป้าหมาย 
- ปี 2564 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำท้ังหมดท่ี
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมท้ังคะแนน Barthel 
index >15 with multiple impairments 
- ปี 2565 1) ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำท้ังหมด
ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 2) ผู้ป่วยท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป ทุกรายท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลภายในจังหวัดด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture)  
มีคะแนน Barthel index <15 ท่ีได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่า 
Barthel index = 20 
แผนภูมิ ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ Fracture Hip (Fragility fracture) 
ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน BI<15 รวมท้ังคะแนน BI>15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน BI = 20  ร้อยละ 70 

 
แผนภูมิ ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2565 (ตุลาคม- ธันวาคม 2564) 

 
รายละเอียด ตัวชี้วัดของ เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบ 2564 และผลงานการให้บริการ ดังเอกสารการประชุม 
ระบบการส่งต่อ จังหวัดสุโขทัย ได้แบ่งให้ รพ.แม่ข่ายดูแล แบ่งเป็น 2 โซน ดังนี้  
- รพ.สุโขทัย (แม่ข่าย)  ดูแล รับผิดชอบ รพ.กงไกรลาศ รพ.คีรีมาศ และรพ.บ้านด่านลานหอย 
- รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (แม่ข่าย) ดูแล รับผิดชอบ รพ.สวรรคโลก, รพ.ทุ่งเสล่ียม, รพ.ศรีนคร และรพ.ศรีสัชนาลัย 
ผลที่ได้รับ : ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง ได้ทันเวลา สะดวกในการรับ -ส่งข้อมูลจาก       
แม่ข่ายและลูกข่าย 
ปัญหาอุปสรรค  
- ขาดการเยี่ยมบ้าน เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 (ใช้ระบบ Telemedicine) 
- ผู้ป่วยยังขาดอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการท่ีจำเป็น เช่น เตียงนอน ท่ีนอนป้องกันแผลกดทับ รถเข็นนั่ง
สำหรับเคล่ือนย้าย ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น ข้อติด แผลกดทับ  
แนวทางการพัฒนา 
- รพ. สุโขทัย และ รพ. ศรีสังวรสุโขทัย ได้จัดทำโครงการธนาคารกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชน เพื่อให้ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและให้สามารถใช้อุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ต่อเนื่องท่ีบ้านได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย  
- โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับการอนุมัติการดำเนินโครงการแล้ว 
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แผนท่ีจะดำเนินการต่อไป 
1) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีแผนจะเปิด IMC Ward เพื่อดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับ Stroke Unit  
2) ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน ท่ี รพ.สต. ของแต่ละอำเภอ เพื่อลดความแออัดในการมาฝึกท่ีโรงพยาบาล  
3) ให้มีพยาบาลฟื้นฟู 4 เดือน ให้ครบทุก รพ.ในจังหวัดสุโขทัย 
4) สนับสนุนให้ทุก รพ. มีนักกิจกรรมบำบัด/ครุภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ครบตามมาตรฐาน เช่น AFO , Bobath arm sling เป็นต้น  
ประธาน : มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การเปิด IMC Ward ใน โรงพยาบาลชุมชน  เป้าหมาย โรงพยาบาลศรีนคร มอบ ประธานสาขา IMC วางแผน
ดำเนินการ หลังจากการประกาศ Covid-19 เป็นเช้ือประจำถิ่น  
2. การจัดต้ังศูนย์กายภาพในชุมชน  มอบ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง คัดเลือกตำบลขนาดใหญ่นำร่อง เพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าถึงบริการได้ง่ายข้ึน และเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ดีขึ้น 
3. การนำร่องโครงการธนาคารกายอุปกรณ์ฯ ของ รพ. สุโขทัย และ รพ. ศรีสังวรสุโขทัย ให้ขับเคล่ือนโครงการใน
โรงพยาบาลชุมชนต่อไป มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
และประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดสุโขทัย  โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ผู้พิการมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการใช้ท่ีบ้านได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่าย 
4. การสำรวจข้อมูล การขึ้นทะเบียนผู้พิการ จังหวัดสุโขทัย และจำนวนผู้พิการทางกาย มีอุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการ จำนวนกี่คน และไม่มีอุปกรณ์ จำนวนกี่คน มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด นำเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งถัดไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

                             4.5.6.2 ผลการดำเนินงาน Service plan สาขากุมารเวชกรรมและทารกแรกเกิด 
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 
1. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน น้อยกว่า 3.6/1000 ทารกเกิดมีชีพ 
2. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 5 ปี ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 
3. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 1 ปี ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 
4. อัตราตายเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี น้อยกว่า 7/1000 ราย  
5. อัตราตายของเด็กอายุ 0 – 15 ปีท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
6. อัตราตายของเด็กอายุ 0 – 1 ปีท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตาราง อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน  ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เป้าหมาย < 3.6/1000 
ทารกเกิดมีชีพ 

 
รายงาน ทารกแรกเกิดเสียชีวิต ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังนี้ 
- 1 ราย เดือนธันวาคม 2564 : รพ.สุโขทัย Maternal G3P3, GA 35+2 wk with VDRL+ (1:16) ไม่มาฟังผลเลือด 
ไม่ได้รักษา /ทารก Preterm baby ,LBW 2265 gm , AS 7-8-8 /Dx : Preterm Baby with Congenital 
syphilis/PPHN/Ascites/Hypoglycemia 
- 2 ราย เดือนมกราคม 2565 : รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 1 ราย Preterm ,VLBW, NEC, Apnea refer. รพ.พุทธชินราช 
และรพ.สวรรคโลก 1 ราย Term baby with Diaphragmatic Hernia /Lung hypoplasia refer.รพ.พุทธชินราช 
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ตาราง อตัราตายของเด็กอายุ 0 – 15 ปี ท่ีติดไวรัสโคโรนา 2019 

 
ตาราง อัตราตายของเด็กอายุ 0 – 1ปี ท่ีติดไวรัสโคโรนา 2019 

 

รายละเอียด ตัวชี้วัดฯ อื่นๆ ดังเอกสารการประชุม 
ผลงานเด่น  
- ให้การดูแลผู้ป่วยทารกท่ีมีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,100 กรัม รวมทั้งส้ิน 3 ราย (ช่วงท่ีมีแพทย์ทารกแรกเกิด) 
- มีการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด 
- การให้ surfactant  รักษาได้รวดเร็วในทารกเกิดก่อนกำหนดท่ี นน. น้อยกว่า 1500 กรัม ท่ีมีอาการ RDS 
- การติดตามพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยจนถึงอายุ 2 ปี 
- การส่งเสริมนมแม่ในเด็กปกติท่ัวไป และทารกเกิดก่อนกำหนด ทารกใน NICU 
- การใส่สาย pick line เพื่อให้สารน้ำ/TPN ระยะยาวในทารกเกิดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อย  
- การผลิต TPN  โดยเภสัชกร 
- มีการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กกลุ่มเส่ียง 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ศักยภาพในการดูแลทารกท่ีมีปัญหา Birth Asphyxia  
- การกู้ชีพ NCPR และการดูแลใน NICU ประเมินเพื่อส่งต่อไปยัง รพ.ศูนย ์
- อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยใน NICU ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม 
- บางโรงพยาบาลยังไม่มีเครื่อง HHFNC 
- อัตรากำลังพยาบาลท่ีดูแลทารกวิกฤติใน NICU ยังไม่เพียงพอ 
แผนปฏิบัติการ 
1. - ประชุมอภิปรายกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต เพื่อหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน 
   - ประชุมอภิปรายกรณี interesting case หรือ morbidity case เพื่อทบทวน และพัฒนาศักยภาพ 
   - ประชุมเกี่ยวกับตัวชี้วัด และปัญหาในด้านอื่นๆ  
2. การฝึกปฏิบัติ และทดสอบ NCPR และ PALS ให้ทุก รพ. ในเครือข่าย 
3. การสอน BLS ให้บิดามารดาของทารกท่ีเข้า NICU ทุกราย และพัฒนาส่ือการสอนเพื่อให้พยาบาลใช้สอนบิดา
มารดาหลังคลอดทุกราย 
4. เพิ่มระบบการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ การดูแลการหายใจ และติดตามอาการระหว่างเดินทางได้  การส่งต่อแบบ  
Intrauterine Transfer ไป รพ.ท่ีมีศักยภาพสูงกว่าในรายท่ีมารดาและทารกมีภาวะวิกฤติ หรือครรภ์เส่ียงสูง 
5. การเพิ่มศักยภาพในด้าน respiratory care ของแต่ละโรงพยาบาล 
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ส่ิงท่ีขอสนับสนุน : ขอสนับสนุน เครื่อง HHFNC (Humidified High Flow Nasal Canula) ควรมีทุกโรงพยาบาล
ราคาประมาณ 200,000-250,000 บาทสามารถลดการใส่ท่อช่วยหายใจได้ (ปัจจุบัน มีท่ีโรงพยาบาลสุโขทัย) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : กรณีเด็กเสียชีวิตPreterm Baby with Congenital syphilis/PPHN/Ascites/Hypoglycemia 
มีการติดตามอย่างไร ควรปรับระบบเชิงรุกในการติดตาม 
ประธาน : ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 2 เน้นภาวะซีดในเด็ก ต้องหาสาเหตุ  สำหรับ เครื่อง HHFNC ให้
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลสวรรคโลก วางแผนการจัดซื้อ  
 

วาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
             5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ  
1. การขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นางนภา สุวรรณนพรัตน ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน เมษายน 2565 
มติที่ประชุม :  อนุมัติ  
 

2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นางสาวชลดา สุทธสุริยะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
2. นางสาวสุคนธา เกื้อหนุน นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
3. นางสาวสกาวเดือน ณ เชียงใหม่ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สวรรคโลก ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
4. นายรณชัย พูลล้น นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
มติที่ประชุม :  อนุมัติ 
 

3. สัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีกำลังจะหมดอายุ ดังนี้ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                              ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. น.ส.วนิดา ขนาดนิด เภสัชกรชำนาญการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ มีนาคม 2565 
2. นางฉัฐชญาภักดิ์ ทองไกร เภสัชกรชำนาญการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ มีนาคม 2565 
3. น.ส.สุทัชชา ฉัตรไชยาฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ มีนาคม 2565 
4. น.ส.มนรดา พิพรรธนัชกุล เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย หมดอายุ มีนาคม 2565 
5. น.ส.ปรางรุจี นาคอิ่ม เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย หมดอายุ มีนาคม 2565 
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วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
             6.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร : ขอสนับสนุน ชุดตรวจ Covid-19 แบบ ATK จากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 500 ชุด เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการส่ังซื้อ  
ประธาน : อนุมัติสนับสนุน ชุดตรวจ Covid-19 แบบ ATK ให้โรงพยาบาลศรีนคร จำนวน 300 ชุด และให้ทำ
หนังสือขอสนับสนุน มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยขอใหทุ้กอำเภอ งดการตรวจ Covid-19 เชิงรุก   
 

             6.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวด to be number one ระดับภาค 
ภาคเหนือ เล่ือนออกไปไม่มีกำหนด  
 

             6.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : กรณี ผู้ป่วย ตรวจ Covid-19 ด้วยตนเอง (ATK Positive) สามารถขอ
ตรวจยืนยันข้ามอำเภอได้หรือไม่ ใช้เกณฑ์อย่างไร  
 

ประธาน : กรณี ผู้ป่วย ตรวจ Covid-19 ด้วยตนเอง (ATK Positive) จังหวัดสุโขทัย ให้ไปตรวจยืนยัน แบบ ATK   
ท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาล ในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบ
บริการ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไร หลังจากตรวจ ATK Positive และให้เพิ่มเบอร์ Cell 
Center ผู้ประสานงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย    
 

ปิดประชุม : เวลา 14.30 น. 
 
 
                    จิราภรณ์  สุกันทา                                                ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                    (นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 




