
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 ยินดีต้อนรับ บุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว คือ 

1) นายอิทธพล คุ้มวงศ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (ย้ายมาจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคอนสาร)  
2) นายพงษ์ศักดิ์ ทอดชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านธาตุ (ย้ายมาจากส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอแก้งคร้อ) 
3) นายศักดิ์สิทธิ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนเสลา (ย้ายมาจากส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกษตรสมบูรณ์) 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 Coronavirus 2019 
      1.1.1 สถานการณ์ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ท่ีมา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ 

file/situation/situation-no52-240263.pdf)  

      สถานการณ์ในต่างประเทศ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 34 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ และ
เรือ Diamond Princess ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 79,702 ราย มีอาการรุนแรง 11,567 ราย 
เสียชีวิต 2,626 ราย โดยมียอดผู้ป่วยยืนยันใน ประเทศจีน (รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า) ทั้งหมด 77,429 
ราย ไต้หวัน 30 ราย ญี่ปุ่น 146 ราย เกาหลีใต้ 833 ราย และสิงคโปร์ 89 ราย 

      สถานการณ์ภายในประเทศไทย ผลด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค พบว่า 
ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม 1,580 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันสะสม 35 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออก
จากโรงพยาบาล 21 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 14 ราย (ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง 2 ราย) ไม่พบผู้ป่วย
ที่เสียชีวิต   

      1.1.2 การให้ข่าวเกี่ยวกับ Coronavirus 2019 ในระดับจังหวัดลงไปห้ามให้ข่าว ทั้งนี้รวมถึงใน 
Social media ด้วย 

      1.1.3 การคัดกรอง Coronavirus 2019  ใช้เกณฑ์ไข>้37.5 องศา และมาจากประเทศจีน ต้องให้
ความส าคัญ ถ้ามีอาการรุนแรง โรงพยาบาลชัยภูมิ จะรับไปรักษา 

      1.1.4 เคส PUI ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชัยภูมิ จะเป็นผู้ตัดสิน 
      1.1.5 กรณผีู้ป่วย กังวลสงสัยว่า จะติดเชื้อ Coronavirus 2019 ถ้าเราดูแล้วไม่น่าใช่ สิ่งที่ควรท า คือ

การสร้างความม่ันใจกับ ผู้ป่วยและญาติ ต้องตรวจวินิจฉัยว่าจริง ๆ ผู้ป่วยนั้นป่วยด้วยโรคอะไร โดยการส่ง Lab 
ประกอบการวินิจฉัย ได้แก่ CBC, FLU, A/B และ CXR 

1.2 การด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล ต้องแต่งตั้งบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ เภสัช และพยาบาล และแพทย์แผนไทย 

1.3 การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งโรงพยาบาลหนองบัวแดง เจอไวรัสคอมพิวเตอร์ ล็อคไฟล์เรียกค่าไถ่ 
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด 

1.4 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/%20file/situation/situation-no52-240263.pdf
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/%20file/situation/situation-no52-240263.pdf
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หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

พฤศจิกายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

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

1.5 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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(หักหนี้แลว้) 

179 รพช.M2>100 1.26 1.13 0.71 31,070,749.13 37,978,205.17 2 0 0 2 -34,238,386.82 

1.6 ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ/ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยเราได้รับคัดเลือกใน 2 สาขาได้แก่ 

      1) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นางสมร ภิลัยวรรณ์ สังกัด คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลภูเขียว 
เฉลิมพระเกียรติ 
              2) สาขาการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นายยอด นิสัยหมั่น สังกัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลภูดิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน มกราคม 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่  
26  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 พบผู้ป่วย จ านวน 51 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 9 ราย อัตราป่วย 
4.48 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม –  25 มกราคม  ๒๕๖3 พบผู้ป่วย ๑,597 ราย  
อัตราป่วย 2.42  ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 0 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐ จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 2 
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 19 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
          1.8 รายงานการเงินกรณีขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน 2562 ถึงวัน 30 กันยายน 2562(เรื่องรับใหม่) 

กรณีเงินขาดบัญชี จ านวนเรื่อง จ านวนเงิน(บาท) 
ทุจริตยักยอกเงิน/ทรัพย์สินของทางราชการ 34 57,6.0,361.91 
เบิกค่ารักษาพยาบาลเท็จ 1 1,141,820.00 
ทุจริตการจัดซ้ือจัดจา้ง 8 4,597,741.00 
เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ 1 102,600.00 
ปฏิบัติผิดระเบียบ 21 81,885,801.90 
ทุจริตน้ ามันเชื้อเพลิง 3 827,994.79 

รวม 68 156,488,319.63 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

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

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



๓ 
 

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 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด QOF/PA 
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 

                5.1.2 น าเสนอสถานการณ์ Covid-19(เอกสารน าเสนอ)  
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 

                5.1.3 น าเสนอ KPI(ไฟล์น าเสนอ1) 
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 

                5.1.4 กิจกรรมอ าเภอTo be number one ภูเขียว มหกรรมปั่นรวมพลคนทูบี คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลด
พุง ลดโรค 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
      5.1.5 กิจกรรมก้าวท้าใจ อสม.ชวนคนไทยออกก าลังกาย น าพาสุขภาพดี วันที่ 27 มีนาคม 2563 
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.2.1 งานประกันสุขภาพ 
                 1) การข้ึนทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ  
                 2) การส่งข้อมูลประกันสังคม(ไฟล์น าเสนอ2) 
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
5.3 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ   

                งานควบคุมโรคระบาด สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
5.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                เรื่องจากที่ประชุมที่ว่าการอ าเภอภูเขียว  เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  2563 
                 1) โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ปี 2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดวรญาติ
บ ารุง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุงใหม่ ต.ธาตุทาอง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
                 2) แจ้งแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจ าเดือน ก.พ. 2563 ในวันศุกร์ที่   
21 ก.พ. 2563 ณ หอประชุมอ าเภอภูเขียว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่
ร่วมบริจาค หน่วยงานละ 2-3 คน เป้าหมายยอดบริจาครวมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า   300 คน 
                 3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา “ท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์    ด้วยศูนย์อ านวยการจิต
อาสาพระราชทานภาค 2 ได้จัดตั้งเพจ Facebook “จิตอาสาภาคอีสาน” (https://www.facebook.com/จิตอาสา
ภาคอีสาน)   
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                 4) แนวทางการจัดการบริหารขยะในพ้ืนที่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการขยะ 
มูลฝอยในพืน้ที่  เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงของความร่วมมืออ าเภอบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ส่วนราชการด าเนินการคัดแยกขยะภายในหน่วยงานและจัดให้มีถึงขยะเปียก
ภายในบ้านพักข้าราชการในพ้ืนที่  และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยใช้หลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย(Reduce) ใช้ช้ า 
(Reuse) และน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)   
                  5) แจ้งแผนจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ อ าเภอภูเขียว ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

วันที่    5 กุมภาพันธ์ 2563     ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต. ผักปัง 
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563     ณ  ถนนสายบ้านหัวคูสระ บ้านกุดจอก 
วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563     ณ  ถนนสายบ้านหนองดินด า ต. บ้านแก้ง 
วันที่  26 กุมภาพันธ์2563      ณ  ถนนสายโคกสะอาด–โนนโจด ต. หนองคอนไทย 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
5.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.5.1 รายงานการเตรียมความพร้อมคนพิการขาขาด  
               1) มีสถานที่พักให้คนพิการและญาต ิ
               2) การเดินทางจังหวัดจะประสาน อบต/เทศบาล ช่วยอ านวยความสะดวกมีรถพาไปรับบริการ  
               3) ยอดรวม จาก 17 ราย ประเมินความพร้อมแล้ว  พร้อม  13 ราย (เอกสารหมายเลข 7:  

ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)     
       5.5.2 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติได้รับคัดเลือกจัดบูทนิทรรศการในวันพระทานขาเทียม 24 

มีนาคม 2563 ด้าน นวัตกรรมคนพิการ 1 เรื่อง คือ โครงเหล็กเคลื่อนที่  ปี 2563 ของบกองทุนฟ้ืนฟูปรับปรุงและ
จัดท าเพ่ิม เพ่ือให้บริการด้านฟื้นฟูสภาพเพ่ิมข้ึน 

       5.5.3 แจ้งรายชื่อ คนพิการ ที่ได้รับงบในการปรับสภาพแวดล้อม จากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
ชัยภูมิ มีจ านวน 5 ราย 1.นายอ้อย  โชคคุณ   รพ.สต.แดงสว่าง  2.นางรุ่งทิวา  เห็มพรม   รพ.สต.บ้านลาด 3.นาง
ดวน  ภิลัยวรรณ  PCC ผักปัง 4.นางทุมมา  เผยแก้ว PCC ผักปัง  5.นางถวิล   รังกลาง PCC ผักปัง ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการลงเยี่ยมสภาพบ้านและท าMOU  กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ลงเยี่ยมวันที่ 20 ก.พ.
2563  

       5.5.4 ขอความร่วมมือ ติดตามเยี่ยมเคส LTC ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หากพบอยู่ในเกณฑ์มีความ
พิการ  ประสานงานเพ่ือขอประเมินเปลี่ยนสิทธิ์ ท.74  เนื่องจากมีผลในการเบิกอุปกรณ์ 

  5.6 กลุ่มงานการพยาบาล 
        5.6.1 งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
         รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว 

ปีงบประมาณ 2558- 2563 ข้อมูลจากรายงานโปรแกรม HDC เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 
8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)     

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

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน เมษายน 2563 ในวันที่ 9 เดือน 
เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

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


