
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 

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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 ขอขอบคุณบุคลากร คปสอ.ภูเขียว ทุกท่าน และพ่ีน้อง อสม.อ าเภอภูเขียว ที่ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรม 
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน พฤษภาคม 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 
จ านวน 662 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 71 ราย อัตราป่วย 58.16 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
       ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม –  16 พฤษภาคม ๒๕๖3 พบผู้ป่วย 13,006 ราย  
อัตราป่วย 19.69 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 10 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.077 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 1 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 2 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.2 ประกาศขยาย พระราชก าหนดฉุกเฉิน ไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ห้ามออกจากเคหะสถาน 
เวลา 23.00 ถึง 03.00 น. 

1.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินี ให้จัด
โต๊ะหมู่บูชา โทนม่วงขาว ตลอดทั้งเดือน และปรับ Website โรงพยาบาล เพื่อถวายพระพรด้วย 

1.4 โครงการ To be No.1 ขอความร่วมมือในการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมประกวด  
1.5 เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นเพ่ือการแพทย์และสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท เยียวยาภาคเอกชน

555,000 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท 
1.6 การคัดเลือกทหารกองเกิน ในวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2563 ฝากให้ความร่วมมือ เช่น

การคัดกรอง covid-19   
1.7 นักเรียนนักศึกษาจะเปิดเทอมในเดือน กรกฎาคม ขอให้หน่วยงานสาธารณสุข ให้ความร่วมมือ ถ้ามีการ

ร้องขอจากสถานศึกษา 
1.8 การบรรจุข้าราชการ เอกสารค่อนข้างมาก เขตสุขภาพที่ 9 มีข้อมูลคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก การจ้างที่

ไม่มีที่มาที่ไปจะบรรจุล าบาก ทั้งนี้ข้อมูลร้อยละ 95 เป็นข้อมูลที่ไม่มีปัญหาน่าจะบรรจุได้ อีกร้อยละ 5 เป็นข้อมูลที่มี
ปัญหา การบรรจุนักวิชาการสาธารณสุข ทาง กพ.ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเอง 

1.9 งานก่อสร้างทีม่ีขนาดใหญ่ในเขตโรงพยาบาล ขอให้มีการตรวจ Saliva test for covid-19 ด้วย 
1.10 ในเดือน มิถุนายน อุทยานมิตรผล จะมีคนจากต่างถ่ินเข้ามาท างานเพ่ือซ่อมแซม/ซ่อมบ ารุง โรงงาน 

ให้ท า Active case finding ทุกคนด้วย 
1.11 แฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 unit 80 ห้อง –ขอให้เร่งท า EIA คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน 

กรกฎาคม 
1.12 การส่งคนไข้ไปรักษาตัวต่อที่ โรงพยาบาลชัยภูมิ ต่อไปให้มีการนัดหมายกันก่อน การให้บริการ

ตรวจหาเชื้อ covid-19 วันธรรมดาเปิด 2 รอบ วันหยุดเปิด 1 รอบ 
1.13 ประชุมวิชาการท่ี ชัยภูมิเป็นเจ้าภาพ จะจัดแบบ teleconference เรื่อง IT เพ่ือ new normal ยังไม่

เรียบร้อย รออีกซักระยะหนึ่ง 
1.12 การพัฒนาการเด็กสมวัย ทีย่ังมีปญัหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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1.13 การจัดสรรเงินในงบ Fee schedule ของงานทันตกรรม 70:30 (รพสต:รพ) ในกรณีที่ รพสต ท าเอง
50:30:20 (ตามผลงาน:รพ:รพสต) กรณีท่ีร่วมกันท างาน 

1.14 เจ้าหน้าที่ทันตกรรมที่จะไปลงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้องมาฝึกประสบการณ์ที่ 
โรงพยาบาล 3 วัน/สัปดาห์ 

1.15 RDU เหลือ FTW ที่ยังไม่ผ่าน ท าให้ยังไม่ผ่านขั้นสอง และยังมีการใช้ยาRAS ซ้ าซ้อนอยู ่
1.16 Surgical mask ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดใช้ เพราะวัตถุดิบขาดตลาด ที่มีอยู่น่าจะยังใช้ไปได้

เดือนกว่าๆ 
1.17 ขอให้เร่งด าเนินการงบค่าเสื่อม ปี 2563   
1.18 MRA ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีคะแนนอยู่ในระดับรั้งท้ายของจังหวัด ทั้ง OPD และ

IPD ขอให้เร่งด าเนินการปรับปรุง  
1.19 ให้ร้านค้าลง APP Thai stop covid จะได้ให้การรับรอง ส่วน ไทยชนะ.com เป็นการเช็คเข้าออกเพ่ือ

ดูความหนาแน่น 
1.20 งานยาเสพติด ที่ด าเนินการไปแล้วขอให้เร่งด าเนินการเบิกงบประมาณ  
1.21 NCD plus ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ขอให้พัฒนาให้ได้ระดับ

ดี/ดีเด่น เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล   
1.22 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอให้ด าเนินการมีจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์ขอให้

จัดท า one page และภาพกิจกรรม 
1.23 สรุปรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562  

(เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว 

รายการ ร้อยละ งบที่ใช้ไป เงินเหลือจ่าย งบเหลือจากการเบิกจา่ย 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 10,312,364.01 83 83 100 10,183,602.62 128,761.39 1.25 

1.24 แนวทางการด าเนินงาน พชอ. ในช่วงไตรมาส ที่ 3 4 ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 
พฤษภาคม 2563ได้มี Video Conference การขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563 จึงขอแจ้งเพ่ือทราบ(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.24 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๓(เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

เมษายน 2563 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

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

1.25 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิประจ าเดือน พฤษภาคม (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

สสอ. รับจัดสรร รวมเบิก ร้อยละเบิกจา่ย คงเหลือ 
ภูเขียว 354,723.00 176,948.62 49.88 177,774.38 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม......................................................................................................................................................  
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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 
       รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก (ไฟล์น าเสนอ) 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
          5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

      5.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) การปรับแนวทางให้บริการดูแลและป้องกันโรค COVID-19 ของโรงพยาบาล(เนื่องจาก

สถานการณ์ COVID—19 อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้) ดังนี้  
                  1.1) ผู้ป่วย PUI ที่จ าเป็นต้อง Admit ให้ Admit ในแผนกตาม Condition  
                  1.2) การ Swab for CoVID-19 ให้ใช้ Neg pressure room ที่อาคาร LAB ผู้ป่วย Admit  

ผู้ท า Swab คือ Staff /ผู้ป่วย OPD คือ Intern เป็นผู้ท า Swab 
                  1.3) ยกเลิกการใช้งาน COVID Center (คลินิกตรวจโควิด-19 ข้างห้องน้ ารวม OPD) 
                  1.4) ยกเลิกการใช้งานหอผู้ป่วย COVID-19 (หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อร้ายแรง) 
                  1.6) กรณีเกิดการระบาดในรอบใหม่ หรือมีสถานการณ์ที่เสี่ยง ให้ปรับเปลี่ยนระบบบริการ 

เป็นรูปแบบเดิม (การจัดบริการในเมื่อเกิดการระบาด) จึงขอให้เตรียมและบ ารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
ให้ยังอยู่เหมือนเดิมและพร้อมใช้ 

ที่ประชุม........................................................................................................................................  
    2) การจัดบริการผู้ป่วยของคลินิกและแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เปิดให้บริการตามปกต ิ

ที่ประชุม........................................................................................................................................  
    3) การจัดบริการ Call Center (New Normal Call Center) 

                            ตามท่ีได้มีการจัดตั้ง Call Center ขึ้น ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ Call Center เดิม ที่ประกาศไปแล้ว 
และขอให้ใช้เบอร์ Call Center ใหม่ คือ 0 4486 1701-4 ต่อ 600 (วัน เวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2563 เป็นต้นไป ซึ่งบทบาทของ Call Center คือ ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิก/แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
,รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ, ให้ข้อมูลต่าง ๆ, รับข้อเสนอแนะ หรือสอบถามรายละเอียดใน เพจ : Call Center 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ประชุม........................................................................................................................................  
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    4) การจัดบริการส่งยาถึงบ้าน ให้บริการตามระบบเดิมถึงวันที่..................................... 
ที่ประชุม........................................................................................................................................  
5.3 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

5.3.1 แจ้งแนวทาง New normal  งานกายภาพบ าบัด (ตามเอกสารแจก) 
5.3.2 จัดส่งรายชื่อผู้พิการรายใหม่ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านทางจดหมาย 

อิเลคทรอนิคส์  
5.3.3 ขอความร่วมมือ กรณีการประสานยืมอุปกรณ์ ก่อนด าเนินการควรแนะน าญาติหรือผู้ป่วยมา 

ติดต่อในเบื้องต้นก่อนว่ามีรายการของให้ยืมหรือไม่ และรับประเมินสภาพผู้ป่วยในเบื้องต้นให้ก่อน  เนื่องจากอุปกรณ์
ในรายการบางช่วงเวลานั้นขาดแคลน 

4.แผนปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดในชุมชนใน ไตรมาสที่ 3-4 นี้ เป้าหมายเน้นในกลุ่มผู้ป่วย IMC    
Amputation Capture และติดตามเคสที่ยืมอุปกรณ์จากศูนย์ยืม สิทธิ UC ที่ไม่ใช่ LTC อย่างน้อย 3 ราย/ครั้ง  

ที่ประชุม.............................................................................................................. .......................... 
          5.4 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
      5.4.1 งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค 

    สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) นับตั้งแตว่ันที่  1 มกราคม 2563  
ถึงวันที ่8 มิถุนายน 2563 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) 
จ านวนทั้งสิ้น 112 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   91.00  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 61  ราย  เพศหญิง 51  ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 
1.20 : 1 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม.............................................................................................................. .......................... 
 
5.5 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
      5.5.1 สรุป มูลค่าการเบิกยา (1 ตุลาคม 2562-31 พฤษภาคม 2563) 

ที ่ รพ. สต. แผนการใช้ยา ป ี2563 มูลค่ายาที่เบิก มูลค่าคงเหลือ 
1 กวางโจน 216,312.00 199,335.66 16,976.34 
2 บัวพักเกวียน 240,748.00 169,136.01 71,611.99 
3 หนองบัวพรม 292,537.00 184,654.28 107,882.72 
4 มูลกระบือ 342,602.00 213,242.53 129,359.47 
5 หนองแซง 297,395.00 204,193.39 93,201.61 
6 บ้านลาด 537,889.00 403,759.80 134,129.20 
7 กุดยม 232,537.00 158,997.49 73,539.51 
8 บ้านเพชร 429,448.00 320,511.94 108,936.06 
9 ภูดิน 435,698.00 281,196.07 154,501.93 

10 กุดจอก 331,742.00 189,581.79 142,160.21 
11 แดงสว่าง 313,256.00 226,821.61 86,434.39 
12 โนนเสลา 344,413.00 254,951.52 89,461.48 
13 โอโล 572,518.00 357,835.25 214,682.75 
14 บ้านธาต ุ 664,654.00 476,283.57 188,370.43 
15 บ้านดอน 256,187.00 247,268.37 8,918.63 
16 ผักปัง 950,407.00 966,933.43         16,526.43 

 
รวม 6,458,343.00 4,854,702.71 

 



๕ 
 

*รพ.สต. ที่ประมาณการ ว่ายาไม่พอใช้ถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563)ให้เขียนบันทึกข้อความ 
ขออนุมัติปรับแผนการใช้ยาเพ่ิมส่งมาที่ รพ. ก่อนที่จะเบิกยา    

      5.5.2 รายงานการเบิกวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบประมาณ 2563 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -31 พฤษภาคม 2563 

ล าดับ หน่วยงาน      แผนจัดซื้อ (บาท)  รวมเบิกทั้งหมด(บาท)     คงเหลือ 

1 รพ.สต.บา้นเพชร 92,451.16 52,432.59 ( 57% ) 40,018.57 
2 รพ.สต.มูลกระบือ 65,377.99 24,618.05 ( 38% ) 40,759.94 
3 รพ.สต.กดุยม 34,696.86 10,985.33 ( 32% ) 23,711.53 
4 รพ.สต.หนองแซง 32,670.15 18,283.81 ( 56% ) 14,386.34 
5 รพ.สต.บา้นลาด 80,319.97 40,317.82 ( 50% ) 40,002.15 
6 รพ.สต.กดุจอก 53,372.54 25,279.52 ( 47% ) 28,093.02 
7 รพ.สต.โนนเสลา 55,931.31 27,635.11 ( 49% ) 28,296.20 
8 รพ.สต.โอโล 174,031.79 47,353.53 ( 27% ) 126,678.26 
9 รพ.สต.หนองบัวพรม 24,792.12 9,004.60 ( 36% ) 15,787.52 

10 รพ.สต.บา้นธาต ุ 97,985.73 47,515.23 ( 48% ) 50,470.50 
11 รพ.สต.บา้นดอน 53,437.25 45,639.71 ( 85% ) 7,797.54 
12 รพ.สต.กวางโจน 67,128.44 23,427.02 ( 35% ) 43,701.42 
13 รพ.สต.บัวพักเกวียน 50,550.11 32,369.14 ( 64% ) 18,180.97 
14 รพ.สต.ภูดิน 62,922.10 34,596.51 ( 55% ) 28,325.59 
15 รพ.สต.แดงสว่าง 52,626.72 25,032.90 ( 48% ) 27,593.82 
16 PCC ผักปัง 82,003.22 62,381.57 ( 76% ) 19,621.65 

 
รวม 1,080,297.46 526,872.44 ( 49% ) 553,425.02 
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      ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 15 เดือน 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

6.2 ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งเพราะฝนทิ้งช่วง
ยาวนานท าให้ปริมาณน้ าดิบลดลง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว จึงมีความจ าเป็นต้องจ่ายน้ าเป็นเวลา โดยจะ
เริ่มด าเนินการในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

      1) ช่วงเวลา 04.01น. ถึงเวลา 22.00น. จ่ายน้ าปกติ 
      2) ช่วงเวลา 22.01 น. ถึงเวลา 04.00น. หยุดจ่ายน้ า 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 


