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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 4/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 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. นายพงษ์ศักดิ์  ราชสมณะ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
9. นายสุทนต์  ท่ังศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
10. นายบริรักษ์ ลัภนะกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
11. นายชุมพล  นุชผ่อง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
12. นายพงศธร เหลือหลาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
13. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
14. นายวิชาญ  มีเครือรอด รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย  
15. นางศศิพร  บัวหงษ์  รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง  
16. นายรัชกร  คำถาเครือ  สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก  
17. นายมนัส  อินชาญ           สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย                                  
18. นายสรวุฒิ  เอี่ยมนุ้ย     สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ  
19. นายเชาวลิต  เล่ือนลอย     รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
20. นายบุญสืบ  เปรมศรี รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
21. นายพิเศษ   มั่นประสงค์ แทนรักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย  
22. นายนิสิต  ยิ้มนรินทร์ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสล่ียม 
23. นายจำนง  นันทะกมล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย 
24. นายสมโภชน์  รื่นรส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 
25. นางสมฤดี บัวป้อม แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

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. นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย  
37. นางวราภรณ์  จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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38. นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    เลขานุการ 
39. นางสาวจิราภรณ์ สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเธียรชัย กิจสนาโยธิน นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
3. นางสาวรุ้งอุษา นาคคงคำ นายแพทย์ชำนาญการ 
4. นางมาลีรัตน์ อ่ำทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
7. นายทำนุ ร้อยกรอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
8. นายพัชรพล ศาลิคุปต ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 
9. นางทิพวรรณ์ แสนโกศิก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นางสาวพัทราภรณ์ อุดตึง 
11. นายธนู เป็งน้อย 

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 

12. นางสาวกรวิภา พุทธสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
13. นางสาวธนัชพร ฝนสกุล นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ 
14. นายสุทัศน์   ทับจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นางโสวิชญา  ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
16. นางสาวจิราภรณ์ เจ็กอยู่ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
17. นายมหาชาติ  โสภณนิธินาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18. นางสาวจิตรา มูลทิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นางสาวกุลธิดา อิ่นแก้ว  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
20. นายภาสกร  สดใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นางสาววัชนี  ลำทรง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
22. นายสันทัด  พรมทุ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
23. นางสาวศุภหทัย  โตเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
24. นางธารินี  สุรเชาว์ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
25. นายอัศวิน  ล้ิมฤกษ์ลำรึก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
26. นางภัคศินีพิชญ์ กุลทัตพงษ์  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
27. นางเอกมล  วิทูรอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
28. นายกมลชัย ชีเปรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
29. นายอภิรุจน์  รุ่งเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
30. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
31. นายจารึก  นวลคำ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
32. นายวิจิตร  โภคากร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
33. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
  

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
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วาระก่อนการประชุม   
 1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ :  
        1.1 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพท่ี 2 และระดับภาค 
ภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2565 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบริการ ได้ส่ง อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา เข้ารับการคัดเลือก      อสม. ดีเด่น ระดับเขต
สุขภาพและระดับภาค ประจำปีพุทธศักราช 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom cloud 
meetings ในระหว่างวันท่ี 5-7 มกราคม 2565 โดยจังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาค 
จำนวน 2 สาขา อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพท่ี 2 จำนวน 2 สาขา และ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 8 สาขา  
รายละเอียด ดังนี้  
- อสม. ดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2565 

1 นายน้อย ศรีนวล 
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

รพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง สสอ.กงไกรลาศ 

2 นางสาวพนม หมวกสังข ์
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

รพ.สต.ทุ่งหลวง      สสอ.คีรีมาศ 

- อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 
3 นางเบญจรัตน์ ทาริยะชัย 

สาขานมแม ่และอนามัยแม่และเด็ก 
รพ.สต.ไทยชนะศึก   สสอ.ทุ่งเสล่ียม 

- อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีพุทธศักราช 2565 
4 นางเกษร ยอดดี 

สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
รพ.สต.หนองบัว      สสอ.ศรีนคร 

5 นางฐิติกันยา นิระโทษะ 
สาขาสุขภาพจิตชุมชน 

รพ.สต.หนองอ้อ      สสอ.ศรีสัชนาลัย 

6 นางจีม เพ็งเจ๊ก 
สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 

รพ.สต.บ้านวังตะคร้อ  สสอ.เมืองสุโขทัย 

7 นางราวิ วันทัพ 
สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

สอน.เมืองเก่า           สสอ.เมืองสุโขทัย 

8 นายสมาน ทะบาง 
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 

รพ.สต.คลองมพะลับ   สสอ.ศรีนคร 

9 นางสาวรัชยา นิยาย 
สาขาทันตสุขภาพ 

รพ.สต.แม่สิน            สสอ.ศรีสัชนาลัย 

10 นางศิริขวัญ มุ่งแสง 
สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

รพ.สต.ไกรใน            สสอ.กงไกรลาศ 

      

 1.2 ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้
จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” เมื่อ
วันท่ี 8 เมษายน 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลงานวิชาการท้ังส้ิน 109 เรื่อง ได้แก่ 
 
- เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอที่ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยสูงสุด ดังนี้ 

อันดับท่ี 1 จำนวน 23 เรื่อง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสวรรคโลก 
อันดับท่ี 2 จำนวน 19 เรื่อง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ 
อันดับท่ี 3 จำนวน 16 เรื่อง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย 
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- ประเภทวิจัย (Research) กลุ่มที่ 1 ดังนี ้
นางกนกพจน มีวัฒนา รพ.สุโขทัย ประเภทวิจัย กลุ่มท่ี 1 ระดับ ดีเย่ียม 
นางสาวทรรศนีย บุญมั่น สสจ.สุโขทัย ประเภทวิจัย กลุมท่ี 1 ระดับ ดีมาก 
นายนิพนธ์ จิตอนุกูล รพ.สต.หนองกก สสอ.คีรีมาศ ประเภทวิจัย กลุมท่ี 1 ระดับ ดี 
- ประเภทวิจัย (Research) กลุ่มที่ 2 ดังนี ้
นางรัชนี เข็มพล รพ.สุโขทัย ประเภทวิจัย กลุมท่ี 2 ระดับ ดีเย่ียม 
นายสมชาย ขอบใจ 
 

รพ.สต.วังตะคร้อ 
สสอ.เมืองสุโขทัย 

ประเภทวิจัย กลุมท่ี 2 ระดับ ดีมาก 

นายสามารถ กลาแข็ง รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  
สสอ.ทุ่งเสล่ียม 

ประเภทวิจัย กลุมท่ี 2 ระดับ ดี 

- ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ดังนี ้
นางปรัชญา ตันติพลาผล รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย ระดับ ดีเยี่ยม 
นางสาวศุภหทัย โตเพชร รพ.สวรรคโลก ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย ระดับ ดีมาก 
นางสาวอานุภาพ กันทะวงค รพ.สุโขทัย ประเภทงานประจำสู่งานวิจัย ระดับ ดี 
- ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI) กลมุที่ 1 
นางณัตษะวัณย สุพรรณพร รพ.สต.คลองตาล 

สสอ.ศรีสำโรง 
ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 1 ระดับ ดีเย่ียม 

นายอำนาจ ลีรัก 
 

รพ.บ้านด่านลานหอย ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 1 ระดับ ดีมาก 

นางดาราวรรณ นงคพาน 
 

รพ.กงไกรลาศ ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 1 ระดับ ดี 

- ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI) กลมุที่ 2 
นางพรรณราย นาคนาค 
 

รพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม  
สสอ.กงไกรลาศ 

ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 2 ระดับ ดีเย่ียม 

นางสาวศิรินภา ขอนทอง 
 

รพ.กงไกรลาศ ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 2 ระดับ ดีมาก 

นางสาวกมลวรรณ กันธะวงศ 
 

รพ.ทุงเสล่ียม ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 2 ระดับ ดี 

- ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI) กลมุที่ 3 
นางสาวศรุตา ทิมมี 
 

รพ.สวรรคโลก ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 3 ระดับ ดีเย่ียม 

นางสาวกนกพร พัดผล 
นางสาวบุญพิทักษ เรือนมูล 

รพ.สต.เขาแกวศรีสมบูรณ 
สสอ.ทุงเสล่ียม 

ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 3 ระดับ ดีมาก 

นายวีรพันธ มีหนู 
 

รพ.กงไกรลาศ ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 3 ระดับ ดี 

- ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI) กลมุที่ 4 
นายอภิชัย สีธิ 
 

สสจ.สุโขทัย ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 4 ระดับ ดีเย่ียม 

นายวรุตม อาณัติ 
 

รพ.สวรรคโลก ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 4 ระดับ ดีมาก 

นางระพีพรรณ เสลาฤทธิ์ 
 

รพ.กงไกรลาศ ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กลุมท่ี 4 ระดับ ดี 
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- ประเภทนวัตกรรม (Innovation) กลมุที่ 1 
นายกฤษณะ สายทอง รพ.บ้านด่านลานหอย ประเภทนวัตกรรม กลุมท่ี 1 ระดับดีเย่ียม 
นางสาวพัทราภรณ อุดตึง  
นางสาวปยะมาศ พัดผล 

รพ.สต.ดงเดือย   
สสอ.กงไกรลาศ 

ประเภทนวัตกรรม กลุมท่ี 1 ระดับดีมาก 

นางสาวขนิษฐา เนียมมะโน รพ.สวรรคโลก ประเภทนวัตกรรม กลุมท่ี 1 ระดับดี 
 

- ประเภทนวัตกรรม (Innovation) กลมุที่ 2 
นางสาวธนัชพร ฝนสกุล รพ.กงไกรลาศ ประเภทนวัตกรรม กลุมท่ี 2 ระดับดีเย่ียม 
นายกิตติชัย เหม็นหวาด รพ.ศรีนคร ประเภทนวัตกรรม กลุมท่ี 2 ระดับดีมาก 
นางสาวศุภรัตน สนิทอินทร รพ.สวรรคโลก ประเภทนวัตกรรม กลุมท่ี 2 ระดับดี 
 

- ประเภทรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular vote) 
นายสามารถ กลาแข็ง รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ สสอ.ทุ่งเสล่ียม   ประเภทวิจัย 

นายพิศิษฐ ช่ืนแจง สสจ.สุโขทัย ประเภท R2R 

นายวรุตม อาณัต รพ.สวรรคโลก ประเภท CQI 
นางสาวกรวิภา พุทธสอน รพ.สต.ท่าวิเศษ สสอ.ทุ่งเสล่ียม ประเภทนวัตกรรม 

 2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : มอบประกาศผลการดำเนินงานตำบล LTC 
จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 : ผลการคัดเลือกและประเมินผลงาน Long Term Care ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 
2565 รายละเอียด ดังนี้ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ    นางสาววิภาพร ชุ่นบุญ   รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล อ.คีรีมาศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1   นางสาวนิภาภรณ์ ประสมวงค์  รพ.สต.บ้านแสนตอ อ.ศรีสัชนาลัย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  นางสาวกัญญาพัชร วงค์คํา  รพ.สต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย  
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ   นางทัศนีย์ พรมเพ็ชร  รพ.สต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  นางโกลัญญา พากเพียร  คลินิกหมอครอบครัว ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก  
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  นางอัมพร พรชยกร  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย  
ตําบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์ ดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ  ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองสุโขทัย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อําเภอทุ่งเสล่ียม  
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น 
รางวัลชนะเลิศ  นางลัดดาวัลย์ กล่ินลําดวน  รพ.สต.มนต์คีรี อ. เมืองสุโขทัย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  นางสาวชัญญา ดิษเจริญ  รพ.สต.ไกรนอก อ. กงไกรลาศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  นางสาวทิพย์วรรณ บุญจบุตร  รพ.สต.กลางดง อ.ทุ่งเสล่ียม 
ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น 
รางวัลชนะเลิศ ชมรมผู้สูงอายุตําบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ชมรมผู้สูงอายุตําบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ชมรมผู้สูงอายุเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสล่ียม 
  
 3. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : มอบรางวัล เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับเขต/จังหวัด พื้นท่ีต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ระดับจังหวัด : ตามท่ี กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย            
ประชุมคัดเลือกพื้นท่ีต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยการการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ปี 2565    
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เพื่อคัดเลือกหน่วยบริการ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ดีเด่น  เพื่อร่วมคัดเลือกระดับเขต
สุขภาพท่ี 2 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2565  มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ได้แก่ นางสาวรุ้งระวี ทุยบึงฉิม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านสวน 
- ประเภทโรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
- ประเภทโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) : 

           รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ โรงพยาบาลคีรีมาศ 
           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  
           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
- ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

          รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก 
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก 
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี       
                                                      ตำบลเมืองเก่า 
 4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : มอบเกียรติบัตร คปสอ.ท่ีมีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 
608 มากท่ีสุด 3 อันดับ : ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) 
ใน ก ลุ่ม  608  (Save 608 by booster dose) และ จังห วั ด สุ โข ทั ย ได้ ด ำ เนิ น ก ารรณ รง ค์ก ารฉี ด วั คซี น                   
โควิด- 19 เข็มกระตุ้นให้มีความครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีการให้บริการท้ังใน
โรงพยาบาล รพ.สต. และการให้บริการเชิงรุกในชุมชนของจังหวัดสุโขทัย นั้น อำเภอท่ีมีผลการดำเนินงานการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) กลุ่ม 608 ท่ีมีความ
ครอบคลุมการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สูงท่ีสุด 3 ลำดับแรก ท่ีมาข้อมูล MOPH-IC ฉีดวัคซีนสะสมถึง         
วันท่ี 12 เมษายน 2565 ดังนี้ 
  ลำดับท่ี 1  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุ่งเสล่ียม  ร้อยละ 56.28 
  ลำดับท่ี 2  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง  ร้อยละ 47.46 
  ลำดับท่ี 3  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสวรรคโลก ร้อยละ 41.18 

 5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน
เมษายน 2565 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ต้ังแต่วันท่ี 11-17 เมษายน 2565  จังหวัดสุโขทัย               
พบผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดลงจากปี 2564 จากมาตรการท่ีเข้มงวด โดยมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 141 ราย และ
ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย  
            1.2  สถานการณ์ โควิด -19 : ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด -19 (ศบค.) ได้มีม ติ ท่ีประชุม  เมื่ อ                 
วันท่ี 22 เมษายน 2565  เห็นชอบยกเลิกระบบเทสต์แอนด์โก (Test & Go) สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้า
ประเทศไทย ท่ีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  ท้ังนี้ จังหวัดสุโขทัย        
ได้ประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับท่ี 58  
ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้รับการปรับระดับเป็นพื้นท่ีสีเหลือง(เฝ้าระวังสูง)  มีมาตรการ การจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มของ
บุคคลท่ีมีจำนวนมากกว่า 1,000 คน หากมีความจำเป็น ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด สำหรับ
ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ให้เปิดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น. และให้ปิดสถานบริการ สถาน
ประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ สถานท่ีอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน      
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มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และเพื่อการเตรียมความพร้อมให้โควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น มอบให้ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ  เร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด – 19 เข็ม 3 แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 
            1.3 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 4/2565 และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปตรวจ
ราชการ กรณีปกติ ระดับเขตสุขภาพท่ี 2 รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวัน ท่ี 27-28 เมษายน 2565                
ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 เป็นประธาน  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. การเร่งรัดเบิก-จ่ายงบประมาณ : จังหวัดสุโขทัย ให้เร่งการลงนามในสัญญา อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   
2. การประชุมวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2565  โดย จังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพ  
3. การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 2/2565  จังหวัดสุโขทัย จากเดิม วันท่ี 15 – 17 มิถุนายน เล่ือนเป็นวันท่ี 8-
10 มิถุนายน 2565  
4. การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 จากเดิมวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2565 เล่ือนเป็นวันท่ี 
8-10 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร  จึงขอเชิญ ตัวแทนโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย/ สวรรคโลก /
ศรีสัชนาลัย และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
            1.4 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น           
ท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) 
กำหนดจัดในวันท่ี  5  พฤษภาคม  2565   เวลา 09.45 น.  ณ โรงพยาบาลสุโขทัย   โดย  นายวิรุฬ  พรรณเทวี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี  และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ท้ังนี้  
ขอให้ ผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อม การโค้งคำนับ (ผู้ชาย) และการถอนสายบัว (ผู้หญิง)        
ให้ถูกต้อง และมีความสวยงาม  มอบ นายวัฏฏธรรม  นนทธิ เป็นผู้สอนการโค้งคำนับ และนายรณชัย คล่ำคง เป็น
ผู้สอนการถอนสายบัว 
            1.5 วันฉัตรมงคล  วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565  ให้ทุกหน่วยงาน จัดโต๊ะหมู่พร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อ
ถวายพระพร  รายละเอียดตามหนังสือแจ้งเวียน 
  1.6 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ , ศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจิรายุ 
เอื้อวรากุล และ ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  กำหนดลงพื้นท่ี รพ.สต.ทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ ช่วงเช้า       
เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ได้รับรางวัลศรีสวางควัฒน   มอบ โรงพยาบาลคีรีมาศ  สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ เตรียมความ
พร้อมของพื้นท่ี ช่วงบ่าย มอบ ประธาน CSO จัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ และ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในการนำเสนอ 
และมอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประสานรายละเอียดแจ้งพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 1.7 กำหนดการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565   
ณ  โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  อำเภอทุ่งเสล่ียม  โดยจัดหน่วยให้บริการวัคซีนโควิด-19  
 1.8 การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นท่ีเขต 2 พิษณุโลก ครั้งท่ี 2/2565 
วันท่ี 27 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก  (ระบบออนไลน์)        
1. สปสช. ได้จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่าย OP self Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  โดยมีอัตราจ่าย ดังนี้  
    (1) ค่าบริการดูแลรักษาฯ การจ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อราย  
    (2) ค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบ้ืองต้นเมื่อได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยโควิด-19 หลังให้
การดูแลครบ 48 ช่ัวโมงไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปล่ียนแปลง และหรือใหป้รึกษาอื่นๆ จ่ายชดเชยในลักษณะเหมา
จ่าย 300 บาทต่อราย สำหรับหน่วยบริการท่ีให้การดูแล  
2. การรณรงณ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  เริ่มวัน ท่ี 1 พฤษภาคม -31 กรกฎาคม  2565 โดยจะนำ Krungthai 
Digital Health Platform มาใช้ในการบริหารจัดการวัคซีน   
3. การเบิก-จ่ายงบค่าเส่ือม ปี 2564-2565  โรงพยาบาลคีรีมาศ มีการเบิก-จ่ายต่ำกว่าเกณฑ ์จึงขอใหเ้ร่งรัดการเบิก-จ่าย 
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4. การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี เพิ่มสิทธิประโยชน์คัดกรองกลุ่มเส่ียงสำคัญ คือ กลุ่มผู้ต้องขัง โดยใช้เงิน
ส่วนกลาง และมีการทบทวนปรับเกณฑ์การใช้ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ได้แก่ คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 
อายุผู้ป่วย, ระดับพังผืดตับ และพฤติกรรมผู้ป่วยใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น 
5. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนท่ีเจ็บป่วยไปรับบริการปฐมภูมิท่ีไหนก็ได้” แบบข้ามเขต (เฉพาะเขต
พื้นท่ีรอยต่อ)  ให้เข้ารับบริการใน รพ.สต.ท่ีเจ็บป่วยได้ทันที  และส่วนท่ีไม่ใช่พื้นท่ีรอยต่อแต่เป็นการรักษาข้าม
จังหวัดอื่นๆ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอให้ยกเลิก ข้ามเขต “เฉพาะพื้นท่ีรอยต่อ” เพื่เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2565          
อให้ประชาชนท่ีเจ็บป่วยไปรับบริการปฐมภูมิข้ามเขตได้ทุกเขต  
 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2565           
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ทางอีเมล เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม   
วันนี้ จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2565 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565           
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  : รายงานความก้าวหนา้งบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 3-4 คาดว่าเบิกจ่าย วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด7-8 คาดว่าจะ
เบิกจ่าย วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 4-5 
คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2565 
4. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคาร คสล.3 ช้ัน รพ.ศรีสัชนาลัย : ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565    
อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 
 

ประธาน : มอบ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ติดตามการลงนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในสัญญาก่อสร้าง 
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ศรีสัชนาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 และใหโ้รงพยาบาลศรีนคร 
โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เร่งรัด ติดตามผู้รับเหมาให้ดำเนินงานตามงวดงาน 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  
(ประจำเดือนเมษายน 2565 รายใหม่) 
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (N=25) พบว่า เป็นโรคเบาหวาน จำนวน 1 ราย, ไม่พบโรคความดัน
โลหิตสูง และวัณโรค และBMI ≥ 25 จำนวน 7 ราย  
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=402) พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3 ราย,โรคเบาหวาน 
จำนวน 1 ราย, ไม่พบวัณโรค และBMI ≥ 25 จำนวน 167 ราย  
สำหรับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ  สะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564-เมษายน 2565        
ดังเอกสารการประชุม 
3. รายได้จากการตรวจสุขภาพ  เชิงรุกและเชิงรับ โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย (ณ วันท่ี 22 เมษายน 2565) 
จำนวน 4,721,118 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
 

ประธาน : โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมอนามัย ในการจัดโครงการส่งเสริมการ
ออกกำลังกายวิถีใหม่  ก้าวท้าใจ จังหวัดสุโขทัย  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด ประสาน 
กำหนดวัน เวลา สถานท่ี จัดโครงการฯ  สำหรับมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จังหวัด
สุโขทัย มอบ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งถัดไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : การปรับแผนการเงินครึ่งปีหลัง 
ปีงบประมาณ 2565 : Timeline PlanFin ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2565 โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระหว่างวันท่ี 22 เมษายน 2565 - 16 พฤษภาคม 2565 ให้หน่วยบริการประเมินผล 6 เดือนแรก ปรับแผนและส่งให้
จังหวัดตรวจสอบ 
2. ระหว่างวันท่ี 17-25 พฤษภาคม 2565 เขตสุขภาพท่ี 1-12 ตรวจสอบ 
3. ระหว่างวันท่ี 26-30 พฤษภาคม 2565 เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ 
4. วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองเศรษฐกิจฯ) ท้ังนี้ เขตสุขภาพสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสม  
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ประธาน : ให้โรงพยาบาล ปรับ PlanFin ส่งให้จังหวัด ภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565  ส่วนแผนเงินบำรุง ปรับได้
ปีละ 2 ครั้ง ไตรมาส 2 และไตรมาส 3  มอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ ให้ข้อมูลการประเมิน 4S4C 
โดยเฉพาะการกำหนดโครงสร้างพยาบาลวิชาชีพในศูนย์จัดเก็บรายได้ ให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพท่ี 2   มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านเวชกรรมป้องกัน) /กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัด
ประชุม CFO ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ช่วงบ่าย  และมอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) / 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุม CHRO  ช่วงต้นเดือน มิถุนายน  2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : การประชุมคณะกรมการ
จังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 4/2565 ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย และระบบออนไลน์ ดังนี้  
1. ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ได้แก ่
   - นายทวี อยู่จันทร์               อัยการจังหวัดสุโขทัย 
 - พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์    รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย 
 - นางผ่องพรรณ อุปละกูล       ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 
 - นายโสไกร ใจหมั้น               ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 
 - นายวิทยา สันติกุล               นายอําเภอศรีสําโรง 
2. จากประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กิจกรรมประกวด ต้ังช่ือ “ทุเรียนสุโขทัย” เพื่อคัดเลือกช่ือทุเรียนท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย จึงชวนเชิญประชาชน เข้าร่วมส่งช่ือทุเรียน เข้าประกวดต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2565 สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่ม ได้ท่ี Website หรือ facebook ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
สุโขทัย รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ คือ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : ไม่มี 
  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : ไม่มี 
 
   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป :  
                   4.2.1 โรงพยาบาลสุโขทัย : ไม่มี  
                   4.2.2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย :  
    4.2.2.1 การดูแล ผู้ป่ วยระยะกลาง  Intermediated care ในสถานการณ์ โควิด -19              
มีการเย่ียมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และให้บริการท่ีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ/กายภาพบำบัดชุมชน 
ตาราง การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediated care ในสถานการณ์โควิด-19               

 
ข้อเสนอแนะ  
1. ลงเย่ียมบ้านและใช้แนวทางการป้องกันการติดเช้ือ ใส่ชุด PPE ร่วมกับมีการคัดกรองโควิด-19 
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2. เลือกเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีความจำเป็น ( selective case) 
3. เพิ่มการให้บริการท่ีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน (IMC ) 
4. Telemedicine 
ประธาน : ให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ คปสอ.ศรีสำโรง, คีรีมาศ, สวรรคโลก และศรีนคร เร่งดำเนินการเย่ียมบ้าน เพื่อ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediated care ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 
ตาราง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ/ กายภาพบำบัดชุมชน จังหวัดสุโขทัย 

 
    4.2.2.2 ผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง ผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ในประชาชน อายุ 50-70 ปี ปี 2563-2565 (coverage ตาม
พื้นท่ี Type1,3) รวมทุกสิทธิ 

 
หมายเหตุ : 1. หน่วยบริการบางแห่ง ไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ HDC 
               2. Case ของ รพ.สต. มีผู้ป่วยเคสอื่น นอกเหนือจากการทำ Fit Test ท่ีเข้าสู่การทำ Colonoscopy 
 

ประธาน : ให้พื้นท่ีเร่งรัดการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ในประชาชนกลุ่มอายุ 50-70 ปี ตามเป้าหมาย 
10 % ของประชากร 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
              4.3 โรงพยาบาลชุมชน : ไม่มี 
 
              4.4 สาธารณสุขอำเภอ : ไม่มี 
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              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
   4.5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ :  
1. งบค่าบริการทางการแพทย์จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564  : ตามงบประมาณท่ีจังหวัดสุโขทัยจัดสรรและ
อนุมัติแล้ว : วงเงิน 49,170,811.99 บาท ดำเนินการ 42,770,385.88 บาท ร้อยละการดำเนินการเบิกจ่าย 88.62  
ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา ร้อยละ 5.13 ทำสัญญาตรวจรับ ร้อยละ 6.25  
 

ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 70% ปีงบประมาณ 2564 

 
 

ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 20% ปีงบประมาณ 2564 

 
 

ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 10% ปีงบประมาณ 2564 

 

2. งบค่าบริการทางการแพทย์จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565 :  
ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 70% ปีงบประมาณ 2565 
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ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 20% ปีงบประมาณ 2565 

 
 

ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 10% ปีงบประมาณ 2565 

 

3. รายงานความก้าวหน้าเงินสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาล รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
   4.5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : รายงานผลการดำเนินงาน  PA ไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2565 : กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายมุ่งเน้น จำนวน 8 ประเด็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ • จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน : เป้าหมาย ร้อยละ 50 

- จ.สุโขทัย มีประชากร 588,894 คน  มีหมอประจำตัว 3 คน จำนวน166,871 คน       
คิดเป็นร้อยละ 28.34 ไม่ผ่านเกณฑ์  ซึ่งอำเภอท่ีประชากรมีหมอประจำตัว 3 คน สูงสุด
ได้แก่อำเภอศรีนคร ร้อยละ 40.91 อำเภอศรีสัชนาลัยร้อยละ 39.88 

2. สมุนไพร กัญชา กัญชง • มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ในจังหวัด เพิ่มขึ้น : เป้าหมาย ร้อยละ 2 
- ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564  มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ  จำนวน 
2,106,133.07 บาท  ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ  2565 มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 
2,815,798.23 บาท เพิ่มขึ้น 709,665.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.69  อำเภอท่ีมีการใช้
ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น จากปี2564 สูงสุด ได้แก่ อำเภอบ้านด่านลานหอย เพิ่มขึ้นร้อยละ 
92.56  สำหรับอำเภอท่ีผลการดำเนินงานไม่ เป็นตามเป้าหมาย 1 อำเภอ ได้แก่        
อำเภอคีรีมาศ มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 1.41 

3. สุขภาพดีวิถีใหม่ • กิจการ /กิจกรรม / สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ : เป้าหมาย ร้อยละ 90 
- การดำเนินงาน Covid Free Setting จ.สุโขทัย มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วม
โครงการ 723 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 711 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.34  ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย  อำเภอท่ีมีผลการดำเนินงานได้ ร้อยละ 100 จำนวน  4 อำเภอ ได้แก่          
อำเภอสวรรคโลก ทุ่งเสล่ียม บ้านด่านลานหอย ศรีนคร 
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4. COVID -19 • อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย        
: เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 1.55  
- ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่ 1 ตุลาคม - 24 
เมษายน 2565 รวมผู้ป่วยท่ีมีผลการตรวจ RT-PCR และ ATK จำนวน 61,799 คน 
เสียชีวิต รวม 108 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 

5.ระบบบริการก้าวหน้า  • ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ภายใน 4,6 และ 6 
สัปดาห์  :  เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 75 , 75 และ 60 
- ผู้ป่วยมะเร็ง จังหวัดสุโขทัย สามารถเข้าถึงบริการ ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย โดย รพ.สุโขทัย เข้าถึงบริการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ร้อยละ 90.91 
,100 และ 90  ส่วน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เข้าถึงบริการผ่าตัด เคมบีำบัด รังสีรักษา ร้อยละ 
100 ,96.97 และ 100 

  •สถานบริการต้นแบบในการพัฒนาตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization 
and Smart Service) ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับขั้นสูง (the best) เป้าหมาย 
อย่างน้อย 1 แห่ง   
- โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย ผ่านเกณฑ์  The must ทุกแห่ง และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตนเองระดับสูง  The best  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่ รพ.สุโขทัย กงไกรลาศ คีรีมาศ 
สวรรคโลก  ศรีสังวรสุโขทัย ท้ังนี้  ทีมระดับจังหวัด จะลงประเมินโรงพยาบาลในช่วงเดือน 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565    

6. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  • ร้อยละ ของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือมหรือ
ภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ : เป้าหมาย ร้อยละ 30 
- จ.สุโขทัย มีโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป จำนวน 3 แห่ง มีจำนวนผู้สูงอายุ ใน 3 อำเภอ 
จำนวน 48,667 คน ได้รับการคัดกรอง สมองเส่ือม จำนวน 19,385 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.83 พบผลผิดปกติ จำนวน 37 คน และยังไม่ได้รับการรักษา  สำหรับการคัดกรอง
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะหกล้ม  ได้รับการคัดกรอง จำนวน 22,763 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77 
พบผิดปกติ จำนวน 187 คน และได้รับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
จำนวน 6 คน  ซึ่งหน่วยบริการกำลังวางระบบและนัดหมายผู้สูงอายุ ท่ีมีผลผิดปกติเข้าสู่
ระบบการรักษา ต่อไป 

  • อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ : เป้าหมาย  ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน 
  - จากข้อมูล  ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565  จ.สุโขทัย พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  4.6 

ต่อแสนประชากร โดยอำเภอท่ีมีอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากร สำเร็จสูงสุด ได้แก่ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 7.67  อำเภอบ้านด่านลานหอย 6.26 และ อำเภอเมืองสุโขทัย 5.85 
โดยอำเภอศรีนคร ยังไม่พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 

7. ธรรมาภิบาล  • ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  :   เป้าหมายไตรมาส 2 ผ่านเกณฑ์ 82%  
- ในไตรมาส 2 หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 19 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA ทุกแห่ง  โดยมี 14 หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 

8. องค์กรแห่งความสุข   • องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ : เป้าหมาย  ระดับจังหวัดหน่วยงานละ 1 แห่ง 
- การประเมิน Happinometer ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัยจำนวน 19 หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีผู้ทำแบบประเมินได้ร้อยละ 100 
จำนวน 9 แห่ง 
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ประธาน : 1. การดำเนินงาน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  หมอประจำตัว 3 หมอ  มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ เร่งรัด ให้ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และให้รายงานความก้าวหน้าผลงานการดำเนินงาน 3 หมอ ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งถัดไป 
     2. อัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 ให้รายงานเฉพาะท่ีเสียชีวิตด้วยCOVID-19 กรณีท่ีเสียชีวิตโดยมี
โรคร่วมอื่นๆไม่นำมารายงาน มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานค่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อย 1.55 ควรมีการ
ปรับหรือไม่ 
     3. การตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 8-10 มิถุนายน 2565 ให้รายงาน
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
                   4.5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : สรุปผลการดำเนินงาน 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์    
ปี 2565 : 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ต้ังแต่วันท่ี 11-17 เมษายน 2565  
แผนภูมิ การจำแนกผู้ได้รับบาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  

 
 ท้ังนี้ พบผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ราย เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2565 สถานท่ี     
ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ เลยโค้งขา้มเลนชนกับรถยนต์เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ พบว่า
ผู้เสียชีวิตด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่สวมหมวกนิรภัย รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม  
 
                   4.5.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข : สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข  
1. งานสถานประกอบการด้านยา : PRE-MARKETING : ตรวจสอบเอกสารและสถานท่ีจากเจ้าหน้าท่ี และออก
ใบอนุญาตผ่านระบบ E-submission 100% 
ตาราง POST-MARKETING 

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

สุ่มตรวจ  
(แห่ง) 

เกณฑ์ 

116 ตรวจ GPP 
116 (100%) 

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

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

17 9 (50%) 
จากสถิติรายงานการสั่งซื้อ 9 อันดับแรก 

(จากฐานข้อมูล วัตถุเสพติด อย.) 
พบข้อบกพร่อง 

0/2 
 

3. งานยาเสพติดให้โทษในประเภทท่ี 5 กัญชา และกัญชง : PRE-MARKETING ลงตรวจสถานท่ี เข้าวาระประชุม ส่งเรื่อง
พิจารณาอนุญาต 100% 

จำนวนผู้รับอนุญาต สุ่มตรวจ เกณฑ์ 
กัญชา 2 ราย 2 (100%) ทุกราย 
กัญชง 18 ราย 6 (33%) อำเภอละ 1 ราย (มีขออนุญาต 6 อำเภอ) 
 

4. งาน พรบ. อาหาร 
ประเภทสถานที่ผลิต จำนวนผู้ประกอบการ เป้าหมายการตรวจ

แบบสุ่ม 
 (ไม่นัดล่วงหน้า) 

ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

GMP 420 อาหารกลุ่ม 2  
(129 แห่ง) 

ตรวจ 100% ตรวจ 76 แห่ง 
(58.91%) 

อาหารกลุ่ม 2 มีความเสี่ยง
ด้านจุลินทรีย์มากกว่าอาหาร
กลุ่ม 3 และ 4 จึงต้องมีความ
เข้มงวดด้านสถานที่ผลิต 

อาหารกลุ่ม 3-4  
(77 แห่ง) 

ตรวจ 50% 
(ครบทุกแห่งภายใน 
2 ปีงบประมาณ) 

ตรวจ 0 แห่ง (0%) 
 

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

5. งานโฆษณา 

เจ้าหน้าที ่
เป้าหมาย 

การเฝ้าระวัง 
เกณฑ์การเฝ้าระวัง การดำเนินงาน 

เจ้าหน้าท่ี 
สสจ. 

59 สถานี สุ่มฟัง 50%  
3 ชั่วโมง/สถานี/
ปีงบประมาณ  
*ทีมงาน 3คน 

**ส่งหัวหน้าและรอง
หัวหน้า 2 ท่าน

ตรวจสอบ 

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

ประธาน : ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  และรองหัวหน้ากลุ่มงาน 2 คน ติดตาม ตรวจสอบ 
การสุ่ม เฝ้าระวังงานโฆษณา 
 

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

ตลาดสด 12 12 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/5 
ตลาดนัด 98 45 (45.92%) 5แห่ง/อำเภอ/ปี พบข้อบกพร่อง 2/4 
ถนนคนเดิน 3 3 (100%) ทุกแห่ง - 
โรงพยาบาล 9 9 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/9 
เรือนจำ 2 2 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/9 
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7. งานสถานพยาบาล (คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน) : PRE-MARKETING ลงตรวจสถานท่ี และเข้าวาระประชุม
คณะอนุกรรมการ  

จำนวนสถานพยาบาล 
สุ่มตรวจ  

[จำนวน(ร้อยละ) 
ช่วงเวลาดำเนินการ] 

เกณฑ์ ผลการดำเนินการ 

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

คลินิก 251 แห่ง 

61 
(50% ของ

สถานพยาบาลที่
เข้าเกณฑ์) 
เม.ย.-ก.ย.  

เดือนละ 8 แห่ง 

มีการประกอบกิจการมากกว่า 5 ปี  มี
ความเสี่ยงที่จะปฏิบัติผิดมาตรฐาน
สถานพยาบาล (คลินิกเสริมความงาม, 
แนวโน้มข้อบกพร่องที่พบบ่อย) 
มีการประสานจากเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนที่ 

พบข้อบกพร่อง 0/12 

คลินิกครบ 10 ปี (ตรวจต่ออายุฯ) 15 (100%) ก.ค.-ธ.ค. ทุกแห่ง - 
 

8. งานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ (ร้านนวด) : PRE-MARKETING ลงตรวจสถานท่ี และเสนอผู้อนุญาต  
จำนวนสถานประกอบการ สุ่มตรวจ เกณฑ์ ผลดำเนินการ 

42 แห่ง 42 (100%) ทุกแห่ง พบข้อบกพร่อง 0/8 
 

9. งาน พรบ. เครื่องสำอาง : PRE-MARKETING ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับจดแจ้งผ่านระบบ E-submission 100% 
จำนวนสถานที่ สุ่มตรวจ (แห่ง) เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

สถานที่ผลิต
เครื่องสำอาง 
6 แห่ง 

6 (100%) 

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

พบข้อบกพร่อง 0/3 

สถานทีจ่ำหน่าย
เครื่องสำอาง  
50 แห่ง 

18 (36%) 

อำเภอละ 2 ร้าน  
ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีความ
เสี่ยงในการจำหน่ายเครื่องสำอางทีผ่ิด
กฎหมาย 

พบข้อบกพร่อง 0/3 

 

ประธาน : มอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ติดตามการให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย ์และนำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งถัดไป 
 
                   4.5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  
1. รายงานความก้าวหน้างานวัณโรค  
แผนภูมิ ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 
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แผนภูมิ ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment 
coverage) จ.สุโขทัย ปี 2565 

 
แผนภูมิ อัตราตายของผู้ป่วยวัณโรค ( Death rate )จ.สุโขทัย ปี 2565 

 
 
ประธาน : ให้ คปสอ.บ้านด่านลานหอยและศรีนคร เร่งรัดการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง ให้ 100 % ภายในไตรมาส 3  
กรณีตรวจคัดกรองแล้วเสร็จ ให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูล การอ่านผล และเข้าสู่การวินิจฉัย โดยเร็ว  
ตาราง ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ( PA) ไตรมาส 1/2565 

 
 

2. ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาส 2 ปี 2565 
แผนภูมิ ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 (ค่า HI, CI บ้าน) 
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แผนภูมิ ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 (ค่า CI วัด,โรงเรียน) 

 
ประธาน : ให้ พื้นท่ีเร่งดำเนินการ โดยระบาดวิทยาคาดการณ์ แนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี 2565 
3. แนวทาง Covid-19 สำหรับบคุลากรทางการแพทย์ และผลการฉีดวัคซีน Covid-19     
แนวทางการรักษาพยาบาล 
- รักษาตาม CPG COVID-19 ฉบับปัจจุบัน 
- ให้แยกกัก (Isolation) 7 วัน กรณี ไม่มีอาการ ให้กลับมาปฏิบัติราชการ และเฝ้าระวังอาการ ต่อ 3 วัน ปฏิบัติตาม 
DMHTT อย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานอาการ ใหห้ัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงานทุกวัน 
- ให้ขอใบรับรองแพทย์หรือหนังสือแยกกัก จากผู้ท่ีทำการรักษา 
- เมื่อกลับมาทำงานให้เขียนลาป่วย พร้อมแนบใบรับรองแพทย์หรือหนังสือแยกกัก 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4. การฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย  
ตาราง ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย แยกรายอำเภอ 

 
 

ประธาน : ให้ คปสอ.บ้านด่านลานหอย เร่งรัดการให้บริการวัคซีนเข็ม 3  
 
 4.5.6 ประธาน Service plan สาขา NCD : ผลการดำเนินงาน Service plan สาขา NCD 
แผนภูมิ การคัดกรอง DM ประชากร อายุ 35 ปี ขึ้นไป  
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แผนภูมิ การคัดกรอง HT ประชากร อายุ 35 ปี ขึ้นไป  

 
 

แผนภูมิ ร้อยละผู้ป่วย DM ไดรับการตรวจ HbA1C  

 
 
แผนภูมิ ร้อยละผู้ป่วย DM ท่ีควบคุมได้ 

 
แผนภูมิ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด (CVD Risk) 

 
แผนภูมิ ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ท่ีได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
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ตาราง การกระจายผู้ป่วย DM (เป้าหมาย 70:30) 

 

 
ตาราง การกระจายผู้ป่วย HT (เป้าหมาย 70:30) 

 
การขับเคล่ือนการดำเนินงาน Service plan สาขา NCD และขอรับการสนับสนุน 
1. ปรับเกณฑ์แนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสุโขทัย (CPG) ในการปฏิบัติงานท้ัง
เกณฑ์การคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การให้ยารักษา มาตรฐานการส่งต่อ 
2. มีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับอำเภอ (CUP) 
3. พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ผ่านทางเว็บไซต์ สสจ.สุโขทัย 
และ ขอรับการสนับสนุน : จัดประชุมทีมแพทย์จบใหม ่จังหวัดสุโขทัย เพื่อช้ีแจงแนวทางการวินิจฉัยโรค การให้ยา
รักษา มาตรฐานการส่งต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : ประธาน CSO  
1. การคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชากร อายุ 35 ปี ขึ้นไป ควรแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2  ขอให้
พื้นท่ีวางแผนการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 2566   
2. การตรวจ Hb A1C  มีโอกาสพบ ผู้ป่วยท่ีมีการควบคุมโรคเบาหวานสูง (Good control) 
3. การขับเคล่ือนงาน NCD ต้องดำเนินการผ่านหมอประจำตัวคนท่ี 1 และ 2  
4. การเข้า Fast Track ค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดภาวะ Stroke / MI สูง  
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ประธาน : ใหส้าธารณสุขอำเภอทุกแห่งสำรวจข้อมูล การเปิดให้บริการคลินิก NCD รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล/เดือน โดยการให้บริการคลินิก NCD ไม่ควรให้บริการคลินิกเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในวันเดียวกัน 
และต้องจำกัดจำนวนผู้ป่วยต่อวันไม่เกิน 20-30 คน/วัน   มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวบรวมและรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งถัดไป  ท้ังนี้ การปฐมนิเทศข้าราชการจบใหม่ วันท่ี 17 
พฤษภาคม  2565   ณ  ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   มอบ พญ.รตินันท์ เตชะสืบ 
เป็นวิทยากรอบรม การดำเนินงาน NCD  จังหวัดสุโขทัย 
 

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. น.ส.กัณฑิมา ดาระอินทร์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
2. นายธีรพร เมฆพัฒน์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
3. นายพันธวงษ์ โรจน์ธนศิริวนิช เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
4. น.ส.พลอยไพลิน ศรีม่วง เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
5. น.ส.กชพรรณ นพพรพรร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
6. นายสุทนต์ ทั่งศิร ิ นายแพทย์ชำนาญการการพิเศษ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
7. น.ส.ชื่นสุข ตันเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
8. นายศักด์ิสิทธ์ิ บ่อแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
9. นางปิยะพร อินทร์ปิ่น เภสัชกรชำนาญการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
10. น.ส.แพรชมพู กฤตรนต์รัศมี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
11. นายศตวรรษ บัวจร นายแพทย์ชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
12. น.ส.จินตนา ต้ังอมรสถิตย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 65 
13. น.ส.ปิยภา สอนชม ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
14. น.ส.จีรวรรณ ดอยลอม ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
15. น.ส.วชิราภรณ์ วงษ์สวัสด์ิ เภสัชกรชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
16. นายพิษณุ วิริยะประสนชีวะ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
17. นายสงกรานต์ ภู่โฉม ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
18. น.ส.กฤตยา ปานหมั่น เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
19. นายสุทธิพงษ์ เครือคำไหล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
20. น.ส.สิริพัทร ทุ่งเก้า เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
21. นายปวริศ จัดการ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 65 
22. นายพัชรพล เจียประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน เมษายน 65 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติลำดับท่ี 1-21  สำหรับ ลำดับท่ี 22 นายพัชรพล เจียประเสริฐ ใหต้รวจสอบรายละเอียดข้อมูล
การปฏิบัติราชการในเดือนเมษายน 2565 ครบจำนวน 15 วันทำการหรือไม่  
 

2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. น.ส.พันไมล์ เพชรประดับ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
 

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

ที่                                                                                                                                                                                                                                                                              ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 นายธนวัฒน์ บัวเกตุ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
2 น.ส.นภสร สวัสด์ิโสภานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
3 นายมณีกร พูลทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กงไกรลาศ หมดอายุ พฤษภาคม 65 
4 น.ส.กรกมล เมืองไทร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร หมดอายุ พฤษภาคม 65 
5 น.ส.ปวีณา ใจทิม นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
6 น.ส.พัทธ์วริน ไกรวิบูลสิทธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
7 น.ส.วริศรา นนทธิ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
8 นายภาณุวิชญ์ มณีพรายพรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร หมดอายุ พฤษภาคม 65 
9 น.ส.ชลดา สุทธสุริยะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
10 นายธนพนธ์ อินทรประพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
11 น.ส.ณิชา ปินตา เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
12 น.ส.ชลดา สุทธสุริยะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
13 นายชวรินทร์ ฟักรักษา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
14 น.ส.อรุณจิตร จานทอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร หมดอายุ พฤษภาคม 65 
15 น.ส.ศศิทิพย์ เลาหัตถพงษ์ภูร ิ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
16 น.ส.ชญานี พนัสชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
17 น.ส.กฤตยา ปานหมั่น เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีนคร หมดอายุ พฤษภาคม 65 
18 นายพิษณุ วิริยะประสนชีวะ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร หมดอายุ พฤษภาคม 65 
19 นายเกตุ ชูพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
20 น.ส.อภิรดี เนียมสกุล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
21 น.ส.ปิยธิดา ภุมรา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
22 นายศักด์ิดา ตาไว นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
23 นางสาวภัชชเนตร เอมเอี่ยม ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
24 นายกันต์ธร รากคำ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
25 น.ส.แก้วชนก แก้วประสิทธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
26 นายชนุดม ไทยานุสรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
27 น.ส.ธันยพร อินทะรังษี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
28 น.ส.ศกลรัตน์ มั่นศาสตร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
29 น.ส.ศิโรรัตน์ น้อยใจ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
30 น.ส.ณัฏฐากร ธัญญกุลสัจจา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
31 นายปัณณธร รัตน์ปะสาทพร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
32 นายธนากร ไกรกิจราษฏร ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
33 นายพิสิฐ ศรีเดช นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
34 น.ส.ปัณฑอร ตัณฑการ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
35 น.ส.ธมลวรรณ วีรกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
36 น.ส.ปัญญาภรณ์ เกตุคราม เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
37 น.ส.พิริยา นุชขำ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
38 นายจักเรศ ยอดเกตุ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
39 นายร่มธรรม สมบูรณ์เอนก ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
40 น.ส.จิรสิตา ณ สงขลา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 



 

 
24 

 

 

มติทีป่ระชุม :  รับทราบ 
 

วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ : ไม่มี 
 
ปิดประชุม : เวลา 14.30 น. 
 
                    จิราภรณ์  สุกันทา                                                ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                    (นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่                                                                                                                                                                                                                                                                              ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
41 น.ส.อัจฉริยา มิ่งกลิ่น นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
42 น.ส.ศุภศิริ ตันติยุทธ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
43 น.ส.วรัทยา วิไลสกุลยง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
44 น.ส.เพชรสินี นนท์วรรณวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
45 นายทศพร พยัคฆ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
46 น.ส.ภัทรไพลิน จังพัฒนานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 
47 นายสานิต ทองเรือง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย หมดอายุ พฤษภาคม 65 




