รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา 09.50น.
ผู้มาประชุม
1. นพ.สุภาพ สาราญวงษ์
2. นายสมาน ฤทธิ์กาลัง
3. นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน
4. นางสาวปฐมาภรณ์ สาแดง
5. นางจิราภรณ์ นครศรี
6. นางเพ็ญณัฏฐา ตาปราบ
7. นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง
8. นายชูเกียรติ เซี่ยงฉิน
9. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น
10.นายสถาพร ป้อมสุวรรณ
11.นางนิตยา ทองประเสริฐ
12.นางอภิษฎา อัครกิตติศักดิ์
13.นายอะที อองจาปา
14.นางสิริพร ศัลย์วิเศษ
15.นางอรุณี จันทร์แสง
16.นายเอกดนัย ทองมูล
17.นางเยี่ยมรัตน์ จักรโนวรรณ
18.นายสาคิด ปัญญายิ่ง
19.นายสัญญา เต็งชัยภูมิ
20.นางสาวละมัย เลาประเสริฐสุข
21.นางนงค์ลักษณ์ ราชโสม
22.นางจรัสศรี สร้อยคา
23.นางดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม
24.นายณรงค์ กุลแก้ว
25.นายนุสสติ นาคพรหม
26.นางเพ็ญประภา ปัญญายิ่ง
27.นางทิพารัตน์ คงนาวัง
28.นายเชาวลิต มิตรชื่น
29.นางประทุมทิพย์ โชคคุณ
30.นางจันทิมา แก้งคา
31.นางสาววรวรรณ สืบนุการวัฒนา
32.นายฐิติพงศ์ อ่าศรี
33.นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สาธารณสุขอาเภอภูเขียว
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอภูเขียว
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ ฯ
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้างานควบคุม/ป้องการการติดเชื้อ
หัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
หัวหน้างานเอดส์/โรคติดต่อ ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพชร
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมูลกระบือ
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดยม
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแซง
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลาด
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดจอก
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโอโล
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านธาตุ
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอน
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัวพักเกวียน
ผ.อ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลภูดิน
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแดงสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
เภสัชกร ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป

๒
ผู้ไม่มาประชุม
1. พญ.นฤมล บาเพ็ญเกียรติกุล
2. นพ.นิวัฒน์ ขจัดพาล
3. นพ.ฉัตรชัย งานไว
4. นายสุกิจ ศรีวงษ์ชัย
5. นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร
6. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์
7. นางจุรีรัตน์ รัตนปัญญา
8. นางปรารถนา ทองใบใหญ่
9. นางณฐพร ชัยพรมเขียว
10.นางวราภรณ์ สระประทุม
11.นางพุธวรรณ ยมศิริ
12.นายสืบสกุล ทับทิมอ่อน
13.นางสาวสนิท ชมสวน
14.นายเกรียงไกร ตะเกียงพล
15.นางวราลักษณ์ ลีลาศ
16.นายปรเมษฐ แควภูเขียว
17.นางเจนสุดา พรมมาบุญ
18.นางสมยงค์ เจริญรัตนภิญโญ

นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกวางโจน
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวพรม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสนับสนุนบริการ (ไปประชุม)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
จพ.ทันตสาธารณสุข ชานาญงาน

ผู้มาร่วมประชุม
1. นางภัทนา นวลโสภา
2. นายองอาจ สุโข

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ก่อนเข้าวาระการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้า และโครงการป่ารักษ์น้า ณ อ่างเก็บน้าลาสะพุง อาเภอ หนองบัวแดง และ
ตรวจเยี่ยมป่าโล่ใหญ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
1.2 ผู้ว่าราชการได้ชื่นชมการทางานของหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีการนาเสนอผลการดาเนินงาน ได้ชัดเจน
รู้ว่าทาอะไร แล้วจะได้อะไรการดาเนินงาน
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 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้า ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจังหวัด
ชัยภูมิที่ กาหนดที่บ้านวังกุ่ม ต.ลุ่มลาชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
1.5 การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 13 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.หนองบัวแดง
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.บาเหน็จณรงค์ และ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.เนินสง่า
1.6 วันที่ 5 ธันวาคม กาหนดวันหยุดราชการ เชิญชวนร่วมทาบุญตักบาตร และประกอบพิธี “วันดินโลก”

๓
(สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ..
กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วัน
ดินโลก”)
1.7 วันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านโรคเอดส์ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา”
1.8 การจัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทาให้กิจกรรมสาเร็จลงได้ด้วยดี
1.9 งานเจ้าพ่อพญาแล จัดในวันที่ 13-20 มกราคม 2562 จึงขอความร่วมมือจากคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ดาเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
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)

550,000 32

งบจัดสรร

รวมรายการ

ผลการเบิกจ่าย
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รวมงบ
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คงเหลือ

จานวนเงินจัดซื้อ
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รายการก่อหนี้
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จานวนรายการ

จานวนรายการ
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จานวนเงิน
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9,946,849.64
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3,219,814.23

1.12 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เดือน ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จานวน 15 แห่ง)

มีนาคม 2561
ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล
งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

1.13 การมอบหมายภารกิจขับเคลื่อนนโยบาย โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของจังหวัด
ชัยภูมิ ประจาปี 2562 (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.14 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2562
- คัดเลือกระดับจังหวัด วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
- คัดเลือกระดับเขตสุขภาพ / ระดับภาค วันพุทธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ
จังหวัดขอนแก่น (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.15 สรุปความก้าวหน้าการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
อาเภอ

เป้าหมาย

คัดกรอง

ร้อยละ

ภูเขียว

45,337

12,427

27.41

อาเภอ

เป้าหมาย

คัดกรอง

ร้อยละ

ภูเขียว

48,362

12,975

26.83

ผลการคัดกรองประชากร 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
ปกติ
ร้อยละ
เสี่ยง
ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ นอกเกณฑ์ ร้อยละ
6,462
52
4,040 32.51 1,906 15.34
19
0.15
ผลการคัดกรองประชากร 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
ปกติ
ร้อยละ
เสี่ยง
ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ นอกเกณฑ์ ร้อยละ
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
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
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Ni+depreciation

179

รพช.M2>100

1.02

0.90

0.42

2,813,437.26

28,911,640.84

Liquid
Index
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Index
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Index
Risk Scoring

ServBed

๔

3

0

0

3

เงินบารุงคงเหลือ
(หักหนี้แล้ว)
-69,251,364.94

1.19 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยจานวน 727 ราย พบในอาเภอภูเขียว
จานวน 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 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.20 สรุปสถานการณ์เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ป่วยเอดส์
ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ รวมทั้งสิ้น จานวน 7,247 คน แยกเป็ นผู้ป่วยเอดส์ จานวน 3,501
(49.0%) ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จานวน 1,855 คน (25.5๔%) ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการจานวน 1,891 คน (25.5%)
เสียชีวิตแล้ว จานวน 1,025 คน พบว่า อัตราการติดเชื้อของกลุ่มประชากรหลัก ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับ
บริการอยู่ในระดับสูง การเข้าถึงบริการเมื่อมีค่าภูมิคุ้มกันต่า(CD4) สงผลให้กลุ่มนี้มีอัตราการตายสูง พบกรณีตั้งครรภ์
วัยรุ่น ร่วมกับ HIV และติดเชื้อซิฟิลิส เพิ่มมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.21 สถานการณ์วัณโรค จังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 11 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม ที่ประชุมได้ทาการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา
1) สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว ขอพิจารณาแผนงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค คปสอ.ภูเขียว
ปีงบประมาณ 2562 จานวน 14 แผนงาน 23 โครงการ รวมงบประมาณ 1,000,775 บาท (เอกสารหมายเลข
12 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม เห็นชอบ และขอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ระดับ คปสอ. (รพ/สสอ.) ประสานการจัดทา
โครงการเสนอเพื่อเห็นชอบและอนุมัติ
2) สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว พิจารณา Fix cost โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 13 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม เห็นชอบ และในส่วนงบประมาณพัฒนาบุคลากร(ขรก./มีวุฒิ)ขอให้จัดทาแผนพัฒนาให้ชัดเจน
และเสนอเบิกงบประมาณกับโรงพยาบาล เป็นงวด/รอบ ตามแผนการอบรม ในกรอบงบประมาณ 415,000 บาท
3.2 เรื่องอนุมัติ
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ./กลุ่มงาน/รพ.สต.
5.1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว
5.1.1 การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ.โรงเรียนบ้านตาดรินทอง หมู่ 6 ตาบลธาตุทอง
2) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ.โรงเรียนบ้านดงเมย หมู่ 5 ตาบลบ้านดอน
การจัดกิจกรรมประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 1) การแพทย์พื้นฐาน 2) ทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการ
ตรวจตา 4) สุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5) แนะนาฝึกอาชีพ
ประเด็นหารือ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ
1) บุคลากรที่จะไปให้บริการ ของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ/รพ.สต.
2) งบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
3) คาสั่งบุคลากรในการจัดเตรียมสถานที่ การให้บริการต่าง ๆ
ที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมบุคลากร วัสดุ เครื่องมือและงบประมาณ(จัดทา
แผนประมาณการให้ รพ.ทราบเพื่อสนับสนุนงบประมาณ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ) ในส่วนด้านการเตรียมสถานที่
ให้พื้นที่ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ร่วมกับ สสอ.
5.1.2 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม รพ.สต. ปี 2562 (เอกสารหมายเลข 14 ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เดิม โดยให้โรงพยาบาลโอนให้ รพ.สต.
1) ครุภัณฑ์การแพทย์/สานักงานทดแทน ที่อยู่งบประมาณในอานาจการอนุมัติของสาธารณสุข
อาเภอให้โรงพยาบาลโอนให้ รพ.สต.
2) ครุภัณฑ์การแพทย์/สานักงานทดแทน ที่งบประมาณเกินอานาจการอนุมัติของสาธารณสุข
อาเภอ (เช่นห้องน้า (HAS) ของ รพ.สต.กวางโจน/บัวพักเกวียน/หนองแซง) ให้โรงพยาบาลดาเนินการจัดหาผู้รับเหมา
ดาเนินการตามระเบียบที่กาหนด
5.1.3 การจัดสรรเงินตาม Fee schedule ประเด็น Pap smear, ANC, การฝังยาคุมกาเนิด
การจัดสรรเงินตาม Fee schedule ทั้งหมดมี 8 รายการ ซึ่งเกณฑ์การโอนเงินจะมีการโอนเข้า
โรงพยาบาลทุกเดือน ซึ่ง Fee schedule ที่มีผลงานเกี่ยวกับผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในประเด็น
Pap smear, ANC, การฝังยาคุมกาเนิด (เอกสารหมายเลข 15 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม เห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้
1) Pap smear มีค่าบริการคัดกรอง อัตราจ่าย 250 บาท ให้จ่ายค่าตรวจ LAB (อ่านผล) ของ
โรงพยาบาล 50 บาท และ จ่ายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จ่าย 200 บาท (โดยจัดสรรงบประมาณตามที่
สปสช.จ่ายมาให้ (ที่ข้อมูลผ่านตามเกณฑ์))
2) ANC ในภาพรวมมีการตรวจ 5 ครั้ง ในส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จะต้องตรวจ
ได้แก่ ครัง้ ที่ 2, 3 และ 5 กาหนดจ่ายครั้งละ 400 บาท (หลักการจ่าย คือ จ่ายตามสถานที่มารับบริการ ทั้ง 5 ครั้ง)
ครั้ง 1 และ 4 เป็นส่วนที่ต้องจ่ายให้โรงพยาบาล (มีค่า LAB) ซึ่งข้อมูลที่โอนมาจะระบุหน่วยบริการหลักและหน่วย
บริการรอง
3) การฝังยาคุมกาเนิด กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้มาดาเนินการฝังยาคุมที่โรงพยาบาล แนวทาง
คือ ส่งคลินิกให้คาปรึกษา แล้วส่งพบแพทย์
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4) การตรวจข้อมูลการจัดสรร ทั้ง 8 รายการ มอบให้งานประกัน ตรวจสอบข้อมูลแจ้ง /คืนให้
ผู้เกี่ยวข้อง (รพ.สต./การเงิน/คปสอ.)
5.1.4 แนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2562
การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี 2562 รวม 20 บาท จ่าย 3 ส่วน คือ 1) งบ P&P (9 บาท/คน) 2) งบ
OP (9 บาท/ปชก.UC) 3) งบคุณภาพ (2 บาท/ปชก.) โอนงวดเดียวในเดือนสิงหาคม 2562 โดยใช้ข้อมูลไตรมาส 34 ปี 2561 และไตรมาส 1-2 ปี 2562 มีรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 16 ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล)
ที่
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1
2
3
4
5
6

1

2

ตัวชี้วัดส่วนกลาง
ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก ติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ
การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC:
ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
หืด(asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
ตัวชี้วัดระดับเขต
1.1 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
1.2 การตรวจคัดการองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ
20
1.3 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

3 ร้อยละผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ติดเตียง)และกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ
(Stroke , CKD , COPD) ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมหมอ
ครอบครัวระดับตาบล
4 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

≥ร้อยละ 55
≥ร้อยละ 57
≥ร้อยละ 50
≥ร้อยละ 40
≤ร้อยละ 30
≤ร้อยละ 30
CUP
ลดลง 1 %
≥ร้อยละ 69
≥ร้อยละ 14
≥ร้อยละ 57
ค่ามาตรฐาน
อาเภอ
≥ร้อยละ 80
≤ร้อยละ 22

ที่มา : หนังสือ สปสช.ที่ 5.34/ว0510 เรื่อง แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบ QOF ปี 2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค.61
ที่ประชุม รับทราบ ขอให้ Key ข้อมูลให้สมบูรณ์ (ถ้าผลงานต่าเกณฑ์จะถูกตัดงบประมาณ) และให้นา
สรุปผลงานไตรมาสที่ 1 ในการประชุมครั้งต่อไป (ซึ่งรอบสุดท้าย คือ มีนาคม 2562)
5.1.5 ขอหารือการจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต.
จากข้อมูลที่ผ่านมามีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่ รพ.สต.ในสัดส่วนที่สูง พบว่าผู้ป่วยที่รักษาอยู่
รพ.สต.มีภาวะแทรกซ้อนมากเช่นกัน ซึ่งน่าส่งผลในเรื่องคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย และขอหารือใน
ประเด็น บริบทผู้ป่วยที่ คปสอ.ดูแลผู้ป่วยรายกรณี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย) การดาเนินการ
โรงเรียนเบาหวาน (3 อ.) ทบทวนการคณะทางาน NCD เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.สต.(เกณฑ์และกิจกรรม
อะไรบ้าง/เกณฑ์ส่งต่อและส่งกลับ) การควบคุมน้าตาล/ภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ และให้ ผช.สสอ./งานแผนงาน ประสานการทบทวนคณะกรรมการ NCD เพื่อประชุม
หารือ ทบทวนแนวทางการดาเนินงาน ค้นหาปัญหาและแนวทางการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ให้แจ้งผลในการประชุมครั้ง
ต่อไป
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5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.2.1 งานประกันสุขภาพ
แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 (นาเสนอ PowerPoint)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2562
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือการดาเนินงานพัฒ นาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ปีงบประมาณ 2562 (เป้ าหมาย ปี 2562 จานวน 6 แห่ ง หนองแซง กวางโจน บัว พักเกวียน บ้านธาตุ และ
โนนเสลา) ดังนี้
1) กาหนดผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงจากเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
2) วางแผนสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
3) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว วิเคราะห์ส่วนขาด ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4) ประเมินผลการพัฒ นาตามเกณฑ์ สรุปรายงานผล และส่งรายชื่อ รพ.สต.ติดดาว เพื่อขอรับการ
ประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2562)
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 กาหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจาเดือน มกราคม 2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
ที่ประชุม รับทราบ
6.3 คุณนางอรุณี จันทร์แสง ขอหารือ เรื่อ ขอโอนงานนอนามัยวัยเรียนให้กับทางสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

