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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 3/2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
และผ่านระบบออนไลน ์

 
ผู้มาประชุม 
1. นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย                      ประธาน 
2. นายกฤษณะ แก้วมูล รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
5. นายมาโนช  อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 
6. นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
7. นายวิชัย  วนรัตนวิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
8. นายสุทนต์  ท่ังศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
9.นายบริรักษ์ ลัภนะกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
10. นายชุมพล  นุชผ่อง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
11. นายพงศธร เหลือหลาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
12. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
13. นายวิชาญ  มีเครือรอด รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย  
14. นางศศิพร  บัวหงษ์  รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง  
15. นายรัชกร  คำถาเครือ  สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก  
16. นายมนัส  อินชาญ           สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย                                  
17. นายสรวุฒิ  เอี่ยมนุ้ย     สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ  
18. นายเชาวลิต  เล่ือนลอย     รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
19. นายบุญสืบ  เปรมศรี รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
20. นายเตชทัต หอมบุปผา รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย  
21. นายนิสิต  ยิ้มนรินทร์ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสล่ียม 
22. นายจำนง  นันทะกมล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย 
23. นายสมโภชน์  รื่นรส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 
24. นายปัญญา  ขวัญวงศ์          หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                   
25. นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
26. นายบุญลอม  หอมหวาน แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
27. นางพัชรินทร์ คีรีมาศทอง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
28. นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
29. นางพิมลรัตน์   ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด                         
30. นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
31. นายอนุ  เอี่ยมทอง            หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
32. นายมนู เกตุเอี่ยม      หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข           
33. นางอภิญญา   จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
34. นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย  
35. นางวราภรณ์  จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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36. นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    เลขานุการ 
37. นางสาวจิราภรณ์ สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
2. นางอำพร  ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี                                                 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นางสาวรุ่งนภา  บุตรช้าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายมหาชาติ  โสภณนิธินาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายพิษณุพร สายคำทอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายทำนุ ร้อยกรอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
6. นายพัชรพล ศาลิคุปต ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 
7. นายจิตอนุวัต พุ่มม่วง แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ 
8. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
9. นายจารึก  นวลคำ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายวิจิตร  โภคากร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11 นางสาวจินดารัตน์  คงรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล 
12. นางสาวภิญญาพัชญ์ คงชม นักทรัพยากรบุคคล 
  

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
 1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : . มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น 
จังหวัดสุโขทัย : ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการคัดเลือก รพ.สต.ติดดาว ดีเด่น รายทีม 5 ทีม 
ดังนี ้ผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวจำนวน 58 แห่ง  โดยทีมประเมินฯ ระดับจังหวัด จำนวน 5 ทีม 
ผลการประเมินฯ พบว่า ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จำนวน รพ.สต. 48 แห่ง ได้ดำเนินการคัดเลือก 
รพ.สต. THE  BEST ในแต่ละทีม เพื่อคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ท่ีผ่านเกณฑ์ 5 ดาว มีคะแนนสูงสุดของทีม จำนวน     
5 ทีม  ดังนี้ 
ทีม 1 รพ.สต.สามหลัง อำเภอทุ่งเสล่ียม 
ทีม 2 รพ.สต.นาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ 
ทีม 3 รพ.สต.วังลึก    อำเภอศรีสำโรง 
ทีม 4 รพ.สต.ไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ 
ทีม 5 รพ.สต.ป่าแฝก  อำเภอกงไกรลาศ 
 

 2. กลุ่มงานควบคมุโรคไม่ติดต่อ : มอบเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน ประจำปี 2564 
: ตามท่ี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกลยุทธ์การสร้างทีมเครือข่าย ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)       
เพื่อดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในพื้นท่ีให้ครอบคลุมทุกมาตรการต่อเนื่อง รวมท้ังร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบสหสาขา 
และในปี 2564 ท้ังนี้ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้พิจารณาผลการดำเนินงานจังหวัดสุโขทัย ได้รับการ
รับรองทีมผู้ก่อการดี คือ ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ประเภทประเมินรับรอง ระดับเงิน ประจำปี 2564 
 

 3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
            1.1 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย พบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อวัน มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการติดเช้ือของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น จึงขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน ในการปฏิบัติหน้าท่ี มอบผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้ 
 - เร่งรัด การฉีดวัคซีน เข็ม 3 ในกลุ่ม 608 ให้ได้ 70 % ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 (เวลา 24.00 น.)  
โดยจะมอบเกียรติบัตร ให้กับเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่ีมีผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 มากท่ีสุด         
3 ลำดับแรก ส่วนการมอบเกียรติบัตรการให้บริการวัคซีนทุกกลุ่มวัย 3 ลำดับแรก ใหตั้ดยอดเดือนพฤษภาคม 2565 
 - การบันทึกการใช้ยา favipiravir ในผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งช้ี ตามแนวทางของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งการบันทึกในระบบอย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  มอบ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ติดตามตรวจสอบ และบริหารจัดการ ยา favipiravir ให้เพียงพอ  
 - เร่งรัดการเปิดใหบ้ริการรักษาโควิด-19 แบบ OPD Case (Seft Isolation) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง  
            1.2 การประชุมสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2 
ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันท่ี 21-22 มีนาคม 2565 
มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกเป็น  โรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ปี 2565 
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลขอนแก่น, 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ (จัดอันดับโดยนิตยสารช่ือดัง
ระดับโลก ภายใต้โครงการ The World’s Best Hospitals 2022) 
 - เร่งรัดการใช้ประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565(งบลงทุน) : อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
จังหวดัสุโขทัย ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว จึงขอให้เร่งรัดการลงนามในสัญญา มอบ กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
            1.3 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 3/2565  เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
พระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 - วันท่ี 24 มีนาคม เป็นวันวัณโรคโลก World Tuberculosis Day รวมพลังยุติ วัณโรค : พบปัญหาการ
ค้นหาล่าช้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย กระบวนการรักษาท่ีส่งผลต่อ Success  Rate   
 - กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan 
Sharing) จึงขอความร่วมมือให้  ประธานService Plan ทุกสาขา เขตสุขภาพท่ี 2 พิจารณาส่ง Best Practice 
สำหรับ สาขาระบบสุขภาพปฐมภูมิ มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส่งผลงาน Best Practice ก่อน
วันท่ี 8 เมษายน 2565  
 - เร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่าย และ การใช้ตำแหน่งว่าง ต้ังแต่ ปี 2562 -2563 มอบ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด(ด้านวิชาการ) และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เร่งรัดการใช้ตำแหน่งว่าง 
 -  การจัดสรร แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  มอบให้สาขาวิชาชีพพิจารณาร่วม  โดย สาขาแพทย์ มอบ
นายกฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สาขาทันตแพทย์ มอบ นายปัญญา 
ขวัญวงศ์ สาขาเภสัชกร มอบ  นายมนู เกตุเอี่ยม  ท้ังนี้ให้ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2565  ในการโยกย้าย/การ
ลาออก  กรณีท่ีมีการส่งคำขอตำแหน่ง  แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
 - การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ             
จังหวัดสุโขทัย มีการปรับเปล่ียน สถานท่ีจากเดิม  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เปล่ียนเป็น 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) และ
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณดำเนินการ ให้ลงโรงพยาบาลสวรรคโลกและ
ปรับเปล่ียนคำส่ังคณะกรรมการด้านการเงิน จากเดิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย เป็นประธานคณะทำงานด้าน
การเงิน เปล่ียนเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก เป็นประธานคณะทำงานด้านการเงิน  และกำหนดจัด
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ในวันท่ี 5 เมษายน 2565 



 

 
4 

 เวลา 13.00 น.  ผู้เข้าประชุมตามคำส่ังสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2   ท้ังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้
กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 หลังการเปิด
ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) และกลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมดูงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 7 ซึ่งมีนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุม และ
แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
            1.4 จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ ในการประกวด จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER 
ONE รวม 9 Setting จึงขอให้พื้นท่ีเตรียมความพร้อมการประกวดระดับประเทศ ต่อไป 
 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565           
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
ทุกท่าน ทางอีเมล เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2565 โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม   จึงขอมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565           
 

วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานท่ี 3 และได้เบิกจ่ายงวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานท่ี 7  
และได้เบิกจ่ายงวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานท่ี 4 
และได้เบิกจ่ายงวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 
4. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคาร คสล.3 ช้ัน รพ.ศรีสัชนาลัย : ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565    
อยู่ระหว่างรอหนังสือจาก สป. แจ้งจึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้ 
  รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม  
 

ประธาน : มอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และ
โรงพยาบาลศรีนคร ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามงวดงาน งวดเงิน  

 

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

 
 
 

ผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ  ประกอบด้วย BMI  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และวัณโรค  
(ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายใหม่) 
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (N=574) พบว่า เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 5 ราย โรคเบาหวาน 
จำนวน 10 ราย, ไม่พบวัณโรค และBMI ≥ 25 จำนวน 150 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.13 
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=828) พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 5 ราย,โรคเบาหวาน 
จำนวน 6 ราย, ไม่พบวัณโรค และBMI ≥ 25 จำนวน 368 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.44 
สำหรับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ สะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 -กุมภาพันธ์ 2565  
ดังเอกสารการประชุม 
3. รายได้จากการตรวจสุขภาพ เชิงรุกและเชิงรับ โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย (ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2565) จำนวน 
3,846,208 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
 

ตาราง ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี ผิดปกติ 4 กลุ่มโรคสำคัญ แยกราย CUP (สะสม) 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 

 

ประธาน : มอบโรงพยาบาลสุโขทัย ตรวจสอบข้อมูล การตรวจพบเจ้าหน้าท่ี Cup เมืองสุโขทัย เป็นเบาหวาน-ความ
ดันโลหิตสูง รายใหม่เพิ่มขึ้น (เป็นกลุ่มเส่ียงเดิมหรือไม่) และ มอบโรงพยาบาลสวรรคโลก ตรวจสอบข้อมูล         
การตรวจพบเจ้าหน้าท่ี เป็นวัณโรค 1 ราย มีการดำเนินการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิด ครบถ้วน 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) :  
1. ตามท่ี สปสช.ได้ประสานให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งรายช่ือ, เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail  ผู้รับผิดชอบ 
Call Center 1330 รายอำเภอ เพื่อตอบข้อคำถามของประชาชน การรักษาโควิด-19 ในหน่วยบริการ โดย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ดำเนินการจัดส่งรายช่ือฯ ให้ สปสช.เขตท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว  
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2. กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีไม่สามารถรักษาตัวแบบ Home Isolation ขอให้ ส่งต่อ โรงพยาบาล หรือ
Community Isolation  
3. สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย พบผู้ติดเช้ือ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้พื้นท่ีเตรียมความพร้อมรับ
ผู้เสียชีวิต  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศพผู้ป่วยโควิด-19 
4. (ร่าง) มาตรการ การจัดงานในวันหยุดสงกรานต์ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนี้ 
- ส่ิงท่ีปฏิบัติได้ คือ การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ ตามประเพณี, การเล่นน้ำใน
สถานท่ีท่ีมีการควบคุม ได้แก่ สถานท่ีท่ีผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 2 plus หรือ Covid free setting 
- ส่ิงท่ีห้ามปฏิบัติ คือ การเล่นน้ำในสถานท่ีสาธารณะ ท่ีไม่มีการควบคุม, การเล่นน้ำกะบะหลังรถ การปะแป้ง ปาร์ต้ี
โฟม และการดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงาน 
 ท้ังนี้ ให้รอประกาศในราชกฤษจานุเบกษา ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : ตามท่ี ดร.ภญ. ธีรยา วรปาณิ 
ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริม
พัฒนา) พร้อมทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่าย
แม่บ้านสาธารณสุข ปี 2565 ระหว่างวันท่ี 28 –29 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม 
โดย จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขดีเด่น อันดับท่ี 2 ของประเทศ  
  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) :  
1. งบอุดหนุน : - ตามท่ีจังหวัดสุโขทัย ได้ส่งคำขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับ Service Plan ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพท่ี 2 จำนวนเงิน 365,400 บาท สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 
ได้ยกเลิกงบอุดหนุนตามแผนงาน/โครงการ 
  - ให้หน่วยบริการ ยกเว้นโรงพยาบาลสุโขทัย/ศรีสังวรสุโขทัย  พิจารณาแผนงานโครงการท่ีส่งคำขอ
สนับสนุนงบอุดหนุน ท่ีเกี่ยวข้องservice plan ทุกสาขา ท่ีได้ดำเนินการแล้วหรือกำลังจะดำเนินการ ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานการเบิกจ่าย  ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2565เพื่อรวบรวมส่งเขตสุขถาพท่ี 2  
และให้ส่งคำขอรับสนับสนุนงบอุดหนุนตามแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service 
Plan ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพท่ี 2 งวดท่ี 2 
 

ประธาน : ให้โรงพยาบาล ทุกแห่ง เร่งดำเนินการภายในวันศุกร์ ท่ี 1 เมษายน 2565 (เวลา 12.00 น) โดยจัดส่งเป็น
หนังสือราชการ 
 

2. การย้าย โอน หรือการลาออก ตำแหน่งข้าราชการ บรรจุกรณีพิเศษ โควิด-19  ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกกระทรวง
สาธารณสุข นำกลับไปรวมท่ีกระทรวง จังหวัดไม่สามารถใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวได้ เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข
จะยึดคืน เว้นแต่ ให้ดำเนินการย้ายสลับกันไปมาแทนได้ เพื่อไม่ให้มีตำแหน่งว่าง ดังกล่าว  
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : เพิ่มเติมรายละเอียด การย้าย โอน หรือการลาออกฯ เฉพาะตำแหน่งท่ี
สอบแข่งขันเท่านั้น คือ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และหากมีรายละเอียดท่ี
ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
 

ประธาน : หากได้รับหนังสือราชการให้แจ้งรายละเอียด ในการประชุมคณะกรรมการ CHRO จังหวัดสุโขทัย  
 

   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป :  
                   4.2.1 โรงพยาบาลสุโขทัย : ไม่มี  
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                   4.2.2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย :  
1. การให้บริการ ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัด นอกเขตรับผิดชอบ และต่างจังหวัด มีจำนวนมาก ได้ให้บริการ และ
บันทึกในโปรแกรม A Med hosxp จึงขอความร่วมมือให้พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม ผู้ป่วยต่อไป 
2. จากกรณี ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัด นอกเขตรับผิดชอบ ประสงค์ตรวจ RT-PCR เพื่อส่ง Claim ประกันมีจำนวนมาก ทำให้
เป็นภาระงาน ของ URI Clinic จึงขอความร่วมมือ โรงพยาบาลชุมชน ให้ประชาชนในพื้นท่ี ขอเอกสารการส่งClaim
ประกัน ได้ท่ีโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลชุมชน Swab และดำเนินงานตามข้ันตอนการส่งตรวจ RT-PCR  
3. การ Claim ประกัน จาก สปสช. พบว่า การติด C จำนวนมาก โดยเฉพาะ C386 (ผู้ป่วยนอกเขต) อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบกับ สปสช. เพื่อดำเนินการแก้ไข โดยจะช้ีแจงรายละเอียดให้พื้นท่ีทราบ ต่อไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

              4.3 โรงพยาบาลชุมชน : ไม่มี 
 

              4.4 สาธารณสุขอำเภอ : ไม่มี 
 

              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
                   4.5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ :  
                     4.5.1.1 งบค่าเส่ือม และงบสนับสนุนระดับเขตและระดับจังหวัด  
การดำเนินการงบค่าเส่ือม ปี 2564 หน่วยบริการในจังหวัดสุโขทัย เบิกจ่ายแล้ว 85.04%  ทำสัญญาตรวจรับ
เรียบร้อย 8.48%  และยังไม่ได้ดำเนินการ /ทำสัญญา 6.47% 
ตาราง สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2564 

 
 

ตาราง สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2565 

 
รายละเอียด ความก้าวหน้าเงินสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาล ดังเอกสารการประชุม 

ประธาน : มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นำเสนอข้อมูลแยกรายการ ของ โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลโดยเฉพาะงบค่าเส่ือม 20 % ท่ีจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาจัดสรรในปีต่อไป ท้ังนี้ ให้ติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากเขตสุขภาพท่ี 2   
(โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและโรงพยาบาลศรีนคร)  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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                    4.5.1.2 การจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565   
ตาราง การจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (IP) จังหวัดสุโขทัย เดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 (ภาพรวม 5 เดือน) 

 

 รายละเอียด การจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (IP) จังหวัดสุโขทัย แยกรายเดือน ดังเอกสารการประชุม 
  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
                   4.5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ :  
 4.5.2.1 ติดตามความก้าวหน้ามาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล :  
ด้านรถพยาบาล :  
- รถพยาบาลทุกคันได้มาตรฐาน และตรวจสภาพพร้อมใช้งาน 
- ผู้รับผิดชอบรถแต่ละคันตรวจสอบระบบ GPS และกล้อง ให้พร้อมใช้งาน (รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รพ.กงไกรลาศ 
ดำเนินการติดต้ังครบทุกคัน) 
- รถพยาบาลทำ พรบ.ทุกคัน และทำประกันภัยภาคสมัครใจ โดยครอบคลุมบุคลากรภายในรถ 
- สสจ.ประสานบริษัท SCG (ท่ีได้ MOU กับ กระทรวง สธ) ในการจับสัญญาณ GPS เพื่อรายงานหน้า web
กระทรวงสาธารณสุข แบบ Real-Time  และทราบความเร็วรถในการปฏิบัติงาน 
ด้านพนักงานขับรถ :  
- ตรวจสุขภาพประจำปี มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ก่อนปฏิบัติงาน  
- ตรวจวัดแอลกอฮอล์ สุ่มตรวจสารเสพติด อย่างสม่ำเสมอ (รพ.กงไกรลาศ ได้ตรวจสอบทุกคนแล้ว) 
- พขร.และผู้โดยสาร คาดเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง 
- ความเร็วรถท่ีใช้ขณะส่ง Pt ไม่เกิน 80 กม./ชม. และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ  
- รออบรมหลักสูตร EMR 23 คน และพนักงานขับรถพยาบาล 19 คน  
- ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หากไม่มีให้ใช้ใบขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลได้  
หมายเหตุ : หาก พขร. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย  1) ให้ตักเตือนด้วยวาจา  2) ตักเตือนด้วย
หนังสือ (ช้ีแจงรับทราบการฝ่าฝืน)   3) ผู้บังคับบัญชาลงโทษ (หักเงินเดือน/พักงาน/เลิกจ้าง) 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.5.2.2 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2565 : ต้ังแต่วันท่ี 11-17 เมษายน 2565 
“ชีวิตวิถีใหม่  ขับข่ีอย่างปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ”  
เป้าหมายการ บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ จ.สุโขทัย พ.ศ.2565 (ศปถ.จังหวัดสุโขทัย) 
ค่าเฉลี่ย ในช่วงเทศกาล 3 ปี ย้อนหลัง(2562-2564) ดังนี้ 
1. อุบัติเหตุ จำนวน 40 ครั้ง  
2. Admit+Refer จำนวน 44 ราย 
3. เสียชีวิต จำนวน 1 ราย 
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แผนภูมิ จำแนกผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (OPD) 

 
 

แผนภูมิ จำแนกผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (IPD) 

 
 

แผนภูมิ จำแนกผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (Refer) 

 
 

แผนภูมิ จำแนกผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (Dead) 

 
 

ข้อสั่งการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 กระทรวงสาธารณสุข  
1. รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี /หน่วย EMS /ศูนย์ส่ังการ 1669 /ห้อง ER OR ICU 
/ธนาคารเลือด/อุปกรณ์ต่างๆ 
2. รพ.ทุกแห่ง รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ/Admit/Refer/Dead ทางระบบ IS Online  และสอบสวนอุบัติเหตุหมู่ 
3. ในช่วง 7 วันอันตราย ให้รพ.ทุกแห่ง ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตามการร้องขอของพนักสอบสวน  
 - ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ยกเว้นค่าตรวจวิเคราะห์ (800 บาท) และค่าบริการเจาะเลือดและนำส่ง (200 บาท)  
 - กรณีส่ง LAB เอกชน ให้ รพ. เรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ และค่าบริการเจาะเลือดและนำส่ง ตามจริงไม่เกิน 800 บาท 
4. สนับสนุน จนท.สาธารณสุขและอสม. ร่วมปฏิบัติการ ณ ด่านชุมชน /จุดสกัดกั้นในช่วงเทศกาล 
5. หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาค่าตอบแทนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยค่าตอบแทนไม่
เกิน 2 เท่า (โดยพิจารณาสถานะทางการเงินของหน่วยบริการ) 
 
ประธาน : ให้หน่วยบริการเตรียมความพร้อม รับมืออุบัติเหตุ และการติดเช้ือโควิด -19 ช่วง 7 วันอันตราย  
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 4.5.2.3 ผลการทบทวนข้อมูลผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ ปีงบประมาณ 2565 :  
ตาราง แสดงผลการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ภาพรวมจังหวัดสุโขทัย  
(ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 จากการสุ่มตรวจสอบ ทบทวน อำเภอละ 2 รพ.สต. รวมทั้งส้ิน 18 แห่ง) 

 
 

ตาราง แสดงผลการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ภาพรวมจังหวัดสุโขทัย  
(ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 จากการสุ่มตรวจสอบ ทบทวน อำเภอละ 2 รพ.สต. รวมทั้งส้ิน 18 แห่ง) 

 
 

ตาราง ผู้ป่วย HT รายใหม่ ไม่ถูกต้อง ปี 2564  

 
 

ตาราง ผู้ป่วย DM รายใหม่ ไม่ถูกต้อง ปี 2564  

 
รายละเอียด แนวทางการแก้ไขคุณภาพข้อมูล ดังเอกสารการประชุม  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : การสุ่มตรวจสอบข้อมูล ณ วันท่ีเท่าไร เนื่องจาก หลังจากการนิเทศงาน 
รอบท่ี 1/2565 ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้
ดำเนินการแก้ไขคุณภาพข้อมูล NCD เบ้ืองต้น และอยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : เป็นการสุ่มตรวจข้อมูล ปีงบประมาณ 2564 ตัดยอดวันท่ี 30 กันยายน 2564     
โดยเวลาการสุ่มตรวจในช่วงต้นปี 2565  
โรงพยาบาลศรีนคร : การสุ่มตรวจข้อมูล ผู้ป่วย DM รายใหม่ ไม่ถูกต้อง 20 ราย (ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 20 ราย)  
หลังจากการนิเทศงาน รอบท่ี 1/2565 ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ทีมนิเทศฯ 
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนคร วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พบว่า มีการ Diagnosis จาก OPD Case, IPD Case และ 
Diagnosis จากท่ีอื่น จึงทำให้การขึ้นทะเบียนล่าช้า ซึ่งได้วางแผนและการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  
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ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กำหนดช่วงเวลาการสุ่มข้อมูล (ตัดยอด) ให้ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทุกเครือข่ายสุขภาพอำเภอ  มอบ โรงพยาบาลศรีนคร เร่งรัดดำเนินแก้ไขปัญหาข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเร็ว/ 
มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ติดตามข้อมูล และให้นำเข้าวาระการ
ประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมิน ทุกไตรมาส 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
                   4.5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  : 
ผลการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2565  
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัล : ประเภทจังหวัดTO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ได้รับรางวัล : ประเภทสถานศึกษาพื้นฐานมัธยมศึกษา รักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีท่ี 1 
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้รับรางวัล : ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ต้นแบบระดับเงิน 
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้รับรางวัล : ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีท่ี 1 
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนดอยไก่เข่ีย ได้รับรางวัล : ประเภทชุมชน ชมรมบ้านดอยไก่เข่ีย อำเภอ
ศรีสัชนาลัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีท่ี 1 
ประเภทชมรมดีเด่น 4 ชมรม  
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล : ชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทสถานประกอบการ (สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
2. อำเภอ TO BE NUMBER ONE ศรีสัชนาลัย ได้รับรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอำเภอ TO BE 
NUMBER ONE 
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทชุมชนภูมิภาค 
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสล่ียม ได้รับรางวัล : ระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษาพื้นฐานมัธยมศึกษา 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

                   4.5.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  : 
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค :  
ตาราง ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ( PA) ไตรมาส 1 /2565 

 

หมายเหตุ : เป้าหมาย การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดสุโขทัย จำนวน 776 ราย ค้นพบผู้ป่วยวัณโรคไตรมาส 2 
จำนวน 282 ราย  (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2565) 
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ตาราง ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 
ตาราง ความก้าวหน้าอัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(Treatment coverage)จ.สุโขทัย ปี 2565 

 

ประธาน : การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2  ต่ำกว่าเป้าหมาย  จึงขอให้ทุกเครือข่ายสุขภาพอำเภอ 
เร่งรัดการค้นหาวัณโรค และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

ตาราง อัตราตายของผู้ป่วยวัณโรค ( Death rate ) จ.สุโขทัย ปี 2565 

 
มาตรการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค วัตถุประสงค์ : เพื่อลดป่วย ลดตาย 
1. เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคในรายท่ีเส่ียงเสียชีวิตสูง ให้พิจารณา Admit  ผู้ป่วย 7-14 วัน เพื่อ Observe อาการ
และ side Effect ของยา มีผู้สูงอายุมีโรคร่วม, ผู้ป่วยที่ไม่มีใครดูแลช่วยเหลือตัวเองได้น้อย,ผู้ป่วย TB รายใหม ่+ 
malnutrion/AKI/CKD/HIV/DM/Hepatritis ตามความเหมาะสม, ผู้ป่วย BMI น้อยกว่า 18.5 
2. การรักษาตามสูตรยามาตรฐานของ WHO 
3. การทำ DOT ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (VDO Call, มีพี่เล้ียง อสม./จนท.ทำหน้าท่ีกำกับการกินยาทุกวัน, คนใน
ครอบครัวทีผ่่านการอบรม อสค.) 
4. ดูแลผู้ป่วยด้วย Case Management Team ทำ Care Plan ในรายท่ีเส่ียงเสียชีวิตสูง 
5. แต่ละ CUP ต้องมีรายงานรายสัปดาห์ ติดตามอาการผู้ป่วย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
(จะติดตามโดยทีมนิเทศงานของ สสจ.)  
6. จนท.สาธารณสุขในพื้นท่ี เย่ียมผู้ป่วยตามเกณฑ์ (ระยะเข้มข้น 2-3 เดือนแรกเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง,4 เดือนหลัง
เย่ียม เดือนละ 1 ครั้ง) 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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2. สถานการณ์โควิด-19  ไตรมาส 2 และสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย 
สถานการณ์โควิด-19 ไตรมาส 2 
ตาราง รายงานผู้ติดเช้ือโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย แยกรายอำเภอ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565-25 มีนาคม 2565  

 
ตาราง รายงานผู้เสียชีวิต จังหวัดสุโขทัย แยกรายอำเภอ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 – 25 มีนาคม 2565  

 
 รายละเอียด แนวทางการจัดการกลุ่มเส่ียงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19  (ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์) 
และอื่นๆเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 
สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย 
ประชากรตามท่ีอยู่จริง : เป้าหมายประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป : 356,590 คน   
เข็ม 1 จำนวน 312,297 คน (87.58%) 
เข็ม 2 จำนวน 294,918 คน (82.71%) 
เข็ม 3 108,766 คน (30.50%) 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ : เป้าหมายประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป : 486,256 คน   
เข็ม 1 จำนวน 385,329 คน (79.24%) 
เข็ม 2 จำนวน 363,388 คน (74.73%) 
เข็ม 3 จำนวน 140,797 คน (28.96%) 
ตาราง ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ตามท่ีอยู่จริง (เป้าหมาย : ฉีดเข็ม 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ก่อนเทศกาลสงกรานต์) 

 
โดยมีแผนกลยุทธ์ “อสม. ค้นหา 608” คือ อสม. 1 คน ค้นหา (กลุ่ม 608) จำนวน 8 คน รายละเอียดเพิ่มเติมดัง
เอกสารการประชุม  
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3. การดำเนินงานไวรัสตับอักเสบ ซี จ.สุโขทัย 
- กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) และ ผู้ต้องขังสิทธิ สปสช : เป้าหมาย 100 % 
- ประชาชนคนไทย อายุ 18 – 70 ปี กรณี ค่า HCV ≥ 5000 IU สปสช. สนับสนุนค่ารักษา : ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย 
แต่อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ 
- กลุ่มผู้ติดเช้ือ HIV สิทธิ สปสช : เป้าหมาย 70 % 
 

โรงพยาบาล รายชื่อแพทย ์ ตำแหน่ง การดำเนินการ 
1.โรงพยาบาลสุโขทัย 
 

1.แพทย์หญิงปัญจรีย์ เบญจกุล 
2.แพทย์หญิงวอัญญกานต์  เจริญสุขรุ่งเรือง 

นายแพทย์ชำนาญการ
นายแพทย์ 

ดำเนินการแล้ว 
 

2.โรงพยาบาลศรีสังวรฯ 
 

1.นายแพทย์ธงชัย สุมิตสวรรค์ 
2.แพทย์หญิงวิชชุตา แก่งศิริ 

นายแพทย์เช่ียวชาญ
นายแพทย์ชำนาญการ 

ดำเนินการแล้ว 
 

3.โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 1. นายแพทย์ศรีทน ธิตะยา นายแพทย์ชำนาญการ ดำเนินการแล้ว 
4.โรงพยาบาลสวรรคโลก 1. นายแพทย์ยุรนันท์  ยอดเกตุ นายแพทย์ชำนาญการ ดำเนินการแล้ว 

 

สิทธิประโยชน์ในการรักษา และการส่ง HCV Viral load 
1. สิทธิประโยชน์ในการรักษา 
   1.1 ผู้ติดเช้ือเอชไอวี สิทธิประโยชน์จาก สปสช. 
   1.2 ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) และผู้ต้องขังสิทธิประโยชน์จาก สปสช. 
   1.3 กลุ่มประชาชนท่ัวไป อายุ 18 – 70 ปี  (สิทธิ UC ) หน่วยบริการ ไม่เรียกเก็บค่าตรวจ ค่ายาค่าบริการทาง
การแพทย์เนื่องจากประชาชนกลุ่มดังกล่าว ใช้สิทธิค่าเหมาจ่ายรายหัวแล้ว 
   1.4 ข้าราชการ (สิทธิ ข้าราชการกรมบัญชีกลาง) 
   1.5 ประกันสังคม ( สิทธิ ประกันสังคม) 
2. การส่ง HCV Viral load ท่ีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 
   2.1 กลุ่มผู้ต้องขัง ให้ส่ง HCV Viral load ในสัปดาห์ ท่ี 2 ,3 ของเดือน 
   2.2 กลุ่มผู้ติดเช้ือ HIV และกลุ่มประชาชนท่ัวไป ให้ส่ง HCV Viral load ในสัปดาห์ ท่ี 1 ,4 ของเดือน 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : ผู้ป่วยท่ีมีอายุเกิน 70 ปี จะไม่ได้รับสิทธิการรักษาจาก สปสช. (ค่ายา เดือนละ 
ประมาณ 15,000 บาท) 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานให้ข้อมูลกรณี พบผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับสิทธิการรักษา กับกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  เพื่อหาแหล่งทุนสนับสนุนการรักษา เช่น กองทุนพระแม่ย่า กาชาดจังหวัด   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : เสนอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 เพื่อขอ
สนับสนุนเงินกันเขตสุขภาพท่ี 2 สำหรับสิทธิประโยชน์ในการรักษาและการส่ง HCV Viral load ในกลุ่มประชาชน
ท่ัวไป อายุ 70 ปีขึ้นไป (สิทธิ UC ) ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 2 
ประธาน : กรณีพบ Case 1-2 ราย ให้หาแหล่งทุนภายในจังหวัด  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวช
กรรมป้องกัน) ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน Hepatitis C ของเขตสุขภาพท่ี 2    
 
                   4.5.5 ประธาน Service plan สาขา Palliative Care : ผลการดำเนินงาน Service plan สาขา 
Palliative Care การดแูลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง ผลการดำเนินงาน ปี 2563-2565/เป้าหมาย /ตัวชี้วัด Service Plan Palliative care 
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ตาราง ผลการดำเนินงานปี2563-2565จำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับสารสกัดน้ำมัน
กัญชาทางการแพทย์ 

 
ตาราง ยอดชดเชย Palliativeปีงบ65 (ตุลาคม2564 - กุมภาพันธ์2565) 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 
ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 
1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองยังไม่ผ่านการอบรมทุกโรงพยาบาล 
2. การเก็บข้อมูลรายงานของหน่วยบริการไม่ตรงกับฐานข้อมูลHDC 
3. ปี 2565 ปรับ Template จากร้อยละการบรรเทาปวดและจัดการอาการต่างๆด้วยOpioidเป็นร้อยละการให้การ
ดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ทำให้ลงบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน (ดึงจากฐานข้อมูลHDC) 
4. การเข้าถึงบริการGood Deathและการทำพินัยกรรมชีวิตน้อย 
แผนการดำเนินงาน ปี 2565 
- โครงการกิจกรรมเพื่อปิด GAP หรือบรรลุตัวช้ีวัด 
- โครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆท่ีจะทำให้ประชาชนสุโขทัยเข้าถึงบริการได้ง่าย 
 

ประธาน : ผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) จังหวัดสุโขทัย สามารถเข้าถึงบริการได้ท้ังหมด หรือไม่  
ประธาน Service plan สาขา Palliative Care : การเข้าถึงบริการ Palliative care ในโรงพยาบาลชุมชน ไม่พบ
ปัญหา ส่วนใหญ่พบปัญหาในโรงพยาบาลท่ัวไป ซึ่งแพทย์เฉพาะทางบางคน ไม่เห็นด้วยกับการรักษาแบบ 
Palliative care  จึงทำให้การเข้าถึงบริการได้น้อย 
ประธาน : ให้โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พิจารณาผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง 
ระยะ 4-5 ให้สามารถเข้าถึงบริการ Palliative care เพิ่มมากขึ้น 
 
                   4.5.6 Service plan สาขาการแพทย์แผนไทย : 
ตาราง ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง  
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ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
ตาราง ร้อยละการให้บริการผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ตาราง ร้อยละการส่ังจ่ายยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น  (จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมีการจ่ายยาสมุนไพรเทียบกับ 
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ท่ีมีการส่ังจ่ายยาท้ังหมด) 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 
ตาราง พื้นท่ีต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพท่ี 2 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (รางวัลชนะเลิศ ประเภท สสจ.) 
- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (รางวัลชนะเลิศ ประเภท รพศ/รพท.) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท รพ.สต.) 
 ข้อเสนอแนะ  
- เพิ่มการเข้าถึงบริการ เชิงรุก และบูรณาการงานกับสหวิชาชีพ 
- เพิ่มบุคลากร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต.ท่ีมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เช่น รพ.สต.ทุ่งหลวง, รพ.สต.นาเชิงคีรี, 
รพ.สต.ไกรใน 
 

ประธาน : ให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิงรุก บูรณาการ
ร่วมกับสหวิชาชีพ  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และสามารถให้บริการได้ครบทุกมิติ  กรณี การขอบุคลากรตำแหน่ง
แพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. ขนาดกลาง (M) ท่ีมีความพร้อมและศักยภาพ ให้นำเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
เพื่อพิจารณา  
 
วาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
             5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ  
1. การขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้ 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นางสาวมนรดา พิพรรธรัชกุล เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน เมษายน 2565 
2. นางสาวปรางรุจี นาคอิ่ม เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน เมษายน 2565 
3. นางสาวสุทัชชา ฉัตรไชยาฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน เมษายน 2565 
4. นางสาววนิดา ขนาดนิด เภสัชกรชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน เมษายน 2565 
5. นางสาวฉัฐชญาภักด์ิ ทองไกรลาศ เภสัชกรชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน เมษายน 2565 

 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ  
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2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นางสาวสายสัมพันธ์ มูลฟอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ 
 

3. สัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีกำลังจะหมดอายุ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
             6.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : ขอปรับแก้ไขข้อมูล วาระ 3.2 การตรวจ
สุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย หัวข้อ รายรับสะสมจากการตรวจสุขภาพประชาชน เชิงรุกและเชิงรับ ปี 2565 
เดิมรายรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1,289,670 บาท ขอปรับแก้เป็น 1,598,980 บาท 
 

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

 ที่                                                                                                                                                                                                                                                                              ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นายสุทนต์ ทั่งศิร ิ ผอ.รพ.ศรีสัชนาลัย รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
2. นางสาวชื่นสุข ตันเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
3. นายศตวรรษ บัวจร นายแพทย์ชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
4. นางสาวจินตนา ต้ังอมรสถิตย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
5. นางสาวกัณฑิมา ดาระอินทร์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
6 นางสาวพลอยไพลิน ศรีม่วง เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
7 นายพันธวงษ์ โรจน์ธนศิริวนิช เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
8 นางสาวบุณยานุช บุญนำมา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 
9 นางสาวกุนฑ์ลดา วัฒนภัควงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน 30 เมษายน 




