
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 1. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน งาน HACC Forum นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 13 
ประจ าปี 2562 “Enhancing Trust in Healthcare”วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ดังนี้  

    1.1 ประเภท Poster presentation (PCT/PTC/นวัตกรรม/ระบบงาน)  ได้แก่ นายฐิติพงศ์  อ่ าศรี  
เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนฯ เรื่อง การทดสอบความถูกต้องของขั้นตอนปลอดเชื้อด้วยการจ าลอง
กรรมวิธี   

    1.2 ประเภท Oral presentation(วิจัย/R2R) ได้แก่  นายฆนรุจ โชคเหมาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
งานวิสัญญีพยาบาล เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจหลัง
ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 

2. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ซึ่งได้
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus จากกรมอนามัย  (ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ระยะเวลารับรอง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564 

3. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านการคัดเลือกการเสนอผลงานเด่นการพัฒนาระบบการเงินการ
คลัง เขตสุขภาพที่ 9 (Bright Spot season 2: Change NODE) ในชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริการและการเงินการ
คลัง แบบ “ยืนหยัด ยั่งยืน อย่างยอดเยี่ยม (7ย)” ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 8 NODE ในระเขตสุขภาพท่ี 9 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การบริหารจัดการด้านการเงิน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเน้นย้ าเรื่องที่มักพบเห็นการกระท าที่อาจมีปัญหา เช่น 
รถยนต์ของทางราชการ, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน, การจัดประชุมสัมมนา, การจัดซื้อจัดจ้าง 

1.2 วันหยุดที่ส าคัญเดือนธันวาคม วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พระราชพิธีวันพ่อ และวันที่ 12 ธันวาคม 
2562 พระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

1.3 จิตอาสา 904 วปร. เปลี่ยนชื่อเป็น จิตอาสาพระราชทาน ..ค าส าคัญ เราท าดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1.4 ขอให้คัดกรองผู้พิการที่ต้องการขาเทียม โดยนักกายภาพบ าบัด ส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือรับการท าขาเทียมพระราชทาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 
1.5 มาตรการก าจัดโรคหัด (เป้าหมายอัตราป่วยไม่เกิน 1/ประชากรล้านคน) เริ่ม 14 พฤศจิกายน 2562 
       1) รักษาความครอบคลุมวัคซีน MR,MMRมากว่า95% 
       2) เฝ้าระวังและระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ 
       3) ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคหัดที่มีประสิทธิภาพ 
1.6 เตรียมรับอุบัติเหตุจราจรทางบก ในช่วง 7 วันอันตราย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 
1.8 RDU ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเราติดเรื่องการใช้ยาในไข้หวัด ถ้าผ่านเราจะผ่านขั้น  3            

แต่ตอนนี้เรายังไม่ผ่านขั้น 2 
1.9 การตรวจราชการ ในส่วน Agenda Base มีเรื่อง ราชทัณฑ์ปันสุข และกัญชาทางการแพทย์ด้วย 
1.10 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 เดือน ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มิถุนายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

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

1.11 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 

179 รพช.M2>100 1.26 1.15 0.77 35,758,474.53 45,675,411.20 2 0 0 2 -32,477,564.91 

1.12 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน พฤศจิกายน 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่าง
วันที่ ๑  มกราคม –  23 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ านวน 2,621 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 257 
ราย อัตราป่วย 230.28 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม –  23 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๑๑๖,๔๖๒  ราย 
อัตราป่วย ๑๗๖.๓๐  ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต ๑๒๕ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 3 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 15 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม......................................................................................................................................................    
  
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

3.1 เรื่องพิจารณา 
........................................................................... ...... ........................................................................... ....................... 

ที่ประชุม.................................................................. ................................................................................. ...... 
3.2 เรื่องอนุมัติ 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
........................................................................... ...... ........................................................................... ....................... 

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ.ภูเขียว/ทีม/กลุ่มงาน 
5.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
      5.1.1 น าเสนอกองทุนเบาหวาน ความดัน (ไฟล์น าเสนอ1) 
      5.1.2 แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการส่งปรึกษากายภาพบ าบัด กรณีผู้ป่วย (ไฟล์น าเสนอ2)    
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
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5.2 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.2.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการส่งปรึกษากายภาพบ าบัด กรณีผู้ป่วยนอก    

(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    
      5.2.2 แจ้งแนวทางการเบิกอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยเดิน   

(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    
      5.2.3 ขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์มการยืมเพ่ือใช้สื่อสารยืมอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม  

Thai COC เพ่ือประโยชน์ 1. ให้ รพ.สต. เจ้าของพ้ืนที่ทราบในการประสานยืมอุปกรณ์  2.ทีมสหวิชาชีพจะได้มีข้อมูล
ในการเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ประกอบการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย 

      5.2.4 แจ้งแผนการให้บริการกายภาพบ าบัดในชุมชน  
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       5.2.5   สรุปการส ารวจข้อมูลคนพิการขาขาด อ.ภูเขียว ที่เตรียมเข้ารับบริการขาเทียมพระราชทาน  
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

      5.2.4 ส่งรายชื่อคนพิการรายใหม่ ปี งบ 2562 ส่งในเมล์แต่ละ รพ.สต. 
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
 
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 ขอแจ้งเรื่องปรับเปลี่ยนวิธีการส่งใบเบิกยา โดยตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ท าการส่งใบเบิก

มาทาง  Email : stockpk2563@gmail.com  คลังจะจัดยาตามใบเบิกท่ีส่งเมล์มา  และจะจ่ายยาให้ตามวันเวลาที่
ก าหนด แต่ถ้า รพ.สต. ใดส่งล่าช้า ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ก็จะได้รับยาล่าช้าไปอีก 1 สัปดาห์  (เนื่องจากท่ีผ่านมา ใบ
เบิกมาถึงคลังล่าช้า  ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด )   
ข้อเสนอแนะ : กรณีเบิกยาที่ต้องแช่เย็น ขอให้เตรียมกระติกน้ าแข็งและ ice pack มาด้วย เพราะท่ีผ่านมา มีปัญหา 
รพ.สต. บางแห่งเบิกยาแช่เย็น แล้วไม่น ากลบัไปทันที (ฝากไว้ก่อน) แล้วลืม พอถึงเดือนหน้าก็เบิกยาเย็นรายการเดิม
มาซ้ าอีกรอบ 
ตารางการเบิกจ่ายยา ปีงบประมาณ 2563  

เดือน วันที่ส่งใบเบิก วันที่รับยา 
ตุลาคม 2562 2 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562 

พฤศจิกายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 
ธันวาคม 2562 4 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 
มกราคม 2563 3 มกราคม 2563 13 มกราคม 2563 

กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 
มีนาคม 2563 6 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 1 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 

พฤษภาคม 2563 1 พฤษภาคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 5 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 
กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 

*หมายเหตุ: ตรวจสอบเวชภณัฑ์คงคลังประจ าปี 2563 วนัที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 (งดการเบิกจ่ายยา) 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ในวันที่ 13 เดือน 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 


