
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ 
ครั้งที่   1/2560 

วันท่ี   19   ตุลาคม   พ.ศ.2559   ณ      หองประชุมหนอไมหวาน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นพ.ภักดี   สืบนุการณ ผอ.รพร.ดานซาย 
2. นายชํานาญ   มีมูล สาธารณสุขอําเภอดานซาย 
3. นางเปรมศรี   สาระทัศนานันท พยาบาลวิชาชีพชํานญการ 
4. น.ส.เยาวพา   สิงหสถิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
5. นางรุงนิรันดร   แกววงศ นักวิชาการสาธารณสุข   ชํานาญการ 
6. นายสุรชัย   สิทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข   ชํานาญการ 
7. นางจียุรฉัตร   แพทยไชโย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  
8. วาท่ี   ร.ต.เดชา   สายบุญตั้ง นักวิชาการสาธารณสุข   ชํานาญการ 
9. นายชัชวาลย   ศรีสอาด จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  
10. นางวรรณวิไล   ภูมิผล จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

11. น.ส.พจนีย   พรหมรักษา พยาบาลวิชาชีพ   ชํานาญการ 

12. น.ส.จุฬาวรรณ      ทุตปอ นักวิชาการสาธารณสุข   ชํานาญการ 

13. นายนิวัฒน      แสงรัตน นักวิชาการสาธารณสุข   ชํานาญการ 

14. นางอรทัย      หุมอาจ พยาบาลวิชาชีพชํานญการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายสมัคร   ศรีบุตตา จพ.สาธารณสุขชุมชน 
2. ภญ.ดาริน   จึงพัฒนาวดี เภสัชกร 

 
 
วาระที่    1    เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1. การมอบหมายหนาที่การรับเสด็จฯ 
2. สรุปสถานการณนํ้าทวมอําเภอดานซาย   1316   กันยายน   2559 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
วาระที่    2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่       3/2559 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับรอง 
 
วาระที่    3    เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการ   คปสอ.ดานซาย   ประจําปงบประมาณ   2560   ดังมีรายนามตอไปนี ้
1. นพ.ภักดี   สืบนุการณ ประธานกรรมการ 
2. นายชํานาญ   มีมูล รองประธานกรรมการ 
3. นางเปรมศรี   สาระทัศนานันท กรรมการ 
4. นายสมัคร   ศรีบุตตา กรรมการ 
5. ภญ.ดาริน   จึงพัฒนาวดี กรรมการ 
6. น.ส.เยาวพา   สิงหสถิต กรรมการ 



7. ทพ.กฤษดาพันธ   จันทนะ กรรมการ 
8. นางสุมาลี   จันทศร กรรมการ 
9. นางรุงนิรันดร   แกววงศ กรรมการ 
10. นางอรทัย   หุมอาจ กรรมการ 
11. นายชัชชัย   เหมือนศรีชัย กรรมการ 
12. นายนิวัฒน   แสงรัตน กรรมการ 
13. นางจียุรฉัตร   แพทยไชโย กรรมการ 
14. นายวุฒิพงษ   สอนศรียา  กรรมการ 
15. นายชัชวาลย   ศรีสอาด กรรมการ 
16. นางวรรณวิไล   ภูมิผล กรรมการ 

17. น.ส.พจนีย   พรหมรักษา กรรมการ 

18. น.ส.จุฬาวรรณ   ทุตปอ กรรมการ 

19. วาท่ี   ร.ต.เดชา   สายบุญตั้ง กรรมการและเลขานุการ 

20. นายสุรชัย   สิทธิศักดิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)           

อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาทหนาท่ีในเรื่อง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน(Emergency         

Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันและลดภาวะสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและรัฐ     

โดยอําเภอดานซายไดแตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คําส่ังคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข(Emergency Operation   

Center   :   EOC)      อําเภอดานซาย 

2. โครงสรางคณะกรรมการ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3. แผนงบลงทุนป   2560 

ชื่อลูกขาย  

(รพ.สต.) 

รายการครุภัณฑ 

SPEC 

จํานวน  

(ระบุ

หนวย) 

ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวมเปนเงิน 

(บาท) 

บานเครือคู  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานเครือคู 
คีมคีบส่ิงแปลกปลอมออกจากหู (Crocodile Forceps)มี 3       

ขนาด   S   M   L 
1  5,100.00  5,100.00 

บานเครือคู  เครื่องพนละอองฝอยโรคหอบหืด  1  5,100.00  5,100.00 

บานปากโปง  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานโคกงาม  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานหนองอุมลัว  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานหนองอุมลัว 
คีมคีบส่ิงแปลกปลอมออกจากหู (Crocodile Forceps)มี 3       

ขนาด   S   M   L 
1  5,100.00  5,100.00 

บานหนองอุมลัว  เครื่องพนละอองฝอยโรคหอบหืด  1  5,100.00  5,100.00 



บานทับกี ่
คีมคีบส่ิงแปลกปลอมออกจากหู (Crocodile Forceps)มี 3       

ขนาด   S   M   L 
1  5,100.00  5,100.00 

บานทับกี ่ เครื่องพนละอองฝอยโรคหอบหืด  1  5,100.00  5,100.00 

บานน้ําเย็น  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานน้ําเย็น 
คีมคีบส่ิงแปลกปลอมออกจากหู (Crocodile Forceps)มี 3       

ขนาด   S   M   L 
1  5,100.00  5,100.00 

บานน้ําเย็น  เครื่องพนละอองฝอยโรคหอบหืด  1  5,100.00  5,100.00 

บานตูบคอ  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานตูบคอ 
คีมคีบส่ิงแปลกปลอมออกจากหู (Crocodile Forceps)มี 3       

ขนาด   S   M   L 
1  5,100.00  5,100.00 

บานผ้ึง  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานหนองผือ  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  1  5,100.00  5,100.00 

บานหนองผือ 
คีมคีบส่ิงแปลกปลอมออกจากหู (Crocodile Forceps)มี 3       

ขนาด   S   M   L 
1  5,100.00  5,100.00 

บานหนองผือ  เครื่องพนละอองฝอยโรคหอบหืด  1  5,100.00  5,100.00 

บานกกจําปา  ตระแกรงลางแผลแบบมีลอเล่ือน  1  11,000.00  11,000.00 

บานหนองอุมลัว  เครื่องช่ังน้ําหนักเด็ก   แบบดิจิตอล  1  13,000.00  13,000.00 

บานน้ําเย็น  เครื่องช่ังน้ําหนักเด็ก   แบบดิจิตอล  1  13,000.00  13,000.00 

บานกกจําปา  เครื่องช่ังน้ําหนักเด็ก   แบบดิจิตอล  1  13,000.00  13,000.00 

บานหนองผือ  เครื่องช่ังน้ําหนักเด็ก   แบบดิจิตอล  1  13,000.00  13,000.00 

บานหนองอุมลัว  หมอตมเครื่องมือ  1  14,000.00  14,000.00 

บานทับกี ่ หมอตมเครื่องมือ  1  14,000.00  14,000.00 

บานเครือคู  เตียงตรวจภายในทั่วไป  1  20,000.00  20,000.00 

บานกกจําปา  เตียงตรวจภายในทั่วไป  1  20,000.00  20,000.00 

บานหนองอุมลัว  เครื่องช่ังน้ําหนัก   แบบดิจิตอล   พรอมที่วัดสวนสูง  1  23,000.00  23,000.00 

บานกกจําปา  เครื่องช่ังน้ําหนัก   แบบดิจิตอล   พรอมที่วัดสวนสูง  1  23,000.00  23,000.00 

บานหนองผือ  เครื่องช่ังน้ําหนัก   แบบดิจิตอล   พรอมที่วัดสวนสูง  1  23,000.00  23,000.00 

บานเครือคู  โคมไฟหัตถการ  1  25,000.00  25,000.00 

บานกกจําปา  โคมไฟหัตถการ  1  25,000.00  25,000.00 

บานปากโปง  เครื่องปนเม็ดเลือดแดง   Haematocrit   Centrifuge  1  27,000.00  27,000.00 

บานทับกี ่ เครื่องปนเม็ดเลือดแดง   Haematocrit   Centrifuge  1  27,000.00  27,000.00 

บานน้ําเย็น  เครื่องปนเม็ดเลือดแดง   Haematocrit   Centrifuge  1  27,000.00  27,000.00 

บานตูบคอ  เครื่องปนเม็ดเลือดแดง   Haematocrit   Centrifuge  1  27,000.00  27,000.00 

บานโคกงาม  ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่พรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ(ประกอบ 1  65,000.00  65,000.00 



ดวยเครื่องดูดนํ้าลาย โคมไฟสองปาก เกาอี้สนาม และเกาอี้     

ผูปฏิบัติการ) 

บานวังบอน 

ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่พรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ(ประกอบ

ดวยเครื่องดูดนํ้าลาย โคมไฟสองปาก เกาอี้สนาม และเกาอี้     

ผูปฏิบัติการ) 

1  65,000.00  65,000.00 

บานตูบคอ 

ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่พรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ(ประกอบ

ดวยเครื่องดูดนํ้าลาย โคมไฟสองปาก เกาอี้สนาม และเกาอี้     

ผูปฏิบัติการ) 

1  65,000.00  65,000.00 

บานกกจําปา 

ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่พรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ(ประกอบ

ดวยเครื่องดูดนํ้าลาย โคมไฟสองปาก เกาอี้สนาม และเกาอี้     

ผูปฏิบัติการ) 

1  65,000.00  65,000.00 

บานผ้ึง 

ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่พรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ(ประกอบ

ดวยเครื่องดูดนํ้าลาย โคมไฟสองปาก เกาอี้สนาม และเกาอี้     

ผูปฏิบัติการ) 

1  65,000.00  65,000.00 

บานนาดี  เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ  1  30,000.00  75,000.00 

บานปากหมัน  เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ  1  30,000.00  75,000.00 

รพร.ดานซาย 
เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิคพรอมภาควัด

ออกซิเจนในเลือด 
1  330,000.00  330,000.00 

รพร.ดานซาย 
เครื่องจ้ีหามเลือดและตัดเนื้อเยื่อดวยไฟฟาขนาดไมนอยกวา 

300   วัตต 
1  520,000.00  520,000.00 

รพร.ดานซาย  เครื่องปนตกตะกอน   ขนาด   12   หัวปน  2  72,000.00  144,000.00 

รพร.ดานซาย 
โคมไฟผาตัดเล็กขนาดไมนอยกวา 60000 ลักซ ชนิดแขวน     

เพดาน 
1  290,000.00  290,000.00 

รพร.ดานซาย  เครื่องกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟา  1  215,000.00  215,000.00 

รพร.ดานซาย  เครื่องวัดความดันลูกตา  1  150,000.00  150,000.00 

  เครื่องตรวจตาสวนหนา(Postable   slit   lamp)  1  520,000.00  520,000.00 

รวม  3,098,900.00 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 

4. กลุมการพยาบาล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับอําเภอ(CNOD)   ป   2560โดยมีแนวทางการพัฒนาทบทวน 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 

5. ฝายเภสัชกรรมชุมชน 

1. การเบิกจายยา เวชภัณฑที่มิใชยา ประจําป 2560 ฝายเภสัชกรรมชุมชน ไดปรับปรุงการเบิกยาออนไลนผาน         



ระบบ google drive เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ รพ.สต.ทุกแหง โดยสามารถบันทึกขอมูลผานทางลิงคใน           

facebook หรือ กดท่ีลิงค  PHA60รายการยาและเวชภัณฑมิใชยา ซึ่งจะมีการการเปดใหบันทึกขอมูลในแตละ       

เดือน   และเมือดําเนินการบันทึกจายยาเรียบรอยแลวทางฝายเภสัชจะปดปองการแกไข 

มติที่ประชุม  

2. การสํารวจเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ประจําป งบประมาณ 2560 โดยสามารถบันทึกในแบบฟอรม  แบบ         

สํารวจเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น    ภายในวันที่   16   ต.ค.59 

3. การเบิกวัคซีน ประจําปงบประมาณ 2560 PHA60แบบฟอรม ว.31 โดยกําหนดใหทุก รพ.สต.บันทึกการเบิก           

วัคซีนและผลการใหบริการเดือนละ   1   ครั้ง  

6. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน   รพ.สต.   ประจําป   2560 

1. การสนับสนุน   รพ.สต.ตูบคอ   คาตอบแทนบุคลากร   เพ่ือการดูแลสุขภาพ   บานหมันขาว   ปงบประมาณ   2560 

เดือนละ   6,000   เปนเวลา   1   ป   ตั้งแตเดือน   ตุลาคม   59   เปนตนไปรวมงบประมาณ   72,000   บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

7. การบริหารจัดการนักบริบาลชุมชน   คปสอ.ดานซาย   เนนเรื่องขอมูลผูปวยและประสานการทํางานอยางใกลชิดกับ   รพ

.สต.      ระมัดระวังเรื่องความรูสึกของความเปนเจาของบุคลากร   ใหนักบริบาลรูสึกวาเขาเปนบุคลากรของ   อปท. 

เรงรัดและจายคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับระเบียบ 

มติท่ีประชุม   เม่ือส้ินสุดการดําเนินงานใหสรุปขอมูลเปนภาพรวมท้ังอําเภอ 

8. แนวทางการดูแลพัฒนาการเด็กดานซาย   และ   การคัดกรองเด็กท่ีมีปญหาการเรียนและพฤติกรรมอารมณ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

สสอ.ดานซาย 

1. นโยบายการดําเนินงาน   หมอครอบครัว(Primary   care   cluster   :PCC)   เปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่

ตองการใหมีหมอครอบครัว   ใน1      PCC   รับผิดชอบประชากร      30,000      คน   มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว   เปนหัวหนา

ทีม  

มติที่ประชุม    อําเภอดานซายกําหนดทีม   PCC   นํารอง   เปน   2   ทีม   ดังนี ้

 PCC   1   ประกอบดวย   ตําบลโปง   ,อิปุม,กกสะทอน,โพนสูง,วังยาว   ประกอบดวย      ทีมตําบลโปง   อิปุม   ,ทีมตําบล 

กกสะทอน   ,ทีม   ตําบลโพนสูง   วังยาว 

 .PCC   2   ประกอบดวย   ตําบลดานซาย   ,นาหอ   ,นาดี,ปากหมัน,และโคกงาม   ประกอบดวย   ทีมตําบลดานซาย   ทีม

ตําบล   นาดี   นาหอ      ทีมตําบล   ปากหมัน   โคกงาม 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ   (DHS)   ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก   สปสช.   164,300 

บาท  

3.  รพ.สต.หนองผือ   ไดรับบริจาคโตะประชุมจํานวน   6   ตัว   มูลคา   10,200   บาท   จากคุณแคทรียา   จันทศร   บานโพนหนอง 

 
วาระที่    4    เร่ืองอื่นๆ 

1. รพ.สต.กกจําปา และ รพ.สต.ทับกี่ ขอสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลเพื่อจางบุคลากรในตําแหนงผูชวยเหลือ     
คนไข และผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามสัญญาจางตั้งแต 1 ต.ค.5630 ก.ย         
.60   อีก   1   ปงบประมาณ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TXnntfh4nzttulKRDWLK9d7py6GMQJrmMYLfYCr6DVo/edit#gid=1892671776
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2luz0LOR_zSaH1v14UjqAVb0Y_c81t1jCN69CP2TPI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2luz0LOR_zSaH1v14UjqAVb0Y_c81t1jCN69CP2TPI/edit?usp=sharing


มติที่ประชุม ไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เนื่องจากไมตรงตามเง่ือนไขการจางที่จังหวัดจัดสรรใหและโรง   
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซายมีวิกฤตการเงินระดับ 7 เรื้อรังที่ตองควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามแผน     
Plainfin อยางเครงครัด และในหลายปที่ผานมา รพร.ดานซาย ไดสนับสนุนคาจางบุคลากรทั้ง 2 ตําแหนงนี้โดยใช           
เงินบํารุงของโรงพยาบาล 

2. เรียนเชิญเจาหนาท่ีทุกทาน รวมเปนเจาภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล ในวันพุธที่ 19       
ตุลาคม   2559   ท่ีอุโบสถวัดเนรมิตวิปสสนา   โดยขอใหปฏิบัติตัวดังตอไปนี ้ 
1. การแตงกาย   แตงชุดปฏิบัติการ   ชุดทํางานปกติ   ติดริบบ้ินสีดําที่แขนเส้ือซาย 
2. ผูเขารวมงาน   พรอมกันเวลา   16.30   น.ท่ีอุโบสถวัดเนรมิตวิปสสนา 

 
ปดประชุมเวลา   15.20   น. 
 
 
   

..……………………………………...ผูบันทึกการประชุม 
                                                                                                                                                            (   เดชา   สายบุญตั้ง)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ   (คปสอ.)   ดานซาย 
ประจําปงบประมาณ   2560 

 
1. นพ.ภักดี   สืบนุการณ ผอ.รพร.ดานซาย ประธานกรรมการ 
2. นายชํานาญ   มีมูล สสอ.ดานซาย รองประธานกรรมการ 



3. นางเปรมศรี   สาระทัศนานันท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
4. นายสมัคร   ศรีบุตตา จพ.สาธารณสุข กรรมการ 
5. ภญ.ดาริน   จึงพัฒนาวดี เภสัชกรชํานาญการ กรรมการ 
6. น.ส.เยาวพา   สิงหสถิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
7. ทพ.กฤษดาพันธ   จันทนะ ทันตแพทยชํานาญการ กรรมการ 
8. นางสุมาลี   จันทศร นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
9. นางรุงนิรันดร   แกววงศ ผอ.รพ.สต.หนองผือ กรรมการ 
10. นางอรทัย   หุมอาจ ผอ.รพ.สต.เครือคู กรรมการ 
11. นายชัชชัย   เหมือนศรีชัย นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
12. นายนิวัฒน   แสงรัตน ผอ.รต.กกจําปา กรรมการ 
13. นางจียุรฉัตร   แพทยไชโย ผอ.รพ.สต.ตูบคอ กรรมการ 
14. นายวุฒิพงษ   สอนศรียา  ผอ.รพ.สต.วังบอน กรรมการ 
15. นายชัชวาลย   ศรีสอาด ผอ.รพ.สต.ผึ้ง กรรมการ 
16. นางวรรณวิไล   ภูมิผล ผอ.รพ.สต.นาดี กรรมการ 

17. น.ส.พจนีย   พรหมรักษา ผอ.รพ.สต.นํ้าเย็น กรรมการ 

18. น.ส.จุฬาวรรณ   ทุตปอ ผอ.รพ.สต.หนองอุมลัว กรรมการ 

19. นายวราวุธ   สารวิจิตร ผอ.รพ.สต.โคกงาม กรรมการ 

20. วาท่ี   ร.ต.เดชา   สายบุญตั้ง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

21. นายสุรชัย   สิทธิศักดิ์ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


