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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 7/2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย                      ประธาน 
2. นายกฤษณะ แก้วมูล รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5. นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6. นายมาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 
7. นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
8. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
9. นายสุทนต์  ท่ังศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
10. นายบริรักษ์ ลัภนะกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
11. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
12.นายชุมพล  นุชผ่อง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
13. นายพงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
14. นายวิชาญ  มีเครือรอด 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. 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. นายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
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. นางณัฐธิกา  พฤกษิกานนท์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข           
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 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเธียรชัย  กิจสนาโยธิน นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
3. นายมงคล ลือชูวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
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. นายจารึก นวลคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นางสาวจิตรา มูลทิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นางธารินี  สุรเชาว์ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13. นางสาวศุภหทัย  โตเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14. นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นายจำลอง  ทองทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
16. นายสมพร   พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. นางสาววรากร อัครเมธาทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข 
18. นางสาวนุลดา  หาญกล้า นักวิชาการสาธารณสุข 
19. นางทิพย์กมล ทองทุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
20. นายฤทธิชัย  หวาดบก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
21. นางสาวสุมาลี  แก้วเนย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
22. นางวาสนา  เวือนประโคน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
23. นางสาวสุภาภรณ์ วงธิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24. นายพัชรพล ศาลิคุปต ผู้ช่วยเจาหน้าท่ีอนามัย 
25. นางสาวฤดีดาว  พรพฤฒิพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
26. นายจิตอนุวัต พุ่มม่วง  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
27. นายอภิรุจน์ รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
28. นางสาวเจนนิษา  เท่ียงตรง นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นางสาวอชิรญาณ์  นัยเนตร นักวิชาการสาธารณสุข  
30. นายยศกร แย้มขำ  นักวิชาการสาธารณสุข  
31. นางสายใจ ทับทิม  อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน  
32. นางกรรณิการ์ โตนดทอง อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน 
  
เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
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วาระก่อนการประชุม   
 1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายแพทย์มงคล            
ลือชูวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ  ต้ังแต่
วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
 
 2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ดังนี้  
- ประเภทตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติดีเด่นระดับจังหวัด  
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย หมู่บ้านบ้านท่าต้นธงพัฒนา หมู่ท่ี 11 ตำบลไทยชนะศึก  
   อำเภอทุ่งเสล่ียม 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา หมู่บ้านบ้านสามพวง หมู่ท่ี 3 ตำบลสามพวง      
   อำเภอคีรีมาศ 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา หมู่บ้านบ้านคลองตาเป้า หมู่ท่ี 3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง 
- ประเภทการประเมินยกระดับองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น
ระดับจังหวัด 

1 ระดับทองคำ (Gold) ชมรม อสม. อำเภอศรีนคร 
2 ระดับทองคำ (Gold) ชมรม อสม. อำเภอกงไกรลาศ 
3 ระดับทองคำ (Gold) ชมรม อสม. อำเภอทุ่งเสล่ียม 
4 ระดับเงิน (Silver) ชมรม อสม. อำเภอศรีสัชนาลัย 
5 ระดับทองแดง (Copper) ชมรม อสม. อำเภอศรีสำโรง 
6 ระดับทองแดง (Copper) ชมรม อสม. อำเภอบ้านด่านลานหอย 

 

- องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่นระดับจังหวัด  
1 ชนะเลิศ ชมรม อสม. อำเภอคีรีมาศ 
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชมรม อสม. อำเภอสวรรคโลก 
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชมรม อสม. อำเภอเมืองสุโขทัย 

 
 3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด :  มอบ ประกาศนียบัตร กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 
4  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคล่ือนกิจกรรมก้าวท้าใจ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทาง
กายท่ีเพียงพอ เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ต้ังแต่ก้าวท้าใจ Season 1 – 4  การขับเคล่ือนการลงทะเบียน
ก้าวท้าใจ Season 4  ระหว่างเดือนกันยายน-มิถุนายน 2565 มีอำเภอท่ีทำผลงานดีเยี่ยม 3 อันดับแรก ดังนี้  
1. อำเภอทุ่งเสล่ียม 
2. อำเภอกงไกรลาศ 
3. อำเภอสวรรคโลก  
 
 4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : มอบ เกียรติบัตร รพ.สต. ฉีดวัคซีน โควิด-19  ได้ครอบคลุม 70 % ขึ้นไป : 
ตามท่ี จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการรณรงค์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีการให้บริการฉีดวัคซีนท้ังในหน่วยบริการสาธารณสุข 
และให้บริการเชิงรุกในชุมชน นั้น ในการนี้ขอเรียนเชิญ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติมอบ
เกียรติบัตร แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ท่ีมีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีป้องกันโรคติด
เ ช้ื อ ไ ว รั ส โ ค โร น า  2019 (COVID-19) เข็ ม ก ร ะ ตุ้ น  ( เข็ ม  3) ใน ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ช น อ า ยุ  18 ปี ขึ้ น ไ ป 
ตามท่ีอยู่จริง มากกว่าร้อยละ 70 ข้อมูล MOPH-IC ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 
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1. รพ.สต.วังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก ร้อยละ 79.51 
2. รพ.สต.คลองตาล อำเภอศรีสำโรง ร้อยละ 75.34 
3. รพ.สต.บ้านลุเต่า อำเภอศรีสำโรง ร้อยละ 74.94 
4. รพ.สต.บ้านปรักรัก อำเภอกงไกรลาศ ร้อยละ 71.75 
5. รพ.สต.วังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง ร้อยละ 70.69 
 
 5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน
กรกฎาคม 2565 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   1.1 การปรับเปล่ียนผู้บริหาร และการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย เนื่องจาก นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จะ
ย้ายไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ในเดือนสิงหาคม 2565  จึงได้แต่งต้ังและมอบหมายภารกิจให้
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพิ่มเติม ดังนี้ 
1. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวช
กรรมปอ้งกัน)  ต้ังแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 
2. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  มอบหมายให้ดูแล กำกับกลุ่ม
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
3. นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร)  มอบหมายให้ดูแล กำกับกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
4. นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) มอบหมายให้ดูแล กำกับกลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 
 มอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคำส่ังฯ  
  1.2 การปรับย้ายตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการ ดังนี้ 
ตำแหน่งผู้บริหารเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
1. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
2. นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
3. นางสาวอัมพวัน พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
การแต่งต้ังตำแหน่งผู้บริหาร  ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
1. นายมงคล ลือชูวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
การแต่งต้ัง โยกย้าย ตำแหน่งผู้บริหาร ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 
1. นายสุทนต์  ท่ังศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก  
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย 
3. นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน
ลานหอย 
4. นายวิชาญ มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(ด้านบริหาร) 
5. นายสรวุฒิ  เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย 
6. นายบุญสืบ  เปรมศรี สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ 
7. นางสายพิณ  ศิรินวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
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8. นางวราภรณ์ จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ                                                   
 มอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดทำคำส่ังฯ และดำเนินการประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในช่วง 1 -15 สิงหาคม 2565 และมอบ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
 1.3 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมแสงจันทร์ ช้ัน 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.3.1 การประกวด NCD Clinic Plus เขตสุขภาพท่ี 2 แบ่งประเภทการประกวด เป็น 3 ระดับ 
(ระดับโรงพยาบาลขนาดเล็ก, กลาง และใหญ่) จึงขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย ท่ีได้รับรางวัล ดังนี้  
- โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ          ระดับโรงพยาบาลขนาดเล็ก    
- โรงพยาบาลสุโขทัย ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่    
 1.3.2 Service Plan ศัลยกรรมประสาทและสมอง : พบปัญหา จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก ไม่มี
ประสาทศัลยแพทย์ การส่งต่อระหว่างพื้นท่ี ล่าช้า ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 จึงให้ โรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย และโรงพยาบาลชุมชนโซนเหนือ จังหวัดสุโขทัย Refer Case ไปโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อลดภาระงานของ
โรงพยาบาลพุทธชินราช และมอบหมายให้ประธาน Service Plan ศัลยกรรมประสาทและสมอง จัดระบบเวรนอกเวลา 
 1.3.3 COVID-19 : ปัญหาการเข้าถึงยา Favipiravir ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในการรักษาและ
การเข้าถึงยา จึงควรจัดระบบบริการให้ดี และให้ใช้ยา Molnupiravir ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป  การปรับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อรองรับการเป็นโรค
ประจำถิ่น มีผลต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
สำหรับการบริการโรคโควิด-19 และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 และเร่งรัดการเบิกจ่ายการเรียก
เก็บค่าใช้จ่าย หรือการขอแก้ไข/อุทธรณ์ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ท้ังนี้ให้มีการตรวจสอบการ
เบิก-จ่าย งบค่าตอบแทน และงบค่าเส่ียงภัย ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 1.3.4 สถานการณ์โรคฝีดาษวานร : ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก มีผ่ืน และตุ่มนูน
แดง ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง  และมีผ่ืนขึ้นตามอวัยวะในร่างกาย สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายแรก 
เป็นเพศชาย สัญชาติไนจีเรีย อายุ 27 ปี  จึงขอให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่าง
เคร่งครัด หลีกเล่ียงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ท่ีมีอาการสงสัยโรคฝีดาษวานร เช่น ตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองท่ีผิวหนังตามตัว 
และไม่ใช้ส่ิงของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  
  1.3.5 การประชุมสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 2   ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ระหว่าง
วันท่ี 31 ส.ค - 2 ก.ย 65  

1.3.6 โครงการมหกรรมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing เขตสุขภาพท่ี 2                
ระหว่างวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยให้ Service Plan แต่ละสาขาส่งผลงานให้
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 สาขาละ 1 ผลงาน  มอบประธาน CSO  จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ วางแผนจัดมหกรรมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing จังหวัดสุโขทัย ใน
ปีงบประมาณ 2566   
     1.3.7 การคัดเลือกหน่วยบริการ เพื่อเข้าร่วมประกวด EMS (Environment modernize Smart 
Service) ระดับเขตสุขภาพท่ี 2 มอบ กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการลงพื้นท่ีประเมิน 
และคัดเลือกพื้นท่ี ท่ีมีคะแนนสูงสุด ส่งเป็นตัวแทนจังหวัดสุโขทัย 
 1.4 วันท่ี 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. : นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวสาธารณสุขและ
คณะ ลงเย่ียมพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย ช้ัน 4 อาคาร
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าว
ต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดสุโขทัย  มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
จัดทำสไลด์นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดสุโขทัย  และวิดิทัศน์แนะนำจังหวัดสุโขทัย  และ มอบโรงพยาบาล
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สุโขทัย  นำเสนอแผนการพัฒนาโรงพยาบาลสุโขทัย เน้นแผนการจัดต้ัง Ward ผู้ป่วยจิตเวช ไม่เกิน 7 นาที  ท้ังนี้ 
ขอเชิญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน
ใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วม ต้อนรับ ปลัดกระทรวงและคณะ เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลสุโขทัย  
 1.5 การประกวดการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ต้ังแต่วันท่ี  29 -31 กรกฎาคม 
2565 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ขอให้อำเภอท่ีเข้าร่วมประกวดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มท่ี  
     1.6 การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
- วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย และ เวลา 17.30 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
- วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคาร
วรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีกิจกรรมการรับบริจาค
โลหิต ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เมืองเก่า  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี  ท้ังนี้ ให้สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เมืองเก่า วางแผนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในปีงบประมาณ 2566 และเวลา 
17.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
    1.7 การจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2556 - 8 พฤศจิกายน 
2565  จำนวน 11 วัน 
    1.8 แผนการบริหารจัดการหนี้สินของโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดและเขตสุขภาพท่ี 2 จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว   
 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2565           
              กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ทางอีเมล เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม วันนี้ จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6 /2565 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2565           
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 4-6 เนื่องจาก เป็นขั้นตอนการทำงานตามงวด
งานงวดเงินท่ีเช่ือมโยงกันและคาดว่าเบิกจ่ายงวด 4 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
2. อาคารพั กพยาบาล 24 ห้ อง  12 ครอบครัว  โรงพยาบาลสวรรคโลก  : ส้ิน สุดการบริหารสัญ ญ า  
เบิกจ่าย ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 4-8 เนื่องจาก
เป็น ขั้นตอนการทำงานตามงวดงานงวดเงินท่ีเช่ือมโยงกัน และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวด 4 ในเดือนกรกฎาคม 2565 
4. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคาร คสล.3 ช้ัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญาตามงวดงาน
งวดเงิน งวดท่ี 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน วันท่ี 17 สิงหาคม 2565 
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ประธาน : ให้โรงพยาบาลศรีนคร และโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เร่งรัด ติดตาม กรณีไม่สามารถดำเนินการได้
ทันภายใน 30 กันยายน 2565  จะต้องใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลเบิก-จ่าย ในงวดงานท่ีเหลือ  สำหรับรายการงบ
ลงทุนด้านส่ิงก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 ให้หน่วยบริการท่ีได้รับงบประมาณ จัดเตรียมแผนดำเนินการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายโรงพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565  

 
 สำหรับการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายสาธารณสุขอำเภอ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 พบว่า
ตรวจสุขภาพ ครบร้อยละ 100  
 และผลการตรวจสุขภาพ ผิดปกติ (รายใหม่) แยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ  (ประจำเดือนกรกฎาคม)  
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับการวินิจฉัย 4 กลุ่มโรครายใหม่ เข้าระบบการรักษา 100% 
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=468) พบว่า BMI ≥ 25 จำนวน 158 ราย ,ความดันโลหิตสูง 3 ราย, 
เบาหวาน และวัณโรค จำนวน 1 ราย   รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : ไม่มี 
 

 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : ไม่มี 
 

  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : การต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน
คัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี
งบประมาณ 2565 จังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 ตัวแทนจังหวัดสุโขทัย คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  อำเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ท้ังนี้ ขอขอบพระคุณนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย ท่ีสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน  
 

  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : ไม่มี 
 

   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป :  
  4.2.1 โรงพยาบาลสุโขทัย :  
1. ประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินโครงการ Empowerment DM team and health care volunteers เขต
สุขภาพท่ี 2 ในวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น.ผ่านระบบ Zoom Online ณ ห้องประชุม
โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย 
กำหนดการ 2 วัน ดังนี้ 
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วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
- เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโดย : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 2 
- เวลา 09.00 – 16.00 น. lecture 
- เวลา 16.00 – 17.00 น. Work Shop 4 กลุ่ม (สามารถเลือกได้ 1 กลุ่ม) (จำนวน 40 – 60 คน) 
Work Shop 1.Communication and empowerment 
Work Shop 2. Nutrition therapy 
Work Shop 3. Exercise 
Work Shop 4. การเบิกจ่าย 
*** มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล (CNEU) โควต้า วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 สำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ สหวิชาชีพในเขตสุขภาพท่ี 2 จำนวน 150 คน / โควตาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 70 คน 
วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 สำหรับ อสม. และ Case manager  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น จำนวน 100 คน 
- ทีมพยาบาลผู้ดูแล อสม.เครือข่าย จำนวน 10 คน (9 อำเภอ อำเภอละ 1 คน) อำเภอละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 110 คน 
รายละเอียด 
- เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ช่ัง น้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว วัดความดัน ตรวจน้ำตาล 
- เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโดย : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 
- เวลา 09.30 – 10.45 น. Lecture 
- เวลา 10.45 – 12.00 น. เสวนา (consulting) การประเมินความเส่ียงพร้อมคำแนะนำ อสม. 
*** มีค่าเดินทางสำหรับ อสม. จำนวน 250 บาท ต่อคน *** 
2. การรับ Refer ผู้ป่วย Severe จากโรงพยาบาลชุมชน  และนำส่งโดยรถ Ambulance ขอความร่วมมือให้
โรงพยาบาลชุมชน ตรวจ ATK ผู้ป่วยก่อนนำส่ง เพื่อป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเจ้าหน้าท่ี ท้ังนี้ รพ.สุโขทัย มี
ศัลยแพทย ์กลับมาปฏิบัติราชการ  2 คน   
ประธาน : มอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ แจ้งเวียนโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมประชุม 
เป้าหมายจังหวัด 70 คน และประสานหน่วยงานผู้จัด กรณีผู้ตรวจราชการติดภารกิจ  มอบหมายผู้แทนหรือไม่ 
สำหรับการประชุม ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 ให้คัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม 
อำเภอเมืองสุโขทัย 20 คน และอำเภออื่นๆอำเภอละ15 คน  ในปี 2565 จังหวัดสุโขทัย มีแพทย์ประจำบ้านกลับมา
ปฏิบติัราชการ 13 คน จึงคาดว่าจำนวนผู้ป่วยท่ีส่งต่อนอกจังหวัดจะลดลง  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
    4.2.2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย :  
1. การเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 
17.00 น. – 19.00 น. จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ศัลยกรรม, ออร์โธปิดิกส์, สูติกรรม และศัลยกรรมประสาท เป็นสาขา
หลัก และสาขารอง คือ จักษุ และหู คอ จมูก (ENT) 
2. จักษุแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 ท่าน มีปัญหาด้านสุขภาพ และกำหนดลาป่วยในช่วงระยะหนึ่ง  จึงทำ
ให้ขาดบุคลากร ท้ังนี้ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลสุโขทัย ในการส่ง Refer ผู้ป่วย
จักษุ และผู้ป่วย Blinding Catarac เพื่อขอคำปรึกษาจักษุแพทย์ ของโรงพยาบาลสุโขทัย  
ประธาน : ผู้ป่วย Blinding Catarac เป้าหมายต้องได้รับการผ่าตัดภายใน 15- 30 วัน จึงขอให้โรงพยาบาลสุโขทัย 
รับผู้ป่วยจักษุ ท่ี Refer จากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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              4.3 โรงพยาบาลชุมชน :  
   4.3.1 โรงพยาบาลสวรรคโลก : โครงการผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลสวรรโลก โดยมีพิธีเปิด
วันท่ี 13 กันยายน 2565 ขอเรียนเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี  
ประธาน : มอบ เลขานุการลงนัดพิธีเปิด วันท่ี 13 กันยายน 2565 
 

              4.4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : ไม่มี 
 

              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
 4.5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  :  
1. แนวทางป้องกันโรคฝีดาษวานร Monkeypox ปฏิบัติสุขบัญญัติให้เป็นสุขนิสัย สุขภาพกายใจ แข็งแรง ดังนี ้
- หลีกเล่ียงสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหล่ัง หรือ ตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเช้ือ หรือ สัตว์ป่าและผู้ติดเช้ือ 
- หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์/ส่ิงของสาธารณะ 
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด หลีกเล่ียงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ หรือ อาหารสุกๆ ดิบๆ 
- มสีำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ไม่นำสัตว์ป่ามาเล้ียง หรือ นำเข้าสัตว์จากต่างประเทศ โดยไม่มีการคัดกรองโรค  
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค :  
ตาราง ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  (Treatment 
coverage) จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 
ตาราง ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 
ตาราง อัตราป่วยตายของผู้ป่วยวัณโรค ( Death rate )  จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 
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ตาราง ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) ไตรมาส 1/2565 

 
  จากข้อส่ังการผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 : การตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง
สาธารณสุข  รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 6-8 มิถุนายน 2565 
ปัญหาวัณโรค : ปัญหา Success rate พบผู้สูงอายุเสียชีวิตสูง 69.2% และมีน้ำหนักตัวน้อย (BMI น้อยกว่า 18.5) 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค  
วัตถุประสงค์ : เพื่อ ลดป่วย ลดตาย 
แนวทางการเตรียมผู้ป่วยเร่ิมกระบวนการรักษาและระหว่างการรักษา 
1. การคัดกรอง CXR กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร้อยละ 100 และติดตามคัดกรองตรวจหาวัณโรค ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี   
2. ก่อนเริ่มให้ยารักษาผู้ป่วย แพทย์พิจารณาความพร้อมของผู้ป่วย เมื่อวินิจฉัยเป็นวัณโรค ก่อนเริ่มทำการรักษา
และให้ยาเพิ่มแนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อนเริ่มรับประทานยารักษาวัณโรค โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
    - ผู้สูงอายุมีโรคร่วม 
    - ผู้ป่วย BMI น้อยกว่า 18.5 
    - ผู้ป่วย TB รายใหม่ +malnutrition/AKI/CKD/HIV/DM/Hepatitis  
    - ผู้ป่วยท่ีไม่มีใครดูแลช่วยเหลือตัวเองได้น้อย       
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
1. นักโภชนาการร่วมประเมินความพร้อมของผู้ป่วยวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคสูงอายุและ BMI <18.5 ทุกราย  โดยจัด   
    อาหารให้ผู้ป่วยวัณโรคเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และบำรุงร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์  
2. เภสัชกรทำการคำนวณปริมาณยารักษาวัณโรค โดยคิดตามน้ำหนักจริงของผู้ป่วยทุกครั้ง เมื่อมาพบแพทย์ตามนัด       
3. การตรวจ NAT2 ในผู้ป่วยวัณโรค โดยเน้น ผู้สูงอายุและ BMI น้อยกว่า 18.5 ทุกราย 
ระหว่างการรักษาผู้ป่วย  (การปรับยาของแพทย์ ติดตามเยี่ยมบ้าน DOT) 
1. แพทย์ปรับลดขนาดการใช้ยารักษาผู้ป่วยวัณโรคตามน้ำหนักตัว และกรณีท่ีมีอาการไม่พึงประสงค์ side Effect 
ของยาในผู้ป่วย  
2. กำหนด DOT Observer หรือ VOT Observer (กรณีผู้ป่วย ญาติ มีความพร้อม)  เป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โดย 
DOT Observer หรือ VOT Observer เข้มข้นจนครบ 2 สัปดาห์ เน้นคุณภาพการติดตามการรับประทานยาของ
ผู้ป่วยวัณโรค รวมถึงติดตามสังเกตลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วย 
3. ระดับอำเภอ ต้องมีรายงานรายสัปดาห์ ติดตามอาการผู้ป่วย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง และจะติดตามโดยทีมนิเทศงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4 . ระ ดั บ อ ำ เภ อ มี ก า รป ระ ชุ ม  Case management team แ ละ  Dead case Conference อ ย่ า งน้ อ ย 
ปีงบประมาณ ละ 2 ครั้ง และสรุปรายงานการประชุมของคณะทำงาน แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ประธาน : ให้เร่งรัดการคัดกรอง TB ใน 9 กลุ่มเส่ียง เป้าหมายให้แล้วเสร็จ ภายใน ไตรมาส 1/2566 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3. การดำเนินงานโรคตับอักเสบซี :  
ตาราง ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ของจังหวัดสุโขทัย 

 
 

ประธาน : ให้ทุกอำเภอ เร่งรัดการคัดกรอง มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทบทวนข้อมูลการตรวจคัดกรอง ใน
กลุ่มประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องนับจำนวนผู้ป่วยท่ีเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลและแพทย์สงสัยส่งตรวจ สำหรับ
กลุ่ม PWID ให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เป้าหมายต้องคัดกรองให้ได้ร้อยละ 100 ในกลุ่ม PWID และกลุ่ม 
HIV ปีงบประมาณ 2566  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
4. รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ตาราง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแยกรายอำเภอ 

 
ประธาน : มอบ สาธารณสุขอำเภอ เร่งติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือกออก  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ : การติดตามการดำเนินงานงบค่าเส่ือม 
ตาราง สรุปการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 ตามงบประมาณท่ีจัดสรรและอนุมัติแล้ว 

 
ตาราง รายการงบค่าเส่ือม 2564 ท่ียังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบ 70% ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 
ตาราง รายการงบค่าเส่ือม 2564 ท่ียังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบ 70% ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

ประธาน : ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเร็ว  
 

ตาราง สรุปการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565 ตามงบประมาณท่ีจัดสรรและอนุมัติแล้ว 

 
ตาราง ผลการดำเนินงาน งบค่าเส่ือมวงเงิน 70% ปีงบประมาณ 2565 
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ตาราง ผลการดำเนินงาน งบค่าเส่ือมวงเงิน 20% ปีงบประมาณ 2565 

 
ตาราง ผลการดำเนินงาน งบค่าเส่ือมวงเงิน 10% ปีงบประมาณ 2565 

 
(ร่าง) กรอบระยะเวลาดำเนินงานงบค่าเส่ือม ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย 
- งบ 70 % คปสอ.ดำเนินการจัดทำแผนงบค่าเส่ือม ปี 2566 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2565 
- งบ 20 % รพ.สต.ดำเนินการเสนอรายการแผนค่าเส่ือม ปี 2566 ผ่านสาธารณสุขอำเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2565 เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พิจารณา 
- งบ 10 % โรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการเสนอรายการแผนค่าเส่ือม ปี 2566 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 
2565 เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พิจารณา 
ประธาน : ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งบันทึกการเบิก-จ่ายงบค่าเส่ือมปี 2565 ลงในระบบ มอบ กลุ่ม
งานประกันสุขภาพติดตาม การเปล่ียนแปลงรายการ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก  
สำหรับการทำแผนงบค่าเส่ือม ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย ส่วน 70 % มอบให้ คปสอ.บริหารจัดการ  , ส่วน 20 % 
จังหวัด ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำแผนและนำเสนอ ท้ังนี้ ให้
พิจารณาตรวจสอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีได้รับการอนุมัติถ่ายโอน ในปี 2566  และส่วน 10 % ของ 
เขตสุขภาพ ใหโ้รงพยาบาลชุมชน  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : โครงการแสงนำใจไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 
ครั้งท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สโลแกน “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ในวันท่ี 21-30 ตุลาคม 2565  โดยมี 3 กิจกรรม  
1. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
2. การออกกำลังกาย : สะสมแคลอรี่ ใน App 
3. จัดนิทรรศการ /ส่ือใหค้วามรู้โรคหลอดเลือดสมอง 
จังหวัดสุโขทัย จะจัดกิจกรรมในวันท่ี 30 ตุลาคม 2565 (มหกรรมวิ่ง เดิน ปั่น) 
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สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
- เดิน ระยะทาง 3.5 กม. 
- วิ่ง ระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. 
- ปั่น ระยะทาง 25 กม 
การรับสมัคร ได้ 2 ช่องทาง 
1. รูปแบบออนไลน์ ผ่านTHAIRUN (https://race.thai.run/) ผู้สมัครกรอกเอง 
2. รูปแบบออนไซท์ จุดให้บริการ ท่ี สสจ.สุโขทัย รับสมัครต้ังแต่ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 -30 สิงหาคม 2565  
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 
ประธาน : ให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ชมรมนักวิ่ง นกัปั่นจักรายาน และประชาชน ใน
แต่ละอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประสานและเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 
 
           4.5.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : กำหนดการนิเทศงาน รอบ 2 /2565 

 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.5.5 ประธาน Service plan สาขาตรวจสุขภาพ : Service plan สาขาตรวจสุขภาพ           
มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
- การดำเนินงานขับเคล่ือน Service plan การตรวจสุขภาพ ตาม Time line 
- เย่ียมเสริมพลัง เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกตรวจสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย 
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขแต่ละหน่วยบริการ และการเข้าถึงระบบ 
การดูแลรักษา 
1. ผลการดำเนินงานการตรวจสุขภาพประชาชน จังหวัดสุโขทัย 
เป้าหมาย 
- ทุกหน่วยบริการมีมาตรฐานระบบการบริการตรวจสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
- การติดตามโรคสำคัญท่ีตรวจคัดกรองพบ 4 โรคสำคัญ คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค และBMI สูง และ 
การดำเนินการต่อเนื่องหลังจากตรวจพบผู้ป่วย  
การดำเนินงาน 
- ทุกหน่วยบริการในจังหวัดสุโขทัย มีผลการประเมินตามเกณฑ์ การจัดระบบบริการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100 
- มีบริการนอกสถานท่ี 
- มีบริการเสริมพิเศษ จากการให้บริการตามปกติ 
- ประชาสัมพันธ์ ชักชวน การเข้าร่วมตรวจสุขภาพตามหน่วยงานต่างๆ  
- มีระบบติดตามกลุ่มท่ีมีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติมาตรวจ 

https://race.thai.run/
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ผลการดำเนินงาน ประชาชน จำนวน 8,955 คน 
- HT     จำนวน 16 คน   (ร้อยละ 0.18) 
- DM     จำนวน 28 คน   (ร้อยละ 0.31) 
- TB        จำนวน 1 คน     (ร้อยละ 0.01) 
- BMI ≥ 25  จำนวน 1,544 คน   (ร้อยละ 17.24) 
โอกาสในการพัฒนา : จัดบริการสุขภาพ (เชิงรุก) ท่ีทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ, สร้างความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง และสร้างรายได้กับหน่วยบริการ    
2. ผลการดำเนินงานการตรวจสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทยั 
เป้าหมาย : การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วย BMTEC  (คู่มือการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 2564) 
การดำเนินงาน  
- ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงระบบบริการตรวจสุขภาพ 
- สร้าง HL ความสำคัญของการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 
- เชิงรุก เน้นเป้าหมาย กลุ่มข้าราชการบำนาญ 
- แบบคัดกรองผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย 
ผลการดำเนินงาน : ผู้สูงอายุ จำนวน  299 คน 
3. การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในจังหวัดสุโขทัย 
จัดกลุ่มผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มปกติ (ผลการตรวจเลือดปกติ, BMI ปกติ) 
2. กลุ่มเส่ียง (ผลการตรวจเลือดผิดปกติ/ BMI อยู่ระหว่าง 23 – 24.99 หรืออยู่ระหว่างรอการวินิจฉยั/ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ตามแผนการรักษาของแพทย์ 
ประธาน : ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุโขทัย ขับเคล่ือนงาน Service plan สาขาตรวจสุขภาพ เป็นผลงานเด่น
ระดับเขตสุขภาพท่ี 2  จึงใหด้ำเนินงานต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2566 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย : โรงพยาบาสุโขทัยมีโปรแกรม ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี  ในการให้บริการตรวจ
สุขภาพประจำปี หากพบผู้มีปัญหาสุขภาพฟัน ได้ดำเนินการให้การรักษา เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ทำให้มีรายได้เพิ่ม
จากการตรวจสุขภาพ 
 
  4.5.6 ประธาน Service plan สาขากัญชาทางการแพทย์ : Service plan สาขากัญชาทางการแพทย์ 
ตัวชีว้ัดปีงบประมาณ 2565 ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
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ตาราง ผลการดำเนินงาน Service plan สาขากัญชาทางการแพทย์ 

 
ตาราง ผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care)ท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์(ร้อยละ 5) 

 
 

แผนภูมิ ผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 5) 

 
ตาราง รายงานจำนวนการเกิดพิษจากการใช้กัญชาท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้ทางการแพทย์ จังหวัดสุโขทัย 

 



 

 
17 

จากหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่ี สท 0033.003.7/ว/2125  ลงวันท่ี 19/07/2565 (แจ้งเวียน 
รพ.และ สสอ.ทุกแห่ง) มีประเด็นสรุปดังนี้   
- ให้ส่วนราชการ ควบคุม มิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานท่ีราชการ  
- ให้ส่วนราชการ ควบคุม มิให้มีการจำหน่ายอาหาร เครื่องด่ืม ท่ีมีการผสมกัญชา กัญชง และห้ามนำอาหาร
เครื่องด่ืมดังกล่าวเข้ามาในหน่วยงานราชการ  
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงประชาชน เกี่ยวกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดยห้ามใช้กัญชาในผู้ท่ีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงต้ังครรภ์และให้นมบุตร การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ควร
ปรึกษาแพทย์ แพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการสาธารณสุข  ห้ามสูบหรือก่อให้เกิดควันรำคาญในท่ีสาธารณะ (มี
ความผิดตาม พรบ.สาธารณสุข ปี 2535) 
- การปลูกไม่ต้องขออนุญาต แต่ขอความร่วมมือจดแจ้งผ่านแอพพลิเคช่ัน “ปลูกกัญ” 
-หากมีการใช้ประกอบอาหารปรุงสุกในควรเรือน หรือจำหน่าย สามารถกระทำได้ แต่ควรปฏิบัติตามประกาศกรม
อนามัยในการนำกัญชามาประกอบอาหาร 
- หากมีการจำหน่ายหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยา อาหารเครื่องด่ืมบรรจุปิด ต้องขออนุญาตดำเนินการตามพรบ.นั้น  ๆ
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงประชาชน 
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในหน่วยบริการ เพื่อการเข้าถึงบริการ และเป็นทางเลือกในการรักษาของผู้ป่วย  
- เนื่องจาก โรงพยาบาลสวรรคโลก ได้เตรียมความพร้อมในการส่ังน้ำมันสกัดกัญชา เพื่อให้บริการในคลินิคกัญชา
ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการกัญชาเขตสุขภาพท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2565 และมีการยกเลิกการ
จัดประชุมแล้วนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่ีสนใจ ขอรับการสนับสนุนได้ท่ี โรงพยาบาลสวรรคโลก โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

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. นายภวัต ทองสนิท เภสัชกรชำนาญการ สสจ.สท. ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 

2. น.ส.วารี จุลเกตุ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 

3. นายนรุตม์ชัย พัฒนะดำรงชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 

4. นายนาวิน ศักดาเดช นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
5. นายวรมิฎฐ์ ซื่อสัจจพงษ ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
6. น.ส.ธมล บัวสถิตย์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
7. น.ส.สุรัชนา ทองแถม นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
8. น.ส.กันต์กนก อัตถวิบูลย์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
9. น.ส.นัฐพร ชุมพร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
10. นางนงลักษณ์ พร้อมเพรียง เภสัชกรชำนาญการ รพ.บ้านด่านลานหอย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
11. น.ส.อัญญกานต์  เจริญสุขรุ่งเรือง นายแพทย์ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
12. น.ส.ชลิตา โพธ์ิพเนตร เภสัชกรปฏบัติการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
13. น.ส.พิณฎา อินสอน นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2565 
14. นายอดุลย์ เจริญวุฒิ เภสัชกรชำนาญการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2565 
 

มติที่ประชุม  : อนุมัติ   
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2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. น.ส.สุภาวดี ศรีสุขศิริพันธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย หมดอายุ สิงหาคม 2565 
2. น.ส.จิรายา พลูรักษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม หมดอายุ สิงหาคม 2565 
3. น.ส.ณัฎฐนิช เบี้ยจั่น เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเสลี่ยม หมดอายุ สิงหาคม 2565 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ :  
 6.1 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย : เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลายลง จังหวัด
สุโขทัย ได้ดำเนินการปิด Community Isolation ครบทุกแห่งแล้ว ท้ังนี้ ควรมีคำส่ังปิดอย่างเป็นทางการ จากมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด หรือไม่   
ประธาน : ให้อำนาจหน่วยงานท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ Community Isolation นั้นๆ ดำเนินการส่ังปิดได้ทันที โดยไม่
ต้องมี มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 
 
ปิดประชุม : เวลา 14.30 น. 
 
                    จิราภรณ์  สุกันทา                                                ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                    (นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




