
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.40น. 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.สุภาพ  ส าราญวงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. นายสมาน ฤทธืก าลัง   สาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
3. นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
4. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. นางพรหมพร  สมจันทร์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
6. นายสถาพร ป้อมสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
7. นางสาวสุดารัตน์  บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
8. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
9. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
10. นางนิตยา  ทองประเสริฐ   หัวหน้างานห้องคลอด 
11. นางณฐพร  ชัยพรมเขียว   หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช 
12. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
13. นายสาคิด ปัญญายิ่ง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพชร 
14. นางสาวลมัย เลาประเสริฐสุข  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดยม 
15. นางนงค์ลักษณ์  ราชโสม   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแซง 
16. นางจรัสศรี   สร้อยค า   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาด 
17. นายเกรียงไกร ตะเกียงพล   รักษาการผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนเสลา 
18. นายณรงค์  กุลแก้ว   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโอโล 
19. นายเกรียงศักดิ์ พิไลพันธ์   รักษาการผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวพรม 
20. พ.จ.อ.องอาจ สุโข   รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านธาตุ 
21. นางเพ็ญประภา ปัญญายิ่ง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกวางโจน 
22. นายช านาญ ครองโชค   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน 
23. นางทิพารัตน์  คงนาวัง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวพักเกวียน 
24. นายเชาวลิต มิตรชื่น   รักษาการผ.อ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูดิน 
25. นายสัญญา  เต็งชัยภูมิ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูลกระบือ 
26. นางดัชนีวรรณ   สัตย์ธรรม  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอก 
27. นางจันทิมา  แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
28. นางสาววรวรรณ สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
29. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30. ทพ.นวัทธร เพชรกูล   ทันตแพทย์ 
31. นางสาวณัฐริกา ศรีสงวน   นักวิชาการทันตสาธารณสุข 
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. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
7. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
8. นายชูเกียรติ   เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
9. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
10. นางจุรีรัตน์   รัตนปัญญา   หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
11. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักด์ิ  หัวหน้างานควบคุม/ป้องการการติดเชื้อ 
12. นางปรารถนา   ทองใบใหญ่  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
13. นายอะที  อองจ าปา   หัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
14. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ   หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
15. นางอรุณี  จันทร์แสง   หัวหน้างานเอดส์/โรคติดต่อ ฯ 
16. นางวราภรณ์  สระประทุม   หัวหน้างานยาเสพติด 
17. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
18. นางประทุมทิพย์  โชคคุณ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแดงสว่าง 
19. นายฐิติพงศ์  อ่ าศรี   เภสัชกร ช านาญการ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การจัดประชุมวิชาการจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ขอขอบคุณที่หน่วยงานที่ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงในปี 2563 ส านักงานสาธารณสุขชัยภูมิเปน็เจ้าภาพ 

1.2 มหัศจรรย์ 1000วัน พลัส 
1.3 เดือนสิงหาคม ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประดับธงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 
1.4 โรงพยาบาลศูนย์ชัยภูมิประชาสัมพันธ์รายการเดิน-วิ่งการกุศล เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ  ในวันที่

22 กันยายน 2562 ณ 
1.5 การด าเนินการเรื่อง โปรแกรม Thai refer  ระบบคิว (ตู้คีออส) และ PCC LINK  
1.6 ผลการประกวดการน าเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER One ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 12-16 

กรกฎาคม 2562 (ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ) และในปี2563 มีแผนการที่จะขยายชมรมเพ่ิมข้ึนอีก 
1.7 สรุปผลการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

โรงพยาบาล 
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ต่อเนื่อง (คน) 

ภูเขียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

2,700 2,394 89 306 2,320 96.91 74 3.09 135 - - - 2 - 
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 1.8 ผลการด าเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่อง TEDA4I จังหวัดชัยภูมิประจ าเดือน กรกฎาคม 
2562(ไฟล์น าเสนอ1) 

1.9 ผลการด าเนินงานฆ่าตัวตายส าเร็จ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562(ไฟล์น าเสนอ1) 
 1.10 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร(ไฟล์น าเสนอ2) 
 1.11 ผลการด าเนินงาน ITA และ 4 มาตรการนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ 90 % 
ทุกแห่ง โดยปี 2563 เป็นตัวชี้วัดตัวเดิมคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหา ส่วนโครงการดูงานจังหวัดเลือก รพ.หนองบัวระเหว
ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  
 1.12 สรุปสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าเสื่อม(ตามจ านวนรายการ) ปีงบประมาณ 2562(เอกสารหมายเลข 
1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว 

รายการ ร้อยละ งบที่ใช้ไป เงินเหลือจ่าย งบเหลือจาการเบกิจ่าย 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 10,312,364.01 83 67 80.72 6,305,902.62 11,961.39 0.19 

1.13 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มิถุนายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

1.14 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 เมษายน 2562 
(สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 
1.รับจัดสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย  4.จ่ายค่าสาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จา่ยเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 4,66520    4.1 ค่าน้ าประปา 7,777.85 
   2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง 12,840.00   3.2 ซ่อมครุภัณฑ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 25,308.70 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 9,499.00   3.3 วัสดุ สนง. 65,475.00    4.3 ค่าโทรศัพท ์ 1,916.11 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 44,792.00   3.4 จา้งเหมา 29,074.50    4.4 ค่าเน็ต 6,198.11 
   รวม ข้อ 2 67,131.00   3.5 OT 50,620.00 รวม ข้อ 4 41,201.60 
    รวมข้อ 3 149,834.70 รวมเบิกทั้งหมด(2-4) 258,167.30 
 คงเหลือ 96,555.49 

ร้อยละที่เบิก 72.78 

1.15 สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ผลงาน ณ 
เดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนการจัดซ้ือ 
ปี2562 ทั้งป ี

มูลค่าการจัดซ้ืออาหารทุกชนิด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
ข้าวสารทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
เนื้อสัตว์ทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
ผักและผลไม้ 

การจัดซ้ืออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มูลค่าการจัดซ้ือ

ข้าว GAP/
อินทรีย ์

มูลค่าการจัดซ้ือ
เนื้อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่าการจัดซ้ือ
ผักผลไม้ 
อินทรีย ์

6,500,000 271,404 1,041,746 1,011,528 271,404 1069,746 546,324 

หมายเหตุ  ผลงานภูเขียว 1. การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2. มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
 1.16 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 
จ านวน รพสต.

ทั้งหมด 
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม (ปี 60-61) ผลงานเพิ่ม ระดับ 5 ดาว ปี 2562 ผลงานรวม ปี 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภูเขียว 15 6 40.00 5 33.33 11 73.33 
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1.17 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แลว้) 

179 รพช.M2>100 1.11 0.96 0.37 10,829,212.32 34,657,629.13 3 0 0 3 -62,035,752.05 

 1.18 ทะเบียนเบิกงบประมาณบาบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562 
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย จ านวน จ านวน 

เบิกบ าบัด 
เบิกค่า
ติดตาม 

ขอเบิก
เพิ่ม(คน) 

ส่งฎีกาขอเบกิแล้ว 
เกินเป้าหมาย 
(ยังไม่ได้เบิก) สมัครใจ บังคับบ าบัด รวม 2 ระบบ เข้าบ าบัด(คน) 

ที่เบิก
(คน) 

ภูเขียว 100 80 180 416 152 414,400 - - - 

1.19 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กรกฎาคม 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 
๑ มกราคม – ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ านวน 139 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 11 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้ งแต่วันที่  ๑ มกราคม – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๕๓ ,๖๙๙ ราย  
อัตราป่วย ๘๑.๒๙ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 65 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 11 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
-ไม่มี- 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพชรขออนุมัติเบิกเครื่องขูดหินปูน 1 เครื่อง ทดแทนที่ช ารุด 
ที่ประชุม   อนุมัติโดยหลักการ และให้สาธารณสุขอ าเภอบริหารจัดหา  โดยในระหว่างรอให้ยืมใช้  
จากโรงพยาบาลไปก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
ขอติดตามเรื่องการออกบริการของแพทย์และทีมสหวิชาชีพ คลินิก NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ในประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อชื่นชม และข้อเสนอแนะ  
ที่ประชุม  รับทราบ และไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ.ภูเขียว/ทีม/กลุ่มงาน 
 5.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

      1) น าเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 3) 
      2) น าเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 4) 
      3) การประกวด รพ.สต.ติดดาว ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ผลการประกวด โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านธาตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ 3 
      4) สาธารณสุขอ าเภอภูเขียวได้รับโล่รางวัลอ าเภอด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพ

อ าเภอ(DHS-RTI)ดีเยี่ยม(Advance) ระดับทอง โดยในระดับประเทศ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    
      5.2.1 งานประกันสุขภาพ 
               ขอแจ้งก าหนดการในการออก รับท า พรบ.สัญจร  รถจักยานยนต์   ของ  บ.กลางฯ 

ภาคเช้า    09.00-12.00 น.  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.และรับท า พรบ. 
ภาคบ่าย   13.00-16.00 น.  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.และรับท า พรบ.    

สิ่งทีผู่้เอาประกนัภัยจะต้องเตรียมในการท า พรบ. 
1.คู่มือรถจักยานยนต์ (เล่มเขียว) หรือส าเนา ที่ถ่ายเอกสารไว้ 
2.หากรถไม่มีคู่มือ ให้น ารถคันที่จะท าประกันภัย มาให้ จนท.ดู เพื่อตรวจสอบเลขตัวถัง 
3.บัตรประชาชนผู้ที่จะท าประกันกัย (กรณี จะเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ใช้รถ) 
4.เงินค่าท า พรบ. (ขอความกรุณาเตรียมเงินพอดี  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว) 

-ส าหรับ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน  125 cc.    ราคา  323 บาท (เต็มปี)  
-ส าหรับ รถจักรยานยนต์ ขนาด    126-150 cc.   ราคา  430 บาท (เต็มปี) 

หมายเหตุ   ในการออกสัญจร รับท า เฉพาะ พรบ.เท่านั้น ไม่ได้ รับต่อภาษีประจ าปี  รถเก่า ขี่ไปไร่ไปนา  
ไม่ได้ต่อภาษี ก็สามารถท าพรบ.ได้(เอกสารแจก) 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 5.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       5.3.1 เรื่องจากที่ประชุมที่ว่าการอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

     1) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ.2562 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมใน
เดือน สิงหาคม 2562   

1.1) ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช 
ชนนีพันปีหลวง บริเวณหน้าอาคารส านักงาน/ประดับธงชาติไทย/ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และธง
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.(ตามล าดับ) 

1.2) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณส านักงานตามความเหมาะสม 
ระหว่างวันที่ 5 – 19  สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
          - พิธีท าบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลภูเขียว 
          - พิธีลงนามถวายพระพร เวลา 09.00 น. ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลภูเขียว 

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. 
ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลภูเขียว 

     2) โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2562 วันศุกร์ที่  
16 สิงหาคม 2562 ณ วัดบัวลอย ต.หนองคอนไทย  



๖ 
 

     3) แจ้งแผนจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ อ าเภอภูเขียว ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
    วันที่   6 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายบ้านดอนไก่เถ่ือน จุดรวมพลวัดสระเวียน ต.บ้านดอน 
    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดเจดีย์  บ้านกวางโจน  ต. กวางโจน 
    วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายแยกบายพาสทางเข้าบ้านแข้   ต. ผักปัง 
    วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหน้าโรงงานน้ าตาลมิตรผล  ต. โคกสะอาด 
                    4) สรุปผลการด าเนินโครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน อ าเภอภูเขียว    
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562     
                            - จ านวนหมู่บ้านที่ตั้งธนาคารขยะแล้ว 155 หมู่บ้าน (ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน) 
                            - ยอดเงินจ าหน่ายขยะ ณ ปัจจุบัน จ านวน 3,311,428 บาท (20 ก.ค. 62) 
                  5) ก าหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สพป.ชย. เขต 2 

      5.3.2 การยืมเงินเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ (ทบทวน) ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
               - การท าสัญญายืมเงินต้องแนบโครงการทุกครั้ง (โครงการที่ได้อนุมัติแล้ว) ถ้าหากมีความ

จ าเป็นต้องยืมเงินก่อนที่ สสจ.จะอนุมัติโครงการ ขอให้น าส าเนาโครงการฯที่ ผอ.ลงนามเห็นชอบมายืมก่อนได้ 
โดยต้องท าบันทึกเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องยืมเงิน/และผ่านหัวหน้ากลุ่มงานลงนาม ทุกครั้ง  

               - เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการเบิก/ล้างเงินยืม ต้องอยู่ในระยะเวลาที่โครงการก าหนดเท่านั้น 
               - เอกสารที่ใช้ในการล้างเงินยืม วันที่ในเอกสารต้องเป็นวันที่หลังจากท่ีรับเงินยืม ถ้าได้

ด าเนินการก่อน ให้ส่งเบิกเงินได้เลยไม่ต้องยืมเงิน  
               - การส่งคืนเงินยืมตามโครงการ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน หลังจากรับเงินยืม 
ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.3.2 งานการเงิน 
               1) สรุปยอดโอนเงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย อ.ภูเขียว(ต.ค.61-ส.ค.62) 

รพ.สต. 
รายการงาน/โครงการ 

Fixed cost 
โครงการ 

PP 
ฉ. 11 

งบจาก 
สปสช. 

งบค่าเสื่อม 62 งบพัฒนา งบ 5 บาท รวม 

กวางโจน     73,765.00   147,600.00     94,500.00  17,456.00  100,000.00  933,321.00  
บ้านบัวพักเกวียน     96,786.00   133,200.00   109,000.00  5,000.00     943,986.00  
บ้านหนองบัวพรม     11,080.00   142,800.00    83,500.00  10,000.00   947,380.00  
บ้านมูลกระบือ     98,598.00   177,600.00   132,000.00    5,000.00   1,013,198.00  
บ้านหนองแซง     18,128.00   146,400.00   118,500.00  5,000.00  50,000.00  1,038,028.00  
บ้านลาด 1,016,759.00    19,600.00   119,500.00  10,000.00   1,365,859.00  
กุดยม   531,726.00   145,200.00   72,300.00  10,000.00   759,226.00  
บ้านเพชร 1,146,083.50   190,200.00    15,500.00  29,000.00   1,480,783.50  
ภูดิน   725,161.00   150,600.00   128,900.00  9,832.00   1,014,493.00  
กุดจอก   573,357.00   110,400.00   64,150.00  5,000.00  100,000.00    852,907.00  
แดงสว่าง   590,062.50   178,800.00   68,310.00  10,000.00    847,172.50  
โนนเสลา   766,628.00   174,000.00   127,900.00  10,000.00  50,000.00  1,128,528.00  
บ้านโอโล   984,158.50   180,000.00   65,000.00  10,000.00     1,239,158.50  
บ้านธาต ุ    43,074.00    48,400.00   104,500.00  15,000.00  100,000.00  1,410,974.00  
บ้านดอน    38,197.00   115,200.00   64,500.00  17,288.00   1,035,185.00  

รวม 11,513,563.50  2,460,000.00  1,468,060.00 168,576.00 400,000.00 16,010,199.50 
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              2) รายงานงบค่าเสื่อมปี 2562 (ส่วนของ รพ.สต.) คงเหลือ 
ล าดับ รายการ  งบประมาณ จัดซื้อจ้างได้ งบคงเหลือ 

1 ห้องน้ า  รพ.สต.กวางโจน 1 300,000.00 298,701.00 1,299.00 
2 ห้องน้ า  รพ.สต.บ้านบัวพกัเกวยีน 1 300,000.00 298,701.00 1,299.00 
3 ห้องน้ า  รพ.สต.หนองแซง 1 300,000.00 298,701.00 1,299.00 

4 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  (รพ.สต. ภูดิน) 

1 722,000.00 722,000.00 - 

5 ยูนิตท าฟันยูนิตท าฟันส าหรับงานพื้นฐาน  (รพ.สต. ภูดิน) 1 300,000.00 299,000.00 1,000.00 
 รวมทั้งสิ้น  1,922,000.00 1,917,103.00 4,897.00 

               3)  ทะเบียนเงินยืมค้าง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 
ล าดับ เลขที่สญัญา สญ.ลงวนัที ่ รายละเอียดเงินยืม ชื่อ - สกุล (ผู้ยืมเงิน) จ านวนเงนิยืม วดป.ที่รับเงินยืม หมายเหตุ(ครบก าหนด) 

1 78/2562 28 มิย.62 
โครงการมหัสจรรย์ 1000 วันแรกแห่ง
ชีวิต คปสอ(. ภเูขียว ปีงบประมาณ 
2562 (1 พค.62 -30 กย.62) 

นางชัญญา   ประเสริฐน ู 29,325.00 28 มิย.62 29 กค.62 

2 79/2562 2 กค.62 
ตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้สารเคมอีันตรายเกษตรกร 
"ปรับเปลี่ยนชีวิตลดสารพิษในเกษตรกร" 

นายชาตร ี  เบ้าล ี 60,000.00 2 กค.2562 3 สค.2562 

    รวมทั้งสิ้น 89,325.00   
ที่ประชุม   รับทราบ และกรณีงบค่าเสื่อมไม่ต้องโอนลง รพ.สต. ให้โรงพยาบาลด าเนินการให้ตามระเบียบ 
5.4 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.4.1 ขอเชิญคณะกรรมการ คปสอ.ภูเขียวทุกท่านร่วมต้อนรับประธานและกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพจังหวัดในกิจกรรมมอบอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ยืมอุปกรณ์ปีงบประมาณ2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  
เวลา9.00-10.00 น  ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว   

      5.4.2 ขอเชิญบุคคลากรที่รับผิดชอบงาน LTC  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละ1 คน             
ร่วมประชุมโครงกายมอบอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ยืมอุปกรณ์ปีงบประมาณ2562  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา
9.00-10.00 น  ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว   

      5.4.3 ขอความร่วมมือตอบแบส ารวจรายการอุปกรณ์ที่มีส าหรับยืม เพื่อวางแผนขอสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดปี2563   

      5.4.4 แจ้งแผนการปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดบัดในชุมชน ปี 2563 เวลาปฎิบัติงาน 13.00-16.30น. 
รูปแบบการให้บริการเยี่ยมบ้านเพื่อบริการกายภาพบ าบัด ในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ระยะจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูสภาพ กลุ่มโรค 
1.ผู้ป่วยIMC, 2.ผู้ป่วยAmputation, 3.กลุ่มโรคอ่ืนที่ทางพ้ืนที่เตรียมไว้ส าหรับปรึกษานักกายภาพบ าบัด  

 
สัปดาห์ที่1 จันทร์ อังคาร พุทธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

1  ดอนไก่เถื่อน หนองแซง มูลกระบือ บ้าธาต ุ
2  แดงสว่าง กวางโจน กุดยม บ้านลาด 
3  โนนเสลา ภูดิน บัวพักเกวียน บ้านเพชร 
4   หนองบัวพรม กุดจอก โอโล 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 



๘ 
 

5.5 กลุ่มงานทันตกรรม 
      แจ้งผลการนิเทศตัวชี้วัด(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562)   

ที ่ ตัวชี้วดั เป้าหมาย รพสต.ทีย่ังไม่ผ่าน 

1. ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขต
รับผิดชอบ (คน) 

ร้อยละ 
80 

กวางโจน (77.24)บัวพักเกวียน (78.24)หนองบัวพรม (66.28)หนองแซง 
(76.03)กุดยม (68.83)บ้านเพชร (76.71)กุดจอก (69.90)โนนเสลา (67.36)บ้าน
ธาตุ (72.97)บ้านดอน (76.77) 

2. ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก  เฉพาะเขต
รับผิดชอบ (คน) 

ร้อยละ 
60 

กวางโจน (59.41)หนองบัวพรม (45.83)โนนเสลา (40.74) 

3. ร้อยละเดก็ 6-12 ป ีได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขต
รับผิดชอบ (คน) 

ร้อยละ 
80 

กวางโจน (64.64)บัวพักเกวียน (72.18)หนองบัวพรม (72.86)หนองแซง 
(63.22)กุดยม (69.83)ภูดิน (43.50)กุดจอก (57.82)แดงสว่าง(78.82) 
โนนเสลา (49.86) 

4. ร้อยละเดก็ 6 ปี  ไดร้ับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ เฉพาะเขต
รับผิดชอบ  (คน) 

ร้อยละ 
50 

กวางโจน (13.43)มูลกระบือ (45.95)หนองแซง (32.69)บ้านลาด (22.83) 
บ้านเพชร (37.66)กุดจอก (44.19)โนนเสลา (9.43)บ้านธาตุ (36.03)บ้านดอน 
(33.33) 

5. ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพชอ่งปาก 6 
กลุ่มเปา้หมาย 14 กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
200 คนต่อ 1000 ประชากร 

 หนองบัวพรม และโนนเสลา 

ที่ประชุม   รับทราบ และรพสต.ที่มีความต้องการรถทันตกรรมเคลื่อนที่พอ.สว.ให้แจ้งในกลุ่มไลน์คปสอ. 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 10 เดือน 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

6.2 การจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC: Special Medical Clinic) 
ตามที่คณะกกรมบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีมติให้มีการด าเนินการ ตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และลด
ความแออัดของผู้รับบริการในเวลาราชการของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

      1) ก าหนดประเภทคลินิกที่จัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คือ จัดบริการคลินิกประเภท
ผู้ป่วยนอก และการรักษาเฉพาะทาง คือ สาขาอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม 

      2) สถานที่/วันเวลาจัดบริการ คือ อาคารคลินิกอายุรกรรม ทุกวันอังคาร เวลา 16.30-20.30 น. 
      3) ค่าบริการในคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คือ ค่าบริการรวม 300 บาทต่อคน (ไม่สามารถเบิก

คืนหรือใช้สิทธิต่าง ๆ ได้) (แบ่งออกเป็นค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาทต่อครั้ง และค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 
200 บาทต่อผู้ป่วย 1 ราย ต่อครั้ง) ในส่วนค่าเวชภัณฑ์/ยา ค่า LAB ค่า X-Ray และค่าบริการอ่ืน ๆ สามารถใช้ได้/
เบิกได้ตามสิทธิ์เดิมของผู้ป่วย 

      4) แพทย์ประจ าคลินิก คือ พญ.ศศิธร วงศ์รัตนากร แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม และ 
พญ.จิรกิติ วงศ์เนตร แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชกรรม 

      5) การช่องทางการติดต่อสอบถามและจองคิวเข้ารับบริการ โทร 044–861 700 - 4 ต่อ 224 หรือ 
410 ในวันราชการ  เวลา 09.00 น.–16.00 น. 

ที่ประชุม   รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา 15.30น. 
  

 
(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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