
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 

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

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

1.1 พิธีเก็บน ้ำศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใช้ในพิธี บรมรำชำภิเษก ใช้น ้ำจำกวัดไพรีพินำศ กับ ชีผุดใต้ผำเทวดำ 
1.2 งำนบุญเดือน 6 (บุญประเพณีศำลเจ้ำพ่อพญำแล) วันที่ 13 พฤษภำคม 2562 เป้ำหมำยคนฟ้อนร้ำ

30,000 คน 
1.3 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตั งศูนย์อ้ำนวยกำรจิตอำสำระดับจังหวัด บริเวณศำลำกลำงจังหวัด ถ้ำหน่วยงำน          

จะท้ำโครงกำรเกี่ยวกับจิตอำสำต่ำง ๆ สำมำรถปรึกษำได้ 
1.4 กำรประกวดTO BE NO.1 จังหวัดชัยภูมิได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภำค ขอบคุณทุกภำค

ส่วนที่ให้ควำมร่วมมือ ต่อไปเป็นประกวดระดับประเทศวันที่ 16-17 กรกฎำคม 2562  
1.5 วันเลือกตั งล่วงหน้ำ 17 มีนำคม 2562 สถำนที ่คือ หอประชุมที่ว่ำกำรอ้ำเภอภูเขียว (หน่วยเลือกตั ง  

อ.ภูเขียว,อ.คอนสำร) 
1.6 จังหวัดจะท้ำฝำยมีชีวิต 1,617 แห่ง (ตำมจ้ำนวนหมู่บ้ำน) 
1.7 กำรให้ควำมส้ำคัญกับโครงกำรพระรำชด้ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ คนไข้ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

คนไข้ในพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 
1.8 กำรท้ำงำนของส่วนรำชกำร ขอให้ท้ำงำนแบบบูรณำกำร ร่วมกันท้ำงำนหลำย ๆ ฝ่ำย ไม่ใช่ศิลปินเดี่ยว 
1.9 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ขอให้เร่งด้ำเนินกำร (งบลงทุน งบด้ำเนินกำร) 
1.10 เขตสุขภำพที่ 9 จัดประชุม International conference ครั งที ่1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 6-7 

สิงหำคม 2562 หัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับ Sport medicine และ Public health 
1.11 กำรด้ำเนินงำนด้ำนพัฒนำกำรเด็ก ขอให้เร่งด้ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม โดยเฉพำะ     

กำรติดตำมกำรกระตุ้น เมื่อพบพัฒนำกำรไม่สมวัย และดูเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินว่ำเพียงพอเหมำะสมหรือไม่  
1.12 สถำนกำรณ์ไข้เลือดออก  พบว่ำ ไข้เลือดออกระบำดเพ่ิมขึ นเมือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ด้ำเนินกำรเฝ้ำระวังและควบคุม ป้องกันโรค อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รำยงำนผลกำรส้ำรวจลูกน ้ำยุงลำยและสถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กุมภำพันธ์ 2562 ส้ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2562 - 23 กุมภำพันธ์ 2562 พบผู้ป่วย จ้ำนวน 37 รำย  
พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 3 ราย  
           ในภำพรวมประเทศ ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 - 23 กุมภำพันธ์ 2562 พบผู้ป่วย 7,350 รำย อัตรำ
ป่วย 11.13 ต่อแสนประชำกร มีผู้เสียชีวิต 6 รำย อัตรำป่วยตำยร้อยละ 0.082 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 
ของเขตบริกำรสุขภำพท่ี 9 และอันดับที่ 44 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.13 โรงพยำบำลจิตเวช จัดท้ำโครงกำรจิตเวชเคลื่อนที่ ในวันที่ 21 กุมภำพันธ์-20 พฤษภำคม 2562        
ขอควำมร่วมมือ ในกำรช่วยดูผู้ป่วยจิตเวช ให้น้ำเข้ำสู่กำรรักษำ อย่ำให้ขำดยำ  

1.14 กำรพัฒนำโรงพยำบำล ให้เป็น Smart hospital Smart service  
1.15 วันที่ 6-8 กุมภำพันธ์ 2562 ตรวจรำชกำร ผ่ำนไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง 
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1.16 วันที่ 2 มีนำคม 2562 เป็นวันป้องกันกำรจมน ้ำแห่งชำติ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้แจ้งเตือน 
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับกำรจมน ้ำ ถ้ำมีกำรอมรมต่ำง ๆ ก็ควรท้ำช่วงนี  

1.17 วันที่ 24 มีนำคม เป็นวัน วัณโรคโลก ค้นให้พบ จบด้วยหำย พัฒนำระบบบริกำรและเครือข่ำย 
นโยบำยมุ่งมั่น สร้ำงสรรค์นวัตกรรม กำร Admit กำรส่ง Gene x pert 

1.18 วันที่ 24 มีนำคม 2562 เป็นวันเลือกตั่ง 10 วันก่อนเลือกตั งห้ำมมีกำรจัดประชุมสัมมนำต่ำง ๆ 
1.19 โรงพยำบำลภูเขียวเฉลมิพระเกียรติ ได้รับกำรสนับสนุนเครื่องช่วยหำยใจ และเครื่องตรวจติดตำม

สัญญำณชีพ จำกงบบริหำรจัดกำรเงินประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 3 ชุด และได้รับกำรสนับสนุนระบบคิว Online 
100,000 บำท 

1.20 กำรตั งครรภ์ซ ้ำ ในคนไข้อำยุต่้ำกว่ำ 20 ปี ยังพบปัญหำค่อนข้ำงสูง ขอควำมรวมมือเร่งด้ำเนินกำร 
1.21 กำรด้ำเนินกำร Ambulance safety   
1.22 วันที่ 21 เมษำยน 2562 ทอดผ้ำป่ำเพื่อปรับปรุงส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
1.23 กำรเฝ้ำระวังระบบควำมปลอดภัยด้ำน  IT ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ/เฝ้ำระวังอย่ำงเคร่งครัด 

เนื่องจำกมีโรงพยำบำลหนองบัวระเหว ถูกเรียกค่ำไถ่ในระบบ IT (ระบบยังใช้ได้ไม่เต็มที่) 
1.24 เงินเหลือจ่ำยจำกงบค่ำเสื่อม ให้ขออนุมัติจำกจังหวัดเพ่ือโอนเข้ำเงินบ้ำรุง โอนเข้ำแล้ว และด้ำเนินกำร

แจ้งไปยังจังหวัด  
1.25 กำรคัดเลือกแพทย์ดีเด่น ในโรงพยำบำล 1 คน ส่งภำยใน วันที่ 20 มีนำคม 2562 
1.26 ข้อมูล RTI พบว่ำจ้ำนวนผู้บำดเจ็บจำกหน่วยงำนสำธำรณสุข จะสูงกว่ำข้อมูลต้ำรวจ(เดือนที่ผ่ำนมำ 

ต้ำรวจมียอดมำกกว่ำสำธำรณสุข) 
1.27 มหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่อนุมัติโครงกำร ในบำงพื นที่ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง

ด้ำเนินกำรติดตำมโครงกำร 
1.28 ประชำกร Type 1, 3 บำงพื นที่เพ่ิมขึ นและซ ้ำซ้อน ท้ำให้ท้ำงำนฟรีไม่ได้รับเงินจำกกำรท้ำงำน ขอให้

ผู้เกี่ยวข้องเคลียร์ข้อมูลด้วย 
1.29 โรงพยำบำลเรำขออนุมัติจังหวัดเพ่ือจ้ำง พยำบำลวิชำชีพ 2 ต้ำแหน่ง จังหวัดอนุมัติ แต่ขอให้รอเลข

ก่อนถึงจ้ำงเป็นรำยเดือนได้ (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
         1.30 สรุปงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

 หน่วยบริกำร งบที่ สปสช. สนับสนุน 
จ้ำนวน
รำยกำร 

รำยกำรที ่
ตรวจรับแล้ว 

จ้ำนวนเงินที่จัดซื อ
จริง 

รำยกำรทีย่ังไม่
ด้ำเนินกำร 

เงินเหลือจ่ำย 
ร้อยละเงิน
เหลือจ่ำย 

รพ.ภูเขียว 13,166,663.87 36 28 9,9646,849.64 0 994}814.23 7.56% 

รำยกำรทีย่ังไม่ด้ำเนินกำร จ้ำนวนรำยกำร 
รำคำรวม 

(สปสช.+สมทบ) 
หมำยเหต ุ

- - - - 
- - - -- 

1.31 รำยงำนควำมทันเวลำกำรส่งงบทดลองของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน มกรำคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์

สสอ.ภเูขียว (รพ.สต. จ้ำนวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์
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1.32 สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ 2562 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561-28 กุมภำพันธ์ 
2562 (สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 
1.รับจดัสรร 354,722.79 3.จ่ำยค่ำตอบแทนใช้สอย  4.จ่ำยคำ่สำธำรณูปโภค  
2.จ่ำยค่ำใช้จ่ำยเดินทำง    3.1 ซ่อมรถ -    4.1 ค่ำน ้ำประปำ 3,764.37 
   2.1 ค่ำเบี ยเลี ยง 5,040.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่ำไฟฟ้ำ 11,655.94 
   2.2 ค่ำเช่ำที่พัก 3,500.00   3.3 วัสดุ สนง. 10,040.00    4.3 ค่ำโทรศัพท์ 959.59 
   2.3 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 17,280.00   3.4 จ้ำงเหมำ 2,612.00    4.4 ค่ำเน็ต 1,496.86 
   รวม ข้อ 2 25,820.00   3.5 OT 13,480.00 รวม ข้อ 4 17,875.76 
    รวมข้อ 3 26,132.00 รวมเบิกทั งหมด(2-4) 46,511.74 
 คงเหลือ 250,087.64 

ร้อยละทีเ่บิก 15.68 
1.33 สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ผลงำนเดือน

ตุลำคม2561-มกรำคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนกำรจัดซื อ 
ปี2562 ทั งป ี

มูลค่ำกำรจัดซื ออำหำรทุกชนิด 

มูลค่ำกำรจัดซื อ
ข้ำวสำรทั งหมด 

มูลค่ำกำรจัดซื อ
เนื อสัตว์ทั งหมด 

มูลค่ำกำรจัดซื อ
ผักและผลไม้ 

กำรจัดซื ออำหำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
มูลค่ำกำรจัดซื อ

ข้ำว GAP/
อินทรีย ์

มูลค่ำกำรจัดซื อ
เนื อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่ำกำรจัดซื อ
ผักผลไม้ อินทรีย ์

6,500,000 143,973 521,957 502,284 143,973 516,957 291,341 

หมำยเหตุ  ผลงำนภูเขียว 1. กำรตรวจสำรเคมีฆ่ำแมลงในผักผลไม้ (ผ่ำนเกณฑ์) 2. มีตลำดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
 1.34 ข้อมูลกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน จังหวัดชัยภูมิ 2562 

ปีงบประมำณ แหล่งข้อมูล 
เดือน/จ้ำนวนผู้เสียชีวิต 

รวม 
ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 

2562 

ต้ำรวจ 7 7 10 7 11 42 
สำธำรณสุข 11 11 15 9 6 52 

บ.กลำง 17 9 28 14 9 77 
รวม 3 ฐาน 25 21 30 22 16 114 

1.35 ข้อมูลวิเครำะห์วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2561 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ้ำรุงคงเหลือ 
(หักหนี แลว้) 

179 รพช.M2>100 1.30 1.52 0.79 33,812,810.30 64,498,888.68 2 0 0 2 -47,433,065.00 

 1.36 สรุปคุณภำพข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมำณ 2562 จำกระบบตรวจสอบ
คุณภำพข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพจังหวัดชัยภูมิ (Chaiyaphum Smart Checker CSC4.0) โดยเบื องต้น ได้
ตรวจสอบด้ำนคุณภำพประชำกรในควำมดูแลรับผิดชอบของสถำนบริกำรสำธำรณสุข จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูล
พื นฐำนในกำรให้บริกำรสุขภำพให้ครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ้ำเภอ 
ปชก.ซ ้ำซ้อน Type I,III เช่ือมดยงบ้ำนในเขตไม่ได้ เลขที่บัตรประชสชนผิดMOD11 เลขที่บัตรประชำชนเป็นเลข GEN 
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ 

ภูเขียว 95,473 1,934 2.03 95,473 244 0.26 343,233 248 0.07 343,233 262 0.08 

1.37 กำรจ่ำยเงินบ้ำรุงเพ่ือเป็นค่ำตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน ในกำรให้บริกำรเพ่ิมพิเศษส้ำหรับ
ประชำชนของหน่วยบริกำรในสังกัดสำธำรณสุข (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรม คปสอ.ภูเขียว ครั งที ่1/2562 วันที่ 14 มกรำคม 2562 
(เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

3.1 เรื่องพิจารณา 
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 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ 
     1) น้ำเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมำณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 
              2) น้ำเสนอ QOF ปีงบประมำณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 
      5.1.2 สถำนกำรณ์ไข้เลือดออก…(ไฟล์น าเสนอ 3) 
      5.1.3 สรุปผลกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว…………………………………………………………………………….. 
ที่ประชุม   ................................................................................................. ....................................... 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

          5.2.1 งำนแผนงำนและยุทธศำสตร์เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 
              งำนแผนงำนขอแจ้งผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร คปสอ.ภูเขียว  

ปีงบประมำณ 2562 (เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ ผล โครงกำร ผู้รับผิดชอบ ผล 

1.โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(มหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกของชีวิต)  
2.โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและวยัรุ่น (Smartkit)  
3.โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอำย ุ(โรงเรียนผู้สูงอำยุ)  
4.โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดบัอ้ำเภอ 
5.โครงกำรพัฒนำระบบกำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉิน
และภัยสขุภำพ (EOC) 
6.โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
ประชำชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย DM/HT 
7.โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพและบริกำรสุขภำพ/อำหำรปลอดภัย 

นำยพีรยศ 
 
 
น.ส.ภัทรำภรณ ์
 
นำยพีรยศ 
 
นำยพีรยศ 
นำยพีรยศ/ 
นำยอะท ี
สสอ.ภูเขียว/ 
น.ส.ภัทรำภรณ์
นำยชำตร/ี 
นำงเดอืนเพ็ญ 

 
 

 
 
 
 
 


 
 
 

 
 

8.โครงกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม 
GREEN&CLEAN Hospital 
9.โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำ้ลังคนด้ำนสุขภำพ 
10.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง (โรงเรียนเบำหวำน) 
11.โครงกำรพัฒนำระบบควบคุมวัณโรค  
12.โครงกำรป้องกันและควบคุมกำรดื อยำต้ำน 
จุลชีพ และ RDU 
13.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำ
สุขภำพจิต และจิตเวช 
14.โครงกำรพัฒนำระบบริกำรบ้ำบัดรักษำผู้ป่วย
ยำเสพติด 
15.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ 

นำงเดอืนเพ็ญ/ 
สถำพร 
นำยพีรยศ 
นำยพีรยศ/ 
นำงเจนสุดำ 
นำงเจนสุดำ 
เภสัชดวงใจ/ 
นำงอภิษฎำ 
นำงณฐพร 
 
สสอ.ภูเขียว/
นำงวรำภรณ์ 
สสอ.ภูเขียว/
นำยอะท ี

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๕ 
 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ ผล โครงกำร ผู้รับผิดชอบ ผล 
16.โครงกำรคุ้มครองสุขภำพประชำชนจำก
มลพิษสิ่งแวดล้อม  
17.โครงกำร Happy MOPH กระทรวง
สำธำรณสุข)  
18.โครงกำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใสและ
บริหำรควำมเส่ียง (ITA) 

สสอ.ภูเขียว/
นายสถาพร 
สสอ.ภูเขียว 
  
สสอ.ภูเขียว 

 
 
 
 
 
 

19.โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ(PMQA/รพ.
สต.ติดดำว) 
20.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยี
สุขภำพ 
21.โครงกำรพัฒนำงำนวิจยั/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภำพและ 

สสอ.ภูเขียว 
 
สสอ.ภูเขียว/
นำยปรเมษฐ 
เทคโนโลยีทำง
กำรแพทย ์

 
 
 

 
 

 หมำยถึง  ด้ำเนินกำร และระหว่ำงดำ้เนินกำร   หมำยถึง  ยังไม่ด้ำเนินกำร  

ขอควำมร่วมมือผู้รับผิดชอบจัดท้ำและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และส่งโครงกำรได้ท่ีงำนแผนงำนฯ
โรงพยำบำล เพื่อจะด้ำเนินกำรต่อไป 

ที่ประชุม   .................................................................................. ...................................................... 
      5.2.3 ทบทวนแนวทำงประสำนงำนกำรจัด VDO Conference  
               ขอทบทวนแนวทำงกำร กำรจัด VDO Conference เนื่องจำกพบปัญหำ คือ ขำดกำรประสำน

กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกำรประชุม (ไม่มีผู้เข้ำประชุม) ผู้รับผิดชอบงำนไม่ได้ประสำนกับผู้จัด VDO Conference 
(IT/โสติ) หรือ ประสำนแบบเร่งด่วน ไม่มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ ท้ำให้ห้องประชุมไม่ว่ำง จึงขอทบทวน ดังนี  

               1) งำนธุรกำรประสำนหนังสือ ไปยังผู้รับผิดชอบงำนและงำน IT/โสติ 
               2) ผู้รับผิดชอบงำนประสำนควำพร้อม/ติดตำมกำรเตรียมอุปกรณ์-สถำนที่ กับงำนโสติ 

รวมถึงกำรประสำนกับกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำประชุมร่วม (ถ้ำมี) 
                          3) สสอ.ขอให้ประสำนงำน IT/โสติ รวมถึงกำรประสำนกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำประชุมร่วม(ถ้ำมี) 
                          4) กำรจัดห้อง VDO Conference ใช้ได้ 2 ห้อง คือ  ห้องประชุมศูนย์คุณภำพ (>10 คน) 
และห้องงำนแผนงำน (<10 คน) 

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
5.3 กลุ่มงานการแพทย์ 

                จำกมติที่ประชุม คปสอ.ภูเขียว ครั งที่ 1/2562 วันที่ 14 มกรำคม 2562 เรื่อง ทำงกำรด้ำเนินงำน
จัดบริกำรผู้ป่วยโรคเรื อรังในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล ให้จัดท้ำคู่มือวิธีปฏิบัติ และ CPG ส้ำหรับกำรดูแล
ผู้ป่วย DM/HT ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล และปรับเกณฑ์กำรส่งต่อผู้ป่วยไปที่รับกำรรักษำที่ รพ.สต. จึงขอ
แจ้งแนวทำงกำรด้ำเนินงำนจัดบริกำรผู้ป่วยโรคเรื อรังในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล ตำมเอกสำรที่แจกให้ (เล่ม
เอกสำรแจก รพ.สต. ละ 2 เล่ม : วิธีปฏิบัติโดย นพ.ฉัตรชัย งำนไว และจัดท้ำเล่มเอกสำรโดยงำนแผนงำน/NCD) ดังนี  

       5.3.1 เล่มที่ 1 แนวทำงกำรรักษำผู้ป่วย DM/HT ใน รพ.สต. (ส้ำหรับแพทย์และบุคลำกรสำธำรณสุข) 
เป็นลักษณะวิธปฏิบัติงำน ประกอบด้วย  

แนวทางการรักษาผู้ป่วย DM แนวทางการรักษาผู้ป่วย HT 
1.กำรประเมินควำมเส่ียงต่อโรคเบำหวำน 1.กำรประเมินควำมรุนแรงของโรคควำมดันโลหิตสูง 
2.กำรตรวจวินิจฉัยและกำรรักษำผู้ป่วยเบำหวำน 2.กำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง 
3.กำรคัดกรองเบำหวำนในกลุ่มประชำกรอำย ุ15-34 ปี และกลุ่มอำยุ 35 ปีขึ นไป 3.กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรรักษำโรคดวำมดันโลหิตสูง 
4.กำรคัดกรองเบำหวำนและ CVD ด้วยวำจำ 4.กำรรักษำโดยกำรใช้ยำลดควำมดันโลหิต 
5.ขั นตอนปฏิบัติกำรด้ำเนินกิจกรรมงำนเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง 5.หลักกำรใช้ยำลดควำมดันโลหิต 
6.กำรส่งต่อผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง มำติดตำมนัดต่อที่โรงพยำบำล  
7.กรอบบัญชียำยำโรคเรื อรังของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล  
8.บทบำททีมสหสำขำวิชำชีพที่ออกตรวจที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล  

                 5.3.2 เล่มที่ 2 แผนกำรออกตรวจผู้ป่วยของทีมสหวิชำชีพ (ออก รพ.สต.) ปีงบประมำณ 2562 
                 5.3.3 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง กลับมารักษาที่โรงพยาบาล  
(เอกสารหมายเลข 12 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล/แจก) 
 



๖ 
 

5.4 กลุ่มงานการพยาบาล 
      5.4.1 PCT ศัลยกรรม 

                         PCT ศัลยกรรม ขอแจ้งกำรด้ำเนินโครงกำรคัดกรองมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งตำมนโยบำย
ปีงบประมำณ 2562 ให้ด้ำเนินโครงกำรคัดกรองมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test ซึ่งโรงพยำบำลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท้ำโครงกำร ตำมแนวทำงกำรด้ำเนินกำร ดังนี  
                1) ตรวจคัดกรองในประชำชน 50-70 ปี โดยกำรตรวจเลือดแฝงในอุจจำระ ด้วยวิธี FIT Test                  
โดยจังหวัดก้ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้อ้ำเภอภูเขียว จ้ำนวน 2,700 คน พร้อมจัดสรร FIT Test ให้แล้วตำม
กลุ่มเป้ำหมำย       
                2) กำรส่องกล้องตรวจมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colonoscopy) ในผู้ที่มีผลกรตรวจ FIT 
test เป็นบวก ซึ่ง ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมำยให้โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ บูรณำกำร
ควำมร่วมมือกับคณะแพทย์ศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี จัดสนับสนุนทีมแพทย์และเครื่องมือ ในกำรส่องกล้องตรวจ
มะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colonoscopy) ให้กับประชำชนในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ “ภูแท่นเกษตรสำร” ซึ่งได้
ก้ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ส่องกล้องผู้ที่มีผลกรตรวจ FIT test เป็นบวก ได้จ้ำนวน 144 คน (อ้ำเภอภูเขียว เกษตร
สมบูรณ์ คอนสำร และบ้ำนแท่น) 

     3) FLOW แนวทำงกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง  
(เอกสารหมายเลข 13 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล/แจก)  

              4) ปฏิทินกำรด้ำเนินงำน 
                    วันที่ 29 มีนำคม 2562 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง วิชำกำร แนวทำงกำรคัดกรอง                  

วิธีปฏิบัติกำร คัดกรองมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง และกำรบันทึกข้อมูล 
                    วันที่ 1 เมษำยน–15 พฤษภำคม 2562 กำรตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ FIT Test 
                    เดือนมิถุนำยน 2562  ด้ำเนินกำรส่องกล้อง Colonoscopy (ทุกอย่ำงให้เสร็จสิ นภำยใน 

วันที่ 15 กรกฎำคม 2562) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
      5.4.2 งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
               งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับคณะกรรมกำรซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสำธำรณภัย ได้จัดท้ำ

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ระบบกำรส่งต่อ และซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่โดยใช้ระบบกำร
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ มีรำยละเอียดกิจกรรม ดังนี  

               1) ประชุมหำรือคณะท้ำงำน วันที่ 15 มีนำคม 2562 
               2) อบรมฟ้ืนฟูวิชำกำรหน่วยกู้ชีพทีมระดับ EMR  ประกอบด้วย 4) EMR เทศบำล/อบต. ทุก

แห่งในอ้ำเภอภูเขียว,มูลนิธิร่วมกตัญญู/สว่ำงภูเขียว และอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์ ในวันที่ 25 มีนำคม 2562 
               3) ประชุมกรรมกำรซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสำธำรณ/จัดซ้อมแผนแบบ “Table TOP ในวันที่ 

27 มีนำคม 2562 
               4) ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่โดยใช้ระบบกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ในวันที่ 5 เมษำยน 2562 

                         5) อบรมฟ้ืนฟูควำมรู้เรื่องระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรช่วยพื นคืนชีพเบื องต้น กำรจัดกำร
อุบัติเหตุหมู่/ซ้อมแผน Table TOP แก่บุคลำกรเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ้ำเภอภูเขียว จ้ำนวน 3 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 
23-25 เมษำยน 2562 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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5.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.5.1 ประชำสัมพันธ์ กำรอบรมพัฒนำระบบบริกำรคัดกรองภำวะแทรกซ้อนทำงเท้ำกลุ่มเป้ำหมำย  

พยำบำล หรือ นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.สต ละ 4 คน ก้ำหนดกำรอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น โดยแบ่งเข้ำรับกำรอบรมรุ่น
ละ 2 คน ณ. ห้องประชุมพลอยภูเขียว  เวลำ 13.00-16.30 น. 

              รุ่นที่ 1  18  เมษำยน 2562   เวลำ  13.00-16.30 น   
              รุ่นที่ 2  19  เมษำยน 2562   เวลำ   13.00-16.30 น 
      5.5.2.แจ้งแผนปฏิบัติงำนบริกำรกำยภำพบ้ำบัดในชุมชน   

รพ.สต. เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562 
วันที่/เวลา ผู้รับผิดชอบ วันที่/เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ธำตุทอง 1 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) วรวรรณ 5 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) วรวรรณ 
2.บ้ำนดอน 2 พ.ค.62 (8.30-12.00 น.) กำนต ์ 7 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) กำนต ์
3.บ้ำนเพชร 3 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) กำนต ์ 7 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) กำนต ์
4.กุดยม 8 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) อิสริยำภรณ์ - - 
5.กวำงโจน 10 พ.ค.62 (8.30-12.00 น.) สุกำนดำ 14 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) สุกำนดำ 
6.บัวพักเกวียน 10 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) สุกำนดำ 14 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) สุกำนดำ 
7.บ้ำนลำด 15 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) วรวรรณ 19 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) วรวรรณ 
8.มลูกระบือ 17 พ.ค.62 (8.30-12.00 น.) ฤดีมำศ 21 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) ฤดีมำศ 
9.หนองบัวพรม 17 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) ฤดีมำศ 21 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) ฤดีมำศ 
10.โอโล 22 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) วรวรรณ 26 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) วรวรรณ 
11.โนนเสลำ 24 พ.ค.62 (8.30-12.00 น.) ธฤษณุ 28 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) ธฤษณุ 
12.แดงสว่ำง 24 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) ธฤษณุ 28 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) ธฤษณุ 
13.ภูดิน 29 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) วรวรรณ - - 
14.กดุจอก   12 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) อิสริยำภรณ ์

      5.5.3 กลุ่มโรคที่ส้ำคัญที่ควรรับบริกำรทำงกำยภำพบ้ำบัด (เอกสารหมายเลข 14 : ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล/แจก) 

      5.5.4 รำยชื่อผู้พิกำรรำยใหม่ ได้จัดส่งรำยละเอียดให้ทุก รพ.สต. ทำง e-mail 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.5 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
      5.5.1 กำรเนินโครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ้ำเภอภูเขียว ปีงบประมำณ 2562 (งบจำก NCD Board เขตสุขภำพท่ี 9) กิจกรรมดังนี  
               1) อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง  
      จ้ำนวน 640 คน (เมษำยน 2562) 
               2) อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ที่ควบคุมไม่ได้  
      จ้ำนวน 640 คน (เมษำยน 2562) 
      5.5.2 กำรเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคทั่วไป “๒๔๐ วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต            

ชีวิตเปลี่ยน” เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ้ำเภอภูเขียว ปีงบประมำณ 2562 (งบจำก สปสช.) กิจกรรม คือ จัดอบรมให้
ควำมรู้ และฝึกทักษะในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในคลินิกปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม สุขภำพ (DPAC) ที่ คลินิกหมอ
ครอบครัวผักปัง รพ.สต.หนองแซง รพ.สต.โนนเสลำ รพ.สต.บัวพักเกวียน รพ.สต.กวำงโจน และ รพ.สต.ธำตุทอง  
กลุ่มอำยุ ๒๕ – ๕๙ ปี 
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      5.5.3 รำยงำนกำรดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน อ้ำเภอภูเขียว (เอกสารหมายเลข 15 : ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.6 กลุ่มงานทันตกรรม 
      5.5.1 แจ้งผลงำนตัวชี วัด 6 กลุ่มเป้ำหมำย 14 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 16: ดูได้ที่เว็บไซต์

โรงพยาบาล/แจก) 
      5.5.2 สรุปผลงำนออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษำนอกเขต ในควำมรับผิดชอบของ  

รพ.สต. จ้ำนวน 15 แห่ง 62 โรงเรียน ประจ้ำปีงบประมำณ 2561  

ชื่อ รพ.สต. 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) อุด(คน/ซ่ี) ถอนฟัน(คน/ซ่ี) 

เคลือบหลุมร่องฟัน 
(คน/ซ่ี) 

ขูดหินปูน
(คน) 

ส่ง
ต่อ 

1.  บ้ำนเพชร 595 195/378 34/44 35/94 16   
2.  บ้ำนลำด 525 118/211  7/8 43/127 1 7 
3. โอโล 356 100/178  2/3 16/50 4   
4. ภูดิน 230 63/138 23/32 43/118 1   
5. กวำงโจน 443 98/212 21/28 14/29 4   
6.มูลกระบือ 222 130/253 30/41 25/68 1 7 
7. หนองบัวพรม 214 100/188 24/43 23/65 1 6 
8. หนองแซง 215 72/120 46/56 20/28 7 1 
9. กุดยม 223 74/118 32/51 15/40 11   
10. บ้ำนดอน 491 153/298 77/108 20/52 29   
11. กุดจอก 229 34/57 10/17 24/61     
12. แดงสว่ำง 407 170/368 66/103 15/36 24 10 
13. โนนเสลำ 108 27/53 14/17 6/15 10 4 
14.บัวพักเกวียน 443 98/212 21/32 14/29 4   
15.บ้ำนธำต ุ 525 344/909 63/92 34/83 18 31 

 รวม 5226 1,776/3,693 578/675 337 / 895 131 66 
รับบริกำรทั งหมด 62 โรงเรียน จ้ำนวน 5,226 คน, อุดฟัน 1,776 คน 3,693 ซ่ี, ถอนฟัน 578 คน 675 ซี่, 
เคลือบร่องฟัน 337 คน 895 ซ่ี, ขูดหนิปูน 131 คน ส่งต่อโรงพยำบำล 66 คน 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก้ำหนดกำรประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2562 ในวันที่ 9 เดือนพฤษภำคม 2562  
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก้ำหนดวันพฤหัสบดี สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
เลิกประชุม เวลา ................น. 


