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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 6/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 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. นายเธียรชัย กิจสนาโยธิน แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 
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 สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย  
15. นางศศิพร  บัวหงษ์  รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง  
16. นายรัชกร  คำถาเครือ  สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก  
17. นายภาสกร  สดใส แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย                                  
18. นายสรวุฒิ  เอี่ยมนุ้ย     สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ  
19. นายเชาวลิต  เล่ือนลอย     รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
20. นายบุญสืบ  เปรมศรี รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
21. นายเตชทัต หอมบุปผา รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย  
22. นายนิสิต  ยิ้มนรินทร์ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสล่ียม 
23. นายจำนง  นันทะกมล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย 
24. นายสมโภชน์  รื่นรส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 
25. นางอำพร ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

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

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นายมงคล ลือชูวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรุ้งอุษา นาคคงคำ นายแพทย์ชำนาญการ 
4. นางมาลีรัตน์  อ่ำทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
7. นายทำนุ ร้อยกรอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
8. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
9. นายวิจิตร  โภคากร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวสุธาสินี  ทรัพย์สังข์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวรุ่งนภา  บุตรช้าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นายอัศวิน  ล้ิมฤกษ์ลำรึก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13. นางสาวกนกพร พัดผล  พยาบาลวิชาชิพปฎิบัติการ 
14. นายมหาชาติ  โสภณนิธินาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นางสาวจิตรา มูลทิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
16. นางธารินี  สุรเชาว์ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. นายจำลอง   ทองทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18. นางทิพย์กมล  ทองทุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
20. นางสายพิณ  ศิรินวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นางภัคศินีพิชญ์ กุลทัตพงษ์  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
22. นางสาวศุภหทัย  โตเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
23. นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
24. นายกมลชัย ชีเปรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
25. นางสาววัชนี  ลำทรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
26. นางสาวอนวัชชา  อินทรสอาด เจ้าหน้าท่ีธุรการชำนาญงาน  
27. นายกฤษฎา จอมประเสริฐ เภสัชกรปฎิบัติการ 
  
เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
วาระก่อนการประชุม   
 1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายแพทย์
ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง ตำแหน่งนายแพทย์เช่ียวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
 

 2. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายอัศวิน  ล้ิมฤกษ์ลำรึก 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
“คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” 
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 3. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข : มอบประกาศนียบัตร ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (RDU) : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย           
ได้ดำเนินการจัดประชุมและประกวดผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพและ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 256๕ ณ ห้องประชุมพระมงคล
พัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) ดังนี้ 
1. อำเภอท่ีได้รับคัดเลือกเป็นพื้นท่ีต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ได้แก่ อำเภอศรีนคร 
2. ประเภทโรงพยาบาล  
 - โรงพยาบาลท่ีรับรางวัลชนะเลิศในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
 - โรงพยาบาลท่ีรับรางวัลรองชนะเลิศ อัน ดับท่ี ๑ ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ได้แก่ 
โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
 - โรงพยาบาลท่ีรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ได้แก่ 
โรงพยาบาลสวรรคโลก 
   - โรงพยาบาลท่ีมีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ได้แก่ โรงพยาบาลสุโขทัย,โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, โรงพยาบาลคีรีมาศ และโรงพยาบาลศรีนคร 
3. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีรับรางวัลชนะเลิศในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีมีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านปรักรัก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย,  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
นวมินทราชินี เมืองเก่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตล่ิงชัน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนซุง,  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 
 

 4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : มอบโล่เกียรติคุณ ผลงานเชิงนวัตกรรม
โครงการสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565 : ตามท่ีศูนย์อนามัยท่ี ๒ พิษณุโลก ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน 
ดําเนินการค้นหา และคัดเลือกผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน ประกอบด้วย โครงงานด้านส่งเสริม
สุขภาพ และโครงงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ อันจะส่งผลให้เด็กวัยเรียนมี
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ นั้น ในการนี้ ศูนย์อนามัยท่ี ๒ พิษณุโลก ขอแจ้งผลการคัดเลือกผลงานเชิงนวัตกรรม
โครงงานสุขภาพ นักเรียน ประจําปี ๒๕๖๕ จังหวัดสุโขทัย ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้  
รางวัลระดับจังหวัดสุโขทัย ได้โล่เกียรติคุณชนะเลิศ 2 รางวัล ดังนี้ 
1. โล่เกียรติคุณชนะเลิศ โครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร         
ช่ือผลงาน โครงการ อ้วน ผอม จอมซ่า ท้าโควิด 
2. โครงงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม โรงเรียนหนองแหน ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร ช่ือผลงาน โครงการ โรงเรียน
หนูไร้ขยะ ด้วยกิจกรรม 9 ส. 
รางวัลระดับเขตสุขภาพท่ี 2 ได้โล่เกียรติคุณชนะเลิศ 1 รางวัล ดังนี้ 
1. โครงงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม โรงเรียนหนองแหน ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร ช่ือผลงาน โครงการ โรงเรียน
หนูไร้ขยะ ด้วยกิจกรรม 9 ส.  
 

 5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 เดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดราชการ รวม 15 วัน  สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร       
ท่ีขอรับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษฯ กรณี มีการลา จะส่งผลให้ไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษฯ เนื่องจาก
มีระยะเวลาการปฎิบัติงาน ไม่ครบ 15 วัน  
 1.2 การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 18/2565 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 
2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีสาระสำคัญ  ดังนี้  
1. ให้เปิดสถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ
สถานท่ีอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎหมายฯ          
และคําแนะนําของทางราชการ  
2. มาตรการจัดกิจกรรมในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล จํานวนมากให้สามารถทําได้
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจํานวนรวมกันมากกว่า 2,000 คน ให้ 
ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ทราบ  
3. การสวมหน้ากากอนามัย ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเส่ียงท่ีเมื่อติดเช้ือโควิด-19      
จะมีอาการรุนแรง หรือความเส่ียงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ท่ีมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจควรสวมหน้ากากอนามัย 
4. การจัดกิจกรรม หรือการคัดกรองโรคในหน่วยงานต่างๆ ไม่ต้องผ่านกระบวนการ ตรวจสอบ คัดกรองโรค ให้ 
ตรวจ ATK เฉพาะรายท่ีมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  ไม่บังคับให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ   
5. แนวทางการ Admit ในโรงพยาบาล จะไม่มีการตรวจ RT-PCR ทุกกรณี รวมท้ัง ทันตกรรม การผ่าตัด สำหรับ 
การ Refer Case จากโรงพยาบาลชุมชน ไป โรงพยาบาลท่ัวไป ใหส่้งตรวจ ATK และยกเลิกการส่งตรวจCovid -19 
ในผู้ต้องขัง และผู้ต้องหา รายใหม่   
6. ให้รายงานสถานการณ์โควิด-19 (One page) เป็นรายสัปดาห์ และใช้ข้อมูลผู้ติดเช้ือสะสม ต้ังแต่วัน ท่ี               
1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  
7. ให้เร่งดำเนินการให้บริการวัคซีน เข็ม 3 กับประชาชนให้ได้ร้อยละ 60 
 1.3 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 ณ หอง
ประชุมเบนทูล อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
   1.3.1 ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพท่ี 2 ท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่  จำนวน 2 ราย 
1. นายแพทย์ชิโนรส  ล้ีสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้ารับตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 2  
2. นายแพทย์อิ๊ดยังวัน ยงย่วน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข้ารับตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
 1.3.2 การจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 8 - 10 
กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ขอเชิญผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 2 
เข้าร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันท่ี    
8 กรกฎาคม 2565  
  1.3.3 การคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข, ผู้ท่ีติดสารเสพติด และผู้ป่วย HIV 
ในเขตสุขภาพท่ี 2 ใหส้ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  สนับสนุนชุดตรวจ Anti HCV ให้ทุกจังหวัด  โดยกลุ่ม
งานควบคุมโรคติดต่อ เร่งกระจายชุดตรวจ ไปโรงพยาบาลทุกแห่ง กรณีผลตรวจเป็น positive ให้เข้าสู่กระบวนการ
รักษาโดยเร็ว  ส่วนประชาชนท่ัวไปท่ีไม่มีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาไวรัสตับอักเสบซี ให้โรงพยาบาลสุโขทัย      
และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พิจารณาหาแนวทางการรับยา   
 1.4 การตรวจราชการกรณีปกติ  รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันท่ี 6 – 8 มิถุนายน 2565   
การนำเสนอผลดำเนินงานภาพรวมจังหวัด มีผลงานเด่นหลายด้านท่ีสามารถเป็น Best Practice ให้กับจังหวัดใน
เขตสุขภาพท่ี 2  โดยมีข้อส่ังการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
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1. วัณโรค : ให้เร่งคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง บางพื้นท่ีมีการคัดกรองล่าช้า ควรต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 สำหรับ
อัตราการรักษาสำเร็จ เป็นปัญหาท่ีต้องพิจารณา ขอให้ทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนให้ยา /
ขนาดของยา /การเพิ่มน้ำหนักของผู้ป่วยก่อนให้ยา เพราะพบปัญหาการเสียชีวิตสูง มอบรองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดูแล กำกับ การรักษาในโรงพยาบาล 
2. ไวรัสตับอักเสบซี :  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  เร่งดำเนินการคัดกรองกลุ่มเส่ียง และกระจายชุดตรวจไปท่ี
โรงพยาบาลทุกแห่ง 
3.เด็กจมน้ำ : พบปัญหาอัตราการเสียชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เท่ากับ 4.4 (4คน) ใหห้ามาตรการแนวป้องกันระยะ
กลาง และระยะยาว เช่น การสอนเด็กว่ายน้ำ การฝึกเด็กลอยตัวในน้ำ  การแจ้งเตือนสถานท่ีอันตราย เป็นต้น 
4. การดำเนินงาน Health literacy ใน NCD  ให้เร่งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ในกลุ่ม ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  โดยการให้บริการในคลินิก ต้องมีเวลาในการให้คำแนะนำ  ข้อปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ข้อบ่งช้ี
สัญญาณเตือน Stroke  การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
 1.5 การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2565   
ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
1. เร่งรัดการเบิก-จ่าย งบประมาณ และการดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2. ขอบคุณ หน่วยงานทุกแห่งในการสนันสนุน สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 
3. การสมัครนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ขอให้หน่วยงาน/องค์กรในจังหวัด สมัครนิตยสาร TO BE NUMBER 
ONE ค่าสมัคร : 300 บาทต่อปี  
4. การแบ่งเขตพื้นท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ โดยจังหวัดสุโขทัย จะได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์          
เพิ่ม จำนวน 1 คน รวมเป็น 4 คน 
5. วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 จังหวัดได้จัดกิจกรรมบรรพชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10  
6. ผลการคัดเลือก ช่ือทุเรียน จังหวัดสุโขทัย คือ ทุเรียนหมอนพระร่วง มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ ประชาสัมพันธ์ สร้างคุณค่า เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
  1.6  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตัติยราชนารี  วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและพสกนิกรจังหวัด
สุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย  โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น
ประธานในพิธี  การแต่งกาย : ชุดปกติขาว 
 
วาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2565 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2565           
              กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ทางอีเมล เมือ่วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
วันนี้ จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5 /2565 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565           
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 3.1 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : เบิกจ่ายงวด 3  ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และคาดว่าจะส่งมอบงวด 4 ใน
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด 7 และ 8 และ
แก้ไขสัญญา คาดว่าจะตรวจรับ วันท่ี 29 มิถุนายน 2565  และส่งเบิกต้นเดือนกรกฎาคม 2565  



 

 
6 

3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 4-5 
คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดท่ี 4 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
4. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคาร คสล.3 ช้ัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งวดท่ี 1 และ
ดำเนินการ เจาะสำรวจดินเสร็จแล้ว  
 

ประธาน : ให้โรงพยาบาลศรีนคร และโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เร่งรัด ติดตาม  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายโรงพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2565  

 
 สำหรับการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายสาธารณสุขอำเภอ ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 พบว่า
ตรวจสุขภาพ ครบร้อยละ 100  
 และผลการตรวจสุขภาพ ผิดปกติ (รายใหม่) แยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ  (ประจำเดือนมิถุนายน)  
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับการวินิจฉัย 4 กลุ่มโรครายใหม ่เข้าระบบการรักษา 100% 
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=808) พบว่า BMI ≥ 25 จำนวน 265 ราย ,ความดันโลหิตสูง จำนวน 4 
ราย และไม่พบวัณโรค  
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
ตาราง ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี ผิดปกติ 4 กลุ่มโรคสำคัญ แยกราย CUP (สะสม) 

 
 

ประธาน  : Service Plan ตรวจสุขภาพ จังหวัดสุโขทัยมีผลการดำเนินงานท่ีดี ในเขตสุขภาพท่ี 2 โดยมีจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565   
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วาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : ขอเน้นย้ำ กรณีมีผู้ป่วย ATK 
Positive Admit ท่ีโรงพยาบาล ไม่ต้องตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยัน /การส่งตรวจ RT-PCR เฉพาะกรณีผู้ป่วยโควิด-19 
ท่ีมีอาการในกลุ่มสีแดง 
 

 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : ไม่มี 
 

  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : ไม่มี 
 

  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : ไม่มี 
 

   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป :  
  4.2.1 โรงพยาบาลสุโขทัย : การประชุมวิชาการสัญจร เขตสุขภาพท่ี 1 ,2,3 โครงการวิกฤต
โรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัวไทย ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ในวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการด้านการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และการบริหารการจัดการข้อมูลโดยใช้โดยใช้ โปรแกรม Thai ACS 
Registry Version 2.0 update แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย ACS 
 

    4.2.2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) 
ตาราง ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (ตามระเบียบ ฉ.5) 

 
 

ตาราง เปรียบเทียบค่าตอบแทนโรงพยาบาลท่ัวไป ในเขตสุขภาพท่ี 2 (5 แหง) 

 
 จึงขอพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) เนื่องจากมี เหตุผลความจําเป็น  ดังนี้            
1.) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  2.) สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  3.) แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร และสร้าง
แรงจูงใจ 
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ประธาน : การปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) ต้องใช้เกณฑ์ในการพิจารณาหลายมิติ เช่น อัตราการ
ครองเตียง และภาระงาน  ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่เท่ากัน , จำนวนตำแหน่ง สายงานในการปรับเพิ่ม ,หน่วยงาน
ในการปรับเพิ่ม (โรงพยาบาลท่ัวไป, โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ซึ่งกรณีมีการปรับ
เพิ่มแล้ว ไม่สามารถลดลงได้ ต้องควรคำนึงถึงการใช้งบประมาณในอนาคตร่วมด้วย ท้ังนี้ ให้จัดต้ัง คณะทำงาน
พิจารณาหารือ การปรับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป 2 แห่ง, 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสล่ียม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ,สาธารณสุข
อำเภอเมืองสุโขทัย และสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง  มอบ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นเลขานุการ และ
เมื่อได้มติท่ีประชุม ให้นำแจ้งในวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

              4.3 โรงพยาบาลชุมชน : ไม่มี 
 

              4.4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ :  
               4.4.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย : ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เขตสุขภาพท่ี 2 
ได้ประกาศผลการประเมินคัดเลือกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น เขตสุขภาพท่ี 2 : ตามท่ีชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย เขตสุขภาพท่ี 2 ได้ดําเนินการประเมินคัดเลือกฯ โดยการนําเสนอผลการดําเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 ณ.โรงแรมฟรายเดย์ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลการประเมินคัดเลือก  
ดังนี้ 
1. รางวัลสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น เขตสุขภาพท่ี 2  จังหวัดสุโขทัย : รางวัลรองชนะเลิศ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
2. รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่น พื้นท่ีปกติ เขตสุขภาพท่ี 2 : รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 
3. รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่น พื้นท่ีพิเศษ เขตสุขภาพท่ี 2 : รางวัลรองชนะเลิศ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านลุเต่า จังหวัดสุโขทัย 
ประธาน :  มอบ โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม กลุ่มงานพัฒนาคุรภาพและรูปแบบบริการ ให้การสนับสนุนพื้นท่ี 
 

              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
 4.5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  :  
  4.5.1.1 กรอบการจัดทำคำของบลงทุน ปี 2567  
แผนผัง กรอบวงเงินงบลงทุน ประจำปี 2567 จังหวัดสุโขทัย 

 

แผนผัง หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอคำของบลงทุน จ.สุโขทัย ประจำปี 2567 
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ประธาน : ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตรวจสอบข้อมูลแผนคำของบประมาณงบลงทุน ปี 2567  
และส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 กรณีไม่ส่งผลการทบทวน ให้ใช้แผนคำขอ
งบประมาณงบลงทุนเดิม  และจะกำหนดการประชุมพิจารณาจัดลำดับงบลงทุน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 
ต่อไป  สำหรับแฟลตพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่ีให้บุคลากรโรงพยาบาลสุโขทัย พักอาศัย 
ปัจจุบันมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และมีความเส่ียงสูงของตึกถล่ม จึงขอความร่วมมือ โรงพยาบาลสุโขทัย ดำเนินการ
ย้ายบุคลากรออก โดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรโรงพยาบาล มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป นำเข้าวาระ
ติดตาม ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนกรกฎาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.5.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ :  
  4.5.2.1 สรุปผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 : การประเมินและ
รับรองคุณภาพ รพ.สต.รพ.สต.ติดดาว รอบท่ี 2 จำนวน 11 แห่ง ระหว่างวันท่ี 26 – 27 พฤษภาคม 2565 และวันท่ี   
1 มิถุนายน 2565 
ตาราง ผลการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.รพ.สต.ติดดาว รอบท่ี 2  

 
ข้อค้นพบ 
1. ทีมพี่เล้ียงระดับอำเภอไม่เข้มแข็ง ควรวางแผนการพัฒนา 
2. ขาดความรักความสามัคคีในองค์กร ไม่ส่ือสารกัน 
3. ควรวางแผนระบบและการวางแผนทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
 - การประเมินภายใน IQC เดือนละ 1 ครั้ง Het / DTX 
 - การประเมินภายนอก EQA ปีละ 1 ครั้ง  HET / DTX / ALBUBIN -SUGER 
4. ระบบงาน IT จนท.ทุกคน ควรมีความรู้การจัดเก็บข้อมูล และสามารถสำรองข้อมูลได้ ( ไม่ว่าแก่หรือหนุ่มหรือ
ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงาน IT ) 
 

ประธาน : ให้ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง วางแผนการพัฒนาทีมพี่เล้ียงระดับอำเภอ ให้เข้มแข็ง และจัดการแก้ไข
ปัญหาความสามัคคีในองค์กร สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ท่ีมีผลคะแนนต่ำสุด มอบ รอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ด้านส่งเสริมพัฒนา กลุ่มงานพัฒนาคุรภพและรูปแบบบริการ   สาธารณสุข
อำเภอเมืองสุโขทัย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุโขทัย ติดตามผลการดำเนินงานให้มีคะแนนเพิ่มมากขึ้น 
ท้ังนี้ นายแพทย์สาธาณณสุขจังหวัดสุโขทัย จะลงเย่ียมพื้นท่ี ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.5.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้ันนำของประเทศไทย (7 Excellence model) 
ตาราง เกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้ันนำของประเทศไทย (7 Excellence model)  

 
หมายเหตุ 
1. อัพเดทเอกสารการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวให้เป็นปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2565) 
2. เกณฑ์การประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพช้ันนำของประเทศไทย (7 Excellence model) 
- ไม่ผ่านเกณฑ์รายองค์ประกอบ หมายถึง   คะแนนแต่ละองค์ประกอบ <80 คะแนน 
- ผ่านเกณฑ์รายองค์ประกอบ หมายถึง   คะแนนแต่ละองค์ประกอบ ≥80 คะแนน 
 

ตาราง กำหนดการประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้ันนำของประเทศไทย             
(7 Excellence model) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 4.5.2.3 โครงการ In-House Training 
ตาราง สรุปผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ In-House Training ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.สต.รุ่น ท่ี 3         
และ หวัหน้าหน่วยงาน ใน รพ. รุ่น 1) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  
  4.5.3.1 รายงานความก้าวหน้า COVID – 19 : ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการ
เร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  ฉบับท่ี 60 ดังนี้  
 
มาตรการด้านสถานท่ีเส่ียง 
1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืม เปิดให้บริการจำหน่ายและบริโภคสุรา หรือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
2. สถานบริการสถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง  ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดบริการได้ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
3. สถานท่ีอื่น ๆ ท่ีมีการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรม ให้เจ้าของและผู้จัดการ สถานท่ี จัดให้มีมาตรการการป้องกันโรคท่ี
ทางราชการกำหนด 
ท้ังนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด 
มาตรการเข้า-ออก สถานท่ี /สถานท่ีจัดงาน 
ยกเลิก การต้ังเครื่องวัดอุณหภูม ิและเจ้าหน้าท่ีประจำจุดคัดกรอง 
กำหนดช่องทางเข้า-ออก : จุดล้างมือ /Alcohol gel และการสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีหรือไม่มีก็ได้ 
 

ตาราง ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม3)  ของ รพ.สต. จังหวัดสุโขทัย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  4.5.3.2  รายงานความก้าวหน้า TB 
ตาราง ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 
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ตาราง ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment 
coverage) จ.สุโขทัย ปี 2565 

 
ตาราง ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ไตรมาส 1/2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  4.5.3.3 ผลการสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ไตรมาส 3 
แผนภูม ิผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 ( ค่า HI, CI บ้าน ) 
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แผนภูม ิผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 (ค่า CI วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ) 

 
 

แผนภูม ิจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกแยกรายอำเภอ 

 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ คืนข้อมูล การสุ่มประเมินฯ ให้พื้นท่ี โดยฉพาะพื้นท่ีท่ีมีค่า HI , CI  สูง ให้
เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และใหเ้ครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสล่ียม ถอดบทเรียนการดำเนินงาน เป็น Best Practice 
ให้กับเครือข่ายสุขภาพอำเภออื่นๆ  ท้ังนี้ พื้นท่ีในหน่วยงาน ไม่ควรตรวจพบลูกน้ำยุงลาย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 4.5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ :  
  4.5.4.1 การบริหารจัดการหนี้  
แผนผัง การจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ 

 
 

แผนผัง Timeline การจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ 

 
แบบฟอร์ม สำหรับหน่วยบริการจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ ดังเอกสารการประชุม 
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ประธาน : ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งรัดทำแผนบริหารจัดการหนี้  ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันท่ี  5 
กรกฎาคม 2565  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบแผนบริหาร
จัดการหนี้    กรณีโรงพยาบาลท่ีมี Cash Ratio  มากกว่า 2  ให้เร่งจัดทำแผนพัฒนา EMS   และแผนเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.5.4.2 การจัดสรรเงินค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ12  ไตรมาส 4 งวดท่ี 3 
ตาราง เงินค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ12 ไตรมาส 4 งวดท่ี 1- 3      

 
 

ประธาน : มอบ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป พบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2565 และให้หน่วยบริการ ส่งหลักฐานการเบิก-จ่าย แล้วเสร็จภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต ละยาเสพติด  : การสมัครนิตยสาร TO BE 
NUMBER ONE : ด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอให้หน่วยงาน/องค์กรในจังหวัด สมัครนิตยสาร TO BE 
NUMBER ONE จำนวน 300 ราย หรือ 1,200 เล่ม/ปี จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการ สมัครนิตยสาร TO BE 
NUMBER ONE รายปีได้ท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ค่าสมัคร : 300 บาทต่อปี ส่ง 4 ครั้ง ครั้งละ 1 เล่ม   
 
วาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
             5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ  
1. การขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. น.ส.ณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
2. น.ส.ภัทฐิชา ภิญโญสวัสดิสกุล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
3. น.ส.บุษบาวรรณ สว่างทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
4. น.ส.ประพิมพร จิตพินิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
5. น.ส.วริศา เปลี่ยนประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
6. นายนรุตม์ชัย พัฒนะดำรงชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
7. นายนาวิน ศักดาเดช นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
8. นางปรัชญา ตันติพลาผล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
9. น.ส.ธนวดี สร้อยสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
10. น.ส.กรชนก นคราวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
11. น.ส.สุจิตติ โชคไชยกุล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
12. นางณัฐพร เนียมหุ่น ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
13. น.ส.ศรีแพร อุปมัย นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
14. นายณัฐวุฒิ อยู่เบิก นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
15. นายเมธัส พรมสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
16. นางกรชนก กรมชาร ี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
17. นายพลธัช ดุลยคุปต์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
18. นายสมบูรณ์ บุญเอ่ียม นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
19. น.ส.กัญญกมล กุลกิติเกษ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
20. นายณัฐวุฒิ กิตตินานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
21. น.ส.อารยา ปรานวโรดม นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
22. น.ส.ดวงพร เมฆาสิงหรักษ ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
23. นายสิทธิโชค กวีวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
24. น.ส.วริศรา เจริญย่ิงไพศาล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
25. น.ส.ธีรตา วนาภิรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
26. น.ส.ฐาปนี หอมหวาน เภสัชกรชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
27. น.ส.พรรณปพร สำล ี เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
28. นายกฤษณะ สายทอง นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
29. นายกิตติพงษ์ เทียนประทีป นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
30. น.ส.สุพรชนก จูมทอง นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สวรรคโลก ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
31. น.ส.ธนัชชา มีฤทธ์ิ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สวรรคโลก ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
32. น.ส.ธัญลดา สุทธารักษ์ เภสัชกร รพ.ศรีสชันาลัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
33. น.ส.อภิพร ฉันท์ใด เภสัชกร รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 65 
 

ประธาน  : อนุมัติ  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริการวิชาการ) ตรวจสอบกรณีแพทย์
เฉพาะทาง ท่ีรายงานตัวในวันท่ี 1 กรฎาคม 2565 ให้เบิกค่าตอบแทนพิเศษ ถ้ารายงานตัวหลังวันท่ี 1 กรกฎาคม  
2565 ไม่อนุมัติให้เบิกค่าตอบแทน ในเดือน กรกฎาคม 2565 
 
2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นางสาวปริศรี ศิลปศร ทันตแพทย์ชำนาญการ

พิเศษ 
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
2. นางสาวมนัชญา นาคอ่อง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
3. น.ส.วชิราภรณ์ วงษส์วัสด์ิ เภสัชกรชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ 
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วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ :  
 6.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : สืบเนื่อง จากการประชุมโต๊ะข่าว จังหวัด
สุโขทัย เดือนมิถุนายน 2565 ท่ีผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าท่ีปกครองอำเภอแห่งหนึ่ง ให้ข้อมูล เรื่อง มีการสุ่มตรวจสาร
เสพติด ข้าราชการในบางพื้นท่ี พบผลเป็นบวก ในฐานะท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีเป็นหน่วยบำบัด รักษา 
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จึงควรมีแนวทางการดำเนินการ หน่วยงานในสังกัด  
ประธาน : มอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการ สุ่มตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1. กรณี พบว่าผลตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าท่ี Positive ให้ดำเนินการตรวจยืนยัน ต่อไป 
2. สำหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีผลการตรวจยืนยัน พบว่าเกิดจากการเสพสารเสพติดจริง ให้สอบถามสาเหตุรายบุคคล 
(ยอมรับหรือไม่)   
 - กรณี ยอมรับ ดำเนินการส่งต่อเข้ากระบวนการ บำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 - กรณี ปฎิเสธ ดำเนินการยกเลิกการจ้างงาน  
 
ปิดประชุม : เวลา 14.30 น. 
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