
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) คร้ังที่ 2/2566 
วันที่  10 พฤศจิกายน 2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งกรรมการ 
1 นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
2 นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย รองประธานฯ 
3 นายพิเศษ   มั่นประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 

4 นายสงกรานต์    พัฒนาดิษฐกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
5 นายจำนง นันทะกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
6 นางสมบูรณ์ เจติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
7 นายวัชรพงศ์ มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
8 นายเมธาสิทธิ์ นวลเนียม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ 
9 นายจักราวุธ   เกิดช้ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
10 นายนิทัศน์ รัตนนิลอมร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
11 นางโสภา      ฉิมพาลี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
12 นายคชา       รุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
13 นางนงลักษณ์   ก้านเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
14 นางปาณิสรา นัยเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
15 นายชัยพร     อมรมุณีพงศ์  นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

16 น.ส.วิรัชฎา      ดาดาษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

17 นางกรรณิการ์   ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

18 นางสนธยา ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

19 นายชาติชาย กิจตะวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
20 น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กรรมการ 
21 น.ส.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม           เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ 
22 น.ส.มณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
23 น.ส.พรรณิภา    ไชยดก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
24 นางวิจิตรา สุวรรณอำไพ  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
25 น.ส.เยาวลักษณ์ หอมหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
26 นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
27 น.ส.เปมิกา วงศ์กัทลีคาม นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม  

  

1. นางสุกัญญา  คำแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. น.ส.ชโลทร พุทธภูมิ นักวิชาการสาธารณสุข  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางสายชล       ปักษ ี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ติดราชการ 

2 นายบรรเลง   นามกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

3 นางดาวเรือง  โฆสิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

4 น.ส.นันท์นลิน  เงินคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

5 นายกุศล        นักรู้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

6 น.ส.วราภรณ์   ไชยชะนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

7 นางภัทรพร      ปิลาผล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ติดราชการ 

8 นายศตพรรษ  โตอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

9 นายสมพร  พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

10 นางโสวิชญา   ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 

11 นายธนู เป็งน้อย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 
12 นางตวงทรัพย์ สืบพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 
13 น.ส.วัลลภา โกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ติดราชการ 
14 นางสุวิชญา ดวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 
15 น.ส.ช่ืนสุข     ตันเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการ ติดราชการ 
16 น.ส.กุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ติดราชการ 
17 นางอรชร เดือนเด่น นกัโภชนาการปฏิบัติการ ติดราชการ 
18 น.ส.กัญญาณัฐ บำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
เร่ิมประชุมเวลา 13.10 น. 
ระเบียบวาระที่  1  
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

1. ติดตามแผนงาน/โครงการและแผนเงินบำรุงของรพ.สต. ให้ส่งมาให้ประธานลงนามท้ัง 18 แห่ง โดยให้
รวบรวมแผนส่งท่ีงานแผนสสอ.และรพ. เพื่อจะได้ง่ายในการติดตาม 
 2. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น 3 และ 4 ยังเป็นส่ิงท่ีต้องทำ เนื่องจากอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ให้ IT ตรวจสอบข้อมูลว่ากลุ่มไหนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น คืนข้อมูลให้รพ.สต. และหาแนวทางในการ
เข้าถึงวัคซีน 
 3. แผนการติดตามกำกับนิเทศงานจากสสจ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ท่ีรพ.สต.หนองอ้อ และ  รพ.สต.
ศรีสัชนาลัย ช่วงเดือนธันวาคม 2565 และตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2566 รอบท่ี2 ช่วงเดือนมิถุนายน 2566 
 4. กิจกรรมจิตอาสา ในส่วนของรพ.มีกิจกรรมทุกเดือน รพ.สต.ทำร่วมกับอสม.ทุกเดือน 
 5. ให้รพ.สต.แต่ละแห่งเร่งดำเนินการเรื่องงบลงทุน 
 6. รพ.สต. ท่ีถ่ายโอนไปอบจ. 2 แห่ง คือ รพ.สต.แม่สิน และรพ.สต.ป่าคา  
 7. ให้ตรวจสอบคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับ 7 excellent เพื่อท่ีจะเป็นพี่เล้ียงในเรื่องข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ยาเสพติด            
ซึ่งในวันท่ี 19 ธ.ค 2565 จะมีการประเมิน 7 excellent 2 แห่ง คือ รพ.สต.แม่ราก และรพ.สต.ป่างิ้ว 
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1.2 เรื่องท่ีรองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1. ขอบคุณทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผ้าป่าอสม. เพื่อพัฒนาชมรมอสม. โดยยอดผ้าป่า 200,050 
บาท 
 2. วันท่ี 19 ธ.ค 2565 จะมีการประเมิน 7 Excellent ท่ีรพ.สต.ป่างิ้ว และรพ.สต.แม่ราก ขอสนับสนุน
บุคลากรจากกลุ่มงานปฐมภูมิ กลุ่มการ ER ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ร่วมให้ข้อมูลในการ
ประเมิน 
 3.ประเด็นการขับเคล่ือนด้วยกลไก พชอ. ปี 2566 

ประเด็นหลัก 
- ยาเสพติด 
-เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย 
-ความยากจนในกลุ่มเปราะปราง 

ประเด็นรอง 
-สุขภาพจิต 
-ผู้สูงอายุ 

 3. คณะผู้ทรงจะลงพื้นท่ีประชุมถอดบทเรียน พชอ. เรื่อง NCD วันท่ี 21-22 พ.ย 2565  
 4. การประเมินรางวัล พชอ.คุณภาพแห่งชาติฯ โดยกรมควบคุมโรคแจ้งลงพื้นท่ีวันท่ี 15 ธ.ค 2565 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน (คร้ังที ่2/2565) 
-รับรอง- 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 

3.1 งานปฐมภูมิฯ/คุณสมจิตร          
 วัคซีนโควิด-19 ฝาสีแดงเข้ม (เด็ก 6 เดือน-4 ปี) จะเปิดให้บริการในวันท่ี 22 พ.ย 2565 ประสานกุมาร
แพทย์ในการวางแผนการให้บริการโดยจะเริ่มท่ีอายุ 3-4 ปกี่อน  
ประธานฯ: ให้แต่ละแห่งสำรวจเป้าหมายเด็ก 6 เดือน- 4 ปี ท่ีจะรับวัคซีน เปรียบเทียบกับประชากร.ท้ังหมดในเขต
รับผิดชอบของตนเอง เพื่อดูแนวโน้มการฉีดวัคซีน และหาแนวทางในการเข้าถึงวัคซีน 
3.2 IT/คุณชาติชาย 
 การส่งข้อมูลแฟ้ม Dead แก้ไขข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว และจะส่งรายช่ือผู้เสียชีวิตให้แต่ละรพ.สต. ทำการแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องในทุกเดือน 
3.3 คลินิกพิเศษ/คุณสนธยา 
 การกระจายคนไข้ DM HT ลงรพ.สต. ตามข้อมูล HDC ตอนนี้ DM กระจายได้ 34.87% HT กระจายได้ 
43.39% แต่ถ้าตาม HOSxP จำนวนจะมากกว่านี้  
ประธานฯ: ให ้IT ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลการกระจายคนไข้ใน HOSxP กับ HDC และขอข้อมูล DM HT 
กลุ่มท่ี Control ได้/ไม่ได้ แยกรายรพ.สต. เพื่อหาแนวทางในการกระจายคนไข้ลงสู่รพ.สต.  
แพทย์ชัยพร: ปรับหลักเกณฑ์การกระจายคนไข้ลงรพ.สต. โดยจะให้พยาบาลสามารถพิจารณาและส่งต่อได้โดยไม่ต้องรอ
แพทย์ และกรณีกระจายคนไข้ลงรพ.สต. ให้สนับสนุนยาด้วย  
3.4 งานปฐมภูมิฯ/คุณสมจิตร 
 ผลการดำเนินงานคัดกรอง TB การ x-ray กลุ่มเส่ียงทำท่ีรพ. และรถ x-ray mobile โดยได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแต่ละพื้นท่ี ซึ่งจะดำเนินการ x-ray ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 และปรึกษาแพทย์
เพื่อวินิจฉัย ดำเนินการรักษา ขึ้นทะเบียน ภายในไตรมาส 2 ซึ่งตอนนี้ ขึ้นทะเบียน  11 คน เสียชีวิต 1 คน  
ประธานฯ: ให้แยกกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่มเปรียบเทียบกับผลงานท่ีได้คัดกรองไป เพื่อดูผลงานการดำเนินงาน และจะทำ
อย่างไรให้คัดกรอง x-ray mobile ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้ช่วยสงกรานต์: การดำเนินงานปี 66 จะส่งจดหมายเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายรายคน และใช้วิธีติดตามรายคนในวันท่ี
ให้บริการโดยอสม. 
3.5 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด/คุณกรรณิการ์  
 - ศูนย์คัดกรองยาเสพติด ดำเนินการจัดต้ังทุกพื้นท่ี รอจังหวัดข้ึนทะเบียน ถึงจะเปิดให้บริการ 
 - เครื่อง biofeedback สสจ.จะขอสนับสนุนตัวเครื่องมาจากสคร.2 โดยจะมีการใหเ้จ้าหน้าท่ีฝึกใช้เครื่องก่อน 
3.6 ประธาน แจ้ง 
 ติดตามการดำเนินงาน รายการ Fee schedule ท่ีสอดคล้องกับข้อมูล HDC 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 

4.1 กลุ่มงานประกันฯ/คุณมณทกานต์ 

1. แจ้งเรื่องรายการ Fee schedule ปี 2566  
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2.รายการ Fee schedule ปี 2566 ท่ีต้องยืนยันตัวตน ซึ่งรพ.สต. ดำเนินการได้ 
- บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >>Authen>>E-Claim>> 250- 
- บริการฝากครรภ์ครั้งละ >>Authen>>E-Claim>> 360- 
- บริการตรวจหลังคลอด >>Authen>>E-Claim>>120- 
- บริการทดสอบการต้ังครรภ์>>Authen>>E-Claim>>75- 
- บริการคัดกรอง และประเมินปัจจัยเส่ียง สุขภาพกายและจิต >>Authen>>E-Claim>>100- 
- บริการคัดกรอง และประเมินปัจจัยเส่ียง สุขภาพกายและจิต + CVD Risk >>Authen>>E-Claim>>150- 
- บริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน(ฮอร์โมนรวม) **สตรีท่ัวไป >>Authen>>E-Claim>>40-/แผง  
- บริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน(ฮอร์โมนเด่ียว) **หญิงให้นมบุตรไม่เกิน 1.6 ปี และผู้ท่ีมีประวัติ                 
ไมเกรนแบบมีออร่า >>Authen>>E-Claim>>80-/แผง  
- บริการยาฉีดคุมกำเนิด รวมค่าบริการให้คำปรึกษา >>Authen>>E-Claim>>60-/ครั้ง **ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 
- บริการเคลือบฟลูออไรด์กลุ่มเส่ียง >>Authen>>E-Claim>>100-/ครั้ง **ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
กรณีให้การรักษาพยาบาล 

- บริการ OP Anywhere >>Authen>>E-Claim>>70- 
ผู้ช่วยสงกรานต์ : แจ้งปัญหาในการ Authen ของรพ.สต. คือ เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.ไม่พอ อาจจะต้องหาจิตอาสามาช่วย 
 
3.รายการท่ีต้องลงทะเบียน ยืนยันตัวตน ผ่าน หมอพร้อมเพื่อ รับนโยบาย เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Health 
Record:PHR) 

- บริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ >>หมอพร้อม>>PHR>>20- บาทต่อครั้ง/คน ทุก 10 ปี 
- บริการให้วัคซีนตามแผนงาน EPI ของกระทรวงสาธารณสุข (0-14 ปี)>>หมอพร้อม>>PHR>>20- บาทต่อ
ครั้ง 
- ผู้ป่วย DM ชนิดท่ี 2 ได้รับการตรวจ HbA1c >>หมอพร้อม>>PHR>>150- บาทต่อครั้ง/ไม่เกิน 2 ครั้ง ห่าง
กันมากกว่า 90 วัน 
- ผู้ป่วย HT รายใหม่ ได้รับการตรวจ Cr , K>>หมอพร้อม>>PHR>>CR 45-, K 40- 

4. วันท่ี 23 พ.ย 2565 เวลา 08.00 น. ประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ช้ีแจ้ง เรื่องเงื่อนไขการเบิกจ่ายกองทุน PP 
5. ให้ส่งแผนงานจากการสรุปการทำแผนงานปีงบประมาณ 2566 ให้งานแผน รพ. ซึ่งงานแผนจะรวบรวมส่ง สสจ.
สุโขทัยในวันท่ี 14 พ.ย 2565 
 

4.2 งานปฐมภูมิฯ/คุณสมจิตร 
 แจ้งการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุเข้าโครงการผ่าตัดต้อกระจก (พอ.สว.) วันท่ี 11 พฤศจิกายน จำนวน 250 
คน โดยจะมีทีมจักษุจากโรงพยาบาลศรีสังวรมาให้บริการท่ีห้องประชุมริมสระน้ำโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เริ่มต้ังแต่เวลา
7.00 น. เป็นต้นไป 
4.2 DSHA/แพทย์ชัยพร 
 ขอความร่วมมือคณะกรรมการ DSHA ระดับอำเภอ ร่วมรับการประเมิน Reaccredit ขัน้ 3 ปี 2567 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ แจ้ง 
 1. เร่งรัดการจ่ายเงิน เรื่อง การรักษาโควิด-19 โดยรพ.สต.ไหนท่ีเงินบำรุงเหลือน้อย รพ.จะอุดหนุนเงินให้                
4 เดือน 
 2. เร่งรัดเรื่องการจ่ายเงินเกี่ยวกับการให้บริการแพทย์แผนไทย 

3. ถุงดำ-ถุงแดง ขอสนับสนุนได้เหมือนเดิม แต่ให้ควบคุการใช้ โดยต้องใช้ใหป้ระหยัด และใช้ให้ถูก 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6 อื่นๆ  
ประธานฯ แจ้ง 

1. การตรวจสุขภาพประจำของอสม. จะทำโปรโมช่ันราคายอมเยาว์ และขอให้แต่ละพื้นท่ีสำรวจอสม.ท่ีอยาก 
ตรวจสุขภาพ  

2. ประธานจะลงเย่ียมเสริมพลังร่วมกับรองประธาน ทุกรพ.สต. โดยจะเริ่มในช่วงเดือนธ.ค 65 
3. ปีนี้จะมีโครงการสุขภาพของ cup เป็นโครงการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย กีฬาสี  โดยให้แต่งต้ังกรรมการใน 

การทำงาน  
4.เส้ือทีมคณะกรรมการคปสอ. เส้ือผ้าไทยสีฟ้า  

ท่ีประชุม/รับทราบ  
 
นัดประชุมครั้งหน้า 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
   

 
..........................................    
(นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์) 

 
 
ผู้บันทึกการประชุม 
   (เลขานุการ) 

  
 

 
 

.................................................. 
(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว) 

 

 
 
ตรวจทาน 
(ประธานฯ) 

  
  
 


