
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 15.00น. 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.สุภาพ  ส าราญวงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
3. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
5. นางพรหมพร   สมจันทร์  ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
6. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
7. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
8. นางสาวสุดารัตน์  บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
9. นายสถาพร ป้อมสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
10. นางนิตยา  ทองประเสริฐ   หัวหน้างานห้องคลอด 
11. นางณฐพร  ชัยพรมเขียว   หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช 
12. นางอรุณี  จันทร์แสง   หัวหน้างานเอดส์/โรคติดต่อ ฯ 
13. นางวราภรณ์  สระประทุม   หัวหน้างานยาเสพติด 
14. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
15. นายสาคิด ปัญญายิ่ง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพชร 
16. นายสัญญา  เต็งชัยภูมิ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูลกระบือ 
17. นางสาวลมัย เลาประเสริฐสุข  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดยม 
18. นางจรัสศรี   สร้อยค า   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาด 
19. นางดัชนีวรรณ   สัตย์ธรรม  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอก 
20. นายเกรียงไกร ตะเกียงพล   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนเสลา 
21. นายณรงค์  กุลแก้ว   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโอโล 
22. นายเกรียงศักดิ์ พิไลพันธ์   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวพรม 
23. พ.จ.อ.องอาจ สุโข   รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านธาตุ 
24. นางเพ็ญประภา ปัญญายิ่ง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน 
25. นายช านาญ ครองโชค   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน 
26. นางทิพารัตน์  คงนาวัง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวพักเกวียน 
27. นายเชาวลิต มิตรชื่น   ผ.อ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูดิน 
28. ทพญ.รสนันท์ หวังไพฑูรย์   ทันตแพทย์ปฎิบัติการ 
29. นางจันทิมา  แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30. นางสาววรวรรณ สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
31. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32. นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป  
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. ทพ.อตินาต รรมรัชสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
2. พญ.นฤมล  บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
4. นพ.ฉัตรชัย  งานไว   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
5. นายสุกิจ ศรีวงษ์ชัย   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
6. นายชูเกียรติ   เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
7. นางจุรีรัตน์   รัตนปัญญา   หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
8. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานควบคุม/ป้องการการติดเชื้อ 
9. นางปรารถนา   ทองใบใหญ่  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
10. นายอะที  อองจ าปา   หัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
11. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ   หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
12. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสนับสนุนบริการ  
13. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
14. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
15. นางนงค์ลักษณ์  ราชโสม   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแซง 
16. นางประทุมทิพย์  โชคคุณ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแดงสว่าง 
17. นายวัชราวุธ หงอกภิลัย   พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
18. นางสาวสนิท ชมสวน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
19. นางวิยะดา บรรจง   จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 
20. นายฐิติพงศ์  อ่ าศรี   เภสัชกร ช านาญการ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 ขอแสดงความยินดีกับงาน NCD ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับจังหวัด 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การด าเนินงาน RDU อ าเภอภูเขียว ผลงานใกล้จะผ่านขั้นสอง เหลือเพียงการใช้ยาในแผลสดที่ยังไม่ผ่าน 
ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 

1.2 การเปิดบริการห้องพิเศษ ที่อาคาร 114 เตียง ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันในการด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

1.3 เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 4 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
      1) ร้อยละของเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และติดตามกระตุ้นกรณีท่ีมีพัฒนาการล่าช้า  
      2) อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานของอ าเภอ ย้อนหลัง 5 ปี (2557-2561) 
      3) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกิน ร้อยละ 20) 
      4) ร้อยละของการคลอดครบก าหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง โดยได้รับการให้ยา 

Progesterone 
1.4 การติดตามงบค่าเสื่อม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ วงเงินงบประมาณ 10,312,364.01

บาท งบประมาณตามแผน 10,312,364.01บาท จ านวนทั้งสิ้น 83 รายการ (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 
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1.5 แผนติดตามเยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.ภูเขียว รับการตรวจเยี่ยมวันที่ 24 พฤษภาคม 
2562 เวลา 09.00 น.(เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.6 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

กุมภาพันธ์ 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์

สสอ.ภเูขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์
1.7 รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน เมษายน 2562 ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 23 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วย จ านวน 36ราย  
พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 3 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 20 เมษายน 2562 พบผู้ป่วย 16,635 ราย อัตรา
ป่วย 25.18 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 20 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 2 
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 24 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่2/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
-ไม่มี- 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
-ไม่มี- 
 

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 การนิเทศงานรอบ2/2562KPI Ranking  
                แหล่งข้อมูลจาก http://164.115.22.73/smartoffice62/#/home 

      5.1.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 (ไฟล์น าเสนอ 3 สถานการณ์
ไข้เลือดออก) แหล่งข้อมูล http://cpho.moph.go.th/wp/wp-content/uploads/2012/08/week-18.pdf 

http://164.115.22.73/smartoffice62/#/home
http://cpho.moph.go.th/wp/wp-content/uploads/2012/08/week-18.pdf
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      5.1.4 แนวทางการด าเนินงาน PCC LINK เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
(ไฟล์น าเสนอ 4) 

ทีป่ระชุม   รับทราบ โดยจะคืนข้อมูล KPIและQOF ให้ในไลน์กลุ่ม คปสอ. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    

       5.2.1 งานประกันสุขภาพ 
    แจ้งแนวทางการขอรับเงิน ประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ชดเชยกรณีขาด 

รายได้กรณีเจ็บป่วยปกติ กรณีต้องหยุดพักตามค าสั่งของแพทย์ หากหมดสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง ในวันลาป่วย
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง สูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี 

เงื่อนไข 1) เป็นผู้ประกันตน, 2) ส่งเงินสมทบ ครบ 3 เดือน, 3) ระเบียบหน่วยงาน มีหนังสือรับรองลูกจ้าง
ไม่มีสิทธิลาป่วย, 4) หยุดงานตาม ความเห็นของแพทย์ 

หลักฐาน 1) ใบรับรองแพทย์ ระบุ ให้หยุดรักษาตัวได้กี่วัน, 2) หนังสือรับรองของนายจ้าง 3) แบบค าขอรับ
ประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม, 4) สัญญาจ้าง   

ที่ประชุม   รับทราบ 
                5.2.2 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 

              1) แจ้งเรื่องสิทธิการนอนห้องพิเศษของลูกจ้าง/พนักงาน ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ให้ใช้สวัสดิการ
แบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที/ข้าราชการของโรงพยาบาล โดยให้แจ้งสิทธิ/แจ้งชื่อผู้มีสิทธิในการจองห้องพิเศษ ผู้มีสิทธิใช้
สวัสดิการนอนห้องพิเศษ คือ ลูกจ้าง/พนักงานที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต., ญาติสายตรงของลูกจ้าง/พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ใน รพ.สต.(บิดา มารดา คูส่มมร และบุตร)  

               2) แนวทางเพ่ิมเติมและปรับตารางออกตรวจของแพทย์ที่ รพ.สต. 
          2.1) ตั้งแต่ มิ.ย. เป็นต้นไป จะจัดแพทย์ออกตรวจ NCD ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 2 ท่าน คือ นพ.ฉัตรชัย งานไว และ นพ.นายณัฐวุฒิ  พลม่วง (สลับกันออกตรวจ) NCD โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เนื่องจากแพทย์ intern ในปีนี้มีจ านวนลดลง 

         2.2) วันที่ 4-11, 21, 24 และ 25 มิถุนายน 2562 ไม่มีแพทย์ออกตรวจ NCD  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ให้ทบไปเดือนถัดไป (เนื่องจากติดงาน รพ.สต. ติดดาว) 

          2.3) วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ไม่มีก็แพทย์ออก 
                3. การประชุมทางไกลคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ           
                             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะจัดประชุมประชุมทางไกล ผ่าน Camera Conference
คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ ปี2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 
09.30 – 12.00 น. จึงขอเชิญผู้คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ เข้าร่วมประชุมในวันและ
เวลาดังกล่าว ณ ห้องงานแผนงานโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
                          4) การตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
                              ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งจะออกตรวจ
ประเมินที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และสถานพยาบาลเรือนจ าอ าเภอภูเขียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
เวลา 080.. -12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จึงขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุกแห่ง และงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารวมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว (รายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
จะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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5.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      5.3.1 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 7  
พฤษภาคม 2562  
                            2) สรุปยอดโอนเงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย อ. ภูเขียว 

ที ่ รพ.สต. 
รายการงาน/โครงการ 

Fixed cost 
โครงการ 

PP 
ฉ. 11 งบจาก สปสช. งบค่าเสื่อม 62 งบพัฒนา 

งบ 
5 

บาท 
รวม 

1 กวางโจน 451,867.00  118,500.00 5,512.36 94,500.00 10,000.00  680,379.36 
2 บ้านบัวพักเกวียน 515,825.50  112,200.00 3,226.53 109,000.00 5,000.00  745,252.03 
3 บ้านหนองบัวพรม 530,792.00  97,800.00 7,138.81 83,500.00 10,000.00  729,230.81 
4 บ้านมูลกระบือ 520,952.50  142,200.00 6,233.27 132,000.00 5,000.00  806,385.77 
5 บ้านหนองแซง 536,072.50  109,800.00 5,134.32 118,500.00 5,000.00  774,506.82 
6 บ้านลาด 765,400.50  164,700.00 10,585.14 119,500.00 10,000.00  1,070,185.64 
7 กุดยม 385,919.50  120,000.00 5,248.61 72,300.00 10,000.00  593,468.11 
8 บ้านเพชร 818,033.25  135,900.00 19,631.74 115,500.00 29,000.00  1,118,064.99 
9 ภูดิน 539,922.50  111,000.00 12,299.51 128,900.00 5,000.00  797,122.01 

10 กุดจอก 400,058.50  75,000.00 25,135.30 64,150.00 5,000.00  569,343.80 
11 แดงสว่าง 438,334.75  146,400.00 9,829.06 68,310.00 10,000.00  672,873.81 
12 โนนเสลา 549,554.00  119,400.00 12,686.34 127,900.00 10,000.00  819,540.34 
13 บ้านโอโล 739,941.75  142,200.00 15,508.46 65,000.00 10,000.00  972,650.21 
14 บ้านธาต ุ 730,921.00  190,500.00 42,068.00 104,500.00 -  1,067,989.00 
15 บ้านดอน 626,461.00  76,200.00 11,789.59 64,500.00 10,000.00  788,950.59 

 รพสต.  15  แห่ง        - 
 รวมทั้งสิ้น 8,550,056.25 - 1,861,800.00 192,027.04 1,468,060.00 134,000.00  12,205,943.29 

            
       3) รายละเอียดเงินยืมคงค้าง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เลขที่
สญัญา 

สญัญา. 
ลงวันที ่

รายละเอียดเงินยืม ชื่อ - สกลุ (ผู้ยืมเงิน) จ านวนเงินยืม วดป.ที่รบัเงินยืม 
หมายเหต ุ

(ครบก าหนด) 
152/6

1 
20 ก.ย. 61 

โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน
(RTI Team) และป้องกันเด็กจมน้ า 

น.ส.ณิชนันท ์  แสงอรุณ 22,200.00 20-ก.ย.-61 21 ต.ค.61 

   รวมทั้งสิ้น 22,200.00   

       4) การจัดท าแผนค าของบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ประจ าปี 2563 จัดส่ง สสจ. ภายในวันที่  
5 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 7: เอกสารแจก) 

ที่ประชุม   รับทราบ มอบให้ รพ.สต.รวบรวมรายการทั้งหมดและแจ้งยอให้กับทางรพ. เพ่ือที่ทางรพ.จะได้
เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
      1) แผนการใช้ยาและวัสดุเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
          กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

จัดท าแผนการใช้ยาและวัสดุเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2563 และจัดส่งให้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 (เนื่องจากต้องส่งรายงานแผนการใช้งบประมาณ ให้การเงินภายในเดือนสิงหาคม 2562) 

      2) สรุปการเบิก-จ่ายยาหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว ปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 
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ที ่ หน่วยงาน มูลค่ายา/ วัสดุเภสัชกรรม (บาท) ที ่ หน่วยงาน มูลค่ายา/ วัสดุเภสัชกรรม (บาท) 
1 ผักปัง 624,802.76 9 รพ.สต. โนนเสลา 191,126.55 
2 รพ.สต. บ้านธาต ุ 335,603.93 10 รพ.สต. กุดจอก 165,658.33 
3 รพ.สต. บ้านลาด 321,186.31 11 รพ.สต. มูลกระบือ 163,287.13 
4 รพ.สต. โอโล 296,871.12 12 รพ.สต. หนองแซง 147,744.78 
5 รพ.สต. บ้านเพชร 248,610.40 13 รพ.สต. หนองบัวพรม 147,668.83 
6 รพ.สต. ภูดิน 234,293.71 14 รพ.สต. บัวพักเกวียน 145,222.92 
7 รพ.สต. แดงสว่าง 228,199.91 15 รพ.สต. กวางโจน  135,038.84 
8 รพ.สต. บ้านดอน 199,324.75 16 รพ.สต. กุดยม 130,208.39 
    รวม 3,714,848.65 

      3) สรุปการเบิกวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

ที ่ หน่วยงาน แผนจัดซ้ือ  (บาท) 
เบิกไตรมาสที่ 1  

(ต.ค.-ธ.ค.61) (บาท) 
เบิกไตรมาสที่ 2  

(ม.ค.-มี.ค.62) (บาท) 
รวมเบิกทั้งหมด  

(บาท) 
คงเหลือ 

1 รพ.สต.บ้านเพชร 135,118.03 25,643.53 15,833.89 41,477.42 (31%) 93,640.61 
2 รพ.สต.มูลกระบือ 171,657.56 10,557.57 8,572.11 19,129.68 (11%) 152,527.88 
3 รพ.สต.กุดยม 43,229.28 9,472.81 4,982.30 14,455.11 (33%) 28,774.17 
4 รพ.สต.หนองแซง 69,953.03 4,837.52 4,407.66 9,245.18 (13%) 60,707.85 
5 รพ.สต.บ้านลาด 124,667.81 16,995.67 18,145.32 35,140.99 (28%) 89,526.82 
6 รพ.สต.กุดจอก 37,839.57 8,750.24 10,236.29 18,986.53 (50%) 18,853.04 
7 รพ.สต.โนนเสลา 67,741.93 11,431.63 11,717.58 23,149.21 (34%) 44,592.72 
8 รพ.สต.โอโล 125,155.64 13,034.94 30,138.95 43,173.89 (34%) 81,981.75 
9 รพ.สต.หนองบัวพรม 39,539.47 6,484.64 4,271.98 10,756.62 (27%) 28,782.85 

10 รพ.สต.บ้านธาต ุ 146,289.69 19,989.43 22,231.30 42,220.73 (29%) 104,068.96 
11 รพ.สต.บ้านดอน 70,919.88 12,934.35 14,476.10 27,410.45 (39%) 43,509.43 
12 รพ.สต.กวางโจน 44,677.92 14,116.34 12,666.35 26,782.69 (60%) 17,895.23 
13 รพ.สต.บัวพักเกวยีน 53,562.37 8,451.56 7,906.75 16,358.31 (31%) 37,204.06 
14 รพ.สต.ภูดิน 77,624.46 14,477.94 11,723.86 26,201.80 (34%) 51,422.66 
15 รพ.สต.แดงสว่าง 65,829.38 13,564.33 13,331.55 26,895.88 (41%) 38,933.50 

 รวม 1,273,806.02 190,742.50 190,641.99 381,384.49(30%) 892,421.53 

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.5 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอแจ้งก าหนดการออกรับบริจาคโลหิต 
      วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร 
      วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 
      วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.6 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      1) เรื่องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากอุปกรณ์ศูนย์ยืมอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องในชุมชนขาด

แคลน  ดังนั้นการประสานงานยืมของจะสอบถามพ้ืนที่ รพ.สต.ก่อนว่ามีอุปกรณ์ให้ยืมหรือไม่  และเชิญชวนผู้ป่วยและ
ญาติบริจาคอุปกรณ์ส าหรับยืมใช้ในรายการที่ขาดแคลน  เช่น  ที่นอนลม  เครื่องผลิตออกซิเจน 

      2) แจ้งแผนติดตามให้บริการกายภาพบ าบัดในกลุ่มผู้ป่วยจ าเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ 
หากไม่สะดวกติดต่อประสานงาน ติดต่อกลับ 08 2614 4641 (เอกสารหมายเลข 8: เอกสารแจก) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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5.7 งานระบาดวิทยา 
      5.7.1 สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาของอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562  (เอกสารหมายเลข 

9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      5.7.2 แผนการด าเนินงานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิม

พระ-เกียรติ ประจ าปี 2562 ซ่ึงมีวัคซีนให้บริการส าหรับเจ้าหน้าที่ท้ังสิ้น 500 โด๊สโดยมีก าหนดการดังนี้ 
ล าดับที่ วันที่  เวลา  สถานที่ หมายเหตุ 

1 26 มิ.ย.2562 13.30 น.-16.00 น.  ตึกหลวงตามหาบัว  
2 28 มิ.ย. 2562 13.30 น.-16.00 น. ตึกหลวงตามหาบัว  
3 5 ก.ค. 2562 13.30 น.-16.00 น. ตึกหลวงตามหาบัว  

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.8 กลุ่มงานการพยาบาล 
      1) รายงานผลการด าเนินงานควบคุมและป้องกันวัณโรค ณ 31 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 

10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)      
ที ่ ข้อมูล ร้อยละ หมายเหต ุ
  ภูเขียว รวม สสจ.  
1 การรักษาส าเรจ็ (Success) 47.71 42.62 ล าดับที่  5 ของจังหวัด 
2 การคัดกรองวณัโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 91.40 82.29 ล าดับที่  4 ของจังหวัด 

       2) รายงานผลการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ณ 31 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 11:  
ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที ่ ปีงบประมาณ จ านวนผู้ป่วย จ านวนผู้เสียชีวิต 
1 ปี 2560 467 25 
2 ปี 2561 558 20 
3 ปี 2562 (31 พฤษภาคม 2562) 553 13 

ที่ประชุม   รับทราบ ขอให้มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว) ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

6.2 แผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก (ไฟล์น าเสนอ) 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ อ าเภอ 

1 27  มิถุนายน 2562 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  ม.12 บ.โนนสวรรค์  ต.หนองไผ ่ แก้งคร้อ 
2 11  กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภูเขียว  ม.1 บ.ผักปัง  ต าบลผักปัง ภูเขียว 
3 12  ธันวาคม 2562   โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  ม.3 บ.แท่น ต.บ้านแท่น บ้านแท่น 
4 11  มีนาคม  2563 อบต.หนองข่า  ม. 5  บ.ท่าคร้อ  ต.หนองข่า   เกษตรสมบูรณ ์

 โดยมีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้  
  1) การบริการแพทย์ทั่วไป 
  2) การบริการทันตกรรมเคลื่อนที่   
  3) บริการตรวจตา  
  4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ (MCATT) 
 



๘ 
 

 2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประกอบด้วย  
  1) การรับบริจาคโลหิต   
  2) บริจาคอวัยวะ และดวงตา 
ที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30น. 
 

 
  
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


