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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงแก่น 
คร้ังที่ 1/2563 

วันที่ 12 ธนัวาคม 2562  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงแก่น  

********************************************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นพ.กิติพัฒน ์ ลาชโรจน์ รพ.เวียงแก่น  ประธานกรรมการ 
2. นายวสันต์    ศรีวิลัย  สสอ.เวียงแก่น  รองประธานกรรมการ 
3. นายทศพล เมืองอินทร ์ สสอ.เวียงแก่น  กรรมการ 
4. นายสงัด  ปงเมฆ  สสอ.เวียงแก่น  กรรมการ 
5. นายบุลกิต วงศ์หาญกล้า รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
6. นายสาวไพลิน สาระมนต์ สกุลนธิิเมธา   รพ.เวียงแก่น กรรมการ 
7. นายฐานันดร์ นรชาติวศิน รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
8. นางพัชรินทร ์ นุธรรม  รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
9. นางสาวกิตติยา มารังค์  รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
10. นางสาววรัตยา แก้วจินดา รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
11. นางพรรณภรณ์ รวมจิตร  รพ.สต.ห้วยลึก  กรรมการ 
12. นายศุภชัย หน่อท้าว รพ.สต.ท่าข้าม  กรรมการ 
13. นายบุญถึง ลือชา  รพ.สต.ปางปอ  กรรมการ 
14. นายสุพจน์ เช้ือเมืองพาน รพ.สต.ผาแล  กรรมการ 
15. นางอัญชลา พุ้ยน้อย  รพ.สต.หล่ายงาว  กรรมการ 
16. น.ส.ณัฐรุจา  ไชยเนตร รพ.สต.ผาต้ัง  กรรมการ 
17. น.ส.ศุภพิชญ์ อุสาใจ  รพ.สต.ห้วยหาน  กรรมการ 
18. นางศนิศา รวมจิตร  รพ.สต.ม่วงยาย  กรรมการ 
19. นายสิทธิกาญจน์   สีมอญ  รพ.สต.ปอ  กรรมการ 
20. นางจันทิมา นิ่มยี่สุ่น  รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
21. นางสาวสุภาวดี ภสัูนติสกุลวงศ์ รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
22. นายสมพร ไชยลังการ รพ.เวียงแก่น  กรรมการ 
23. นางวาสนา ยาละ  สสอ.เวียงแก่น  กรรมการ 
24. น.ส.อรอุมา รานะเรศ รพ.สต.ร่มฟ้าทอง  กรรมการ 
25. นางกานต์ชนา สมควร  สสอ.เวียงแก่น  ผู้เข้าร่วมประชุม 
26. นางสาวกัญญารัตน์  พร้อมสุข สสอ.เวียงแก่น  ผู้เข้าร่วมประชุม 
27. นางสาวปรารถนา    กาบค า สสอ.เวียงแก่น  ผู้เข้าร่วมประชุม 
28. นายสาคร ยาละ  สสอ.เวียงแก่น  ผู้เข้าร่วมประชุม 
29. นางเบญจวรรณ บุดดี  รพ.เวียงแก่น  เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบและพิจารณา 

1. แนะน า สาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่นคนใหม่  คุณวสันต์  ศรีวิลัย  
2. แจ้งรายช่ือคระกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอเวียงแก่น ปี 2563 ตามค าส่ังจังหวัดเชียงราย    

โดยมี นพ.กิติพัฒน์  ลาชโรจน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นประธาน และท่านสาธารณสุขอ าเภอ
เวียงแก่น เป็นรองประธาน  นางเบญจวรรณ  บุดดี เป็นเลขานุการและผู้บันทึกการประชุม และเพิ่ม         
นางวาสนา  ยาละ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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3. ประธานแจ้งแนวทางการบริหาร CUP เวียงแก่น ประจ าปี 2563 
- ใช้ระบบบริหารจัดการร่วมระดับอ าเภอ 
- ค่าใช้จ่าย fixed cost ทาง CUP เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการให้ 
- ส าหรับโครงการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีเป็นการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข และการพัฒนางานด้าน    
ต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้ โดยเน้นประโยชน์ต่อผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

5. การพิจารณางบลงทุน CUP เวยีงแก่น ปี 2564 และงบค่าเส่ือม UC ปี 2563  
- พิจารณางบค่าเส่ือม UC ระดับสถานบริการ โดยจัดสรรเงินให้ ทาง รพ.สต. 50% (วงเงินประมาณ 

850,000 บาท)และ รพ.เวียงแก่น 50% โดยห้เป้นไปตามหลักเกณฑ์ของงบค่าเส่ือม และได้ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลผ่นโปรแกรมงบค่าเส่ือมของ สปสช. แล้ว และรอการอนุมัติจาก สปสช. รวบรวมส่ง สสจ.ชร. 
ต่อไป  ในส่วนของงบค่าเส่ือม ระดับจังหวัดทาง รพ.เวียงแก่น จะเสนอขอ เครื่องเอกซ์เรย์ ทดแทนเครื่อง
เดิมท่ีใช้งานมานานและช ารุดบ่อย และมีราคาสูง  และระดับเขต  ขอ ยูนิตท าฟัน ทดแทนเครื่องเดิมท่ี
ช ารุด   

- งบลงทุนปี 2564-2565 ในส่วนส่ิงก่อสร้างของ รพ.สต. และ สสอ. จะมีการพิจารณาในรูปของ
คณะกรรมการของ สสอ. ระดับจังหวัด และเรียงล าดับความส าคัญไว้แล้ว ในส่วนของครุภัณฑ์ ให้ส่ง
รายการค าขอ ให้ส่งรายการมาเพื่อรวบรวมในรูปแบบของ CUP และส่ง สสจ.ชร. ต่อไป 

- ส าหรับรายการท่ีช ารุดระหว่างปีหรือมีความจ าเป้นท่ีจะต้องใช้ในการบริการผู้ป่วยสามารถแจ้งรายการ
เพื่อพิจารณาในท่ีประชุมได้ 

- ขอให้ทุกสถานบริการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และติดตามสถานการณ์การเงินการคลังของ CUP อย่าง
ใกล้ชิด ในรอบ 2 ปีนี้ มีแนวโน้มท่ีทาง รพ.เวียงแก่น จะมีแหล่งรายได้เพิ่มเติม จากเงินบ ริจาค เช่น 
กองทุน อ.เฉลิมชัย , กองทุน CP ALL , กองทุนท่านพบโชค , กองทุนจากมูลนิธิก้าวคนละก้าว ซึ่งหาก 
รพ.สต.มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ท่ีจ าเป็น ขอให้รวบรวมผ่านคุณศนิศา  รวมจิตร รพ.สต.ม่วงยาย ส่ง
รายการมาท่ี CUP เพื่อพิจารณา 

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับกรณีจ้างทดแทนสามารถด าเนินการได้เลย ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และ
หากมีการจ้างเพิ่มขอให้น าเสนอเพื่อพิจารณาในท่ีประชุม 

7. การบริหารงบการแพทย์แผนไทย จัดสรรโดย CUP กันไว้ท่ีกองกลาง 50% และอี 50 % จัดสรรลงสถาน
บริการตามผลงาน 
 

วาระที่ 2 ทบทวนรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
- 

  
วาระที่ 3 วาระเพื่อพิจารณา / เรื่องจากกลุ่มงาน/ สสอ./รพ.สต. 

เร่ืองจากรองประธาน 
1. สสอ.เวียงแก่น นายวสันต์  ศรีวิลัย  แนะน าตัว 
2. โครงการ PP ควรด าเนินการในรูปแบบของ CUP แต่ให้มีเจ้าภาพหลักในแต่ละโครงการ 
3. ขอพิจารณาการจ้างทดแทน นายจิรพนณ์ ยานะ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ร่มฟ้าทอง ท่ีเสียชีวิต จะ

ด าเนินการปรับต าแหน่งของ จพ.สาธารณสุข ในปัจจุบัน เป็นนักวิชาการสาธารณสุขในเลขต าแหน่ง ท่ีว่างอยู่ 
และเปิดรับสมัคร จพ.สาธารณสุข แทน ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ และให้ด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  

4. จากการส ารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ รพ.สต. มีเครื่องท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ได้น าเข้า
แผนงบค่าเส่ือม ปี 2563 ประธานให่ส่งรายการมาท่ี CUP เพื่อพิจารณา 

5. ขอพิจารณาการจัดซื้อเครื่อง AED 2 เครื่องเพื่อใช้งานใน รพ.สต.ท่ีเป้นพื้นท่ีท่องเท่ียว  ท่ีประชุมอนุมัติให้
จัดซื้อ 1 เครื่อง ให้ รพ.สต.ผาต้ัง โดยใช้งเนบริจาคจากกองทุน CP ALL 
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6. ส าหรับกรณีของ นส.ทิพย์สุดา หัตถกอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานท่ี รพ.สต.ปางปอ ท่ีขอย้ายมา
ช่วยราชการท่ี รพ.เวียงแก่น ทาง สสอ.เวียงแก่น สามารถให้มาเริ่มปฏิบัติงานท่ี รพ.เวียงแก่น ต้ังแต่ 1 ก.พ. 
2563 

7. หารือเรื่องการท าประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานพร้อมกับรถพยาบาลของ รพ.สต.ผาต้ัง ท่ีประชุมมี
มติให้ด าเนินการจัดท าประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน โดย CUP จะดูแลค่าใช้จ่าย  และส าหรับการ
บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการของ รพ.สต.ผาต้ัง จะประสานกับชุมชนและ อสม. ช่วยเหลือในการส่งผู้ป่วยใน
ช่วงเวลานอกเวลาราชการ 

8. ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ปอ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน แพทย์แผนไทย ท่ีประชุม    
มีมติ อนุมัติ 

9. จากการมาตรวจเยี่ยม รพ.สต. ของ นพ.สสจ.ชร. มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา 2 ประเด็น ได้แก่ 
- ระบบ Central Supply เดิม รพ.สต.ด าเนินการนึ่งของเอง ซึ่งอาจจะยังไม่ได้มาตรฐาน จึงควรจัดท า

ระบบ Central Supply ท่ีโรงพยาบาล 
- ปัญหาภัยแล้ง ในปีนี้มีแนวโน้มท่ี รพ.สต.จะประสบปัญหาภัยแล้ง จึงขอให้ CUP พิจารณาการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง โดยเสนอให้มีถังเก็บน้ าส ารอง และ ขุดเจาะน้ าบาดาล ใน รพ.สต.ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหา
ภัยแล้ง  

 

เร่ืองจากลุ่มงาน/ รพ.สต.  
เร่ืองจากผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น 

1. ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น จะขอเสนอโครงการ จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยท่ีต้องการความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหา ซ่อมแซม และเคล่ือนย้ายอุปกรณ์
เพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นตามสภาพของบุคคลนั้น ๆ โดยขอสนับสนุนงบประมาณ จาก อบจ.เชียงราย 
ท่ีประชุมเห็นว่าเป้นประโยชน์ต่อประชาชนในอ าเภอเวียงแก่น มีมติอนุมัติให้ด าเนินการได้ 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ แผนและยุทธศาสตร์ฯ 
1. หารือและเสนอให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของ CUP เพื่อบูรณาการงานร่วมกัน ท่ีประชุมมีมติให้ประชุม

จัดท าแผนวันท่ี 17 มกราคม 2563 
2. โรงพยาบาลเวียงแก่น ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ก้าวคนละก้าว โดยจะมีการวิ่งและขอรับเงินบริจาค

ส าหรับ 7 โรงพยาบาลภาคเหนือ การวิ่งจะจัดขึ้นวันท่ี 9-21 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมรับทราบ และให้
ทาง รพ.สต.ส่งรายการครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง มาเพื่อน าเข้าแผนการใช้เงินกองทุน ก้าวคนละก้าว เพื่อ
พิจารณาเมื่อได้รับเงินบริจาค 

3. การจ าหน่วยบัตรประกันสุขภาพ คนต่างด้าว กรณีของภรรยาของ อสม. ท่ีไม่มีสัญชาติไทย ท่ีประชุมมีมติให้
จ าหน่ายให้กับภรรยาของ อสม.ท่ีไม่มีสัญชาติไทยได้ตลอด โดยต้องมีเอกสารรับรองจาก รพ.สต. ส่วนกรณี
อื่น ๆ ด าเนินการตามแนวทางเดิม และคุณเบญจวรรณ จะปรับปรุงแนวทางการจ าหน่ายบัตรประกันสุขภาพ
คนต่างด้าวและแจ้งเวียนให้ทุก รพ.สต. 
 

กลุ่มการพยาบาล/งาน IC 
1. หารือเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติฯ จะต้องมีการอบทบทวนความรู้

ทุก 5 ปี และหารือเรื่องการส่งพยาบาลท่ียังไม่ผ่านการอบรมเวชปฏิบัติท่ัวไป ท่ีประชุมมีมติให้ สามารเข้ารับ
การอบรมได้ ปีละ 4 คน แบ่งเป็น พยาบาลจาก รพ.สต. 2 คน และ พยาบาลจาก รพ.เวียงแก่น 2 คน  

2. ขอหารือเรื่องรถขนขยะติดเช้ือของเอกชนท่ียังไม่ได้มาตรฐาน และขอเสนอปรับปรุงรถขับเคล่ือน 4 ล้อของ 
โรงพยาบาลท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว จะสามารถน ามาปรับปรุงเพื่อใช้เป้นรถขนขยะติดเช้ือจาก รพ.สต. มาจุดพัก
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ขยะท่ี รพ.เวียงแก่นได้หรือไม่ ท่ีประชุมมีมติให้ใช้บริการการขนขยะติดเช้ือจากเอกชนและให้แจ้งผู้รับจ้างให้
ปรับปรุงรถขนขยะให้เป็นไปตามมาตรฐาน   

3. งาน IC แจ้งนโยบายการจัดการขยะติดเช้ือของจังหวัดเชียงราย ในปี 2563 จะเริ่มใช้บริการการรับขนย้าย
และก าจัดขยะติดเช้ือ จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้ังแต่เดือน เมษายน 2563 และแจ้งให้ถุงขยะติดเช้ือ
สีแดงต้องระบุ สถานบริการท่ีเป็นผู้ท้ิงขยะด้วย โดยให้ปรึกษาเรื่องถุงขยะกับงานพัสดุ 
 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค 
1. เภสัชกรบุลกิต  แจ้งรายการยาสมุนไพร 24 รายการท่ีสามารถเบิกได้ 
2. เภสัชกรไพลิน แจ้งเรื่องจากมูลนิธิแม่กลอง ท่ีขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสารพาในเลือดของเด็ก 

นักเรียน  ทางเภสัชกรไพลิน จะด าเนินการช้ีแจงข้อเท็จจริง 
3. เภสัชกรไพลินแจ้งการออกตรวจร้านยาและโรงน้ าด่ืม ทาง กลุ่มงานเภสัชกรรมจะออกตรวจ แต่กรณีของตู้  

น้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ หากต้องการตรวจคุณภาพสามารถท าโครงการเสนอไปท่ี กสท. ได้ 
 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ฯ 
1. ขออนุมัติเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นเก็บยาและวัคซีนแบบดิจิตอล ให้ รพ.สต. แห่งละ 2 อัน ท่ีวัดส่วนสูง และ

เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอล แห่งละ 1 ชุด ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินกองทุน CP ALL 
2. หารือแนงทางการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเป็นเงินจากมูลนิธิหรือกองทุนต่าง ๆ ท่ีใช้ในรูปแบบ CUP เช่น 

เงินจากโครงการของตลาดหลักทรัพย์  ท่ีประชุมมีมติให้ทาง สสอ. เป้นเจ้าภาพหลัก และด าเนินการด้าน
งบประมาณในรูปแบบของคระกรรมการ 

3. ขอเพิ่มวาระท่ีต้องการพัฒนา ใน พชอ. ขอเพิ่ม การส่งเสริมสุขภาพเด็ก  โดยเน้นการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  และจะต้องมีการจัดซื้อชุดประเมินพัฒนาการเด็ก ให้ทุกสถานบริการ โดยให้
พิจารณาใช้เงินจากโครงการของตลาดหลักทรัพย์ก่อนเป้นอันดับแรก หากได้รับการพิจารณาจัดสรร 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
1.  ทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ในโรง

พยาบาบส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และจุดให้บริการในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาการตรวจวิคราะห์ให้
ถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งจะจัดในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณจัดท่ีห้องประชุมช้ัน 2 โรงพยาบาลเวียง
แก่น จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจาก รพ.สต. และ จาก รพ.เวียงแก่น เข้าร่วมประชุม  

 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
1. แผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ 2563  จะแบ่งเขตการรับผิดชอบส าหรับแพทย์แผนไทย

ของ รพ.สต. จะดูแลรับผิดชอบคนไข้หลังคลอดท้ัง 10 รพ.สต 
  

งานการเงินและบัญชี 
1. ขอหารือเรื่องค่าอาหารและอาหารว่างในการจัดท าโครงการ เพื่อให้เกิดความประหยัด ท่ีประชุมมีมติว่าขอ

ความร่วมมือก าหนดค่าอาหารกลางวัน 50 บาท และอาหารว่างมื้อละ 20 บาท ส าหรับโครงการท่ีใช้เงิน 
UC หรือเงินบ ารุง  หากมีความจ าเป้นต้องเบิกจ่ายมากกว่าจ านวนดังกล่าว สามารถหารือได้เป็นกรณีไป และ
ส าหรับโครงการในงบ กสท. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของงบ กสท. แต่ละต าบล 

 

วาระที่ 4 วาระอื่น ๆ  
1. ท่ีประชุมเสนอให้หาผู้รับผิดชอบกรณีมีผู้ต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคเงิน หรือ ครุภัณฑ์

การแพทย์ ท่ีประชุมมีมติให้ คุณโชติก่ น าอินทร์ และคุณเบญจวรรณ บุดดี เป็นผู้รับผิดชอบ 



\!'.). At\J11'1'W1 tl1'1~ '1B'Ufl1:1Jmru~b~1VltJ1~"1JB~ '1'1B. vi1ei 1Y-LG'l~. i1 tJ1~61J:lJ~~1~~WJ\1lb<fit1~11tl '11:1J11tl , ' 
"LJB b\1ltl'111hJntJ1tl-r'U -6'f~b"5'1VltJ1~ "LJB~ 1YU1EJ~bbrltl L~V11B LlJ mru~ 1'11.i11moLJ1 L tJ~1~~V11'111b<fit1~11tl~ 
U1~61J:Wi1:W~ b~tl61JB'U 

' 
m Arul'l~~n~ 1~ri-lfoVJ~ "Ueivi11m~ei~1111~1b\ju~1t1 '1"1lmm ~1t1nn ~tJ1~61J:wi1:w~1~t1 111tJm1ei1t11111 

, " <I <I 

tJ1~61J:lJ~\1lvl1bbe..Jt! CUP 
' 

~. b.tl~61JmL'V1~tl "Um~t1JYJ tlvi1t1~1:w~1t1 -V1~e..it1J1 ~ei:w~m1t1~bbrit1 ~b~Bt1~ei:w~m1t1~bbrlt11u1u~ ®<t-®b 

5't111A:IJ \!J<tb\!J 

u~tJ1::;"ll~b1m @hoo 'U. . .• / 

• " !frtll( ~V'.' .... iiUuVim1"'1um1U1•~" '1~6/JB.... .... .......... .... . ....... ... . " 

('W1~b'Ut1)'1111t\J ~\11~) 

-Un~111111 1~1t1~11 tJ 

c~~ . o.tn 
"~</lei ............. .. ........ .. ............................... ~-ru 1ei~11 t1~1t11111tJ1~61J:w 

'U ' 

('W1t11~tl~ 1'1~1'1t1 ) 

?f 1511t\JG'l"1Jel1b.tlelb1 ti~ bbrltl 

. . L .. " 
'1~'1JB .......................... ...... .. ..................... ~1'U1B~11 tl~1tltl11 1~~:1.J 

('W1tln~~~tl m'1Jh'1tl) 

~el1tl1 EJfl1'j t 'j~'\'1tl1'U1'1 b1 ti~ bbrltl 
'U 

it 




	รายงานคปสอ.1-63
	สแกน-1
	รายชื่อ  

