
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 1/2565 
วันที่  14  กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งกรรมการ 
1 นายสุทนต์  ทั่งศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
2 นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย รองประธานฯ 
3 นายพิเศษ   มั่นประสงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

4 นายสงกรานต์    พัฒนาดิษฐกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

5 นายธนู         เป็งน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

6 นายสมพร  พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

7 นางปาณิสรา   นัยเนตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

8 นางโสวิชญา   ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

9 นายธนากร     เกื้อกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

10 นายจักราวุธ   เกิดช้ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

11 นางสนธยา      ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

12 นางนงลักษณ์   ก้านเขียว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

13 นางสุวิชญา     ดวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

14 นายจ านง      นันทะกมล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

15 นายชัยพร     อมรมุณีพงศ ์ นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 

16 น.ส.ชื่นสุข     ตันเจริญ ทันตแพทย์ช านาญการ กรรมการ 

17 นางศจ ี        สถิตย์สวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 

18 น.ส.พรรณิภา    ไชยดก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

19 น.ส.วิรัชฎา      ดาดาษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

20 นางกรรณิการ์   ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

21 น.ส.วราภรณ์   ไชยชะนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

22 นางสมจิตร  จันทร์สิงขรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

23 นางอรชร        เดือนเด่น นักโภชนาการปฏิบัติการ กรรมการ 
24 น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
25 น.ส.ชโลทร        พุทธภูม ิ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ร่วมประชุม   
1. นางศุภวรรณ  ธิตะยา นายแพทย์ช านาญการ  
2. นายศรีทน  ธิตะยา นายแพทย์ช านาญการ  
ผู้ไม่มาประชุม   
1 นายชาติชาย    กิจตะวงษ์                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ติดราชการ 
2 น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์       นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ติดราชการ 

3 น.ส.กุสุมา       วีระศักดิ์ตระกูล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ติดราชการ 

4 นางสายชล       ปักษี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ติดราชการ 

5 นายบรรเลง   นามกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

6 นางดาวเรือง  โฆสิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

7 น.ส.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม       เภสัชกรช านาญการ ติดราชการ 

8 นางมาลี        ค าพลอย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 
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9 น.ส.นันท์นลิน  เงินค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

10 นายนิทัศน์    รัตนนิลอมร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

11 นายกุศล        นักรู้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

12 นายคชา       รุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

13 น.ส.พัชรียา   มาโย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

14 นางโสภา      ฉิมพาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

15 นางภัทรพร      ปิลาผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ติดราชการ 

16 นางตวงทรัพย์  สืบพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

17 น.ส.วัลลภา   โกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ติดราชการ 

18 ส.อ.วสันต์      เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

19 นายศตพรรษ  โตอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

20 นางสมบูรณ์    เจติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1  
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
 การระบาดของโควิด-19 ในอ าเภอ ตอนนี้ อยู่ในช่วงการระบาดของโรค 
1.2 เรื่องท่ีรองประธานแจ้งให้ทราบ  - 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที ่1/2565) 

-รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
3.1 การให้บริการวัคซีน / คุณสมจิตร 
 การให้บริการวัคซีน ยังไม่ได้มีการประเมินปัญหาและอุปสรรค  การให้บริการเข็ม 2 ยังให้บริการได้ไม่
ครอบคลุม เปิดให้บริการที่ รพ.สต. ส าหรับเข็มที่ 1 ให้บริการที่ รพ. โดยได้รับการสนับสนุน จ านวน 800 dose และ
ได้ให้บริการไปแล้ว 258 ราย โดยก าหนดเป้าหมายการให้บริการที่เหลือให้เสร็จสิ้น ภายใน 15 กพ. 65 
 การให้บริการในเด็ก จะให้บริการเด็กท่ีมีโรคประจ าตัว (เป้าหมาย 183 ราย) ที่ รพ. โดยให้บริการเช้า จ านวน 
100 คน บ่าย 83 คน อาจมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ATK+) ซึ่งต้องหักออกส าหรับเด็กในกลุ่มปกติ อาจต้องใช้แนว
ทางการฉีด EPI โดยก าหนดอายุ 11 ปี ลงมา ณ วันที่ให้บริการฉีดแต่ทั้งนี้ต้องดูว่า จะได้รับจัดสรรจ านวนเท่าใด ซึ่งมี
แนวแบบสอบถามให้ หากติดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง สามารถ consult ได้ โดยแบบสอบถามและแบบส ารวจกลุ่มงาน
ปฐมภูมิ จะจัดแนวทางมาให้ โดยมีที่ปรึกษาคือ กุมารแพทย์ เบื้องต้นก่อน และจะรอการแจ้งแนวทางที่แน่นอนจาก 
สสจ.ก่อน 
 ส าหรับผลงานการฉีดเข็มที่ 1 ร้อยละ 81.22 จากประชากรที่อยู่จริง และผลงาน 85.66 จากประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 
สงกรานต์/ คาดว่า คงมีประชากร เป้าหมายซ้อนกันอยู่  
มติ/ ให้ชาติชาย สงกรานต์ และเภสัชกร หารือและปรึกษากัน เพ่ือตัดเป้าหมายความซ้ าซ้อนออก  
3.2   ติดตามความก้าวหน้า แผนพัฒนาบุคลากร ระหว่าง รพช. และ สสอ.  
พิเศษ/ ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยง กับกลุ่มงานบริหาร เบื้องต้น จะขอ พัฒนาบุคลากร ด้านพยาบาลเวชปฏิบัติ, ผบต., ผบก,, 
และ Care manager  
มติ/ ให้ สสอ. ประสานงานกับกลุ่มงานบริหาร และ สสอ. 
3.3  ติดตามความก้าวหน้า การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ PCC สารจิตร  
สมจิตร/ ได้ท าเอกสาร ไปแล้ว และได้ขึ้นทะเบียน PCC สารจิตร และ สะท้อ ไปแล้ว  
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รองประธานฯ/ ขอบพระคุณประธานฯ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ให้ รพ.สต.สะท้อ ซึ่งไม่ได้วางแผนการใช้งบประมาณ
ไว้ล่วงหน้า  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 
4.1 กลุ่มงานประกันฯ/ มณทกานต์ แจ้งเรื่อง 

1. การจัดสรรค่าตอบแทนงบประมาณ การฉีดวัคซีนโควิด  
 จากคณะกรรมการ 7*7 จัดสรรงบประมาณเฉพาะ เข็ม 1-3 (เข็มละ 40- บาท) 

รับในเดือน จ านวน ผลงาน 

 ปี 2564  634,240- มิ.ย.-ก.ย. 64 

ต.ค.-ธ.ค. 64 2,220,280 ก.ย.-ธ.ค. 64 

2. รายงานความก้าวหน้า การติดตาม แผนงาน-โครงการ ณ 10 ก.พ. 65 

โครงการใช้งบประมาณ
ทั้งหมด 

อยู่ระหว่างการ
เสนอ สสจ. 

อนุมัติ ยังไม่ได้ส่งเพื่อ ขออนุมัติ 

31 7 11 13  

โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งเบิก 
- โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC) / 1 กิจกรรม =47,600 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการก ากับติดตาม ปี 2565 / 2 กิจกรรม (ประชุม คปสอ.+รับนิเทศ จาก 

สสจ./ 12,000) 
3. รายงานการใช้งบประมาณ  

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณเดิมที่ระบุใน
แผน 

งบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลง 

เงินบ ารุง 2,163,412 2,152,462 
PPB 269,554 223,624 
NCD 83,250 80,250 
LTC 88,500 88,500 

PPA 22,525 22,225 
รวมงบประมาณ 2,627,241 2,567,061  
กองทุนต าบล 629,010 ขอติดตาม สรุป รายชื่อโครงการที่เสนอ สสจ. 

และการด าเนินการ 
สงกรานต์/ จะด าเนินการรวบรวมให้ในส่วนของกองทุนต าบล 
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4.2 กลุ่มการพยาบาล 
แจ้งการอบรมวิชาการ เรื่อง ทบทวน ความรู้งาน IC และ วิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วย STROKE, STEMI, Sepsis  วันที่ 
17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (13.00-16.00 น.) ห้องประชุม ริมสระน้ า รพ. 
4.3 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
แจ้งเรื่องการประเมิน HA ยาเสพติด ต้องท าการบ้านส่ง อาจารย์ และขอขอบคุณ บุคลากรจากกลุ่มการพยาบาล ที่ช่วย
ดูแลการรับการประเมิน  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รพ.สต.บ้านแก่ง / ขอแนวทางการดูแลผู้ป่วย กรณี Home Isolation ตอนนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยดูจากแนวทางของ
กรมการแพทย์ก่อน  
พญ.ศุภวรรณ/ จะท า standing order ไว้ให้แต่แพทย์ยางคนไม่ยอมท าตาม (Flavifilavir ควรให้ทุกราย หากเป็นผู้ป่วยเด็ก 
ไม่ให้ฟ้าทลายโจร)  
5.2 รพ.สต.ท่าชัย/ สอบถามเรื่องการปริ้นท์ฉลากยา ตามแนวทาง รพ.สต.ติดดาว ต้องท าอย่างไร 
ขอแนวทางการจ่ายยาที่จ าเป็น ในโรคที่ส าคัญ เช่น โรคทางจิต 
แพทย์ชัยพร/ ให้จัดท าบัญชียาที่ได้รับสนับสนุนและได้รับอนุมัติใช้ใน รพ.สต. 
วิรัชฎา/ ได้รับแจ้งประสานจาก รพ.สต.เรื่องการตัดบัญชีรายการยา และการให้ยาที่ใกล้หมดอายุ  
มณทกานต์/ จะประสาน กลุ่มงานเภสัชกรรมให้ 
5.3 รพ.สต.สะท้อ/ การเปิด PCC จะรับผู้ป่วยจาก ต าบลแม่สินทั้งหมด จะขอสนับสนุนแพทย์ และตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรับการเปิด PCC ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และส าหรับ สารจิตร จะเปิดให้บริการ อังคาร พฤหัสบดี 
และศุกร์ 
มณทกานต์/ สอบถามกรณีแพทย์ PCC ย้าย 
แพทย์ชัยพร/ ขอรับเพิ่มทดแทน และแพทย์ Fammed ขอรับทุนศึกษา 4 เดือน จาก สสจ. ไม่ได้ใช้งบประมาณจาก รพ. 
5.4 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ (สมจิตร)/ กรณีคัดกรองโควิด ขอรายชื่อส่งมา ก่อน 15.00น. และให้ผู้ป่วยมาก่อนเวลา 
09.00 น. 
มติ/ รับทราบ 
5.5 สมพร/ แจ้งโครงการ Thai stop covid อ าเภอศรีสัชนาลัย เนื่องจากเป็นนโยบายจังหวัดสุโขทัย ขอให้แจ้งเป้าหมาย 
คือ สถานประกอบการ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ  และให้มีการติดตามว่าท าได้หรือไม่  
5.6 รองประธานฯ /  
- แจ้งการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ได้ The Best 2 หมวด คือ ป่างิ้ว และบ้านแก่ง และจะมีการประเมิน CUP ดีเด่น เรื่อง
การสนับสนุน 4 M ของ CUP แต่ทั้งนี้ต้องรอเกณฑ์ออกมา ส าหรับการประเมิน รพ.สต.ดีเด่น และ 7E จากนโยบาย ของ 
นพ.สสจ. ส่ง ป่างิ้วร่วมประกวด และต้องมีการขอสนับสนุนงบประมาณจาก CUP   
- 15 กพ. 65 จะมีการประกวด To Be No.1 และ 11-12 มีนาคม มีการประกวดที่เชียงใหม่  
- ติดตาม การขอรับการสนับสนุน จนท.จากกลุ่มการพยาบาล ซึ่งกลุ่มการได้แจ้งว่ายั งไม่ได้หนังสือ และยังขอสนับสนุน
ก าลังคนต่อท่ี ห้วยโป้ และสะพานยาว ขาดคน ส่วน ป่าคา ขาด ผอ.รพ.สต., แม่ส าขาด นักวิชาการสาธารณสุข เนื่องจาก 
ไปบรรจุที่ แสนตอ และจะมีต าแหน่งว่าง พกส. ที่แม่ส า  
- ติดตาม วัสดุ แบบบันทึกต่างๆ ยังไม่ได้รับการสนับสนุน 
- ติดตาม ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมปี 2564 คือ รพ.สต.แม่สิน ดงคู่  ปางสา 
มณทกานต์/ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริหาร จะรับประสานแจ้งให้ 
5.7 งานประกันหารือ เรื่องการขอใช้งบ ประกันสังคม จาก จังหวัด สามารถของบประมาณได้หรือไม่ เนื่องจากเห็นใน
รายงานการประชุม 
รองประธานฯ/ ขอได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเก่ียวข้อง กับ คนไข้ประกันสังคม  
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5.8  สงกรานต์/ หารือ การขอสนับสนุน ATK ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบคือ ส่วนที่ได้รับสนับสนุนจาก สปสช. เราไม่ได้ลงผล
การตรวจท าให้ สปสช.เรียกคืน หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจะมีผลต่อการเคลม เพราะ รพ.ไม่ได้จัดซื้อเอง จะ
ท าอย่างไร 
สมจิตร/ เบื้องต้นประสาน งานควบคุมโรค ว่า ให้ขอสนับสนุนได้  
ที่ประชุม: รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

   
.......................................... 
(น.ส.ชโลทร  พุทธภูมิ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

   
..........................................
(น.ส. มณทกานต์  นามแก้ว) 

ผู้ตรวจทาน 
(เลขานุการ) 

  
  


