ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา ................น.
ก่อนเข้าวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 โครงการปลูกป่า 13,000 ไร่ (ย้อมสีภูเขา) ฝายน้าล้น 1 ฝาย
1.2 น้าเสนอความก้าวหน้าการด้าเนินงาน RDU จังหวัดชัยภูมิ
1.3 การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ คืน เสียงสู่โสต ด้าเนินการ 20-21 มิถุนายน 2561 โดยเตรียมการ
คัดกรองและแต่งตังคณะกรรมการ มอบหมายให้ รพช. เป็นผู้คัดกรองผู้เข้ารับการผ่าตัดหู
1.4 รายงานเรื่องอาหารปลอดภัย ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 61 เน้นให้เก็บข้อมูล
เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร
1.5 โครงการคุณธรรมจริยธรรม เลือกคนดี ศรีสาสุข ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1.6 รายงานเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ก้าลังเป็นข่าว แจ้งเตือนวิชาชีพต่าง ๆ ห้ามเกี่ยวข้อง/โฆษณา(ผิดวินัย)
1.7 การด้าเนินการให้บริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มอบเภสัชรายงาน
1.8 การด้าเนินการเรื่อง ฉ.11 ยังสรุปไม่ได้
1.9 การโอนเงินให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ขอให้ด้าเนินการให้เป็นปัจจุบัน
1.10 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล โดยข้าราชการใช้บัตรประชาชนในระบบจ่ายตรง เริ่มวันที่
4 พฤษภาคม 2561
1.11 การประกวดส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอดีเด่น และ รพ.สต.ดีเด่น มีเงินสนับสนุน 50,000 บาท
1.12 ผลการส้ารวจลูกน้ายุงลาย 1 มีนาคม – 12 เมษายน 2561
ภาชนะที่ส้ารวจ(ชิน)
จ้านวน จ้านวนบ้านที่ส้ารวจ(หลัง)
House Container
อ้าเภอ
หมู่บ้าน
Index(HI) Index(CI)
ส้ารวจ
พบ
ส้ารวจ
พบ
ภูเขียว
17
680
82
3,631
89
12.06
2.45
(เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.13 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
รวมรายการ

จ้านวนรายการ

550,000 32

งบจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย

8,226,663.87 36

รวมงบ
จัดสรร
13,166,663.87

คงเหลือ

จ้านวนเงินจัดซือ
จริง

จ้านวนรายการ

4,390,000 1

งบจัดสรร

งบ70%
รายการก่อหนี

3

งบจัดสรร

งบ20%
จ้านวนรายการ

จ้านวนรายการ

งบ10%

จ้านวนเงิน

20

2,374,640.00

4

1,253,657.35

๒
1.14 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประจ้าเดือน มีนาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
รายละเอียดการส่งงบทดลอง
หน่วยงาน
มีนาคม 2561
งบดุล
งบสัมพันธ์
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ส่งงบแล้ว
งบดุล
งบสัมพันธ์
รายละเอียดการส่งงบทดลอง
มีนาคม 2561
งบดุล
งบสัมพันธ์
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ้านวน 15 แห่ง)
ส่งงบแล้ว
งบดุล
งบสัมพันธ์
1.15 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ2561 ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 เมษายน
2561 (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.16 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระ
เกียรติ
ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

แผนการจัดซือ
ปี2561 ทังปี

มูลค่าการ
จัดซืออาหาร
ทุกชนิด

มูลค่าการ
จัดซือ
ข้าวสาร
ทังหมด

มูลค่าการ
จัดซือ
เนือสัตว์
ทังหมด

มูลค่าการ
จัดซือผัก
และผลไม้

6,315,940

2,816,239

180,000

582,920

472,975

การจัดซืออาหารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
มูลค่าการ
มูลค่าการ มูลค่าการ
จัดซือข้าว
จัดซือ
จัดซือผัก
GAP/
เนือสัตว์
ผลไม้
อินทรีย์
ปศุสัตว์ Ok
อินทรีย์
180,000 317,541
52,748

ภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติฯ

รพช.

Cr

Qr

Cash

NWC

Ni+depreciation

Risk Scoring

10978

CapacityGroup

Survival Index

Type

Status Index

Org

Liquid Index

OrgID

ServBed

หมายเหตุ 1.การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผัก ผลไม่ (ยังไม่ตรวจ) 2.ตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (ไม่มี)
1.17 สรุปการประชุม อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ครังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.18 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring) เดือนมีนาคม 2561
(เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
เงินบ้ารุงคงเหลือ
(หักหนีแล้ว)

179

รพช.M2>100

1.40

1.21

0.33

3,439,454.74

43,936,378.97

2

0

0

2

-52,235,630.88

1.19 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ้าเดือน เมษายน 2561 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2561 พบผู้ป่วยจ้านวน 16 ราย พบในอาเภอภูเขียว จานวน 1 ราย
ในภาพรวมประเทศ ตังแต่วัน ที่ 1 มกราคม–21 เมษายน 2561 พบผู้ ป่ว ย 7,536 ราย อัตราป่ว ย
11.52 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 12 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.16 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 ของ
เขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 62 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 8 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.20 สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน และสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิไม่พบผู้ป่วยเป็ นโรค
พิษสุนัขบ้ามาตังแต่ ปี พ.ศ. 2544 และไม่พบตัวอย่างหัวสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า มาตังแต่ปี พ.ศ.2548
แต่สถานการณ์ปี 2560 พบตัวอย่างหัวสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 2 เหตุการณ์ ตัวอย่างหัวสัตว์ที่ให้ผลบวก

๓
15 ตัว อย่ าง มี ผู้ สั มผั ส โรค ทังสิ น 18 ราย ปี 2561 พบตัว อย่ างหั ว สั ต ว์ที่ ให้ ผ ลบวกต่อ โรคพิ ษสุ นัข บ้า 14
เหตุการณ์ ตัว อย่างหัวสัตว์ที่ให้ผลบวก 14 ตัวอย่าง มีผู้สัมผัสโรค ทังสิน 126 ราย รวมทังสิน 16 เหตุการณ์
ตัวอย่างหัวสัตว์ที่ให้ผลบวก 29 ตัวอย่าง มีผู้สัมผัสโรค ทังสิน 144 ราย โดยทุกรายได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.21 การพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สสอ.ภูเขียว สายสนับสนุน ( กรอบ 85 มีจริง 35) สอ.บ้านธาตุ ต้าแหน่งแพทย์แผนไทย
อนุมัติ 1 คน,สอ.บ้านเพชร ต้าแหน่งพนักงานบริการ อนุมัติ 1 คน,สอ.บัวพักเกวียน ต้าแหน่งพนักงานช่วยการ
พยาบาล(ทันตกรรม) รายวัน อนุมัติ 1 คน (เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.22 ก้าหนดการปฐมนิเทศผู้ส้าเร็จการศึกษา โควตาจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 21-26 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศ ณ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 27 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561 อบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
ณ ฟาวน์เท่น รีสอร์ท อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลดังนี
1) ค่าลงทะเบียนอบรมข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี อัตรา 10,000 บาทต่อคน
แพทย์ โดย โรงพยาบาลชัยภูมิ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรร
2) รถยนต์รับ – ส่ง ผู้เข้าอบรมข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี วันอาทิตย์ที่ 27
พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-09.00 น. รายงานตัวเข้าอบรมที่ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
3) ที่พัก ส้าหรับทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่เข้าปฎิบัติราชการ ตังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
(เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.23 กิจกรรม “อสม.1 คนร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น”ในโครงการย้อมสีสันป่า ป่าเสื่อมโทรม ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันวิสาขบูชา “วันต้นไม้แห่งชาติ” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
(เอกสารหมายเลข 12 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
พืนที่ในการร่วมปลูกต้นไม้ของ อสม. 1คนปลูก 1ต้น
จ้านวน อสม.
อ้าเภอ
(คน)
50ต้น/ไร่
จ้านวนไร่
อ้าเภอภูเขียว
2,699
50
53.98
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที่ 1/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561
(เอกสารหมายเลข 13)
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา
............................................................................................................................................................
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
3.2 เรื่องอนุมัติ
............................................................................................................................................................
ที่ประชุม .........................................................................................................................................

๔
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
............................................................................................................................................................
ที่ประชุม.............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน
5.1 กลุ่มงานการจัดการ
5.1.1 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
เรื่องการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

ที่ประชุม .........................................................................................................................................
5.1.2 รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2561 (เอกสารหมายเลข 24)
5.1.3 รายงานยืมเงินโครงการ ปี 2561 ที่ยังค้างบัญชี (ยังไม่ล้างหนีเงินยืม) ดังนี
ที่

เลขที่สญ
ั ญา

สญ.ลงวันที่

1

71/2560

11-พ.ค.-60

2

81/2560

14-มิ.ย.-60

รวมทั้งสิ้น

ชื่อ - สกุล
จ้านวนเงินยืม
(ผู้ยืมเงิน)
โครงการป้องกันเด็ก นายนภิวัฒน์
จมน้าและบาดเจ็บทาง โคตรแก้ว
50,000
ถนน ปี 2560
โครงการอาหาร
นายชาตรี
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค เบ้าลี
69,000
ปี 2560
119,000
รายละเอียดเงินยืม

วดป.ที่รับ
เงินยืม
11-พ.ค.60

หมายเหตุ(ครบ
ก้าหนด)
30-ก.ย.-60

14-มิ.ย.60

30-ก.ย.-60

ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งด้าเนินการส่งเอกสารล้างหนีโครงการ
ที่ประชุม .........................................................................................................................................

๕
5.1.4 การเตรียมรับการตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพ จะออกตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
แห่งชาติ คปสอ.ภูเขียว ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว มีรายละเอียดที่ต้อง
ตรวจสอบ ดังนี
1) รายงาน/เอกสาร การรับเงินโอน จาก สป.สช.
- งบค่าเสื่อมปี 2560 -2561
- งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PPA ปี 2560 -2561
- งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PPB ปี 2560 -2561
- เงินช่วยเหลือเบีองต้นแก่ผู้รับบริการ ปี 2560 -2561
2) รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
- ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ แนวทางการจัดสรรงบ PPB
- ทะเบียนคุม โครงการ PPA และ PPB
- ทะเบียนคุม เงินช่วยเหลือเบีองต้นแก่ผู้รับบริการ
- เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ (สัญญา/ข้อตกลงโครงการ)
- หนังสือขยายเวลาด้าเนินการ กรณีไม่สามารถด้าเนินงานได้ตามแผน
- ค่าใช้จ่ายประจ้าของหน่วยงาน เอกสารการจ่ายเงินบ้ารุง UC
5.2 กลุ่มการพยาบาล
5.2.1 คลินิกกุมารเวชกรรม
ด้วยทีมน้าด้านคลินิกกุมารเวชกรรม จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยกู้ชีพ
ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ้าปีงบประมาณ 2561” กลุ่มเป้าหมายคือ
พยาบาล 100 % แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลอยภูเขียว
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลอยภูเขียว
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลอยภูเขียว
ขอความกรุณาส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ศูนย์คุณภาพ E-mail : molnipa1@hotmail.com ภายใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
5.2.2 คลินิกอายุรกรรม
1) ก้าหนดการประเมิน รับรอง NCD Clinic Plus เขตสุขภาพที่ 9 ประจ้าปี 2561
โดย รพ.ภูเขียว จะได้รับการตรวจประเมินในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 14)
2) รายงานการคัดกรองค้นหาวัณโรค หน่วยงาน รพ. / สสอ. ประจ้าเดือน
มีนาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 15)
3) แผนการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานวัณโรค “การป้องกันและดูแลรักษา
วัณ
โรคในเรือนจ้า(QTBP)”ปี 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ เรือนจ้าอ้าเภอภูเขียว
(เอกสารหมายเลข 16 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม .........................................................................................................................................

๖
5.3 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
5.2.3 การอบรมงานภาคีเครือข่ายคนพิการอ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ก้าหนดการอบรม 2 รุ่น
คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และขอความร่วมมือหน่วยงาน
ส่งบุคลากรเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามก้าหนดการ ซึ่งมีหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว (เอกสารหมายเลข 17 )
5.2.4 แจ้งแนวทางและปรับปรุงแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ศูนย์อุปกรณ์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ในเวลาราชการ (เอกสารหมายเลข 18)
5.2.5 แจ้งขันตอนการขอใบรับรองแพทย์เพื่อขอสนับสนุนอุปกรณ์คนพิการจาก กปถ. ปี 2561
(อุปกรณ์ส้าหรับคนพิการจากอุบัติเหตุจราจรจากส้านักงานขนส่งจังหวัด ปี 2561) (เอกสารหมายเลข 19)
5.2.6 แจ้งประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนค่าเดินทางมาโรงพยาบาลส้าหรับผู้
ยากไร้
ซึ่งในการขอสนับสนุนค่าเดินทางจะต้องใช้บัตรนัดทางโรงพยาบาลหรือใบรับรองแพทย์ เพื่อเป็นหลักฐานการ
พิจารณา
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรม
5.4.1 รายงานการเบิกเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไตรมาสที่ 1-2
ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 20)
5.4.2 รายงานการประชุมการประชุมติดตามการด้าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว(เอกสารหมายเลข 21)
5.4.3 รายงานการตรวจร้านช้า
ตาบล
ผักปัง
โคกสะอาด

รพ.สต.
PCC ผักปัง
กุดจอก

หนองคอนไทย

หนองบัวพรม

บ้านแก้ง

หนองแซง

จานวนร้านที่
ออกตรวจ
57
13
1
(เภสัชกรออก
ตรวจร่วม)
-

ผลการตรวจ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%
พบจ้าหน่ายยาอันตราย ได้แก่ Decolgen prin
(Paracetamol+Phenylephrine+CPM),
Anna
(Levonorgestrel+EE)
บันทึกข้อมูล 39 ร้าน แต่ยังไม่ได้ลงตรวจ

5.5 กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรมขอติดตามตัวชีวัดงานส่งเสริมทันตสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล และโรงพยาบาล (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) ดังนี
ที่
หน่วยงาน
ผลการด้าเนินวาน (ร้อยละ)
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
เกณฑ์ ≥ร้อยละ60
≥ร้อยละ80 ≥ร้อยละ60
≥ร้อยละ80
1 รพ.สต.บ้านเพชร*
100
84.69
86.34
73.60
2 รพ.สต.มูลกระบือ*
100
83.51
93.08
62.57
3 รพ.สต.กุดยม
0
81.34
55.94
64.29
4 รพ.สต.หนองแซง
100
55.81
65.94
51.84
5 รพ.สต.บ้านลาด*
100
91.23
85.76
71.95

๗
ที่

5.5 กลุ่มงานทันตกรรม (ต่อ)
หน่วยงาน

ผลการด้าเนินวาน (ร้อยละ)
KPI 2
KPI 3
≥ร้อยละ80 ≥ร้อยละ60
90.59
96.67
88.24
29.56
81.78
90.53
74.03
88.77
51.93
63.11
59.21
56.49
88.81
41.84
86.27
91.16
57.58
36.42
80.57
63.25
82.63
74.23

KPI 1
KPI 4
เกณฑ์ ≥ร้อยละ60
≥ร้อยละ80
6 รพ.สต.กุดจอก
100
88.93
7 รพ.สต.โนนเสลา
0
51.08
8 รพ.สต.โอโล*
100
81.19
9 รพ.สต.หนองบัวพรม
100
45.05
10 รพ.สต.บ้านธาตุ*
0
58.78
11 รพ.สต.บ้านดอน
100
87.53
12 รพ.สต.กวางโจน
0
76.73
13 รพ.สต.บัวพักเกวียน*
100
84.38
14 รพ.สต.ภูดิน
0
37.34
15 รพ.สต.แดงสว่าง
100
77.78
16 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ*
97.79
66.67(10/16)
77.41
70.06
รวม
76.21
หมายเหตุ
KPI 1 = ร้อยละของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม และจัดบริการ
สุขภาพช่องปาก 200 คนต่อ 1000 ประชากร (เกณฑ์ ≥ร้อยละ60)
KPI 2 = ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (เกณฑ์ ≥ร้อยละ80)
KPI 3 = ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (เกณฑ์ ≥ร้อยละ60)
KPI 4 = ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (เกณฑ์ ≥ร้อยละ80)
* = รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจ้า
(เอกสารหมายเลข 22 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
5.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและระบบบริการ
ส้านักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลงาน Best
Practice ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ Service Plan 19 สาขา ในการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Sharing) ครังที่ 5/2561 ส่งผลงานภายในวันที่
1 มิถุนายน 2561 E-mail:csocsor9@gmail.com (แบบฟอร์มการน้าเสนอผลงานได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน
ทราบแล้ว)
5.7 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
5.5.1. แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนคอนสารวิทยาคาร
5.5.2 สรุปผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจและการควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ เพื่อทบทวนและฟื้นฟูวิชาการ ที่จะน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้รับบริการ โดยจัดแบ่งเป็น 3 รุ่น ในวันที่ 7-9 พ.ค.2561

๘
หน่วยงานผู้ส่ง
พยาบาลใน
โรงพยาบาล
พยาบาล/นักวิชาการ
จาก รพ.สต.
กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

รายชื่อทังหมด

จ้านวนที่เข้าร่วม

จ้านวนไม่เข้าร่วม

ร้อยละทีเ่ ข้าร่วม

154

147

7

95.45

73

65

8

89.04

12

12

0

100

ทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนางานให้ดียิ่งขึนต่อไป
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
5.8

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
5.8.1 ขอหารือคณะกรรมการเรื่อง คลินิก COPD ขอรับการจัดสรรวัคซีนส้าหรับผู้ป่วยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 400 โด้ส และคลินิกทาลัสซีเมียและหอบหืดในเด็กขอรับการจัดสรร
วัคซีน 200 โด้ส ควรใช้เป้าหมายเดียวกับเอกสารหมายเลข 23 หรือไม่ เนื่องจาก รพ.สต.เป็นผู้จัดบริการให้วัคซีน
กลุ่มเป้าหมายในพืนที่รับผิดชอบเอง และวัคซีนที่จัดสรรจากจังหวัด จ่ายตามกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละอ้าเภอส่ง
เข้าไป (แยกรายอ้าเภอ)
(เอกสารหมายเลข 23 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
5.8.2 เรื่องการเก็บขนขยะติดเชือเพื่อส่ง รพ.ก้าจัด ให้ รพ.สต. ระบุชื่อ วัน-เวลา ที่เก็บขนลงบน
ถุงเก็บขนขยะติดเชือของหน่วยงาน และน้าใส่ถังเก็บขนมาทิงที่พักขยะติดเชือของ รพ. โดยให้ทิงที่ถังพักของ
รพ.สต.
ตัวอย่าง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ก้าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ้าเดือนมิถุนายน 2561 ในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก้าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
6.2 เรื่อง หารือการประสานงานออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
เลิกประชุม

เวลา ................น.

