
ระเบียบวาระการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
......................................................................... 

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
............................................................................................................................. ..........................................................   
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการในจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือติดตาม 
ความก้าวหน้า�โครงการบริหารจัดการน้้า และโครงการป่ารักษ์น้้า ณ อ่างเก็บน้้าล้าสะพุง อ้าเภอ หนองบัวแดง และ
ตรวจเยี่ยมป่าโล่ใหญ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561  

1.2 ผู้ว่าราชการได้ชื่นชมการท้างานของหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีการน้าเสนอผลการด้าเนินงาน ได้ชัดเจน  
รู้ว่าท้าอะไร แล้วจะได้อะไรการด้าเนินงาน  

1.3 การจัดกิจกรรม “ปั่นอุ่นไอรัก”วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป้า 5,000 คน ซึ่งมีผู้สมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 4,800 คน (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 

1.4 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้้า ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจังหวัด 
ชัยภูมิที่ ก้าหนดที่บ้านวังกุ่ม ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

1.5 การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 13 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.หนองบัวแดง   
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.บ้าเหน็จณรงค์ และ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.เนินสง่า 

1.6 วันที่ 5 ธันวาคม ก้าหนดวันหยุดราชการ เชิญชวนร่วมท้าบุญตักบาตร และประกอบพิธี “วันดินโลก” 
(สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลส้าเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ..
กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วัน
ดินโลก”) 

1.7 วันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านโรคเอดส์ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา” 
1.8 การจัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ท้าให้กิจกรรมส้าเร็จลงได้ด้วยดี 
1.9 งานเจ้าพ่อพญาแล จัดในวันที่ 13-20 มกราคม 2562 จึงขอความร่วมมือจากคณะท้างานและ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้าเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  
1.10 การจัดงานรวมพลคน TO BE NO 1 วันที่ 9 มกราคม 2562 ขอให้ใส่เสื้อส้ม TO BE NO 1  
1.11 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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3 4,390,000 1 550,000 32 8,226,663.87 36 13,166,663.87 34 9,946,849.64 2 3,219,814.23 

1.12 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Soil_Sciences
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หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ้านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
1.13 การมอบหมายภารกิจขับเคลื่อนนโยบาย โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของจังหวัด

ชัยภูมิ ประจ้าปี 2562 (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.14 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ้าปี 2562 
        - คัดเลือกระดับจังหวัด วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภมูิ 
        - คัดเลือกระดับเขตสุขภาพ / ระดับภาค วันพุทธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ

จังหวัดขอนแก่น  (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.15 สรุปความก้าวหน้าการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

อ้าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรองประชากร 35 ป ีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเส่ียงต่อโรคความดันโลหิตสูง 

ปกติ ร้อยละ เส่ียง ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ นอกเกณฑ ์ ร้อยละ 
ภูเขียว 45,337 12,427 27.41 6,462 52 4,040 32.51 1,906 15.34 19 0.15 

อ้าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรองประชากร 35 ป ีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน 

ปกติ ร้อยละ เส่ียง ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ นอกเกณฑ ์ ร้อยละ 
ภูเขียว 48,362 12,975 26.83 8,894 68.55 3,074 23.69 741 5.71 266 2.05 

1.16 แนวทางเตรียมความพร้อมแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.17 สรุปการประชุม อปสข.(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.18 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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179 รพช.M2>100 1.02 0.90 0.42 2,813,437.26 28,911,640.84 3 0 0 3 -69,251,364.94 

 1.19 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยจ้านวน 727 ราย พบในอ าเภอภูเขียว 
จ านวน 46 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วย 76,936 ราย 
อัตราป่วย 117.59 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 103 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 57 ของประเทศ  
(เอกสารหมายเลข 8 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.20 สรุปสถานการณ์เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดชัยภูม ิณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ รวมทั้งสิ้น จ้านวน 7,247 คน แยกเป็นผู้ป่วยเอดส์ จ้านวน 3,501 
(49.0%) ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จ้านวน 1,855 คน (25.5๔%) ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการจ้านวน 1,891 คน (25.5%) 
เสียชีวิตแล้ว จ้านวน 1,025 คน พบว่า อัตราการติดเชื้อของกลุ่มประชากรหลัก ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับ
บริการอยู่ในระดับสูง การเข้าถึงบริการเมื่อมีค่าภูมิคุ้มกันต่้า(CD4) สงผลให้กลุ่มนี้มีอัตราการตายสูง พบกรณีตั้งครรภ์
วัยรุ่น ร่วมกับ HIV และติดเชื้อซิฟิลิส เพิ่มมากข้ึน (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.21 สถานการณ์วัณโรค จังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ้าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 11 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
      1) ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอภูเขียว ขอพิจารณาแผนงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค คปสอ.ภูเขียว  

ปีงบประมาณ 2562 จ้านวน 14 แผนงาน 23 โครงการ รวมงบประมาณ 1,000,775 บาท (เอกสารหมายเลข 
12 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ............ 
                2) ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอภูเขียว พิจารณา Fix cost โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  
ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 13 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ............ 
3.2 เรื่องอนุมัติ 

.......................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
.......................................................................................................................................................................... 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ./กลุ่มงาน/รพ.สต. 
5.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
      5.1.1 การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 
                         1) ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ.โรงเรียนบ้านตาดรินทอง หมู่ 6 ต้าบลธาตุทอง 

               2) ครั้งที่ 2 วันที ่18 มกราคม 2562 ณ.โรงเรียนบ้านดงเมย หมู่ 5 ต้าบลบ้านดอน 
      การจัดกิจกรรมประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 1) การแพทย์พ้ืนฐาน 2) ทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการ

ตรวจตา 4) สุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5) แนะน้าฝึกอาชีพ 
                ประเด็นหารือ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ 
       1) บุคลากรที่จะไปให้บริการ ของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ/รพ.สต. 
       2) งบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

      3) ค้าสั่งบุคลากรในการจัดเตรียมสถานที่ การให้บริการต่าง ๆ 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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      5.1.2 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม รพ.สต. ปี 2562 (เอกสารหมายเลข 14 ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
                5.1.3 การจัดสรรเงินตาม Fee schedule ประเด็น Pap smear, ANC, การฝังยาคุมก าเนิด  
(เอกสารหมายเลข 15 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
      5.1.4 แนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2562 

(เอกสารหมายเลข 16 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                5.1.5 ขอหารือการจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.2.1 งานประกันสุขภาพ 
      แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 (น้าเสนอ PowerPoint) 
ที่ประชุม   ............................................................................................................... .......................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2562 
      ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
      1) ก้าหนดผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงจากเครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอ 
      2) วางแผนสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว   
      3) ประเมินผลตามเกณฑค์ุณภาพ รพ.สต.ติดดาว วิเคราะห์ส่วนขาด ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
      4) ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ สรุปรายงานผล และส่งรายชื่อ รพ.สต.ติดดาว เพ่ือขอรับการ

ประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  (ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2562)  
6.2 ก้าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ้าเดือน มกราคม 2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2562               

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก้าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 


