
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 3/2566 
วันที่  20 ธันวาคม 2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งกรรมการ 
1 นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
2 นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย รองประธานฯ 
3 
4 

นายพิเศษ   มั่นประสงค์ 
นางสุวิชญา ดวงทอง 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

5 นายจำนง นันทะกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
6 นางสมบูรณ์ เจติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
7 นายวัชรพงศ์ มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
8 นายเมธาสิทธิ์ นวลเนียม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ 
9 นายกุศล นักรู้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
10 นายจักราวุธ   เกิดช้ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
11 นายนิทัศน์ รัตนนิลอมร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
12 นางโสภา      ฉิมพาลี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
13 นายบรรเลง นามกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
14 นางนงลักษณ์   ก้านเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
15 นางปาณิสรา นัยเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
16 นายศรีทน ธิตะยา นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
17 นายชัยพร     อมรมุณีพงศ์  นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

18 น.ส.วิรัชฎา      ดาดาษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

19 นางสนธยา ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

20 นายชาติชาย กิจตะวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
21 น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กรรมการ 
22 น.ส.มณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
23 นางวิจิตรา สุวรรณอำไพ  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
24 นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
25 น.ส.เปมิกา วงศ์กัทลีคาม นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม  

  

1. นางสุกัญญา  คำแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางสายชล       ปักษี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ติดราชการ 

2 นางดาวเรือง  โฆสิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

3 น.ส.นันท์นลิน  เงินคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

4 น.ส.วราภรณ์   ไชยชะนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตดิราชการ 

5 นางภัทรพร      ปิลาผล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ติดราชการ 

6 นายศตพรรษ  โตอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

7 นายสมพร  พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 

8 นางโสวชิญา   ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 

9 นายธนู เป็งน้อย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 
10 นางตวงทรัพย์ สืบพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 
11 น.ส.วัลลภา โกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ติดราชการ 
12 น.ส.ชื่นสุข     ตันเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการ ติดราชการ 
13 น.ส.กุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ติดราชการ 
14 นางอรชร เดือนเด่น นักโภชนาการปฏิบัติการ ติดราชการ 
15 น.ส.กัญญาณัฐ บำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 
16 นายสงกราต์ พัฒนาดิษฐกุล นักวิชาการวาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 
17 นายคชา รุ่งเรือง นักวิชาการวาธารณสุขชำนาญการ ติดราชการ 
18 นางกรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 
19 น.ส.ปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม เภสัชกรชำนาญการ ติดราชการ 
20 น.ส.พรรณิภา ไชยดก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 
21 น.ส.เยาวลักษณ์ หอมหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 12.30 น. 
ระเบียบวาระที่  1  
1.1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ           
 1.การตรวจราชการติดตามผลปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เล่ือนไปเป็นเดือนมีนาคม 

2.การติดตามกำกับนิเทศงานจากสสจ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันท่ี 17 มกราคม คนนำเสนอ                
ฝ่ายรพ. คือ นายแพทย์ชัยพร ฝ่ังสสอ. คือผู้ช่วยสสอ.สงกรานต์ โดยให้ส่งสไลด์นำเสนอให้ประธานในวันศุกร์ท่ี 13 
มกราคม 2566 

3.การประเมินรางวัล พชอ.คุณภาพแห่งชาติฯ โดยกรมควบคุมโรค เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค 2565 ชื่นชมเจ้าหน้าท่ี
ทุกภาคส่วน ท่ีทำให้การประเมินผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

4.ชืน่ชนคณะทำงาน TB ท่ีคัดกรองกลุ่มเส่ียงได้ตามเป้า ในไตรมาสแรก 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
1.2 เร่ืองท่ีรองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.ขอบคุณทีมรพ.และรพ.สต.ทุกๆท่าน ในงานวิ่ง TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 รายได้
หลังจากหักค่าใช้จ่าย  เข้าชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีสัชนาลัย  
 2.การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดวันท่ี 17 มกราคม 2566 ระดับภาควันท่ี 9-10 
กุมภาพันธ์ 2566 
 3.วันท่ี 19 ม.ค 2566 จะมีการประเมิน 7 Excellent ท่ีรพ.สต.ป่าง้ิว และรพ.สต.แม่ราก ขอสนับสนุน
บุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน  
ท่ีประชุม/รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 รบัรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที่ 2/2566) 
-รับรอง- 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1 งานปฐมภูมิฯ/คุณสมจิตร 

1.วัคซีนโควิด-19            

1.1 วัคซีนโควิด-19 วัคซีนเข็มกระตุ้น         
 ประธาน : พื้นท่ีท่ียอดฉีดยังน้อย ให้ประชาสัมพันธ์ และออกเชิงรุกท่ีบ้าน เพื่อจะเป็นการเพิ่มยอด ตอนนี้
จังหวัดขยายระยะเวลารณรงค์การฉีดวัคซีนจากเดินถึงวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 เป็น 28 ธันวาคม 2565 

 รองประธาน : ยอดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. วัคซีนโควิด-19 ฝาแดง           
 เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี 11 เดือน 29 วัน ยอดผู้ประสงค์รับวัคซีนยังน้อยอยู่ โดยโรงพยาบาลเปิดให้บริการ
ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-11.00 น.         
 ประธาน : เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงประโยชน์ในการท่ีเด็กจะได้รับ
วัคซีน 

2.TB 

2.1 อัตราการค้นพบข้ึนทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ อยู่ท่ี ร้อยละ 12.2, ความก้าวหน้า
ความครอบคลุมการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง อยู่ท่ี ร้อยละ 65.6 เป้าหมายไตรมาสแรกร้อยละ 23.3 ซ่ึงเราผ่านเกณฑ์, 
อัตราป่วยตายของผู้ป่วยวัณโรค อยู่ท่ีร้อยละ 6.3 เสียชีวิต 1 ราย  เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10  

2.2 การคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง ในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน,ผู้ใช่สารเสพติด ติดสุราเร้ือรัง ยังคัดกรองได้น้อย 

หมอศรีทน : ผู้สัมผัสร่วมบ้านเป็นยอดสะสมท่ีเราจะต้อง x-ray ตาม 3 ปี จึงทำให้จำนวนเยอะ และกลุ่มสูบ
บุหร่ี/ดื่มสุรา เก่ียวกับ Diag ท่ีติดตัว เช่น คนไข้รถล้มจากการดื่มสุรา หมอก็จะ diag สุราร่วมด้วย ซ่ึงบางคนไม่ได้เข้า
คลินิกยาเสพติด             
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 ประธาน : ให้แต่ละพ้ืนท่ีดึงข้อมูลการคัดกรอง 9 กลุ่มเส่ียง ออกมาว่ายังเหลือท่ีไม่ได้คัดกรองอีกก่ีคน และรีบ
ดำเนินการคัดกรองให้แล้วเสร็จ  

ท่ีประชุม/รับทราบ 
3.2 IT/คุณชาติชาย 
 ข้อมูลแฟ้ม Dead รพ.จะดูข้อมูลทุกวันจันทร์ และจะส่งรายชื่อผู้เสียชีวิตให้แต่ละรพ.สต. ทำการแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้อง 

ประธาน : ฝากตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตในพื้นท่ี เวลาชุมชนแจ้งมาท่ีพื้นท่ี ให้ถ่ายใบมรณะบัตรส่งมาด้วย เพื่อ
เป็นการยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิต 

คุณสนธยา : คนไข้ NCD บางรายเสียชีวิตแล้ว แต่ในระบบยังถูกจำหน่าย ค  
ประธาน : ให้รพ.สต. ส่งข้อมูลคนไข้ NCD ท่ีเสียชีวิตแล้วมาให้คลินิกพิเศษ ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2566 

ท่ีประชุม/รับทราบ 
3.3 คลินิกพิเศษ/คุณสนธยา 
 การกระจายคนไข้  DM HT ลงรพ.สต. ปี งบประมาณ 2565 DM ส่งกลับ 30% HT ส่งกลับ 40%                    
ในส่วนข้อมูลปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสท่ี 1 มีข้อมูลบางส่วน error ซ่ึงผู้รับผิดชอบงานกำลังประสานกับทางสสจ. 
ในการแก้ไขข้อมูล  
 HT ควบคุมความดันได้ดี เกณฑ์ คือ มากกว่าร้อยละ 60 อำเภอศรีสัชนาลัยอยู่ ท่ีร้อยละ 76 ผ่านเกณฑ์                  
โดยรพ.สต. ท่ีคนไข้ควบคุมความดันได้ดี อันดับ 1.รพ.สต.ดงย่าปา 2.รพ.สต.ปากคะยาง 3.รพ.สต.แม่ราก 4.รพ.สต.แม่
สำ และ 5.รพ.สต.หนองอ้อ  

DM ควบคุมน้ำตาลได้ดี เกณฑ์ คือ มากกว่าร้อยละ 40 อำเภอศรีสัชนาลัยอยู่ท่ีร้อยละ 36.94 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
โดยรพ.สต. ท่ีควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี อันดับ 1.รพ.สต.ท่าชัย 2. รพ.สต.ท่าโพธ์ิ 3.รพ.สต.ป่าง้ิว 4.รพ.สต.แม่สำ และ 5.
รพ.สต.แม่ราก รพ.สต. ท่ียังไม่ถึงร้อยละ 30% คือ รพ.สต.ปากคะยาง, รพ.สต.สะพานยาว  
ประธาน : รพ.สต.ท่ียังได้ถึง 30% ให้วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
3.4 กลุ่มงานประกันฯ/คุณมณทกานต์ 
 1. KPI 2566 ยังไม่ออกใน HDC 
 2. การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล มีท่ีเดียวได้ไม่ถึงร้อยละ 99 คือ               
รพ.สต.ท่าโพธ์ิ ได้ร้อยละ 93, ร้อยละความทันเวลาของข้อมูลทุกท่ีได้ร้อยละ 100 มีของโรงพยาบาลท่ีข้อมูลไม่ขึ้น ซ่ึง
ทาง IT ประสานข้อมูลทางสสจ.  
ท่ีประชุม/รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 

4.1 กลุ่มงานประกันฯ/คุณมณทกานต์ 
1. ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนหมอพร้อม  ตัวช้ีวัด 80%  
2. แผนงาน 66 แผน ต้องเขียนโครงการ 66 โครงการ 

เสนอโครงการ 5 อนุมัติ 4 โครงการยกเลิก 1 โครงการ ขอเร่งดำเนินการ ส่งโครงการภายในเดือนนี้ 
3. ประชาสัมพันธ์ นำบัตร ประชาชน มา  รพ.มีตู้ Kiosk เปิดใช้ตู้ 04.00-16.00 น. และหลังจากนั้นยื่นบัตร 

ห้องบัตรตามปกติ 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 กลุ่มงานประกันฯ/คุณมณทกานต์ 
 1. หารือเร่ืองการการชดเชย กรณี PP Fee schedule/สปสช/กองทุน และเงินสนับสนุน PCC ปี 2566 
ประธาน : ให้ตั้ งคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาหาแนวทางเบ้ืองต้น  ฝ่ังรพ. 1.มณทกานต์  2 .สมจิตร 3.วิจิตรา                     
ฝ่ังสสอ. 1.สงกรานต์ 2.พิเศษ 3.วัชรพงษ์  
5.2 สสอ. 
 1.ขอใช้และปรับตำแหน่ง เลขท่ี 1สท00357 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิ บัติงานท่ี รพ.สต.ดงคู่                        
เป็น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานท่ี รพ.สต.ศรีสัชนาลัย 
 2.ขอใช้และขอปรับตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานท่ี รพ.สต.ป่าง้ิว เป็นตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานท่ี รพ.สต.ดงคู่ 
ท่ีประชุม/รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6 อื่นๆ  
 คุณสนธยา : การทำหนังสือตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี คนไข้ NCD  ของรพ.สต.ท่ีย้ายไปอยู่อบจ. 2 ท่ี คือ รพ.สต.
แม่สิน และ รพ.สต.ป่าคา   
 ประธาน : ทำตามขั้นตอน โดยผ่านสสจ. แล้วสสจ.จะแจ้งหนังสือไปท่ีอบจ.    
 ประธานฯ : กีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2565 แบ่งเป็น 4 โซน จะจัดวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2566 สถานท่ีเตรียมไว้ 3 
ท่ี คือ รร.สุโขทัยวิทยาคม/รร.เมืองเชลียง/วิทยาลัยพละ        
 เมธาสิทธิ์ : ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล 11 คน ชาย-หญิง /ฟุตบอล 7 คน อาวุโส ชาย/วอลเลย์บอล ชาย-หญิง               
/บาสเกตบอล ชาย-หญิง/เซปักตระกร้อ ชาย/เปตอง/วิ่งสามัคคี ชาย-หญิง สถานท่ี วางแผนไว้ 3 ท่ี คือ รร.สุโขทัย
วิทยาคม/รร.เมืองเชลียง/วิทยาลัยพละ จะเลือกในการประชุมคร้ังหน้า โดยการจัดกีฬาคร้ังนี้  จะไม่ใช่งบหลวง และ               
ไม่รบกวนเวลาราชการ  
ท่ีประชุม/รับทราบ 
 
นัดประชุมคร้ังหน้า 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. 

เลิกประชุมเวลา  14.00  น. 
   

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

 
 
ผู้บันทึกการประชุม 
   (เลขานุการ) 

  
 

 
 

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

 

 
 
ตรวจทาน 
(ประธานฯ) 

  
  
 


