รายงานการประชุมกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา 13.50น.
ผู้มาประชุม
1. นพ.สุภาพ
2. นายพีรยศ
3. นางจิราภรณ์
4. นางเพ็ญณัฏฐา
5. นางสาวอุษาพร
6. นางสาวกชกร
7. นายชูเกียรติ
8. นางสาวภัทราภรณ์
9. นางสาวสุดารัตน์
10. นายสถาพร
11. นางจุรีรัตน์
12. นางนิตยา
13. นางอภิษฎา
14. นายอะที
15. นางอรุณี
16. นางเยี่ยมรัตน์
17. นางพุธวรรณ
18. นางเพ็ญประภา
19. นางทิพารัตน์
20. นางสมพร
21. นางสาวละมัย
22. นางประทุมทิพย์
23. นายสัญญา
24. นางจรัสศรี
25. นายณรงค์
26. นางนงค์ลักษณ์
27. นายสาคิด
28. นางดัชนีวรรณ
29. นายนุสสติ
30. นายเกรียงไกร
31. ทพญ.วรัญญา
32. นางเจนสุดา
33. นางจันทิมา

สาราญวงษ์
ย่อมสูงเนิน
นครศรี
ตาปราบ
เลิศทรัพย์วิจิตร
ทองสุขแก้ง
เซี่ยงฉิน
ทานประสิทธิ์
บัวมั่น
ป้อมสุวรรณ
รัตนปัญญา
ทองประเสริฐ
อัครกิตติศักดิ์
อองจาปา
จันทร์แสง
จักรโนวรรณ
ยมศิริ
ปัญญายิ่ง
คงนาวัง
หิรัญวรรณ์
เลาประเสริฐสุข
โชคคุณ
เต็งชัยภูมิ
สร้อยคา
กุลแก้ว
ราชโสม
ปัญญายิ่ง
สัตย์ธรรม
นาคพรหม
ตะเกียงพล
คงยาดี
พรมมาบุญ
แก้งคา

ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอภูเขียว
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้างานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอน(รก.)
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัวพักเกวียน
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลภูดิน
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดยม
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแดงสว่าง
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมูลกระบือ
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลาด
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโอโล
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแซง
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพชร
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดจอก
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านธาตุ(รก.)
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกวางโจน(รก.)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

๒
34. นางสาววรวรรณ
35. นางสมยงค์
36. นายพงศ์วิจักษณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายปัญฐวิชญ์
2. นพ.นิวัฒน์
3. ทพ.อตินาต
4. นพ.ฉัตรชัย
5. พญ.นฤมล
6. นางอุมาพร
7. นางปรารถนา
8. นางสิริพร
9. นางณฐพร
10. นางวราภรณ์
11. นายปรเมษฐ
12. นายเอกดนัย
13. นายฐิติพงศ์
14. นายสืบสกุล
15. นางเฟื่องฟ้า

สืบนุการวัฒนา
เจริญรัตนาภิญโญ
พรมทอง

นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
จพ.ทันตสาธารณสุข ชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป

มุ่งสมัครศรีกุล
ขจัดพาล
ธรรมรัชสุนทร
งานไว
บาเพ็ญเกียรติกุล
หินันท์ชัย
ทองใบใหญ่
ศัลย์วิเศษ
ชัยพรมเขียว
สระประทุม
แควภูเขียว
ทองมูล
อ่าศรี
ทับทิมอ่อน
เจริญวัย

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีการแพทย์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานวิสัญญี
หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
เภสัชกร ชานาญการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
ผอ.โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนเสลา

ก่อนเข้าวาระการประชุม
1. ขอแสดงความยินดีกับงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้รับรางวัล “พื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับ
จังหวัดชัยภูมิ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก พุทธศักราช 2561”
2. ขอแสดงความยินดีกับงานประกันสุขภาพ ได้รับรางวัล “ระดับคุณภาพ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561”
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ให้รอแนวทางที่ชัดเจนและ
หนังสือแจ้งจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และในช่วงที่รอให้จ้างรายคาบไปก่อน (ทุกตาแหน่ง ทุกประเภท ต้องมี
เลขตาแหน่ง จึงจะจ้างได้)
1.2 การดาเนินการ HAIT : รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้มีคุณภาพ ด้าน IT ให้ช่วยกันพัฒนา
งาน IT ให้ได้คุณภาพ
1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ใช้โรงเรียนได้รับ รางวัลระดับเพชร ระดับทอง
เป็นศูนย์เรียนรู้ ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
1.4 การบริ ห ารงบประมาณ ในปี 2562 ขอให้ ห น่ ว ยงานเตรี ยมให้ พร้ อม พร้อ มท าสั ญญา เมื่ อได้รั บ
งบประมาณ
1.5 พระราชบัญญัติ กระจายอานาจ ที่ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น่าจะใช้เวลาอีกนาน ประเด็นสาคัญ คือ งบประมาณ โครงสร้างบุคลากร นโยบายการจากัดการเติบโตด้าน
บุคลากร (ZERO GROWTH)
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1.6 แนวทางการเบิก ฉ.11 จะมีการกาหนดแนวทางในกลุ่มที่ใช้คาว่าสนับสนุน หรือสายสนับสนุนบริการ
โดยการจัดทาเอกสารประกอบการขอเบิกเพิ่มเติม คือ ให้มีการจัดทาเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Describtion
ของบุคลากร
1.7 การดาเนินงานตามตัวชี้วัดและนโยบายที่สาคัญ ขอให้ผู้รับผิดชอบให้ความสาคัญ/ติดตามผลงานในด้าน
RDU TB CKD พชอ. อาหารปลอดภัย และมหัศจรรย์ 1,000 วัน
1.8 กาหนดการติดตามนิเทศงานระดับอาเภอ รอบที่ 2/2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เวลา13.00-16.30 น.(เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.9 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
รวมรายการ

จานวนรายการ

550,000 32

งบจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย

8,226,663.87 36

รวมงบ
จัดสรร
13,166,663.87

คงเหลือ

จานวนเงินจัดซื้อ
จริง

จานวนรายการ

4,390,000 1

งบจัดสรร

งบ70%
รายการก่อหนี้

3

งบจัดสรร

งบ20%
จานวนรายการ

จานวนรายการ

งบ10%

จานวนเงิน

33

9,546,849.64

3

3,619,814.23

1.10 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
รายละเอียดการส่งงบทดลอง
หน่วยงาน
มีนาคม 2561
งบดุล
งบสัมพันธ์
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ส่งงบแล้ว
งบดุล
งบสัมพันธ์
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จานวน 15 แห่ง)
ส่งงบแล้ว
งบดุล
งบสัมพันธ์
1.11 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561 (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.12 สรุปผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว (รพ.สต.) จังหวัดชัยภูมิ
ปีงบประมาณ 2561(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
เป้าหมายปี 2561
ผลการประเมิน ปี 2561
รพ.สต.
ผลงาน
ร้อยละ 40 (สะสม )
(โดย กก.ระดับอาเภอ)
ปี 2560
อาเภอ ทั้งหมด
ปี 60 ปี 61
รวม
ระดับ<5ดาว
ระดับ 5 ดาว
แห่ง แห่ง ร้อยละ แห่ง แห่ง แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ
ภูเขียว
15
1
6.67
1
5
6 40.00 9 60.00 5 33.33
1.13 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยจานวน 29 ราย พบในอาเภอภูเขียว จานวน 6 ราย
ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 19 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วย11,704 ราย อัตราป่วย
17.89 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.14 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 ของ
เขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 65 ของประเทศ พบในอาเภอภูเขียว สะสม จานวน 11 ราย
(เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.19 ข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ น.ส.พิมลรัตน์ แพงโสม พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ย้ายมาจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอย้ายมาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลาด
(เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)

๔
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 8)
ที่ประชุม ที่ประชุมได้ทาการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา
-ไม่ม-ี
3.2 เรื่องอนุมัติ
1) สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียวขออนุมัติงบประมาณควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่ประชุม อนุมัติในหลักการ
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
4.1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว ขอติดตามเรื่องงบค่าเสื่อมที่เหลือหลังจากปรับงบประมาณแล้ว
(เอกสารส่งให้การเงินแล้ว)
ที่ประชุม รับทราบ และงานการเงินโรงพยาบาลจะดาเนินการการโอนเงินให้เมื่อส่งเอกสารครบทุกรายการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ./กลุ่มงาน/รพ.สต.
5.1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว
5.1.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน รอบ 2-2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะได้ออกติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานเครือข่าย
สุขภาพระดับอาเภอ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕61 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอภูเขียว ในวันที่ 19 มิถุนายน
๒๕61 เวลา 13.00 น. จึงขอเชิญท่านและผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมรับการติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1) กาหนดการ/ผู้รวมรับการนิเทศ (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
2) นาเสนอตัวชี้วัดที่ติดตาม/ตรวจราชการ-PA (Powerpiont)
ที่ประชุม รับทราบ
5.1.2 การติดตามประเมิน รพ.สต.ติดดาว การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทันตกรรมออกให้บริการ
ที่ประชุม รับทราบ และมอบให้กลุ่มงานทันตกรรมออกแบบแนวทางและบริหารจัดการกาลังคน
5.2 กลุ่มงานการจัดการ
5.2.1 สรุปผลการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อ 28 พ.ค. 2561
1) การบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2560 ที่มียอดคงเหลือ ยังไม่ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน แ ล ะ ค า ด
ว่าจะดาเนินการไม่ทัน 30 กันยายน 2561 (ค่าเครื่องปั่นไฟ 3,550,000 บาท ให้ ด าเนิ น การท าเรื่ อ งขอ
ขยายเวลาเบิกจ่าย ไปที่ สปสช. โดยผ่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ได้ดาเนินการแล้ว)
2) การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง ตรวจพบว่ายังมีรายการแบ่งซื้อ /แบ่งจ้าง
- วัสดุการแพทย์ที่มีราคาต่อปี สูงมาก
- รายการค่าอาหารผู้ป่วย เดือนละประมาณ 4 แสนกว่าบาท ต่อปีประมาณ 5 ล้าน
- ทั้ง 2 รายการ ควรดาเนินการทาจัดซื้อจัดจ้าง E -bidding (อยู่ระหว่างพิจารณา)
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3) งบ PPA (สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค) ปี 2561 จัดสรรมาแล้ว 4 โครงการ
3.1) คั ด กรองสุ ข ภาพผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจ า 973 ราย ได้ รั บ ชดเชยรายละ 270 บาท
เป็นเงิน 362,710 บาท โอนมาแล้วจานวน 131,355 บาท (50%)
3.2) คัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ เป้าหมาย 1,125 ราย งบประมาณ
112,500 บาท โอนมาแล้วจานวน 56,250.-บาท(50%)
3.3) โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก ขาดธาตุ เ หล็ ก เป้ า หมาย 431 ราย งบประมาณ
107,750 บาท โอนมาแล้ว 53,875.- บาท(50%)
3.4) โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมฯเบาหวาน ความดั น เป้ า หมาย 1,393 ราย
งบประมาณ 283,182.98 บาท โอนมาแล้ว 141,591.49 บาท (50%)
- ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2561
- จัดทาทะเบียนคุมการรับ- จ่าย เมื่อมีงบประมาณคงเหลือให้โอนเข้าเงินบารุงใช้จ่าย
ตามระเบียบเงินบารุงต่อไป
- ให้จัดตั้งคณะทางาน บริหารงบ PP ระดับ คปสอ. เพื่อรายงานความก้าวหน้า งบ PP
4) การรับรู้ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ ต้องประสานงานกันระหว่างการเงิน พัสดุ งานประกัน (จะนัด
ประชุมอีกครั้ง เรื่องเจ้าหนี้ค่าวัสดุ)
5) ลูกหนี้เงินยืมค้างนาน ไม่มีการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จึงขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ
คือ
- การยืมเงินไปราชการ ประชุม อบรม /อื่น ๆ ต้องส่งคืนภายใน 15 วัน หลังจากกลับจาก
ราชการ
- การยืมเงินเพื่อทากิจกรรมตามแผนงานโครงการ ต้องส่งคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่
รับเงินยืมไป
การดาเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการ ต้องทาบันทึกขอดาเนินกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการก่อนจึงจะเบิกเงินได้
- การเงินต้องตรวจสอบว่าใบยืมใดที่ยังไม่นาส่งตามกาหนดเวลา ให้ทาบันทึกทวงไปที่หัวหน้า
กลุ่มงาน/สสอ.
ครั้งที่ 1 ครบกาหนดแล้ว 10 วัน ยังไม่คืน
ครั้งที่ 2 ครบกาหนดแล้ว 20 วัน ยังไม่คืน
ครั้งที่ 3 ครบกาหนดแล้ว 30 วัน ยังไม่คืน
ครั้งที่ 4 ครบกาหนดแล้ว 30 วัน ยังไม่คืน ทาหนังสือแจ้ง นายแพทย์ สาธารณสุข
จังหวัด เพื่อดาเนินการตามระบบ
- การยืมเงินโครงการ ที่มีค่าวัสดุ (ต้องดาเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560)
- ต่อรายการไม่เกิน 2000 บาท ให้ยืมได้ ต้องแจ้งพัสดุก่อนการจัดหา
- ต่อรายการเกิน 2000 บาท ให้งานพัสดุจัดหาให้
- การทาสัญญายืมเงินต้องทา 2 ฉบับ (สาเนา 1) ให้ผู้ยืมนาสาเนากลับไปพร้อมเข็คทุกครั้ง
เมื่อส่งคืนเงินยืมต้องแนบสาเนาใบยืมคืนด้วยทุกครั้ง
6) การเก็บรักษาเงินสดประจาวัน มากเกินระเบียบกาหนด (กาหนดไม่เกินวันละ 10,000
บาท) ตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ คือ
- เงินที่รับหลัง 15.30 น. จะลงบัญชีรับในวันถัดไป (วันราชการ)
- เงินที่ได้รับนาฝากธนาคารทั้งหมด (ตรวจสอบจากสาเนาใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน)
ไม่ให้นาเงินที่รับมาจ่ายรายจ่ายประจาวัน
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- การจ่ายเงินประจาวัน เช่น คืนเงินมัดจาค่าวัสดุ ค่ารักษาพยาบาล ให้จัดทาเงินสารอง
- การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ให้ตรวจสอบและผู้มีอานาจอนุมัติก่อน จึงจ่ายได้ โดย
รวบรวมยอดแล้วทาบันทึกขอถอนเงินเพื่อการจ่าย เป็นครั้งคราว (กาหนดอาทิตย์ละ 1 วัน ทุกวันศุกร์)
- การจ่ายเงินยืมไปราชการ /อบรม /ประชุม /โครงการ จ่ายก่อนวันเดินทาง/วันจัดกิจกรรม 2 วัน
ทาการ โดยผู้ยืมต้องยื่นก่อนวันเดินทาง/วันจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 วัน
5.2.2 งานการเงิน
1) รายรับ-รายจ่ายเงินบารุงโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
2) ทะเบียนคุมหนี้สิน ณ วันที่ 31 เมษายน 2561
3) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี2561 ข้อมูล 30 พฤษภาคม 2561
งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)
จานวน 8,226,663.87 บาท
งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)
จานวน 550,000.00 บาท
งบค่าเสื่อม 10% (เขต)
จานวน 4,390,000.00 บาท
13,166,663.87

เดือน
ค่าตาม
เกณฑ์
เม.ย.61

4) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์
แสดงความมั่นคงทางการเงิน
NWC<0
NI<0
Current Ratio Quick Ratio Cash Ratio Risk Scoring
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ยิ่งต่ายิ่งดี) (เงินทุนหมุนเวียน)
(กาไรสุทธิ)
1.5

1

0.8

0

1.25

1.05

0.23

2

20,103,511.03

25,728,316.78

5) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ต้นทุน OPD
ต้นทุน IPD
เดือน
ค่ากลาง
ค่าของ
การแปล
ค่ากลาง
ค่าของ
การแปล
(mean+1sd)
โรงพยาบาล
ผล
(mean+1sd)
โรงพยาบาล
ผล
เม.ย.61
882.22
554.22
ผ่าน
24,901.84
18,824.73
ผ่าน
(เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
5.3 กลุม่ งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.3.1 งานประกันสุขภาพ
1) สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่
ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้
1.2) ประกาศใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2561
1.3) เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน
ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์
1.4) ยื่นคาร้องได้ภายใน 2ปี นับจากทราบความเสียหาย ยื่นคาร้องที่ สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
1.5) อัตราการช่วยเหลือ กรณี
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่รักษาตลอดชีวิต จ่ายเงิน
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ตั้งแต่ 240,000 บาท – 400,000 บาท
สูญเสียอวัยวะ หรือพิการ 100,000 บาท – 240,000 บาท
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท
2) แจ้งการดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ
สถานที่ ห้องงานประกันสุขภาพ
บทบาทหน้าที่ ประสานเรื่องสิทธิการรักษา ให้คาแนะนาเรื่องสิทธิ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
3) ขอปรึกษาหารือเรื่องการรับบริการของข้าราชการสิทธิกรมบัญชีกลาง เรื่องการรับบริการ
คนไข้ที่มาเจาะเลือดที่ รพ. ข้าราชการบางคนไม่สะดวกที่จะมา รพ. มีความประสงค์ จะมอบหมายให้ จนท.รพ.สต.
ถือบัตรประชาชนมาทาธุรกรรมแทน
ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณ ปรารถนา ทองใบใหญ่ รับไปออกแบบระบบและแจ้งแนวทาง
ให้แก่ที่ประชุม คปสอ.ทราบครั้งต่อไป
5.4 กลุม่ งานการพยาบาล
5.4.1 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ขอแจ้งเรื่องการจัดอบรมจัดอบรมฟื้นฟูประจาปีงบประมาณ
2561 ซึ่งกาหนดการอบรมระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
วันที่ 2, 4 และ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ
วันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00-16.30 น.กลุ่มเป้าหมาย พนักงานบริการ,
คนงาน, ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย, เวรเปล, พนักงานเอกชน,
โดยส่งรายชื่อได้ที่งานจ่ายกลางภายใน 30 มิถุนายน 2561
ที่ประชุม รับทราบ
5.4.2 คลินิก NCD
สรุปผลการตรวจเยี่ยมประเมินงาน NCD clinic plus 11 มิถุนายน 2561
1) ประเด็นชื่นชม
งาน IT และศูนย์ข้อมูล มี Web size สามารถ monitor เป็น NCD online, MIS ของ
ภูเขียว แต่ MIS ของแต่ละหน่วย ผลทาให้ข้อมูลไม่ตรงกับ HDC จังหวัด
2) โอกาสพัฒนา
2.1) บัญชีผู้ป่วยงานเวชระเบียนรับผิดขอบไม่สมบูรณ์
2.2) บัญชีประชากร (กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ) ทั้งนอกเขต หรือในเขต
(1) ในเขตมีประชากร Type area 4
(2) นอกเขต มีประชากร Type area 1,2,3
(3) แฟ้ม Home ไม่สมบูรณ์
(4) แฟ้ม Address ไม่สมบูรณ์
3) แฟ้ม Service (บริการ) 1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน จุดบริการทุกจุดพบ
3.1) Dx DM 1,498 visit, มีค่าใช้จ่าย 707 visit
3.2) มี service ไม่สมบูรณ์ส่วนมากเป็น Lab 80,513 visit
3.3) พบมีการตรวจ HbA1C ในประชากรภูเขียว 7,229 ราย (7,543 ราย)
3.4) มียา HT no Dx 6,026 ราย (แพทย์)
4) Data Base (HIS) NCD clinic
4.1) DM บันทึกเวชระเบียน 5,325 ยังขาด 1,575 ยังขาด 8,523
4.2) HT บันทึกเวชระเบียน 7,449 ยังขาด 3,960 ยังขาด 9,982

๘
ที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ NCD Clinic นัดประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา
5.5 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
สรุปผลประเมิน รพ.สต. ติดดาว 2561
5.5.1 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพชร
สิ่งที่พบ
ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา
- ไม่มีใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่าย
- เพิ่มใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายและมี
การลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ)
- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา - บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
- ไม่มีฉลากชื่อยาภาษาไทย
- เพิ่มฉลากชื่อยาภาษาไทย
- ไม่มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตาม - การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตามการใช้
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
สอดคล้องกับ OTOP
กับ OTOP
5.5.2 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอน
สิ่งที่พบ
ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา
- ไม่มีใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่าย
- เพิ่มใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายและมี
การลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ)
- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา - บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
- ฉลากยาที่ส่งมอบมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
- ระบุสถานที่บริการ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่ายยา ข้อควร
ระวัง ชื่อยาภาษาไทย
- ไม่มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตาม - การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตามการใช้
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- ไม่มกี ารแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
สอดคล้องกับ OTOP
กับ OTOP
5.5.3 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโอโล
สิ่งที่พบ
ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา
- ไม่มีแผนออกปฏิบัติงานของเภสัชกร
- จัดทาแผนการออกปฏิบัติงานของเภสัชกร
- ลงนามใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายไม่ - ลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ)
ครบถ้วน
- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา - บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
- ฉลากยาที่ส่งมอบมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
- ระบุสถานที่บริการ วันที่จ่ายยา ข้อควรระวัง ชื่อยา
ภาษาไทย
- ไม่มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตาม - การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตามการใช้
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๙
- ฐานข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคไม่เป็นปัจจุบัน
- ขาดแผนในการเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภค
- ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
สอดคล้องกับ OTOP

- ปรับฐานข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน
- ทาแผนในการเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภค
- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
กับ OTOP

5.5.4 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดยม
สิ่งที่พบ
ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา
- ประตูคลังยาล็อค 1 ชั้น
- ทาประตูคลังยาให้ล็อค 2 ชั้น
- ไม่มีใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่าย
- เพิ่มใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายและ
มีการลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ)
- พบยา MTV Syr หมดอายุ
- เช็ควันหมดอายุของยาในคลังทุก 3 เดือน ยาที่
หมดอายุเร็วกว่า 3 เดือนให้ส่งคืน รพ.
- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา - บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
- ฉลากยาที่ส่งมอบมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
- ระบุสถานที่บริการ วันที่จ่ายยา ข้อควรระวัง ชื่อยา
ภาษาไทย
- ไม่มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตาม - การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตามการ
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5.5.4 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดยม
สิ่งที่พบ
ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา
- ไม่มีแผนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
- ทาแผนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
- ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
สอดคล้องกับ OTOP
กับ OTOP
ที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ส่งไฟล์ข้อมูลตัวเต็ม ให้กับผู้รับผิดชอบ
5.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
ที่ประชุม รับทราบ
5.7 กลุ่มงานทันตกรรม
5.7.1 แจ้งออกหน่วยทันตกรรมเชิงรุกในเขตตาบลผักปัง 11 โรงเรียน จานวนเด็ก 2,800คน ตั้งจุดที่
รร.ภุมิวิทยา ระยะเวลา 52 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561- 17 สิงหาคม 2561 โดยออกปฏิ บัติงานร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 4 แห่ง ได้แก่ มูลกระบือ,บ้านเพชร,บ้านลาด และ โอโล โดยจัดบุคลากรจาก

๑๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 4 แห่ง มาร่วมดาเนินกิจกรรม จานวน 13 วัน ตามหนังสือที่แจ้งไปก่อนหน้านี้
กิจกรรม ประกอบด้วย ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่ องฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนสอนทันตสุขศึกษา และ
อบรมแกนนานักเรียน
5.7.2 ติดตามงานตามตัวชี้วัด200 คนต่อ 1,000 14 กิจกรรม 6กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังไม่ผ่านอยู่
ทั้งสิ้น 4 รพ.สต. ได้แก่ 1) รพ.สต.กวางโจน ขาด 1 กิจกรรม (17 คน) 2) รพ.สต. ภูดิน ขาด 3 กิจกรรม
(26,24และ250คน) 3) รพ.สต.กุดยม ขาด 200คนต่อ1,000 ประชากร (70คน) และ 4) รพ.สต.โนนเสลา
ขาด 1 กิจกรรม (32คน)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจาเดือนสิงหาคม 2561 ในวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 16.30น.

(นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

