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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 4/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

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. นายพงษ์ศักดิ์  ราชสมณะ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
8. นายสุทนต์  ท่ังศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
9. นายบริรักษ์ ลัภนะกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
10. นายชุมพล  นุชผ่อง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
11. นายพงศธร เหลือหลาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
12. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
13. นายวิชาญ  มีเครือรอด 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. นางสาวนิตยา ยิ้มศรวล แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี   
25. นายปัญญา  ขวัญวงศ์          หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                   
26. นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
27. นายณัฐพงษ์ เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
28. นายกิตติวัฒน์  ตันเจริญ แทน 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. นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย  
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36. นางวราภรณ์  จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
37. นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      เลขานุการ 
38. นางสาวจิราภรณ์ สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเธียรชัย กิจสนาโยธิน นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
3. นางจิตติมา อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
4. นางสาวปรีนาวัจน์ ฤทธิรัศมี  นายแพทย์ชำนาญการ 
5. นางสาวชนิดา  จุ้ยคลัง   นายแพทย์ชำนาญการ 
6. นายคณิน จินตนาปราโมทย์ นายแพทย์ชำนาญการ 
7. นางสาวสุธาสินี  ทรัพย์สังข์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
10. นายพัชรพล ศาลิคุปต ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 
11. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
12. นายจารึก  นวลคำ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นายวิจิตร  โภคากร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14. นายสงกรานต์  พัฒนาดิษฐกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นางเอกมล  วิทูรอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
16. นายธนู เป็งน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
17. นางสาวจิตรา มูลทิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18. นางสายพิณ  ศิรินวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นางสาววรากร อัครเมธาทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข 
20. นางภัคศินีพิชญ์ กุลทัตพงษ์  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
21. นางสาวศุภหทัย  โตเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
22. นายณรงค์ วังวนสินธุ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
23. นายสมชาย ขอบใจ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
24. นายสันทัด  พรมทุ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
25. นายประสิทธิ์  เนียมกำเนิด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
26. นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
27. นายจำลอง   ทองทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
28. นางสาวอนวัชชา  อินทรสอาด เจ้าหน้าท่ีธุรการชำนาญงาน  
29. นางสาวทิพย์วรรณ บุญจบุตร เจ้าหน้าท่ีทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
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วาระก่อนการประชุม   
 1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 
2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ได้จัดการประชุมนำเสนอ
ผลงานและคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระหว่างวันท่ี 2 - 3 มีนาคม 2565 และ 
7 - 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระราชวิมลเมธี ช้ัน 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย 
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงขอมอบใบประกาศเกียรติแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 12 สาขา ตามลำดับ ดังนี้ 
 

ลำดับ สาขา ช่ือ-สกุล หน่วยบริการ
สุขภาพ 

อำเภอ 

1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ 

นางสาววรัชยา นิยาย รพ.สต.แม่สิน  ศรีสชันาลัย 

2 การส่งเสริมสุขภาพ นางเบญจรัตน์ คงเนียม รพ.สต.บ้านวงฆ้อง  ศรีสำโรง 
3 สุขภาพจิตชุมชน นางไพทูรย์ แดนดิน รพ.สต.บ้านสะท้อ  ศรีสชันาลัย 
4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นางธิวาภรณ์ ศรีพระจันทร ์ รพ.สต.บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย 
5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

(ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
นางสาวสุกัญญา นรากรณ์ รพ.สต.บ้านแม่ราก ศรีสชันาลัย 

6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางพิมพ์รัตน์ อำ่ทอง สอน.เมืองเก่า เมืองสุโขทัย    
7 ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ นายประเจตน์ วุ่นฟัก รพ.สต.บ้านมนต์คีรี เมืองสุโขทัย 
8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางพันทิพย์ นิมิตร  รพ.สต.บ้านแม่ราก ศรีสชันาลัย 
9 การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
นางสายฝน ช่างเขียน รพ.สต.บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 

10 นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก นางสาวอภิญญา เขียวสอาด รพ.บ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย 
11 ทันตสุขภาพ นางพูนทรัพย์ ผันผาย รพ.สต.ท่าชัย ศรีสชันาลัย 
12 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางอรพิน รักนาค รพ.สต.วังลึก บ้านด่านลานหอย 
 

 2. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : มอบเกียรติบัตร อสม.ชวน คนฉีดวัคซีนโควิด-19 มากท่ีสุด  
 ตามท่ี จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการรณรงค์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ในกลุ่ม 608 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ดำเนินการค้นหา และเชิญชวนประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) นั้น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีมีผลการดำเนินงานค้นหากลุ่ม 608 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) สูงท่ีสุด 3 คน ของจังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 
ลำดับท่ี 1 นางไพทูรย์  แดนดิน  อสม.รพ.สต.บ้านสะท้อ อำเภอศรีสัชนาลัย เชิญชวนได้ จำนวน 299 คน 
ลำดับท่ี 2 นางลำดวน  คำถาเครือ  อสม.รพ.สต.ไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสล่ียม เชิญชวนได้ จำนวน 215 คน 
ลำดับท่ี 3 นายสุนดา  คำน้อย อสม.รพ.สต.กลางดง อำเภอทุ่งเสล่ียม เชิญชวนได้ จำนวน 197 คน 
 

 3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน
เมษายน 2565  
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   1.1  การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานท่ี  ครั้งท่ี 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.1.1 องค์การอนามัยโลก  หรือ WHO ได้ยกให้ประเทศไทย เป็นต้นแบบด้านการรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19 Universal Health Preparedness Reviews : UHPR  จากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข 
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อาเซียน ผลักดันให้ประเทศไทย จัดต้ังศูนย์กลางหลักอาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติ
ใหม่  (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases : ACPHEED) ซึ่ งมี ปั จ จัย 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ 
1. การดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ เป็นอย่างดี 
2. การมีระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับประชาชน ท่ีเข็มแข็ง 
3. การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างเต็มท่ี เช่น การจัดต้ัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในทุกจังหวัด 
4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีดี   
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับระบบการดำเนินงานอย่างเหมาะสม 
 1.1.2 การเตรียมประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565  โดย 
เตรียมนำร่อง 31 จังหวัด (พื้นท่ีสีฟ้า และ พื้นท่ีสีเขียว) ให้ผ่อนคลายมาตรการถอด "หน้ากากอนามัย" ท้ังนี้ ยังคง
ต้องสวมหน้ากากอนามัย ในกรณีดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเส่ียง 608 
2. การอยู่ในสถานท่ีปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
3. กิจกรรมท่ีมีคนร่วมกันจำนวนมาก 
 จึงขอให้ทุกอำเภอ เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ให้ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 70 และ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะมอบเกียรติบัตรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีชวนคนฉีดวัคซีนโค
วิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ในทุกกลุ่มวัย เกินร้อยละ 70  
 1.1.3 โรคฝีดาษวานร (monkeypox) ประเทศไทย ยังไม่พบผู้ป่วย ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การติดเช้ือ
จากการสัมผัสกับสารคัดหล่ัง หรือแผลของสัตว์ป่วย  หรือการสัมผัสโดยตรงกับแผล หรือสารคัดหล่ังทางเดินหายใจ
ของผู้ป่วย มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เฝ้าระวัง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 1.2 การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชาประชาชนได้อะไร               
วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 ณ สนามช้างอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กิจ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อมูลวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ โดยมี นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด 
 1.3 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันท่ี 6–8 มิถุนายน 2565 ให้ใช้ 
ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 รายละเอียดการลงพื้นท่ีฯ ดังวาระ 4.5.1 ของกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 1.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับการโอนงบค่าตอบแทนเส่ียงภัยโควิด-19 ไตรมาส 1
ปีงบประมาณ 2565  (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)  จึงขอให้หน่วยงานทุกแห่ง เร่งรัดส่งหลักฐานเบิก-จ่าย ภายใน
วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  
 1.5 การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8-10 
กรกฎาคม 2565  ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย    กำหนดจัดในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน 2565   
 1.6 การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์ การบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 
910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อได้ท่ี 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 
2. จังหวัดสุโขทัย เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเส้ือท่ีทำจากผ้า
ไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด  เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา            
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วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ 
บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร  โดยมอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประสานภาคี
เครือข่าย ในการดำเนินการ ท้ังนี้ ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ท่ีเป็นตัวแทนในการประดิษฐ์
ผีเส้ือส่งใหส้ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  
3. วันท่ี 3 มิถุนายน 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ให้ส่วนราชการ จัดโต๊ะถวายพระพร  
4. จังหวัดสุโขทัย ได้จัดมหกรรมไกล่เกล่ียหนี้สิน  ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565  ณ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขต สุโขทัย 
 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2565           
              กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ทางอีเมล เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ปรับเปล่ียน 
รายงานการประชุม หน้าท่ี 13  วาระ 4.5.2 รายงานผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง 
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดเพิ่มขึ้น : เป้าหมาย ร้อยละ 2 เป็นข้อความ ดังนี้ “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 จากปี 2564 สูงสุด ได้แก่ อำเภอบ้านด่านลานหอย เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.56  สำหรับอำเภอท่ีผล
การดำเนินงานไม่เป็นตามเป้าหมาย 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคีรีมาศ มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 
1.41” เลขานุการได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว วันนี้ จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4 /2565 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565           
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 3-4 คาดว่าจะส่งมอบงวด 3 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด 7-8 คาดว่าจะ
ส่งมอบเดือนมิถุนายน 2565  
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 4 
คาดว่าจะเบิกจ่ายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2565  
4. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคาร คสล.3 ช้ัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย : ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2565 และบริหารสัญญา งวดท่ี 1  
 

ประธาน : ให้โรงพยาบาลศรีนคร โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ,โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เร่งรัด ติดตามผู้รับเหมาให้ดำเนินงานตามงวดงาน งวดเงิน  สำหรับการวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ  
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.  โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายโรงพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565  

 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายสาธารณสุขอำเภอ ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 

 
 

ผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ  ประกอบด้วย BMI  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และวัณโรค  
(ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายใหม่) 
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (N=56) พบว่า BMI ≥ 25 จำนวน 14 ราย และไม่พบโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และวัณโรค  
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=189) พบว่า BMI ≥ 25 จำนวน 55 ราย และไม่พบโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง และวัณโรค  
สำหรับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพแยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ สะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564-พฤษภาคม 2565        
ดังเอกสารการประชุม 
3. รายได้จากการตรวจสุขภาพ เชิงรุกและเชิงรับ โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย (ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565) 
จำนวน 5,044,064 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
ตาราง ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี ผิดปกติ 4 กลุ่มโรคสำคัญ แยกราย CUP (สะสม) 

 
ประธาน : การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี กรณีผลตรวจ พบ ผิดปกติ  ใหเ้ร่งเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : รายงานผลการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน จังหวัดสุโขทัย (HIS Gateway) : ร้อยละของจังหวัดท่ีมีการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน ของเขตสุขภาพท่ี 2 ดังนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 88.89 , จังหวัดสุโขทัย 
ร้อยละ 77.78, จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 27.27, จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 22.22 และจังหวัดตาก ร้อยละ 11.11 
ตามลำดับ 
 

ตาราง ตัวชี้วัด ร้อยละร้อยละของจังหวัดท่ีมกีารใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน จังหวัดสุโขทัย 
เป้าหมาย ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาลในจังหวัดมีการติดต้ัง และการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ HIS Gateway 

 

 ผลการดำเนินงานจังหวัดสุโขทัย ติดต้ัง HIS Gateway ครบ 9 แห่ง ร้อยละ 100  มีการรับ-ส่ง ข้อมูล เป็นปัจจุบัน 
7 แห่ง ร้อยละ 77.77 (ผ่านเกณฑ์)  พบปัญหา/อุปสรรค คือ ระบบ HIS Geteway ยังไม่รองรับ-ส่ง ข้อมูล บนระบบ HOSxP 
v.4 (PostgreSQL)  ท้ังนี้ รอการปรับปรุงพัฒนา HIS Gateway จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวง
สาธารณสุข ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565  
ประธาน : การตรวจราชการ รอบท่ี 2/2565  ให้ผู้นำเสนอ รายงานปัญหา/อุปสรรค ของระบบ HIS Gateway ท่ีไม่
รองรับ การส่ง ข้อมูล บนระบบ HOSxP v.4  ของโรงพยาบาลท่ัวไป 2 แห่ง   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : แจ้งติดตามการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสุโขทัย  ในช่วงวันท่ี 24 
พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ออกนิเทศติดตามผล
การดำเนินงานการขจัดความยากจน ในทุกอำเภอ  ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีเป้าหมายครัวเรือนท่ีมีความยากจน 9,359 
ครัวเรือน  แบ่งออกเป็น 5 มิติ คือ มิติสุขภาพ, มิติการศึกษา, มิติความเป็นอยู่, มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ในด้านมิติสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพหลัก โดย ครัวเรือนท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
จำนวน 1,738 ครัวเรือน ตามตัวชี้วัดของมิติสุขภาพ 4 ข้อ ดังนี้ 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 2500 กรัม    
2. ครัวเรือนกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไม่ปลอดภัย    
3. ครัวเรือนมีการใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นไม่เหมาะสม   
4. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ไม่ออกกำลังกาย (ออกกำลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์วันละ 30 นาที) พบปัญหามิติสุขภาพ ใน
ส่วนของคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ไม่ออกกำลังกายสูงสุดพบ 46.74% รองลงมา คือครัวเรือนมีการกินอาหาร ไม่ถูก
สุขลักษณะและไม่ปลอดภัย 27.14% และครัวเรือนมีการใช้ยาบรรเทาการเจ็บป่วยเบือ้งต้นไม่เหมาะสม 25.23% 
             จากการติดตามร่วมกับนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พบว่า ครัวเรือน
มีการติดตามและช่วยกันแก้ไขในระดับอำเภอดำเนินการไปแล้ว 930 ครัวเรือน  ดำเนินการได้ร้อยละ 53.51         
จึงประสานความร่วมมือแจ้งผู้บริหารของโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ในการติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนร่วมกับนายอำเภออย่างบูรณาการ 
ประธาน :  ให้นำเกณฑ์ท้ังหมด รายงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาข้อมูล 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : ไม่มี 
  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : การบันทึกข้อมูล FTE  ใน 7 สายงานปี 
2560-2564  ขอให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึก  และให้ดำเนินการแล้วเสร็จใน       
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
ประธาน :  ให้บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง ท้ัง 7 สายงาน 
 
   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป :  
  4.2.1 โรงพยาบาลสุโขทัย : 
1. จากผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย พบ ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 11 ราย เป็น
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน 7 ราย และคาดว่าเป็นเจ้าหน้าท่ี จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 4 ราย  
จึงขอให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด ตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2. จากเวทีการประกวด NCD Clinic Plus เขตสุขภาพท่ี 2 เมื่อวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเรือนแพ 
จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์  เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน  มีผลการประกวด แบ่งเป็น 
3 ระดับ ตามขนาดของโรงพยาบาล ดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ ระดับโรงพยาบาลขนาดเล็ก   ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
- รางวัลชนะเลิศ ระดับโรงพยาบาลขนาดกลาง  ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
- รางวัลชนะเลิศ ระดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่   ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
จึงขอใหโ้รงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป 
ประธาน :  1. การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด ตรวจสอบและ
ติดตามเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผิดปกติ ใหเ้ข้าสู่กระบวนการรักษา 
               2. ขอแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับเขตสุขภาพท่ี 2 
และมอบให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เป็นผู้นำเสนอในการประกวดระดับประเทศ 
มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 

  4.2.2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน 
จากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล (เฉพาะในกลุ่มเส่ียง) พบผลตรวจสมรรถภาพการได้
ยินท่ีเข้ากับโรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดัง รายละเอียด ดังนี้ 

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวนเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ) 
ปกติ 48 (40.43) 
โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 27 (28.72) 
ความผิดปกติของการได้ยินชนิดอื่น 29 (30.85) 

- ไม่มีหน่วยงาน ท่ีเข้าเกณฑ์ความเส่ียง กลุ่มเส่ียงในการสัมผัสท่ีความเข้มเฉล่ียสูงกว่า 85 เดซิเบล(เอ) สำหรับ
หน่วยงานท่ีสำรวจ พบความเข้มเสียงสูงสุด ได้แก่ การตัดเผือก แผนกซ่อมบำรุง โรงกล่ัน และกลุ่มงานทันตกรรม 
- หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ี มีความชุกของโรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดังสูงสุด ได้แก่ แผนกซ่อมบำรุง ซักฟอก และ
ยานยนต์ ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์การได้ยินต่อไป  
- เพศชาย มีโอกาสท่ีจะเป็นโรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดัง ในกลุ่มเส่ียง คิดเป็น 3.11 เท่าของเพศหญิง (p-value=0.001) 
ประโยชน์ของการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
- ทราบถึงความชุกของโรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดังในเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 
โดยพบว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยเข้าเกณฑ์โรคโรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดัง ท้ังส้ิน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.72 
- โรงพยาบาลมีการตรวจวัดความเขม้เสียงในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเส่ียงต่อการสัมผัสเสียงดังของบุคลากร ร้อยละ 
100 และบุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลเริ่มมีการตรวจวัดความเข้มเสียงด้วยเครื่องมือมาตรฐานเป็นปีแรก 
- โรงพยาบาลมีการจัดให้มีการประกาศและนำนโยบายอนุรักษ์การได้ยินมาใช้ปฏิบัติครั้งแรก 
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- เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลในแผนกท่ีสัมผัสเสียงดังได้รับการตรวจการได้ยินทางอาชีวอนามัย ร้อยละ 100 และ ได้รับ
การแนะนำ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 
ประธาน : ให้ โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พิจารณาส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีมีปัญหาการได้ยิน เข้ารับการตรวจ
ท่ีโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 100 บาท/คน  ให้โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

              4.3 โรงพยาบาลชุมชน :  
  4.3.1 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย : การ Refer Case ไปโรงพยาบาลท่ัวไป มีหลักเกณฑ์แนวทาง 
การตรวจ RT-PCR ทุกราย หรือไม่   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการ Refer Case เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ ให้ตรวจ RT-PCR หรือ ATK แล้วแต่บริบทพื้นท่ี ท้ังนี้  โรงพยาบาลสุโขทัย กำหนดให้ ต้ังแต่         
วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป การ Refer Case ให้ตรวจ ATK เท่านั้น 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : การ Refer Case โรงพยาบาลชุมชน ไป โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
ให้ตรวจ RT-PCR เฉพาะรายท่ีมีช่ือบ่งช้ี  
มติที่ประชุม : การ Refer Case โรงพยาบาลชุมชน ไป โรงพยาบาลท่ัวไป ให้ตรวจ ATK เท่านั้น  ยกเว้น เฉพาะ 
Case ท่ีมขี้อบ่งช้ีใหต้รวจ RT-PCR โดยไม่เรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลชุมชน หลังวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ให้ตรวจ
เฉพาะ Case ท่ีมีข้อบ่งช้ี 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

              4.4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : ไม่มี 
 

              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
   4.5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ :  
1. งบค่าบริการทางการแพทย์จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564  : ตามงบประมาณท่ีจังหวัดสุโขทัยจัดสรรและ
อนุมัติแล้ว : วงเงิน 49,170,811.99 บาท ดำเนินการ 45,389,915.83 บาท ร้อยละการดำเนินการเบิกจ่าย 93.30 
ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา ร้อยละ 1.34 ทำสัญญาตรวจรับ ร้อยละ 5.36 
ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 70% ปีงบประมาณ 2564 

 
 

ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 20% ปีงบประมาณ 2564 
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ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 10% ปีงบประมาณ 2564 

 
 

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

 
 

ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 20% ปีงบประมาณ 2565 

 
 

ตาราง การดำเนินงาน งบค่าเส่ือม วงเงิน 10% ปีงบประมาณ 2565 

 

 
2. รายงานการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 



 

 
11 

   4.5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข :  
1. กำหนดการตรวจราชการ รอบท่ี 2/2565  

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00.-
16.00 น. 

คณะตรวจราชการเดินทางถึงจังหวัดสุโขทัย 
- คณะตรวจราชการ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหน่วยงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล , 
โรงพยาบาลชุมชน 

เวลา 18.30 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเรือนไทย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
* พักค้างคืน ณ พ้ืนที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00 น. - ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะตรวจราชการ เดินทางถึงห้องประชุม ทีมรับตรวจ ได้แก่  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ และผู้บริหาร เข้าร่วม 
ประชุม 

เวลา 09.00.-
12.00 น. 

รับฟังบรรยายสรุป 
- การดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ รอบที ่1 ปี 2565 
- ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ปี 2565-2566 
- การดำเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพตามประเด็น Agenda – Functional – 
Area ปัญหาอุปสรรคทีท่ำให้การดำเนินงานบรรลุผลได้ยาก 
- ผู้ตรวจราชการและคณะ นำประเด็นข้อค้นพบจากข้อมูลที่รับฟังและข้อมูลที่คณะได้วิเคราะห์ 
แลกเปลี่ยนกับจังหวัด และให้ข้อสังเกต แนะนำ 

เวลา 12.00 .-
12.50 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

เวลา 12.50 น.-
16.00 น. 

การลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
* ทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 2 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้าน
ด่านลานหอย 

 
 

เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ สินวนารีสอร์ท สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
* พักค้างคืน ณ พ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00.-
12.00 น. 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะตรวจราชการ เดินทางถึงห้องประชุม ทีมรับตรวจ ได้แก่  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ และผู้บริหาร เข้าร่วม
ประช ณ ห้องประชุมพงษศ์กัด์ิ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร  
โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทัย 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะตรวจราชการ สรุปผลการตรวจราชการ ตามประเด็น Agenda 
- Functional – Area และตามข้อค้นพบจากการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  
- ผู้ตรวจราชการให้ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ แก่จังหวัดในประเด็นต่างๆ 

เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทัย 
เวลา 13.00 น- 
16.30 น. 

- สรุปผลการตรวจราชการ (ต่อ) 
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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หมายเหตุ  
- รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.20-10.30 น. และเวลา 14.30 น.-14.40 น. 
- กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- การแต่งกาย : ผู้รับนิเทศงานระดับจังหวัดและอำเภอ “เส้ือฟอร์มฟ้าสาธารณสุข” 
2. กำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 2 /2565 

 28 มิถุนายน 2565 คปสอ. ศรสีัชนาลัย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 20 กรกฎาคม 2565 คปสอ. กงไกรลาศ / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 21 กรกฎาคม 2565 คปสอ. คีรีมาศ / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
   3 สิงหาคม 2565 คปสอ. ทุ่งเสลี่ยม / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
   4 สิงหาคม 2565 คปสอ. ศรีนคร / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
   9 สิงหาคม 2565 คปสอ. สวรรคโลก / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 10 สิงหาคม 2565 คปสอ. บ้านด่านลานหอย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 17 สิงหาคม 2565 คปสอ. ศรสีำโรง / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 24 สิงหาคม 2565 คปสอ. เมืองสุโขทัย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 

ประธาน  : การลงพื้นท่ี รพ.สต. ให้สาธารณสุขอำเภอ ส่งรายช่ือ รพ.สต. ท่ียังไม่ได้รับการนิเทศ หรือ เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ปัญหา 
 

   4.5.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : รายงานความก้าวหน้าผลงาน 3 หมอ 
ตาราง รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน 3 หมอรู้จักคุณ จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

 

พบปัญหา จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการให้มี 3 หมอ ครบทุกครัวเรือน แต่หน่วยบริการปฐมภูมิ บันทึกข้อมูลลงในระบบล่าช้า 
ประธาน : ให้สาธารณสุขอำเภอ ท่ีมีการดำเนินงาน 3 หมอ น้อยกว่าร้อยละ 60 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลลงระบบ  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  4.5.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : 
1. รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการนิเทศงาน TB 
ตาราง ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 

ประธาน : ให้โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย/สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย เร่งรัดการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง 
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2565  
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ตาราง ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment 
coverage) จ.สุโขทัย ปี 2565 

 
 

ตาราง  ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ไตรมาส 1/2565 

 
สรุปผลการนิเทศงาน TB  
ข้อช่ืนชม  
- TB Lamp พร้อมเปิดให้บริการเดือน มิถุนายน 2565 
- กลุ่มติดเตียง เก็บเสมหะส่งตรวจ X-PERT ทุกราย 
- ประเมินสภาพผู้ป่วยโดยมีนักโภชนาการร่วมประเมินด้วย 
ข้อค้นพบ 
- จนท.มีความเข้าใจนิยาม 9 กลุ่มเส่ียง คลาดเคล่ือน 
- บันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP โดยบริษัท MOBIE X-RAY ทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย 
- Case Management Team ขาดการประชุมท่ีต่อเนื่อง 
- การติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ ยังไม่ครอบคลุม 
- ผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเสียชีวิต ได้รับการจัดทำ Care Plan ไม่ครบทุกราย 
ข้อเสนอแนะ 
- ช้ีแจงและจัดทำทะเบียน 9 กลุ่มเส่ียง ไตรมาส 4 ปี 2565 เพื่อคัดกรอง ไตรมาส 1  ปี 2566 โดยให้ จนท.บันทึก
ลงโปรแกรม NTIP 
- ไตรมาส แรก ใช้เงินบำรุง รพ. คัดกรอง 7 กลุ่มเส่ียง ไตรมาส สอง ใช้เงินกองทุนตำบล คัดกรอง 2 กลุ่มเส่ียง 
- ดำเนินการตามมาตรการการรักษาดูแลผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดสุโขทัย  
- ประชุม Case Management Team ระดับจังหวัด อำเภอ ทุก 3 เดือน 
- จัดทำแบบประเมินความเส่ียงผู้ป่วยวัณโรคท่ีเส่ียงสูงต่อการเสียชีวิต และทำ Care Plan  ทุกราย 
- สสอ. จัดทำทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ระดับอำเภอ เพื่อกำกับ ติดตาม นิเทศงาน 
- การนำ AI เข้ามาช่วยในการอ่านฟิลม์ X-RAY เพื่อวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว 
ประธาน : การเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค ให้ถอดบทเรียน และการให้ยารักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ต้องประเมินสภาพ
ความพร้อมของร่างกายผู้ป่วย มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสุโขทัย  ศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่าย การใช้ AI อ่านฟิลม์ X-RAY เพื่อการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว แม่นยำ เพื่อนำมา
พิจารณาการใช้งบประมาณจากเงินประกันสังคม หรือแหล่งเงินอื่นๆ 
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2. สรุปผลการประชุมทบทวนการฉีดวัคซีน Covid19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
ข้อช่ืนชม 
- นายอำเภอมอบหมายปลัดอำเภอประจำตำบล ติดตามและรายงานผล 
- จัดทำทะเบียนรายช่ือคนท่ียังไม่ได้รับวัคซีน ให้ อสม. ติดตาม เข้ารับการฉีดวัคซีน 
ข้อค้นพบ 
- ประชาชนไม่ทราบวันนัดฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น                    - มีความเช่ือว่าฉีดวัคซีน 2 เข็ม เพียงพอแล้ว 
- กลัวอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและไม่มีใครรับผิดชอบ   - ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2 ล่าช้า 
- คนในครอบครัวไม่ยอมให้ฉีดวัคซีน                                 - อุปสรรคในการเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน 
ข้อเสนอแนะ 
1. วางแผนการฉีดวัคซีนร่วมกับท้องท่ี ท้องถิ่น 
2. การคืนข้อมูลสู่หน่วยงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  
3. สร้างความเข้าใจ ความสำคัญ ของการฉีดวัคซีน ในทุกช่องทาง 
4. อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน 
5. เน้นย้ำ อสม.เคาะประตูบ้านทุกหลังเรือน ติดตามรายช่ือท่ียังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา 
สถานท่ี ท่ีกำหนด 
6. การจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ 
7. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอ กำหนดผู้รับบริการ ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

สำหรับการดำเนินงานฉีดวัคซีน Covid-19 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะมอบเงินรางวัล ให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ีมีผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน ได้เกินร้อยละ 70  ตัดยอด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับท่ี 58 ฉบับใหม่ 
- ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่ต้องกักตัว)  
- ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ 
ยกเว้น กลุ่มผู้ดูแลสัมผัสใกล้ชิดกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก ให้ งด การอยู่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าวอย่างน้อย 10 วัน และ
ตรวจ ATK ในวันท่ี 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย หรือเมื่อมีอาการป่วย 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม  
ประธาน : การมอบเงินรางวัลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ีมีผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน ได้เกินร้อยละ 70 
ให้ใช้เกณฑ์ ประชากรท่ีได้รับวัคซีนท่ีมีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึน้ไป 
 

3. ผลการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี 
ตาราง การดำเนินงานตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ของจังหวัดสุโขทัย ในกลุ่มประชาชนท่ัวไป 

 

ประธาน : ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ปรับปรุงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับการคัดกรองฯ โรงพยาบาลคีรีมาศ และ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ เพราะไม่ใช่การคัดกรอง แต่เป็นข้อมูลท่ีผู้ป่วย walk in ท่ีมีอาการบ่งช้ี 
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ตาราง สรุปการดำเนินงานตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ของจังหวัดสุโขทัย 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : จากตาราง พบว่ากลุ่มประชาชนท่ัวไป ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง 
พบผล Positive ร้อยละ 3.92 ส่วนกลุ่มผู้ต้องขังหรือผู้ท่ีใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
Positive พบผลร้อยละ 0.57 จึงขอให้ทบทวนการดำเนินงาน เพราะการตรวจต้องใช้งบประมาณทรัพยากร และ
ควรเพิ่มกลุ่มการคัดกรองในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ท่ีสัมผัสผู้ปว่ยใกล้ชิด 
ประธาน : ตาราง ผลการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี พบ Positive จำนวน 142 ราย และได้รับการตรวจ Viral 
load จำนวน 48 ราย   ได้รับยา จำนวน 9 คน  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ติดตามและปรับแก้ไขตารางข้อมูล 
1.ใหเ้พิ่ม แพทย์วินิจฉัยให้ตรวจ Viral load จำนวนกี่ราย เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้ป่วยท่ีต้องตรวจ Viral load ได้รับ
การตรวจร้อยละเท่าไร 
2. ใหเ้พิ่ม แพทย์วินิจฉัยใหร้ับยา จำนวนกี่ราย เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้ป่วยท่ีต้องรับยา ได้รับยาครบถ้วนหรือไม่ ร้อย
ละเท่าไร และมีปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงการรักษาอย่างไร 
   ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ประสานหน่วยงาน ให้มีการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ในการตรวจ
สุขภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
  4.5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ :  
1. การเข้ารับบริการใน NCD Clinic ของ รพ.สต. 
ตาราง NCD Clinic ในรพ.สต. จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ตาราง การรับบริการ และการให้บริการ NCD Clinic ใน รพ.สต. จังหวัดสุโขทัย      

 
รายละเอียดแยกรายอำเภอ ดังเอกสารการประชุม และจะดำเนินการคืนข้อมูลให้พื้นท่ี ต่อไป  
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ประธาน : การให้บริการคลินิก NCD ใน รพ.สต. เป้าหมาย คลินิกเบาหวาน ให้บริการ ไม่เกิน 30 คน/วัน และ
คลินิกความดันโลหิตสูง ให้บริการ ไม่เกิน 50 คน/วัน ให้ปรับจำนวนครั้ง/เดือน ในการให้บริการคลินิกเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
2. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเส่ียงและด้อย
โอกาส จ.สุโขทัย ระหว่างวันท่ี  6-10 มิถุนายน 2565 จังหวัดสุโขทัย  
กลุ่มเป้าหมาย : สตรีกลุ่มเส่ียงและด้อยโอกาส และอสม. อำเภอละ 100 คน 
พื้นท่ีดำเนินการ : วันท่ี 6 มิถุนายน 2565  ณ หอประชุมท่ีว่าการอำเภอกงไกรลาศ (พิธีเปิด)  
 ประธานในพิธี :  ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 วันท่ี 7-8 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมท่ีว่าการอำเภอศรีสำโรง    
     วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก   
   วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมท่ีว่าการอำเภอศรีนคร 
กิจกรรมโครงการ 
- นิทรรศการความรู้โรคมะเร็งเต้านมเคล่ือนท่ี  
- กิจกรรมฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
- ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  ด้วยการตรวจคลำโดยเเพทย์  
- การเอกซเรย์และอัลตราซาวด์ พร้อมวินิจฉัยผลโดยรังสีแพทย์ 
ประธาน  : การแต่งกายในพิธีเปิดวันท่ี 6 มิถุนยายน 2565 ณ อำเภอกงไกรลาศ ให้ใส่ชุดสีกากี 
 
  4.5.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด :  
1. การจัดสรรงบประมาณยาเสพติด งวด 2 
ตาราง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแยกรายโรงพยาบาล ( หมวดบำบดัฯ รหัสกิจกรรม 21002651264200000) 

 
 

ตาราง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแยกรายโรงพยาบาล (หมวดติดตามฯ รหัสกิจกรรม21002658756300000) 

 
 

ประธาน  :  ให้ทุกโรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิก-จ่าย 
2. กำหนดการลงพื้นท่ี โครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นท่ี ปี 2565 
    กำหนดการ นำเสนอผลการดำเนินงาน รอบลงพื้น ท่ี  จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี  20 - 22 มิถุนายน  2565 
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วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE  อสค. อำเภอศรีนคร 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE  ตำบลวังตะคร้อ 
วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 
1. อำเภอ  TO BE NUMBER ONE  ศรีสัชนาลัย 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนเมืองเชลียง 
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนบ้านดอยไก่เข่ีย 
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสุโขทัย 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

ตาราง แผนการสนับสนุน/เย่ียมเสริมพลัง ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 

 
 
ประธาน  :  การลงพื้นท่ี ในแต่ละ Setting ให้เชิญ นายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ ร่วมต้อนรับและติดตามการ
ลงประเมินของคณะกรรมการ ทุก Setting  
 
3. การดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
ตาราง ร้อยละการลงทะเบียนผ่าน platform ก้าวท้าใจ (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565) 
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ตาราง ร้อยละการลงทะเบียนผ่าน platform ก้าวท้าใจ แยกรายอำเภอ ตามประเภทของสมาชิก (ข้อมูล ณ วันท่ี 
25 พฤษภาคม 2565) 

 
ประธาน : ให้ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุกแห่ง เร่งรัด การลงทะเบียนผ่าน platform ก้าวท้าใจ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย เน้นในกลุ่มนักเรียน และกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ท้ังนี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรอำเภอท่ี
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 3 อำเภอแรก  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  4.5.7 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก : ติดตามผลการดำเนินงานกัญชา
ทางการแพทย์ จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานกญัชาทางการแพทย์ จังหวัดสุโขทัย 

 

 
 

ประธาน : ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งดำเนินการใหม้ีการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ ข้อมูลต้องไม่เป็น 0 โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลสวรรคโลก จะต้องเร่งจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ เพราะเป็นสถานท่ีจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทาง
การแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  4.5.8  ประธาน สาขา Service plan สาขาจักษุ/สาขาอุบัติเหตุ 
1. Service plan สาขาจักษุ 
ตาราง ประเด็นการตรวจราชการและสถานการณ์ ปี 2565 : ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัด
ใน 30 วัน ≥85%  

 
ตาราง การดำเนินงาน ปี 2563-2565 

 

ตาราง การผ่าตัด Blinding Cataract ปี 2563-2565 

 
ตาราง สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 (8 เดือน) 
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1. การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 
- รพช./ทีมจักษุคัดกรองเสร็จแล้ว = ศรีสำโรง, คีรีมาศ, กงไกรลาศ 
- ทีมโรงพยาบาลศรีสังวร เหลือคัดกรอง ศรีสัชนาลัย, ทุ่งเสล่ียม, ศรีนคร 
- ทีมโรงพยาบาลสุโขทัย เหลือคัดกรอง อำเภอเมืองและบ้านด่านลานหอย โดยให้พื้นท่ีดำเนินการคัดกรองแล้วส่ง
เข้าพบจักษุแพทย์โรงพยายาบาลสุโขทัย. 
2. การผ่าตัดต้อกระจก (ผ่าตัดท้ังหมด 1,253 ดวงตา) 
- ผ่าตัด BC แล้ว 785 ดวงตา ผ่าตัดใน 30 วัน 591 ดวงตา (75.29%) 
3. ผลการดำเนินงานอื่นๆ 
 3.1 พัฒนาทีมวัดแว่นเด็กนักเรียน ช้ัน ป.1  อบรมโดยโรงพยาบาลวัดไร่ขิง 
- โรงพยาบาลสุโขทัย อบรมรุ่นท่ี 1 วันท่ี 23-27 พ.ค. 65 จำนวน 2 คน 
- โรงพยาบาลศรีสังวรอบรมรุ่นท่ี 2 วันท่ี 13-17 พ.ค. 65 จำนวน 2 คน 
- การตัดแว่น โรงพยาบาลศรีสังวร ท่ีร้านศรีวิไลการแว่น, โรงพยาบาลสุโขทัย ท่ีร้านหอแว่น 
 3.2 การจัดเกบ็ดวงตา อบรมโดยสภากาชาดไทย เขต 2 อบรมออนไลน์วันท่ี 6 มิ.ย. 65  
4. แผนพัฒนาศักยภาพด้านจอตา จักษุแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรฯ ลาศึกษา Retina ท่ี มช. เดือน ก.ค. 65 
จำนวน 1 คน และวางแผน ให้ลาศึกษาปี 2566 จำนวน  1 คน 
ตาราง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2565 

 
 

ประธาน : 1. ผู้ปว่ย Blinding Cataract ต้องได้รบัการผ่าตัดใน 30 วัน ให้ได้ 100 %  
              2. ผู้ป่วยเบาหวาน ต้องได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย ร้อยละ 80  
 

2. Service plan สาขาอุบัติเหตุ 
 2.1 การเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 
แผนภูมิ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาลระดับA, S, 
M1  
(ท้ังท่ี ER และ Admit) < 12% 

 
สาเหตุการเสียชีวิต 
Trauma : Severe HI with Traumatic Shock, Hemothorax  with Respiratory failure 
Non Trauma : Pneumonia, Hemorrhagic  Stroke, MI, Arrhythmia, UGIH with Shock 
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 2.2 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
แผนภูมิ ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ 26.5% 

 

 
แนวทางการแก้ไข 
1. พัฒนาระบบการเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินและระบบ Fast tract นําส่งผู้ป่วยStroke,STEMI. โดยเช่ือมโยง
เครือข่ายโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)    
2. พัฒนา Application ร่วมกับ stroke team เพื่อออกรับผู้ป่วยเข้าข่ายโรคหลอดเลือดสมอง รณรงค์และเผยแพร่
ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน / การใช้บริการสายด่วน 1669  
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม  
ประธาน : 1. การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดสุโขทัย  น้อยมาก ให้ทีม Service plan สาขา
อุบัติเหตุ ,กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินการศึกษาหาสาเหตุ เพื่อหากลยุทธ์ในการแก้ไข เช่น สาเหตุจาก
ประชาชนไม่รับรู้การใหบ้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  แก้ไขโดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุก ผ่านส่ือต่างๆ และ
สร้าง Health literacy  
         2. การประเมิน ER คุณภาพ ให้ประเมิน โรงพยาบาลชุมชน ร่วมด้วย 
 

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.สุรัชนา ชูศร ี เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
2. นายมณีกร พูลทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
3. นายวีรพงษ์ ภูมิประพัทธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
4. นายทรงเดช เทียมทอง เภสัชกรชำนาญการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
5 น.ส.สุภาพร ปาสาจะ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
6 นายณัฐณรงค์ กาญจนอุดมการ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
7 นายภูษิต วงศ์ชูเครือ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
8 น.ส.ธัญลักษณ์ ยศธสาร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
9 น.ส.ชนน์ิชนก ลาภธนชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
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10 น.ส.ณัฐธิดา เฉลิมวัฒนไตร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
11 น.ส.ปัญจรัตน์ เสรีทวีพัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
12 น.ส.ธวัลรัตน์ ละเอียด นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
13 น.ส.ปริณดา ฟูอนันต์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
14 นายชุมพล นุชผ่อง ผอ.รพ.คีรีมาศ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
15 น.ส.จันทร์จิรา พะโพ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
16 นายชวรินทร์ ฟักรักษา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
17 นายฉลองภูมิ พุฒิสกุลวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
18 น.ส.ปวีณา ใจทิม นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
19 น.ส.พัทธ์วริน ไกรวิบูลสิทธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
20 น.ส.อัจฉรา สิงห์ลอ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
21 น.ส.ศิริพร อนุรักษ์แดนไทย ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
22 นายเยือน แย้มขำ เภสัชกรชำนาญการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
23 น.ส.จารุวรรณ บุญปลอด เภสัชกรชำนาญการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
24 น.ส.มัลลิกา ชำนาญเสือ เภสัชกรชำนาญการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
25 นายนพปฎล  โรจน์วัฒนสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
26 นายกุลชาติ   เกิดเจริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
27 นายเกตุ   ชูพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
28 น.ส.อภิรดี   เนียมสกุล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
29 นางสาววริศรา นนทธิ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
30 นางณุชนาถ ยอดเกตุ เภสัชกรชำนาญการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
31 นายบวรทัต นาคปฐม นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
32 น.ส.ปิยธิดา ภุมรา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
33. นายวัฒนชัย ภูวประภาชาติ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
34. น.ส.ปิยวรรณ คำบุศย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
35. น.ส.พิมพ์ชนก เขียวเมือง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
36. น.ส.ภัทราพร กฤตรนต์รัศมี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
37. น.ส.กาญจนา เรืองชาญ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
38. น.ส.ปวีนุช กุลาเลิศ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
39. น.ส.ปัณฑ์ชนิต ยงเกียรติกานต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
40. น.ส.รติมา เศวตรัตนเสถียร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
41. น.ส.มุทิตา เจิมศิร ิ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
42. นายศิรสิทธ์ิ แสงอบ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
43. นายศิวกร ทองพรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
44. น.ส.พุธิตา เล็กพุฒิกานต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
45. นายภูสิทธ์ิ พัฒน์ระวี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
46. นายสุทธิรักษ์ สุทธรินทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
47. นายกรณัฐ ทิพย์ทะเบียนการ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
48. นายศุภโชค เชาว์เจริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65บรรจุใหม่ 
49. นายทศพร พยัคฆ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
50. น.ส.ภัทรไพลิน จังพัฒนานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
51. น.ส.เพชรสินี นนท์วรรณวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
52. นายสานิต ทองเรือง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
53. น.ส.นภสร สวัสด์ิโสภานนท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
54. นายณัฐวัตร พูลสวัสด์ิกิติกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
55. นายธนากร ไกรกิจราษฎร ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
56. นายพิสิฐ ศรีเดช นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
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57. น.ส.อัจฉริยา มิ่งกลิ่น นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
58. น.ส.ศุภศิริ ตันติยุทธ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
59 นายกันต์ธร รากคำ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
60 น.ส.สิริภัทร   นาคอ้าย นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
61. นายธนพนธ์ อินทรประพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
62. นายชนุดม ไทยานุสรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
63. นายธนวัฒน์    บัวเกตุ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
64. นายจักเรศ ยอดเกตุ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
66. น.ส.พิริยา นุชขำ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
67. น.ส.ปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 
68. นายกฤษณะ แก้วมูล ผอ.รพ.กงไกรลาศ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
69. น.ส.นันทิชา ตักเตือน เภสัชกร รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
70. นายธนกฤต จันทร์วิรัช นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คีรีมาศ ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
71. นายเกรียงไกร สิริพัลลภ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
72. น.ส.รักช์ชนม์ มณีเลิศ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนคร ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
73. น.ส.ณัชชา สิทธิบุญ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
74. น.ส.ฑิฆัมพร บุตรเสงี่ยม นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
75. น.ส.ภวิตรา ทรงศักด์ิเกษร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
76. น.ส.ภัทราวดี เดือนเพ็ญ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
77. น.ส.ชฎาวัลย์ รุจิสิริหิรัญกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
78. นายพงษ์ศิริ บัวนุ่ม นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
79. น.ส.วรินทร์รัตน์ เกษศิลป์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
80. น.ส.ปริษา ศิริอาภากุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
81. นายเตชินท์ สุวรรณโชติ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
82. น.ส.มนัชญา นาคอ่อง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

บรรจุใหม ่
83. นายภูมิภัทร รัตนะชีวะกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
84. น.ส.ป่านทอ วิทยาจันทร์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

บรรจุใหม ่
85. น.ส.ณัฐชา จำแลงนคร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

บรรจุใหม ่
86. น.ส.ภูริชญา พรมชาติ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สวรรคโลก ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 65 

ปี 1 ข้ึน ปี 2 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติ 
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2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. น.ส.ธวัลพร ณ ลำปาง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สวรรคโลก ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
2. น.ส.กมลชนก เผ่าประพัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
3. นายพัชรพล เจียประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ 
 

3. สัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีกำลังจะหมดอายุ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  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 
1 น.ส.พรรณปพร สำล ี เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
2 นายกิตติพงษ์ เทียนประทีป นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.กงไกรลาศ รพ.กงไกรลาศ 
3 น.ส.วณิชยา อิ่มหนำ เภสัชกร รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
4 นายกฤษณะ สายทอง นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บ้านด่านลานหอย รพ.บ้านด่านลานหอย 
5 นางปรัชญา ตันติพลาผล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
6 น.ส.วารี จุลเกตุ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
7 น.ส.บุษบาวรรณ สว่างทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
8 น.ส.ธนวดี สร้อยสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
9 น.ส.ณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
10 น.ส.ชิดชญา สิงคนิภา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
11 น.ส.กรชนก นคราวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
12 นายธีรเศรษฐ์ บัณฑุชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย 
13 นายโปรดปราน ปิ่นศักด์ิ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสชันาลัย รพ.ศรีสชันาลัย 
14 นายชัยพร อมรมุณีพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสชันาลัย รพ.ศรีสชันาลัย 
15 นายธีรเดช วินัย เภสัชกร รพ.ศรีสชันาลัย รพ.ศรีสชันาลัย 
16 น.ส.ศรีแพร อุปมัย นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
17 นายณัฐวุฒิ อยู่เบิก นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
18 นางณัฐพร เนียมหุ่น ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
19 น.ส.ฐาปนี หอมหวาน เภสัชกรชำนาญการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
20 นางกรชนก กรมชาร ี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
21 น.ส.สุคนธา เก้ือหนุน นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
22 นายสุรพงศ์ กันธะวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 
23 นายปฐมพงศ์ ชูวิทย์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย 




