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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 8/2565  วันที่ 29 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ผู้มาประชุม 
1. นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย                      ประธาน 
2. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5. นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6. นายมาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 
7. นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
8. นายพงษ์ศักดิ์  ราชสมณะ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
9. นายสุทนต์  ท่ังศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
10. นายบริรักษ์ ลัภนะกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 
11. นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
12. นายชุมพล  นุชผ่อง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
13. นางสาววัชนี   ลำทรง แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร 
14. นายมงคล ลือชูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบากงไกรลาศ  
15. นายวิชาญ  มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย  
16. นางศศิพร  บัวหงษ์  รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง  
17. นายรัชกร  คำถาเครือ  สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก  
18. นายมนัส อินชาญ สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย                                  
19. นายสรวุฒิ  เอี่ยมนุ้ย     สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ  
20. นางสาวจิตรา มูลทิ     แทน สาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
21. นายบุญสืบ  เปรมศรี รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
22. นายเตชทัต หอมบุปผา รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย  
23. นายนิสิต  ยิ้มนรินทร์ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสล่ียม 
24. นายจำนง  นันทะกมล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย 
25. นายสมโภชน์  รื่นรส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 
26. นางอำพร ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเธียรชัย  กิจสนาโยธิน นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
3. นางมาลีรัตน์  อ่ำทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
5. นายทำนุ  ร้อยกรอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
6. นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นายวิจิตร  โภคากร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายพิเศษ   มั่นประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นายภาสกร  สดใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11. นายกมลชัย ชีเปรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นายพัชรพล ศาลิคุปต ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 
13. นายกิตติวัฒน์  ตันเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14. นายมหาชาติ  โสภณนิธินาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นางภัทราพร  เมฆพัฒน ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
16. นายสันทัด  พรมทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. นางสาวศุภหทัย  โตเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
18. นายฤทธิชัย  หวาดบก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นางภัคศินีพิชญ์ กุลทัตพงษ์  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
20. นางสาวพัฒน์นรี หงสนันทน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นายพงษ์ศักดิ์ สลีแดง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
22. นายจำลอง  ทองทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
23. นางสาวนุลดา  หาญกล้า นักวิชาการสาธารณสุข 
24. นางสาวอนวัชชา อินทรสอาด  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
25. นางสุภาภรณ์ บำรุง  อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน  
  
เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด :  
 1.1 มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชน : ตามท่ี กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพฯ ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผสิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชน  เฝ้าระวังและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวข้อง และได้ลงพื้นท่ีเพื่อประเมินการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในพื้นท่ีนำร่องท้ัง 9 อำเภอ อำเภอละ 1 ตำบล  พร้อมท้ัง สุ่มตรวจความเข้มข้น
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ของสารไฮโอดีนในเกลือในร้านค้าและร้านอาหาร ตำบล ละ 3 ร้าน ระหว่างวันท่ี 13-17 มิถุนายน 2565 ผลการ
ดำเนินงาน พบว่า 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญทอง 6 แห่ง ได้แก่ 
1. ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย 
2. ตำบลราวต้นจันทร์  อำเภอศรีสำโรง 
3. ตำบลหาดเส้ียว  อำเภอศรีสัชนาลัย 
4. ตำบลป่าแฝก  อำเภอกงไกรลาศ 
5. ตำบลโตนด  อำเภอคีรีมาศ 
6. ตำบลไทยชนะศึก  อำเภอทุ่งเสล่ียม 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญเงิน 1 แห่ง ได้แก่ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญทองแดง 1 แห่ง ได้แก่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย 
- ร่วมขับเคล่ือนการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ได้แก่ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก  
 1.2 มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม : ภายใต้
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยภารกิจด้านสาธารณสุข คือการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ
ผู้ป่วยยาเสพติด ท้ังนี้ จังหวัดได้คัดเลือกพื้นท่ี อำเภอศรีนคร (โรงพยาบาลศรีนครและสาธารณสุขอำเภอศรีนคร)  
เข้าประกวดในระดับเขต ซึ่งได้รับรางวัลเป็นท่ี 2 ของเขตสุขภาพท่ี 2  
 1.3 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต : ตามท่ีจังหวัดสุโขทัย ขับเคล่ือนการดำเนินงาน
วัคซีนใจ และบูรณาการกับทีม 3 หมอ ในทางแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย ซึ่งได้คัดเลือกพื้นท่ีอำเภอศรีสัชนาลัย 
(โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย) ร่วมนำเสนอระดับเขต และประเทศ ในผลงานรางวัล  
- ชุมชนต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พ.ศ. 2565  
- เครือข่ายท่ีดำเนินการดีเด่นด้านการขับเคล่ือนการดูแลจิตใจ โดยทีม 3 หมอ พ.ศ. 2565  
 

2. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข : มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ ปี 2565 : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย       
ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายบริการสุขภาพ ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีผลการดำเนินงานใน
การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาขนใน 7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม ปี 2565 ระดับยอดเยี่ยม,    
ดีมาก และดี รายละเอียดดังนี้  
1. เครือขา่ยสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย   ผลการดำเนินงานระดับยอดเย่ียม (100%) 
2. เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ   ผลการดำเนินงานระดับยอดเย่ียม (100%) 
3. เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก   ผลการดำเนินงานระดับยอดเย่ียม (100%) 
4. เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสล่ียม   ผลการดำเนินงานระดับยอดเยี่ยม (100%) 
5. เครือข่ายสุขภาพอำเภอคีรีมาศ   ผลการดำเนินงานระดับดีมาก (≥90%) 
6. เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย   ผลการดำเนินงานระดับดีมาก (≥90%) 
7. เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง   ผลการดำเนินงานระดับดีมาก (≥90%) 
8. เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร   ผลการดำเนินงานระดับดี (≥80%) 
9. เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย   ผลการดำเนินงานระดับดี (≥80%) 
 

3. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข :  
 3.1 มอบประกาศเกียรติบัตรแกนนำเครือข่าย บวร.ร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้คัดเลือก
การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบ บวร.ร. (Best Practice) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ จากการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565  ได้แก่ นายเอกศิลา ปานศรี รพ.สต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ 
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 3.2 มอบประกาศเกียรติบัตรเรือนจำอาหารปลอดภัยต้นแบบ : ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจประเมิน
เรือนจำอาหารปลอดภัยต้นแบบ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานท่ี
ประกอบอาหารในเรือนจำ มาตรฐานด้านอาหารผู้ต้องขัง  มาตรฐานด้านโรงเล้ียงอาหารผู้ต้องขัง ท้ังนี้ เรือนจำ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้ผ่านการประเมินเรือนจำอาหารปลอดภัยต้นแบบ ระดับดีมาก 
4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : 
 4.1 มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ได้จัดการประชุม
นำเสนอผลงานและคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2567 (ล่วงหน้า 1 ปี) ในระหว่าง     
วันท่ี 21 - 24 และ 27 - 28 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท้ังนี้ ผลการคัดเลือก อสม.
ดีเด่นระดับจังหวัด ปีพุทธศักราช 2567 ตามลำดับ ดังนี้ 

ลำดับ สาขา ช่ือ - สกุล หน่วยบริการสุขภาพ อำเภอ 
1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ นางสาวฤทัยรัตร์ พ่วงพี รพ.สต.บ้านปรักรัก กงไกรลาศ 
2 การส่งเสริมสุขภาพ นางสายใจ ใจชนะ รพ.สต.บ้านปากคะยาง ศรีสชันาลัย 
3 สุขภาพจิตชุมชน นางสุดใจ วงศ์วิเศษ รพ.สต.บ้านสามหลัง ทุ่งเสลี่ยม 
4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นางสาวสมใจ เขียวอินทร์ รพ.สต.บ้านดงย่าปา ศรีสชันาลัย 
5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
นางศุจินดา ศรีวงษา รพ.สต.ป่าแฝก กงไกรลาศ 

6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางสาวจิราภรณ์ อ่องเกษม รพ.สต.บ้านปรักรัก กงไกรลาศ 
7 ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ นางจินตนา แสนกอง รพ.สต.บ้านตึก ศรีสชันาลัย 
8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางดาวเรือง เพ่ิมพูล รพ.สต.บ้านปรักรัก กงไกรลาศ 
9 การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสุภาภรณ์ ขำคง รพ.สต.ดงคู่ ศรีสชันาลัย 
10 นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก นางอรุณศรี นามกรณ ์ รพ.สต.บ้านแม่ราก ศรีสชันาลัย 
11 ทันตสุขภาพ นางมะลิ คงต๊ะ รพ.สต.วังทองแดง เมืองสุโขทัย 
12 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายกชกร ปราศรัย รพ.สต.ป่างิ้ว ศรีสชันาลัย 
 

 4.2 วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2565 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   1.1 การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ให้หน่วยงานทุกแห่ง เตรียมความพร้อมด้านการ
ให้บริการรักษา เวชภัณฑ์ และยา สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ และอันตรายท่ีมาจากอุทกภัย ให้จัดทำแผนการ
ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น การให้บริการผู้ป่วยไต ท่ีต้อง Hemodialysis เป็นต้น กรณี หน่วยงาน ท่ีได้รับ
ผลกระทบอุทกภัย ให้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยเร็ว  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตรวจสอบเวชภัณฑ์ ยา คงคลัง 
   1.2 Covid-19 เร่งฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 กลุ่มประชาชน ให้ได้ร้อยละ 60 และติดตาม รายงานทุกสัปดาห์ 
สำหรับ วัคซีน Long-acting antibody (LAAB) จำนวน 60 โดส กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดสรรให้พื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ให้เตรียมการบริหารจัดการ กรณีได้รับสนับสนุน
วัคซีน LAAB เพิ่มเติม 
 1.3 การจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2566 เเน้น กระชับ ได้ผลลัพธ์ที่ดี เป้าหมายชัดเจน” จึงขอให้พื้นท่ี 
เตรียมความพร้อมจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี ้
   1.3.1 แผนจัดหา ยา วัสดุทางการแพทย์ และอื่นๆ กรณีจัดทำแผนเกินวงเงิน 10 ล้านบาท เป็น
อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติ จึงให้เร่งดำเนินการ มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ติดตาม กำกับ 
   1.3.2 แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณี จัดทำแผนขาดดุล 
ต้องสามารถระบุเหตุผลได้  ให้เร่งดำเนินการและบริหารจัดการแผนให้เหมาะสม  มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป      
และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดตามกำกับ  สำหรับเงินบริจาค ใหบ้รรจุไว้ในแผนเงินบำรุง  
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  1.3.3 แผนงบลงทุน ปี 2567 ได้จัดลำดับความสำคัญ และจัดส่ง สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 
เรียบร้อยแล้ว  มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ติดตาม และบันทึกข้อมูลรายการคำขอลงในโปรแกรม   
   1.3.4 แผนงบค่าเส่ือม : ส่วน 70 % ให้เครือข่ายสุขภาพอำเภอบริหารจัดการ, ส่วน 20 % ของ
จังหวัด ให้ รพ.สต. มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปรายการคำขอ เสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายใน
วันท่ี 29 สิงหาคม 2565  , ส่วน 10 % ของเขตสุขภาพท่ี 2  ให้ โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง จัดทำรายการคำขอ 
มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดตาม กำกับ  
  1.3.5 แผนทางการเงิน Plan fin  มอบ นายแพทย์ชุมพล นุชผ่อง ประสานกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ  พิจารณารายละเอียดปลีกย่อยท่ีมีมากเกินความจำเป็น มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดตาม 
   1.3.6 แผนยุทธศาสตร์  ให้เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุกแห่ง จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
และเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566 โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดประชุม ช่วงกลางเดือนตุลาคม
2565 หลังผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สำหรับการอนุมัติโครงการ       
ให้เสนอโครงการ ภายในไตรมาส 1 มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ติดตาม กำกับ  
 1.4 การเร่งรัดเบิก-จ่าย งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ให้ทุกหน่วยงานท่ีได้รับ
งบประมาณ เร่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน วันท่ี 15 กันยายน 2565 กรณี มีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน 
ท้ังนี้ งบลงทุนส่ิงก่อสร้าง 2 รายการ ท่ีคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จในกันยายน 2565  จะไม่ได้รับงบประมาณ 
จึงใหว้างแผนการใช้เงินบำรุงแทนงบประมาณท่ีไม่ได้รับจัดสรรในงวดงานท่ีเหลือ 
 1.5 ตารางกิจกรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดือนสิงหาคม-กันยายน 2565  
  - วัน ท่ี 31 สิงหาคม 2565 ประชุมสรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2   ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอเชิญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป 
หัวหน้ากลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ให้แจ้งรายช่ือ ท่ีกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  - วันท่ี 1 กันยายน 2565  
                    ช่วงเช้า  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทธชินราช พษิณุโลก 
                    ช่วงเย็น  การจัดงานเล้ียงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ 2565       
ณ ห้อง Convention โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก  ขอเชิญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน ท่ีไม่มีภารกิจราชการ เข้าร่วมกิจกรรม  ให้แจ้งรายช่ือท่ีกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
 - วันท่ี  15-27 กันยายน 2565 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดินทางไปศึกษาอบรม                  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบ รก.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน  
 - วัน ท่ี 30 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดสุโขทัย           
และเชิดชูเกียรตบิุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย  
 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2565           
              กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ทางอีเมล เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
วันนี้ จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7 /2565 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565           
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วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  : รายงานความก้าวหนา้งบลงทุน  
  3.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : เบิกจ่ายงวดท่ี 4 แล้ว และอยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 5-6 คาดว่าส่งมอบ
ต้นเดือนกันยายน 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : ตรวจรับงวดท่ี 4 แล้วรวบรวมเอกสารส่ง
เบิก และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา งวด 5-8 
3. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคาร คสล.3 ช้ัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย : ลงนามในสัญญา วันท่ี 19 พฤษภาคม 
2565 และอยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 1  
 

ประธาน  :  1. รายการอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย คาดว่าจะไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2565 จึงขอให้นำงวดงาน งวดเงิน ท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ไปจัดทำแผนการใช้เงิน
บำรุง ในปีงบประมาณ 2566   
 2. รายการอาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร  มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ติดตาม การส่งมอบงาน     
งวดท่ี 6  ไม่ให้เกินวันท่ี 10 กนัยายน 2565 
 3. รายการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคาร คสล.3 ช้ัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบ กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป ติดตามผลการ TEST ดิน  
 

 3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายโรงพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2565  

 
 สำหรับการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีฯ จำแนกรายสาธารณสุขอำเภอ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 พบว่าตรวจ
สุขภาพ ครบร้อยละ 100  
 และผลการตรวจสุขภาพ ผิดปกติ (รายใหม่) แยกตาม 4 กลุ่มโรคสำคัญ  (ประจำเดือนสิงหาคม)  
1. กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับการวินิจฉัย 4 กลุ่มโรครายใหม่ เข้าระบบการรักษา 100% 
2. กลุ่มประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุโขทัย (N=565) พบว่า BMI ≥ 25 จำนวน 174 ราย ,ความดันโลหิตสูง 2 ราย, 
เบาหวาน จำนวน 5 ราย และไม่พบวัณโรค รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4.1.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : ไม่มี 
 

 4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) : ไม่มี 
 

  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : ไม่มี 
  

  4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) :  โครงการแสงนำใจไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง 
ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ จ.สุโขทัย ในระหว่างวันท่ี 21-30 ตุลาคม 2565 เปิดรับสมัคร ถึงวันท่ี 
10 กันยายน 2565  
วัตถุประสงค์  
1. เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ท่ีทรงเป็นด่ังแสงนำ
ใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนท้ังประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น 
เดิน วิ่ง ปัน่จักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพ ห่างไกลโรค รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม 
 

ตาราง เป้าหมายการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

 
 

ประธาน : มอบ หน่วยงานทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง ปั่น 
ป้องกันอัมพาต ครั้งท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ จ.สุโขทัย และให้เพิ่มเป้าหมาย อำเภอเมืองสุโขทัย จาก 400 คน เป็น 
500 คน เนื่องจากเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม และปรับลดเป้าหมาย อำเภอศรีสัชนาลัย จาก 400 คน เป็น 300 คน 
ท้ังนี้ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นโดยสมัครใจเท่านั้น สำหรับกิจกรรมนิทรรศการ ระหว่างวันท่ี 21-29 
ตุลาคม 2565 มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดทำเป้าหมายการเข้าชมนิทรรศการในแต่ละวัน 
 

   4.2 โรงพยาบาลทั่วไป :  
  4.2.1 โรงพยาบาลสุโขทัย :  
          4.2.1.1 การตรวจยีนแพ้ยา HLA-B*58:01 (Allopurinol) : พบยีนแพ้ยา HLA-B*58:01 : 
Allopurinol ในประชาชนไทย ร้อยละ 16.33  และการแพ้มีอาการรุนแรง  
รูปภาพ ผ่ืนแพ้ยา ท่ีพบจาก Allopurinol  
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ขั้นตอนการส่งตรวจยีนแพ้ยา HLA-B*58:01 (Allopurinol) ของโรงพยาบาลสุโขทัย  
1. แพทย์พิจารณาส่งตรวจยีนแพ้ยา โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้  ผู้ป่วยจะต้องไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรอง HLA-
B*58:01 และ มีคุณสมบัติเข้าได้กับข้อใดข้อหนึ่ง  ต่อไปนี้  
     - ผู้ป่วยทุกรายท่ีไม่เคยได้รับยา allopurinol  (new user)  
     - ผู้ป่วยท่ีเริ่มรับประทานยา alopurinoI อย่างสม่ำเสมอ ติดต่อกันไม่เกิน 2 เดือน (8 สัปดาห์) โดยท่ีผู้ป่วยยังไม่  
       เกิดอาการแพ้ยาใดๆ 
2. นัด 2 สัปดาห์ เพื่อมาฟังผลการส่งตรวจยีนแพ้ยา เพื่อพิจารณาการส่ังจ่ายอีกครั้ง 
3. ขั้นตอน : ผลตรวจยีนแพ้ยา 
    - แพทย์ : พิจารณาผลการตรวจยีนแพ้ยา เพื่อพิจารณาการส่ังจ่ายยา 
    - พยาบาล : ส่งผลใบตรวจยีนแพ้ยาให้เภสัชกร บันทึกข้อมูลทุกคน 
    - เภสัชกร : กรณีผลตรวจยีนแพ้ยา 
      ผล HLA-B*58:01 : Positive ให้เภสัชกร บันทึกข้อมูลการแพ้ยา 
      ผล HLA-B*58:01 : Negative ให้เภสัชกรบันทึกเป็น Note pop up การตรวจ วันท่ีและรายงานผล Negative 

ในปี พ.ศ. 2564 ยีน HLA-B*58:01 ได้รับการประกาศจาก สปสช. ใหเ้ป็นนโยบายระดับชาติเพื่อบ่งช้ีความ
เส่ียงการแพ้ยา Allopurinol ในประชากรไทย และ American collage of Rheumatology ได้แนะนำให้ทำการ
ตรวจคัดกรองก่อนเริ่มใหย้า ในผู้ป่วยเช้ือชาติต่างๆ 
เสนอพิจารณา ประเด็นสำคัญของการตรวจยีนแพ้ยา Allopurinol ของจังหวัดสุโขทัย เนื่องจาก 
     1. การตรวจยีนเป็นสิทธิ สปสช ควรได้รับการตรวจตามสิทธิ 
     2. การตรวจยีนช่วยป้องกันการฟ้องร้องจากคนไข้ได้ 
     3. คนไข้ positive มีความเส่ียงสูงเพิ่มข้ึน 300-500 เท่า 
     4. American rheumatology guideline แนะนำให้ตรวจก่อนเริ่มยาในคนไทย 
     5. PPV NPV สูง 
     6. คนไทยมีความถ่ีของยีนตัวนี้สูงถึง 16% แพทย์มีโอกาสเจอผู้ป่วยท่ีเส่ียงแพ้ยาได้ง่าย 
     7. ถ้าไม่ตรวจ แพทย์ควรใช้ยาในขนาดต่ำกว่า 100 mg ซึ่งอาจไม่ได้ efficacy 
     8. Febuxostat เป็นยาทางเลือก ในบัญชียาหลัก เลือกใช้ กรณีคนไข้ positive 
Timeline กรณี Case Study ผู้ได้รับยา Allopurinol ของโรงพยาบาลสุโขทัย เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565  และมี
อาการแพ้ยาในเดือนพฤษภาคม 2565  และเสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า เมื่อหยุดยาแล้วไม่สามารถ
หยุดอาการแพ้ยาได้  

 
ประธาน : มอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง พิจารณา Case ผู้ป่วยท่ีต้องให ้ยา Allopurinol และผู้ป่วยท่ีรับ
ยา Allopurinol ไม่เกิน 2 เดือน ควรพิจารณาส่งตรวจยีนแพ้ยา เพื่อลดปญัหาการแพ้ยารุนแรงของผู้ป่วย  
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          4.2.1.2 พิจารณาการให้ยาตามเกณฑ์การให้ Favipiravir ในผู้ป่วยกลุ่ม 3 ท่ีไม่มีปัจจัยเส่ียง 
/ผู้ป่วยเด็ก ดังนี้ 
1. ไม่ต้ังครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร 
2. ผู้ป่วยท่ีไม่มีปัจจัยเส่ียง แต่มีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น เช่น ไอมาก ไข้สูง 
3. เด็กท่ีมีภาวะโรคอ้วน  
4. เด็กอายุ น้อยกว่า 1 ปี ทุกราย 
5. เด็กท่ีมีภาวะเส่ียง ดังต่อไปนี้ 
 5.1 โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมถึงหอบหืด 
 5.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 5.3 โรคหลอดเลือดสมอง 
 5.4 โรคไตวายเรื้อรัง 
 5.5 โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 
 5.6 โรคเบาหวาน 
 5.7 กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กท่ีมี    
         พัฒนาการช้า 
6. เด็กท่ีมีอาการไข้สูง 38.5 องศาเซสเซียสขึ้นไป หรือ ไอมาก อาเจียน รับประทานอาหารได้น้อย 
7. เด็กท่ีมีอาการไข้ ≥ 38 องศาเซสเชียสเกิน 48 ช่ัวโมง 
 พิจารณาการให้ยาตามเกณฑ์การให้ Molnupiravirในผู้ป่วยกลุ่ม 3 (มีปัจจัยเส่ียง 1 - 2 ข้อ) ดังนี้ 
1. ผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. ไม่ได้ต้ังครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร 
3. มีอาการรุนแรงน้อยถึงปานกลางท่ีไม่ต้องใช้ออกชิเจน โดยเป็นมาไม่เกิน 5 วัน ร่วมกับมีปัจจัยเส่ียงอย่างน้อย 1-2 ข้อ ดังนี้ 
 a. อายุ ≥ 60 ป ี
 b. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ 
 c. โรคไตเรื้อรัง (CKD) Stage 3 ข้ึนไป 
 d. โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมโรคหัวใจแต่กำเนิด 
 e. โรคหลอดเลือดสมอง CVA 
 f. เบาหวานท่ีควบคุมไม่ได้ 
 g. ภาวะอ้วน ( น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ≥ 30 กก/ตรม.) 
 h. ตับแข็ง 
 i. ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและ lymphocyte น้อยกว่า 1000 เซลล์/ลบ.มม. ( เป็นโรคท่ีอยู่ในระหว่างได้รับเคมีบำบัด 
หรือยากดภูมิ) 
 J. โรคมะเร็งทุกชนิดซึ่งอยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด 
 k. ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
4. ได้รับวัคซีนน้อยกว่า 2 เข็มและไม่มีความเส่ียงข้ออื่น 
5. ผู้ป่วยท่ีไม่มีปัจจัยเส่ียง แต่มีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น เช่น ไอมาก ไข้สูง  

การคัดกรองดูแลรักษา ผู้ป่วย Covid -19 ตึกผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ ช้ัน 1 ( อาคารแม่สมบุญฯ) โรงพยาบาล
สุโขทัย การดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ของอำเภอเมืองสุโขทัย ท่ีมีผลการตรวจ ATK ต่อ SARS-CoV-2          
ให้ผลบวก และผู้ติดเช้ือยืนยัน ผลการตรวจ RT-PCR  detected  เข้า covid clinic แบบ one stop service ท่ี
ห้องตรวจตึกผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ ช้ัน 1 ( อาคารแม่สมบุญฯ ) ในเวลา 08.30-16.00 น. ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
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กลุ่ม 1 ผู้ป่วยท่ีไม่มีอาการหรือสบายดี (Asymptomatic COVID-19) 
กลุ่ม 2 ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ 
กลุ่ม 3 ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือ ผู้ป่วยท่ีไม่มีปัจจัย
แต่มีปอดอักเสบ (pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้องให้ Oxygen 
 - อายุมากกว่า 60 ปี 
  - มีโรคประจำตัว กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น อดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบ
หืด, โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 ขึ้นไป, โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ียังควบคุมไม่ได้ รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด, โรคหลอด
เลือดสมอง, โรคเบาหวานท่ีคุมไม่ได้, ตับแข็ง, ผู้ติดเช้ือเอซไอวี โรคมะเร็งทุกชนิดซึ่งอยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด 
และภูมิคุ้มกันบำบัด และโรคอ้วนท่ีมีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 - ผู้ป่วยท่ีไม่มีปัจจัยเส่ียง แต่มีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น เช่น ไอมาก ไข้สูง ได้รับวัคซีน   
ไม่ครบ 2 เข็ม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  4.2.2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : ประชาสัมพันธ์ การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาทุก
วันจันทร์-อังคาร เวลา 17.00 – 19.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร 096-978-3574 หรือท่ี Line 
@584eikkf  โดยค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท (ไม่สามารถเบิกได้) ส่วนยาและเวชภณัฑ์เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์  
ประธาน : ให้โรงพยาบาลสุโขทัย และ ศรีสังวรสุโขทัย จัดทำ One page ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลา และ ส่งเข้า Line กลุ่มผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย 
 

              4.3 โรงพยาบาลชุมชน : ไม่มี 
 

              4.4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : ไม่มี 
 

              4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : 
 

 4.5.1 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  :  
         4.5.1.1 ผลประเมิน ITA ไตรมาส 3/2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
- ไตรมาสท่ี 3 เกณฑ์ 87% ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกแห่ง คิดเป็น 100%  จังหวัดสุโขทัย  ผ่าน 100% ไม่พบ
ปัญหาอุปสรรค    
- ไตรมาสท่ี 4 ระบบเปิดแนบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 และ
ส้ินสุดในวันท่ี 15 กันยายน 2565 โดยไตรมาสท่ี 4 มีรายงานเพิ่มเติมจำนวน 9 ข้อ กำหนดให้หน่วยรับตรวจลง
ระบบ MITAS ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 12 กันยายน 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.5.1.2 เตรียมความพร้อมการบริหารสัญญางบลงทุน ปี 2566 และติดตามแผนจัดหา ปี 2566 
- พื้นท่ีก่อสร้าง (รื้อถอน) กรรมสิทธิ์ที่ดิน ผลทดสอบดิน แบบแปลน BOQ งวดงาน งวดเงิน 
- ด้านการจัดหาพัสดุจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง E-bidding ร่างคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดแบบรายการ ,
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเบ้ืองต้น 
- ร่างงบประมาณ 2566 วาระท่ี 2 ดำเนินการจัดหาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยทันที 
- แจ้งจัดสรรเงินโอน ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างโดยทันที 
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ตาราง หน่วยบริการท่ีส่งแผนจัดหาวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2566 

 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตรวจสอบรายการแผนจัดหา ของหน่วยบริการ  เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง  
 

ตาราง แผนจัดหาคลังท่ัวไป ปีงบประมาณ 2566ห 

 
จากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้ส่ง

แผนจัดหา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566  ส่วนแผนเงินบำรุง กำหนดให้ส่งภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2566 
ประธาน : แผนจัดหา ให้ส่งภายในวันท่ี 5 กันยายน 2565 และแผนเงินบำรุง ให้ส่งภายใน 10 กันยายน 2565 
 
 4.5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ติดตามการส่งข้อมูลทันเวลา ในระบบ HDC 
ตาราง ความทันเวลาในการส่งข้อมูลสถานการณ์ เดือนสิงหาคม 2565 ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2565 จากระบบ HDC  

 
หมายเหตุ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำหนดใหส่้งข้อมูลทุกวันทำการ / โรงพยาบาล ส่งข้อมูลสัปดาห์ละครั้ง 
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แนวทางการดำเนินงาน 
- หาผู้รับผิดชอบหลักในการประมวลผลส่งข้อมูลทุกวัน 
- ตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม OPPP2010 ทุกครั้ง ก่อนส่งข้อมูล 
ประธาน : ให้สาธารณสุขอำเภอ เร่งติดตามการส่งข้อมูล กรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่ส่งข้อมูลให้ทำ
บันทึกรายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโดยด่วน  มอบ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ทุกเดือน 
 
 4.5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : 
        4.5.3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค  
ตาราง ความก้าวหน้าความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

 
ประธาน : ปีงบประมาณ 2566 ขอให้หน่วยงานทุกแห่ง เร่งรัดการคัดกรองทุกประเภท ใหแ้ล้วเสร็จภายในไตรมาส 1  
 

ตาราง ความก้าวหน้า อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment coverage) 
จ.สุโขทัย ปี 2565 

 
ตาราง ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ( PA) ไตรมาส 1/2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม) 
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ตาราง ความก้าวหน้าการเปิดให้บริการ TB LAMP จังหวัดสุโขทัย 

 
ประธาน : ปีงบประมาณ 2566 มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เน้นการดำเนินงานวัณโรค โดยให้จัดการประชุมวาง
แผนการขับเคล่ือนงาน ในภาพจังหวัด และประชุมติดตามการดำเนินงาน ทุก 2 เดือน ท้ังนี้ การประชุมครั้งแรก ใน
ปีงบประมาณ 2566 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะเป็นประธานการประชุม   สำหรับวิธีการตรวจคัดกรองให้
เน้น TB-LAMP และ GeneXpert  มอบ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เร่งรัดการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และ
เปิดให้บริการการตรวจคัดกรอง TB LAMP ภายในเดือนกันยายน 2565  ส่วนค่าใช้จ่ายการ x-ray พร้อมการอ่าน 
กำหนดในอัตราไม่เกิน 70 บาท/คน    
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        4.5.3.2 การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี 
ตาราง เป้าหมายในการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และบุคลากรอื่นๆ 
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัย ปี 2565  

 
ตาราง ผลการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และบุคลากรอื่นๆ กระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัย ปี 2565  
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ตาราง การดำเนินงานตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ของจังหวัดสุโขทัย ข้อมูล ณ วันท่ี 26 
สิงหาคม 2565  

 
 

ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ตรวจสอบข้อมูล ผลการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นผู้ป่วยราย
ใหม ่หรือ รายเก่า  เมื่อตรวจพบแล้ว ได้รับการรักษาต่อเนื่องหรือไม่  ในปีงบประมาณ 2566 มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
นำเข้าเป็น Package การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรสาธารณสุข ท่ีไม่ได้รับการตรวจคัดกรองในปี 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.5.4 ประธาน Service plan สาขายาเสพติด : Service plan สาขายาเสพติด  
แผนภูมิ สถานการณ์ผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาล เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ( 2562 - 2565) 

 
 
แผนภูมิ สถานการณ์ผู้ปว่ยยาเสพติดท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาล เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ป ี( 2562 - 2565) 
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ตาราง  เป้าหมายด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 26 ส.ค. 65 จากระบบ 
บสต.และระบบ HDC 

ระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
สมัครใจในโรงพยาบาล 924 ราย 1,195 ราย 129.32 
กิจกรรมลดอันตรายจากการใช้ยา 214 ราย 2,775 ราย 1,296.72 

 

ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) เป้าหมายร้อยละ 58 (ระบบสมัครใจ) ข้อมลู ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565  
จากระบบ บสต. และ ระบบ HDC 

 
 

กำหนดการ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ปฎิบติังานในศูนย์คัดกรอง 
 (ครู ข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 
- รุ่นท่ี 1 วันท่ี 29 - 31 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุโขทัย / สวรรคโลก / ทุ่งเสล่ียม ณ โรงแรม
สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 
- รุ่นท่ี 2 วันท่ี 5 - 7 กันยายน 2565 ประกอบด้วย อำเภอศรีสัชนาลัย / คีรีมาศ / บ้านด่านลานหอย ณ โรงแรม
สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 
- รุ่นท่ี 3 วันท่ี 14 - 16 กันยายน 2565 ประกอบด้วย อำเภอศรีสำโรง / กงไกรลาศ / ศรีนคร ณ โรงแรมไพลิน     
ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ระบบบริการ : อัตราการคงอยู่ในระบบการบำบัดรักษาและการติดตามลดลง , Drop Out สูงขึ้น, อัตราการ
กลับไปเสพซ้ำสูงขึ้น (Relapse)  
- ผู้รับบริการ : กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานะผู้เสพเพิ่มขึ้น 
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 : รูปแบบ วิธีการ การดำเนินงานด้านการคัดกรอง 
บำบัด รักษา ฟื้นฟู ติดตาม ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ยังต้องรอความชัดเจน 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่
กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องฯ โดยให ้สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ประสาน 
นายอำเภอศรีสัชนาลัย ตรวจสอบข้อมูล การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด และการบันทึกข้อมูลในระบบ และนำเข้า
วาระการประชุมระดับอำเภอ บูรณาการให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและขับเคล่ือนงาน ลดปัญหาอัตรา Drop Out 
ท่ีสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยคงอยู่ในระบบการบำบัดรักษาและการติดตาม เพิ่มขึ้น ไม่กลับไปเสพซ้ำ  เนื่องจาก อำเภอศรีสัช
นาลัย  ม ีSetting ส่งประกวด To Be Number One หลาย Setting  
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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วาระท่ี 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. นายปฐมพงศ์ วิมลภูษิต เภสัชกร สสจ.สท. ต้ังแต่เดือน กันยายน 65 
2. น.ส.สุภาวดี ศรีสุขศิริพันธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กันยายน 65 
3. น.ส.จุฑาพัฒน์ พวงสมบัติ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีสงัวรสุโขทัย ต้ังแต่เดือน กันยายน 65 
4. น.ส.จิรายา พูลรักษ์ เภสัชกร รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน กันยายน 65 
5. น.ส.ณัฎฐนิช เบี้ยจั่น เภสัชกร รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน กันยายน 65 
6. นายโอฬาร วงศ์วาณิชวัฒนา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุง่เสลี่ยม ต้ังแต่เดือน กันยายน 65 
7. นายบริรักษ์ ลัภนะกุล ผอ.รพ.ทุ่งเสลี่ยม รพ.ทุ่งเสลี่ยม ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 65 
 

มติที่ประชุม  : อนุมัติ   
 
2. รายช่ือ ผู้ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้     
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1. นายบวรทัต นาคปฐม นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กงไกรลาศ ต้ังแต่เดือน กันยายน 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
2.  นายเมธัส พรมสุวรรณ  นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุโขทัย ต้ังแต่เดือน กันยายน 2565 

(ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชน) 
 

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




