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

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30น. 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.สุภาพ  ส าราญวงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. นายสมาน ฤทธิ์ก าลัง   สาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
3. นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
4. นพ.ฉัตรชัย  งานไว   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
5. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นางสาวอุษาพร  เลิศทรัพย์วิจิตร  ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
7. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
8. นายชูเกียรติ   เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
9. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
10. นางจุรีรัตน์   รัตนปัญญา   หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
11. นางนิตยา  ทองประเสริฐ   หัวหน้างานห้องคลอด 
12. นายอะที  อองจ าปา   หัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
13. นางณฐพร  ชัยพรมเขียว   หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช 
14. นางวราภรณ์  สระประทุม   หัวหน้างานยาเสพติด 
15. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
16. นายสถาพร ป้อมสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
17. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสนับสนุนบริการ  
18. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
19. นายสืบสกุล  ทับทิมอ่อน   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
20. นายสาคิด ปัญญายิ่ง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพชร 
21. นายช านาญ ครองโชค   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดยม(แทน) 
22. นางนงค์ลักษณ์  ราชโสม   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแซง 
23. นางจรัสศรี   สร้อยค า   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาด 
24. นางดัชนีวรรณ   สัตย์ธรรม  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอก 
25. นายณรงค์  กุลแกว้   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโอโล 
26. นางวราลักษณ์   ลีลาศ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวพรม 
27. พ.จ.อ.องอาจ สุโข   รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านธาตุ 
28. นางทิพารัตน์  คงนาวัง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวพักเกวียน 
29. นายเชาวลิต มิตรชื่น   ผ.อ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูดิน 
30. นางจันทิมา  แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
31. ทพญ.รสนันท์ หวังไพฑูรย์   ทันตแพทย์ปฎิบัติการ 
32. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
33. นางวิยะดา บรรจง   จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 
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34. นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป  
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. ทพ.อตินาต รรมรัชสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
2. พญ.นฤมล  บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
4. นายสุกิจ ศรีวงษ์ชัย   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
5. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
6. นางสาวสุดารัตน์  บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
7. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานควบคุม/ป้องการการติดเชื้อ 
8. นางปรารถนา   ทองใบใหญ่  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
9. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ   หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
10. นางอรุณี  จันทร์แสง   หัวหน้างานเอดส์/โรคติดต่อ ฯ 
11. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
12. นายสัญญา  เต็งชัยภูมิ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูลกระบือ 
13. นางสาวสนิท ชมสวน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14. นางเพ็ญประภา ปัญญายิ่ง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน 
15. นายเกรียงไกร ตะเกียงพล   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกวางโจน 
16. นางประทุมทิพย์  โชคคุณ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแดงสว่าง 
17. นายฐิติพงศ์  อ่ าศรี   เภสัชกร ช านาญการ 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
1. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
2. นางทิพวัลย์ พิลาลี   จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 พิธีเก็บน้ าศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใช้ในพิธี บรมราชาภิเษก ใช้น้ าจากวัดไพรีพินาศ กับ ชีผุดใต้ผาเทวดา 
1.2 งานบุญเดือน 6 (บุญประเพณีศาลเจ้าพ่อพญาแล) วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป้าหมายคนฟ้อนร า

30,000 คน 
1.3 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการจิตอาสาระดับจังหวัด บริเวณศาลากลางจังหวัด ถ้าหน่วยงาน          

จะท าโครงการเกี่ยวกับจิตอาสาต่าง ๆ สามารถปรึกษาได้ 
1.4 การประกวดTO BE NO.1 จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค ขอบคุณทุกภาค

ส่วนที่ให้ความร่วมมือ ต่อไปเป็นประกวดระดับประเทศวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562  
1.5 วันเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 สถานที ่คือ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอภูเขียว (หน่วยเลือกตั้ง  

อ.ภูเขียว,อ.คอนสาร) 
1.6 จังหวัดจะท าฝายมีชีวิต 1,617 แห่ง (ตามจ านวนหมู่บ้าน) 
1.7 การให้ความส าคัญกับโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ คนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ ์

คนไข้ในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 



๓ 
 

1.8 การท างานของส่วนราชการ ขอให้ท างานแบบบูรณาการ ร่วมกันท างานหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ใช่ศิลปินเดี่ยว 
1.9 การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เร่งด าเนินการ (งบลงทุน งบด าเนินการ) 
1.10 เขตสุขภาพที่ 9 จัดประชุม International conference ครั้งที ่1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 6-7 

สิงหาคม 2562 หัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับ Sport medicine และ Public health 
1.11 การด าเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก ขอให้เร่งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม โดยเฉพาะ     

การติดตามการกระตุ้น เมื่อพบพัฒนาการไม่สมวัย และดูเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินว่าเพียงพอเหมาะสมหรือไม่  
1.12 สถานการณ์ไข้เลือดออก  พบว่า ไข้เลือดออกระบาดเพ่ิมข้ึนเมือเทียบกับปีที่ผ่านมา ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันโรค อย่างมีประสิทธิภาพ 
รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ป่วย จ านวน 37 ราย  
พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 3 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ป่วย 7,350 ราย อัตรา
ป่วย 11.13 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 6 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.082 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 44 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.13 โรงพยาบาลจิตเวช จัดท าโครงการจิตเวชเคลื่อนที่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์-20 พฤษภาคม 2562        
ขอความร่วมมือ ในการช่วยดูผู้ป่วยจิตเวช ให้น าเข้าสู่การรักษา อย่าให้ขาดยา  

1.14 การพัฒนาโรงพยาบาล ให้เป็น Smart hospital Smart service  
1.15 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจราชการ ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
1.16 วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นวันป้องกันการจมน้ าแห่งชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งเตือน 

โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจมน้ า ถ้ามีการอมรมต่าง ๆ ก็ควรท าช่วงนี้ 
1.17 วันที่ 24 มีนาคม เป็นวัน วัณโรคโลก ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบบริการและเครือข่าย 

นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม การ Admit การส่ง Gene x pert 
1.18 วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั่ง 10 วันก่อนเลือกตั้งห้ามมีการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
1.19 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลมิพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจติดตาม

สัญญาณชีพ จากงบบริหารจัดการเงินประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 3 ชุด และได้รับการสนับสนุนระบบคิว Online 
100,000 บาท 

1.20 การตั้งครรภ์ซ้ า ในคนไข้อายุต่ ากว่า 20 ปี ยังพบปัญหาค่อนข้างสูง ขอความรวมมือเร่งด าเนินการ 
1.21 การด าเนินการ Ambulance safety   
1.22 วันที่ 21 เมษายน 2562 ทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
1.23 การเฝ้าระวังระบบความปลอดภัยด้าน  IT ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ/เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากมีโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ถูกเรียกค่าไถ่ในระบบ IT (ระบบยังใช้ได้ไม่เต็มที่) 
1.24 เงินเหลือจ่ายจากงบค่าเสื่อม ให้ขออนุมัติจากจังหวัดเพ่ือโอนเข้าเงินบ ารุง โอนเข้าแล้ว และด าเนินการ

แจ้งไปยังจังหวัด  
1.25 การคัดเลือกแพทย์ดีเด่น ในโรงพยาบาล 1 คน ส่งภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2562 
1.26 ข้อมูล RTI พบว่าจ านวนผู้บาดเจ็บจากหน่วยงานสาธารณสุข จะสูงกว่าข้อมูลต ารวจ(เดือนที่ผ่านมา 

ต ารวจมียอดมากกว่าสาธารณสุข) 
1.27 มหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่อนุมัติโครงการ ในบางพ้ืนที่ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง

ด าเนินการติดตามโครงการ 
1.28 ประชากร Type 1, 3 บางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและซ้ าซ้อน ท าให้ท างานฟรีไม่ได้รับเงินจากการท างาน ขอให้

ผู้เกี่ยวข้องเคลียร์ข้อมูลด้วย 



๔ 
 

1.29 โรงพยาบาลเราขออนุมัติจังหวัดเพ่ือจ้าง พยาบาลวิชาชีพ 2 ต าแหน่ง จังหวัดอนุมัติ แต่ขอให้รอเลข
ก่อนถึงจ้างเป็นรายเดือนได้ (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
         1.30 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

 หน่วยบริการ งบที่ สปสช. สนับสนุน 
จ านวน
รายการ 

รายการที ่
ตรวจรับแล้ว 

จ านวนเงินที่จัดซ้ือ
จริง 

รายการทีย่ังไม่
ด าเนินการ 

เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละเงิน
เหลือจ่าย 

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

รายการทีย่ังไม่ด าเนินการ จ านวนรายการ 
ราคารวม 

(สปสช.+สมทบ) 
หมายเหต ุ

- - - - 
- - - -- 

1.31 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์

สสอ.ภเูขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์
1.32 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 

2562 (สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 

1.รับจดัสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย  4.จ่ายคา่สาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ -    4.1 ค่าน้ าประปา 3,764.37 
   2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง 5,040.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 11,655.94 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 3,500.00   3.3 วัสดุ สนง. 10,040.00    4.3 ค่าโทรศัพท์ 959.59 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 17,280.00   3.4 จ้างเหมา 2,612.00    4.4 ค่าเน็ต 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 รวมเบิกท้ังหมด(2-4) 46,511.74 
 คงเหลือ 250,087.64 

ร้อยละทีเ่บิก 15.68 
1.33 สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ผลงานเดือน

ตุลาคม2561-มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนการจัดซ้ือ 
ปี2562 ทั้งป ี

มูลค่าการจัดซ้ืออาหารทุกชนิด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
ข้าวสารทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
เนื้อสัตว์ทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
ผักและผลไม้ 

การจัดซ้ืออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มูลค่าการจัดซ้ือ

ข้าว GAP/
อินทรีย ์

มูลค่าการจัดซ้ือ
เนื้อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่าการจัดซ้ือ
ผักผลไม้ อินทรีย ์

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

หมายเหตุ  ผลงานภูเขียว 1. การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2. มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
 1.34 ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดชัยภูมิ 2562 

ปีงบประมาณ แหล่งข้อมูล 
เดือน/จ านวนผู้เสียชีวิต 

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

2562 

ต ารวจ 7 7 10 7 11 42 
สาธารณสุข 11 11 15 9 6 52 

บ.กลาง 17 9 28 14 9 77 
รวม 3 ฐาน 25 21 30 22 16 114 
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1.35 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แลว้) 

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 สรุปคุณภาพข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562 จากระบบตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ (Chaiyaphum Smart Checker CSC4.0) โดยเบื้องต้น ได้
ตรวจสอบด้านคุณภาพประชากรในความดูแลรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการให้บริการสุขภาพให้ครอบคลุมด้านต่างๆ (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 
ปชก.ซ้ าซ้อน Type I,III เช่ือมดยงบ้านในเขตไม่ได้ เลขที่บัตรประชสชนผิดMOD11 เลขที่บัตรประชาชนเป็นเลข 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 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการให้บริการเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรม คปสอ.ภูเขียว ครั้งที ่1/2562 วันที่ 14 มกราคม 2562 
(เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม  ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
 
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 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
     1) น าเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 
              2) น าเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 
      5.1.2 สถานการณ์ไข้เลือดออก…(ไฟล์น าเสนอ 3) 
ที่ประชุม   รับทราบและมอบให้ผู้เกี่ยวข้องท าการทบทวน และน าผลมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
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      5.1.3 สรุปผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยส่งเข้ารับประเมินทั้งหมด 5 แห่ง โดยก าหนดให้รพ.สต.
ใกล้เคียงกันเป็นทีมพ่ีเลี้ยง ได้แก่ รพ.สต.หนองแซง ทีมพ่ีเลี้ยง คือ รพ.สต.บ้านลาด, รพ.สต.โนนเสลา ทีมพ่ีเลี้ยง คือ 
รพ.สต.แดงว่าง, รพ.สต.กวางโจน ทีมพ่ีเลี้ยง คือ รพ.สต.บ้านดอน, รพ.สต.บ้านธาตุ ทีมพ่ีเลี้ยง คือ รพ.สต.บ้านเพชร, 
และ รพ.สต.กุดจอก ทีมพ่ีเลี้ยงคือ รพ.สต.ภูดิน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

          5.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              งานแผนงานขอแจ้งผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.ภูเขียว  

ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผล โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผล 

1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(มหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกของชีวิต)  
2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและวยัรุ่น (Smartkit)  
3.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)  
4.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 
5.โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
และภัยสขุภาพ (EOC) 
6.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย DM/HT 
7.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ/อาหารปลอดภัย 

นายพีรยศ 
 
 
น.ส.ภัทราภรณ ์
 
นายพีรยศ 
 
นายพีรยศ 
นายพีรยศ/ 
นายอะท ี
สสอ.ภูเขียว/ 
น.ส.ภัทราภรณ์
นายชาตร/ี 
นางเดอืนเพ็ญ 

 
 

 
 
 
 
 


 
 
 

 
 

8.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
GREEN&CLEAN Hospital 
9.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรงเรียนเบาหวาน) 
11.โครงการพัฒนาระบบควบคุมวัณโรค  
12.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้าน 
จุลชีพ และ RDU 
13.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิต และจิตเวช 
14.โครงการพัฒนาระบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติด 
15.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ 

นางเดอืนเพ็ญ/ 
สถาพร 
นายพีรยศ 
นายพีรยศ/ 
นางเจนสุดา 
นางเจนสุดา 
เภสัชดวงใจ/ 
นางอภิษฎา 
นางณฐพร 
 
สสอ.ภูเขียว/
นางวราภรณ์ 
สสอ.ภูเขียว/
นายอะท ี

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

16.โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม  
17.โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข)  
18.โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและ
บริหารความเส่ียง (ITA) 

สสอ.ภูเขียว/
นายสถาพร 
สสอ.ภูเขียว 
  
สสอ.ภูเขียว 

 
 
 
 
 
 

19.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ(PMQA/รพ.
สต.ติดดาว) 
20.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพ 
21.โครงการพัฒนางานวิจยั/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ 

สสอ.ภูเขียว 
 
สสอ.ภูเขียว/
นายปรเมษฐ 
เทคโนโลยีทาง
การแพทย ์

 
 
 

 
 

 หมายถึง  ด าเนินการ และระหว่างด าเนินการ   หมายถึง  ยังไม่ด าเนินการ  

ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบจัดท าและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และส่งโครงการได้ท่ีงานแผนงานฯ
โรงพยาบาล เพื่อจะด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.2.2 ทบทวนแนวทางประสานงานการจัด VDO Conference  
               ขอทบทวนแนวทางการ การจัด VDO Conference เนื่องจากพบปัญหา คือ ขาดการประสาน

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม (ไม่มีผู้เข้าประชุม) ผู้รับผิดชอบงานไม่ได้ประสานกับผู้จัด VDO Conference 
(IT/โสติ) หรือ ประสานแบบเร่งด่วน ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ท าให้ห้องประชุมไม่ว่าง จึงขอทบทวน ดังนี้ 

               1) งานธุรการประสานหนังสือ ไปยังผู้รับผิดชอบงานและงาน IT/โสติ 
               2) ผู้รับผิดชอบงานประสานควาพร้อม/ติดตามการเตรียมอุปกรณ์-สถานที่ กับงานโสติ 

รวมถึงการประสานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วม (ถ้ามี) 
                          3) สสอ.ขอให้ประสานงาน IT/โสติ รวมถึงการประสานกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมร่วม(ถ้ามี) 
                          4) การจัดห้อง VDO Conference ใช้ได้ 2 ห้อง คือ  ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ (>10 คน) 
และห้องงานแผนงาน (<10 คน) 
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ที่ประชุม   รับทราบ มอบหมายให้เลขา คปสอ.ให้เป็นผู้ประสานกับหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

5.3 กลุ่มงานการแพทย์ 
                จากมติที่ประชุม คปสอ.ภูเขียว ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง ทางการด าเนินงาน
จัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้จัดท าคู่มือวิธีปฏิบัติ และ CPG ส าหรับการดูแล
ผู้ป่วย DM/HT ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และปรับเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยไปที่รับการรักษาที่ รพ.สต. จึงขอ
แจ้งแนวทางการด าเนินงานจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามเอกสารที่แจกให้ (เล่ม
เอกสารแจก รพ.สต. ละ 2 เล่ม : วิธีปฏิบัติโดย นพ.ฉัตรชัย งานไว และจัดท าเล่มเอกสารโดยงานแผนงาน/NCD) ดังนี้ 

       5.3.1 เล่มที่ 1 แนวทางการรักษาผู้ป่วย DM/HT ใน รพ.สต. (ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข) 
เป็นลักษณะวิธปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

แนวทางการรักษาผู้ป่วย DM แนวทางการรักษาผู้ป่วย HT 
1.การประเมินความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน 1.การประเมินความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง 
2.การตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 2.การคัดกรองความดันโลหิตสูง 
3.การคัดกรองเบาหวานในกลุ่มประชากรอาย ุ15-34 ปี และกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาโรคดวามดันโลหิตสูง 
4.การคัดกรองเบาหวานและ CVD ด้วยวาจา 4.การรักษาโดยการใช้ยาลดความดันโลหิต 
5.ขั้นตอนปฏิบัติการด าเนินกิจกรรมงานเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 5.หลักการใช้ยาลดความดันโลหิต 
6.การส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มาติดตามนัดต่อที่โรงพยาบาล  
7.กรอบบัญชียายาโรคเร้ือรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
8.บทบาททีมสหสาขาวิชาชีพที่ออกตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

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

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.4 กลุ่มงานการพยาบาล 
      5.4.1 PCT ศัลยกรรม 

                         PCT ศัลยกรรม ขอแจ้งการด าเนินโครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งตามนโยบาย
ปีงบประมาณ 2562 ให้ด าเนินโครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test ซึ่งโรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท าโครงการ ตามแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
                1) ตรวจคัดกรองในประชาชน 50-70 ปี โดยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ด้วยวิธี FIT Test                  
โดยจังหวัดก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้อ าเภอภูเขียว จ านวน 2,700 คน พร้อมจัดสรร FIT Test ให้แล้วตาม
กลุ่มเป้าหมาย       
                2) การส่องกล้องตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colonoscopy) ในผู้ที่มีผลกรตรวจ FIT 
test เป็นบวก ซึ่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ บูรณาการ
ความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดสนับสนุนทีมแพทย์และเครื่องมือ ในการส่องกล้องตรวจ
มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colonoscopy) ให้กับประชาชนในเครือข่ายบริการสุขภาพ “ภูแท่นเกษตรสาร” ซึ่งได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ส่องกล้องผู้ที่มีผลกรตรวจ FIT test เป็นบวก ได้จ านวน 144 คน (อ าเภอภูเขียว เกษตร
สมบูรณ์ คอนสาร และบ้านแท่น) 

     3) FLOW แนวทางการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง  
(เอกสารหมายเลข 13 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล/แจก) 
  

              4) ปฏิทินการด าเนินงาน 
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                    วันที่ 29 มีนาคม 2562 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง วิชาการ แนวทางการคัดกรอง                  
วิธีปฏิบัติการ คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง และการบันทึกข้อมูล 

                    วันที่ 1 เมษายน–15 พฤษภาคม 2562 การตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ FIT Test 
                    เดือนมิถุนายน 2562  ด าเนินการส่องกล้อง Colonoscopy (ทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายใน 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.4.2 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
               งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับคณะกรรมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ได้จัดท า

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ระบบการส่งต่อ และซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่โดยใช้ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ ์มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

               1) ประชุมหารือคณะท างาน วันที่ 15 มีนาคม 2562 
               2) อบรมฟ้ืนฟูวิชาการหน่วยกู้ชีพทีมระดับ EMR  ประกอบด้วย 4) EMR เทศบาล/อบต. ทุก

แห่งในอ าเภอภูเขียว,มูลนิธิร่วมกตัญญู/สว่างภูเขียว และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
               3) ประชุมกรรมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณ/จัดซ้อมแผนแบบ “Table TOP ในวันที่ 

27 มีนาคม 2562 
               4) ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 

                         5) อบรมฟ้ืนฟูความรู้เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น การจัดการ
อุบัติเหตุหมู่/ซ้อมแผน Table TOP แก่บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว จ านวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 
23-25 เมษายน 2562 
 5.4.3 PCTอายุรกรรม ร่วมกับ งานNCD ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทบทวนวิชาการ โดยทีมน าทาง
คลินิคอายุรกรรม ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม พลอยภูเขียว  

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.5.1.แจ้งแผนปฏิบัติงานบริการกายภาพบ าบัดในชุมชน   

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

1.ธาตุทอง 1 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) วรวรรณ 5 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) วรวรรณ 
2.บ้านดอน 2 พ.ค.62 (8.30-12.00 น.) กานต ์ 7 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) กานต ์
3.บ้านเพชร 3 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) กานต ์ 7 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) กานต ์
4.กุดยม 8 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) อิสริยาภรณ์ - - 
5.กวางโจน 10 พ.ค.62 (8.30-12.00 น.) สุกานดา 14 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) สุกานดา 
6.บัวพักเกวียน 10 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) สุกานดา 14 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) สุกานดา 
7.บ้านลาด 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.) ฤดีมาศ 21 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) ฤดีมาศ 
9.หนองบัวพรม 17 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) ฤดีมาศ 21 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) ฤดีมาศ 
10.โอโล 22 พ.ค.62 (13.00-16.30 น.) วรวรรณ 26 มิ.ย.62(13.00-16.30 น.) วรวรรณ 
11.โนนเสลา 24 พ.ค.62 (8.30-12.00 น.) ธฤษณุ 28 มิ.ย.62(8.30-12.00 น.) ธฤษณุ 
12.แดงสว่าง 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.) อิสริยาภรณ ์
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      5.5.2 กลุ่มโรคที่ส าคัญที่ควรรับบริการทางกายภาพบ าบัด (เอกสารหมายเลข 14 : ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล/แจก) 

      5.5.3 รายชื่อผู้พิการรายใหม่ ได้จัดส่งรายละเอียดให้ทุก รพ.สต. ทาง e-mail 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.6 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
      5.6.1 การเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว ปีงบประมาณ 2562 (งบจาก NCD Board เขตสุขภาพท่ี 9) กิจกรรมดังนี้ 
               1) อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
      จ านวน 640 คน (เมษายน 2562) 
               2) อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมไม่ได้  
      จ านวน 640 คน (เมษายน 2562) 
      5.6.2 การเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป “๒๔๐ วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต            

ชีวิตเปลี่ยน” เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว ปีงบประมาณ 2562 (งบจาก สปสช.) กิจกรรม คือ จัดอบรมให้
ความรู้ และฝึกทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ (DPAC) ที่ คลินิกหมอ
ครอบครัวผักปัง รพ.สต.หนองแซง รพ.สต.โนนเสลา รพ.สต.บัวพักเกวียน รพ.สต.กวางโจน และ รพ.สต.ธาตุทอง กลุ่ม
อายุ ๒๕ – ๕๙ ปี 

      5.6.3 รายงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อ าเภอภูเขียว (เอกสารหมายเลข 15 : ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.7 กลุ่มงานทันตกรรม 
      5.7.1 แจ้งผลงานตัวชี้วัด 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 16: แจก) 
      5.7.2 สรุปผลงานออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษานอกเขต ในความรับผิดชอบของ  

รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง 62 โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2561  

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

เคลือบหลุมร่องฟัน 
(คน/ซ่ี) 

ขูดหินปูน
(คน) 

ส่ง
ต่อ 

1.  บ้านเพชร 595 195/378 34/44 35/94 16   
2.  บ้านลาด 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. กวางโจน 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. บ้านดอน 491 153/298 77/108 20/52 29   
11. กุดจอก 229 34/57 10/17 24/61     
12. แดงสว่าง 407 170/368 66/103 15/36 24 10 
13. โนนเสลา 108 27/53 14/17 6/15 10 4 
14.บัวพักเกวียน 443 98/212 21/32 14/29 4   
15.บ้านธาต ุ 525 344/909 63/92 34/83 18 31 

 รวม 5226 1,776/3,693 578/675 337 / 895 131 66 
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รับบริการทั้งหมด 62 โรงเรียน จ านวน 5,226 คน, อุดฟัน 1,776 คน 3,693 ซี่, ถอนฟัน 578 คน 675 ซี่, 
เคลือบร่องฟัน 337 คน 895 ซี่, ขูดหินปูน 131 คน ส่งต่อโรงพยาบาล 66 คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา 16.40น. 

  
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


