
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(คปสอ.ภูเขียว) 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 14.30น. 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.สุภาพ  ส าราญวงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
3. นายอิทธพล คุ้มวงศ์   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
4. ทพ.อตินาต ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
5. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
7. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
8. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
9. นายสถาพร ป้อมสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
10. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
11. นางณฐพร  ชัยพรมเขียว   หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช 
12. นายสาคิด ปัญญายิ่ง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพชร 
13. นายคมสันต์ ภูมิพัฒน์   แทน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูลกระบือ 
14. นางนงค์ลักษณ์  ราชโสม   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแซง 
15. นางจรัสศรี   สร้อยค า   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาด 
16. นางดัชนีวรรณ   สัตย์ธรรม  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอก 
17. นายณรงค์ กุลแก้ว   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโอโล 
18. นายเกรียงศักดิ์ พิไลพันธ์   รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวพรม 
19. นายพงษ์ศักดิ์ ทอดชัยภูมิ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านธาตุ 
20. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงหรา ณ อยุธยา  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนเสลา 
21. นายช านาญ ครองโชค   รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน 
22. นางทิพารัตน์  คงนาวัง   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวพักเกวียน 
23. นายเชาวลิต มิตรชื่น   รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูดิน 
24. ทพ.นวัทธร เพชรกูล   ทันตแพทย์ปฎิบัติการ 
25. นางสาวณัฐริกา ศรีสงวน   นักวิชาการทันตสาธารณสุข 
26. นางสาววรวรรณ สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
27. นางรชฎาพร สุวรรณโรจน ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
28. นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป  

 
ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสมาน ฤทธิ์ก าลัง   สาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
2. พญ.นฤมล  บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล   นายแพทย์ช านาญการ 
4. นพ.ฉัตรชัย  งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
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5. นายสุกิจ ศรีวงษ์ชัย   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
6. นางพรหมพร  สมจันทร์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
7. นายชูเกียรติ   เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
8. นางจุรีรัตน์   รัตนปัญญา   หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
9. นางนิตยา  ทองประเสริฐ   หัวหน้างานห้องคลอด 
10. นางสาวสุดารัตน์  บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
11. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
12. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานควบคุม/ป้องการการติดเชื้อ 
13. นายอะที  อองจ าปา   หัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
14. นางปรารถนา   ทองใบใหญ่  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
15. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ   หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
16. นางอรุณี  จันทร์แสง   หัวหน้างานเอดส์/โรคติดต่อ ฯ 
17. นางวราภรณ์  สระประทุม   หัวหน้างานยาเสพติด 
18. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
19. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
20. นางสาวละมัย เลาประเสริฐสุข  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดยม 
21. นางประทุมทิพย์  โชคคุณ   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแดงสว่าง 
22. นางจันทิมา  แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 จังหวัดชัยภูมิ ก าหนดให้มีการตั้งด่านตามจุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ ชัยภูมิ 4 คน 
1.3 แนวทางในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      1) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 
      2) Social distancing  
      3) การติดตามและปฏิบัติตามมาตรการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
      4) การขยายเวลาในการใช้พระราชก าหนดฉุกเฉิน ต่อเนื่อง 
1.4 สิ่งสนับสนุนและอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในการท างานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เช่น PPE surgical, Mask N-95 ทางสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลชัยภูมิ และ
ส านักงานสาธารณสุข เขต 9 ก าลังพยายามจัดหาให้ เพ่ือให้พื้นที่สามารถท างานด้วยความปลอดภัย 

1.5 การจัดสนับสนุนงบสนับสนุนการด าเนินงาน Covid-19 เพิ่มเติม เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลา, เบี้ยเลี้ยง, 
ค่าเสี่ยงภัย  

1.6 กรมบัญชีกลาง ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเจาะจง โดยไม่ก าหนดวงเงิน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง        
ทันต่อการระบาดของโรค Covid-19 

1.7 เรื่องเวชระเบียน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปรากฏชื่อนามสกุลที่อยู่ผู้ป่วย ให้ระมัดระวัง 
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1.8 ส านักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 9 พบว่า บางอ าเภอที่มีไข้เลือดออก/ไข้ปวดข้อยุงลาย ระบาด HI, CI 
ยังสูงกว่ามาตรฐาน 

1.9 บุคลากรทางการแพทย์ติด Covid-19 ไปแล้ว 24 ราย ฝากทุกท่านช่วยกันระมัดระวัง โดยมี 
teleconference เรื่องนี้ไปเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา 

1.10 ชว่งวิกฤติการ Covid-19  ขอความร่วมมือให้ดูแลรับผิดชอบงานประจ าควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับ QOF free schedule  

1.11 อ าเภอภูเขียวมีงบกองทุนต าบล ห้าล้านหกแสนบาท ทีส่ามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติการ 
covid-19 

1.12 งบค่าเสื่อมสามารถน ามาใช้แก้ปัญหา covid-19 ได้ 
1.13 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

กุมภาพันธ์ 2563 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

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

1.14 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิประจ าเดือน มีนาคม (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

สสอ. รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจา่ย คงเหลือ 
ภูเขียว 354,723 116,598.35 32.87 238,124.65 

1.15 สถานการณ์ Financial จังหวัดชัยภูมิ กุมภาพันธ์ 2563 โดยแนวโน้ม Risk Score โรงพยาบาล        
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่ระดับ 2  (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.16 สรุปผลงานกิจกรรมกลุ่มวัยทางาน ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
                  ๑) โครงการ ๑๐ ล้าน ครอบครัวไทยออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ ตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเด็นครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทาง
กาย ได้แก่ “ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐ ครอบครัวไทย มีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย” จากการลงทะเบียน 

        ๒) ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน จังหวัดชัยภูมิ จากการลงทะเบียน ๔,๒๓๑ 
คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๓๖ (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
            
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว (คปสอ.ภูเขียว)
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ.ภูเขียว/ทีม/กลุ่มงาน 
 5.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
      5.1.1 น าเสนอรายงานสถานการณ์ Covid-19(ไฟล์น าเสนอ1)  
                5.1.2 การกักตัว และสภาปัญหาการกักกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
          5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

      5.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
                         1) การจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                             แนวทางการจัดบริการของ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ,คลินิกทันตกรรม,      
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก,กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู,กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,         

งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ,งานยาเสพติด,แผนกจักษแุละศัลยกรรมทั่วไป (เอกสารหมายเลข 6 : เอกสารแจก) 
ที่ประชุม   รับทราบ 

                         2) แนวทาง “การจัดบริการส่งยาถึงบ้าน” ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

                  กลุ่มผู้ป่วยที่จัดบริการ คือ ผู้ป่วยนัดรับยาต่อเนื่องเฉพาะคลินิก หอบหืด, ธาลัสซีเมีย, Ortho,
สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม,หู คอ จมูก, สุขภาพจิต, จักษุ, NCD, PCC ผักปัง, ARV, และทันตกรรม .รูปแบบการ
จัดส่ง 2 รูปแบบ คือ บริการจัดรถน าส่งให้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(เฉพาะ อ.ภูเขียว) และบริการจัดส่งยา
ทางไปรษณีย์ไทย (EMS)  การแจ้งความประสงค์ คือ คลินิกโทรติดต่อผู้ป่วยโดยตรง, สอบถามข้อมูล Call Center, 
ลงทะเบียนผ่าน QR CODE  การน าส่งยาผู้ป่วย ในรูปแบบส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยทาง
โรงพยาบาลจะจัดรถน าส่งเป็นรายแห่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 
13.00-16.30 น. และการน าส่งยาผู้ป่วย ในรูปแบบส่งทางไปรษณีย์ไทย(EMS)  โดยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกจัดเตรียม 
บรรจุกล่องและจ่าหน้าซองถึงผู้รับ ประสานการน าส่งไปรษณีย์โดยงานการเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยจ่ายค่าน าส่งเหมาจ่าย
ครั้งละ 100 บาท (แบบเก็บเงินปลายทาง) เงื่อนไขการให้บริการส่งยา คือ เป็นผู้ป่วยอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม และแพทย์เจ้าของไข้ เป็นผู้พิจารณาในการส่งยาแต่ละครั้ง, รายการยาไม่จัดส่ง ได้แก่ ยาฉีด 
ยาน้ า ยาเสพติด ยาแช่เย็น ยาเคมีบ าบัด และยาเตรียมเฉพาะราย, การจัดส่งยา จะพิจารณาความเหมาะสมตามสิทธิ
การรักษาพยาบาล (เอกสารหมายเลข 7: เอกสารแจก) 

       5.2.2 งานประกันสุขภาพ  
                1) น าเสนอเรื่องการจ่ายเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยอันมีผลเนื่องมาจากไวรัส covid-19 ในระบบ

หลักประกันสุขภาพ(ไฟล์น าเสนอ2) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.3 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
      5.3.1 งานสุขภาพจิต 
               รายงานข้อมูลฆ่าตัวตายส าเร็จ คปสอ.ภูเขียว ปีงบ2563 (ตุลาคม 2562 - 8 เมษายน2563) 

เป้าหมาย 6.3 ต่อแสนประชากร  ผลงาน 8.8  ต่อแสนประชากร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ ร้อย81.8 วิธีการผูก
คอ ร้อยละ90.9  สาเหตุส่วนใหญ่ เป็น caseจิตเวช ร้อยละ 45.4 
 
 



๕ 
 

ล าดับ เพศ อายุ(ปี) วิธีการ สาเหตุ ที่อยู่ 

1 ชาย 34 ผูกคอ 
1. เครียดแก้ปัญหาโดยดื่มสุรา 
2. ผู้เสียชีวิตสูญเสียมารดาก่อนเกิดเหตปุระมาณ 2 เดือน 
3. ปัญหาเศรษฐกิจ/ตกงาน 

เลขที่ 512  ม.16  ต.บ้านแก้ง 

2 ชาย 38 ผูกคอ 1. เครียด/ดื่มสุรา 2. .ถูกภรรยาทิ้ง 3.ถูกต ารวจจับขังไว้ในโรงพัก เลขที่ 213 ม.4 ต.โคกสะอาด 

3 ชาย 64 ผูกคอ 
1.ผู้สูงอายุอยู่บา้นเพียงล าพังคนเดียว 
2. ทุกข์ทรมานจากอาการปวดหวัเข่า 

เลขที่ 216 ม.13 ต.ผักปัง 

4 ชาย 34 ผูกคอ 1. สารเสพติด/ สุรา 2.มีอาการหแูวว่ ไม่ได้รับการรักษา เลขที่ 1 ม.10 ต.บ้านดอน 
5 ชาย 42 ผูกคอ 1. โรคซึมเศร้า ขาดยา 2. ใช้สุรา เลขที่ 270 ม.4 ต.หนองคอนไทย 

6 ชาย 41 
ผูกคอ 

(เหตุเกิดที่
โคราช) 

1. ผู้ป่วยจิตเวชขาดยา 
2. ไม่มีญาติก ากบัการรับประทานยาของผู้เสียชีวิต เพราะพี่ชายต้อง
ท างานหนักเพื่อหาเล้ียงทุกคนในครอบครัว 

เลขที่ 45 ม.7 ต. บา้นเพชร 

7 ชาย 19 ผูกคอ ผิดหวังความรัก เลขที่ 212 ม.2 ต.กุดยม 
8 หญิง 55 ผูกคอ จิตเวชขาดยา เลขที่ 148/1  ม.10 ต.โอโล 
9 ชาย 28 อาวธุปืน ยาเสพติด/ซึมเศร้า ขาดยา เลขที่ 5 ม.6  ต.หนองตูม 

10 ชาย 39 ผูกคอ 1. ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 2. น้อยใจ เลขที่ 675 ม.12 ต.ผักปัง 
11 หญิง 72 ผูกคอ 1. โรคเร้ือรัง 2.น้อยใจคนในครอบครัว เลขที่ 155 ม.2  ต.ผักปัง 

ที่ประชุม  รับทราบ และในกรณีผู้ป่วยในเขตบ้านเพชร ให้รพสต.ประสานกับชุมชนและดรงพยาบาลในการ
รักษาพยาบาล 

5.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
             5.4.1 งานการเงิน สรุปยอดโอนเงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย อ.ภูเขียว ปีงบประมาณ 2563 
(ต.ค.62 - มีนาคม 2563) 
 

ล าดับที่ รพ.สต. 
รายการงาน/โครงการ 

Fixed cost ฉ. 11 งบจาก สปสช.(ปีก่อน) งบพัฒนา งบ 5 บาท รวม 

1 กวางโจน       246,253.00       65,400.00           270,239.92              581,892.92  
2 บ้านบัวพักเกวียน       459,835.00       66,400.00           297,647.77              823,882.77  
3 บ้านหนองบัวพรม       368,440.00       73,200.00           171,330.39              612,970.39  
4 บ้านมูลกระบือ       255,719.50       73,200.00           274,744.84              603,664.34  
5 บ้านหนองแซง       369,647.50       73,200.00           215,817.96              658,665.46  
6 บ้านลาด       518,625.50  106,600.00           411,834.11           1,037,059.61  
7 กุดยม       295,363.00       57,200.00           281,724.58              634,287.58  
8 บ้านเพชร 498,758.50 105,000.00 336,112.17 4,256.00 

 
944,126.67 

9 ภูดิน       377,332.75       79,200.00           235,324.45              691,857.20  
10 กุดจอก       324,799.00       54,000.00           386,076.26              764,875.26  
11 แดงสว่าง       325,775.00       82,200.00           230,500.14              638,475.14  
12 โนนเสลา       346,126.75       66,600.00           263,136.17              675,862.92  
13 บ้านโอโล       497,370.75       82,800.00           281,152.92              861,323.67  
14 บ้านธาต ุ       431,584.00  111,600.00           278,561.05              821,745.05  
15 บ้านดอน       428,947.00       57,200.00           273,310.53              759,457.53  

  รพสต.  15  แห่ง                              -    
  รวมทั้งสิ้น 5,744,577.25   1,153,800.00        4,207,513.26  4,256.00      -    11,110,146.51  

 
 
 
 



๖ 
 

หมายเหตุ งบจาก สปสช.ปีก่อน 2562 
1 QOF   ปี 62 (40%) 879,123.00 
2 แพทย์แพทยไทย  ปี 62 125,718.26 
3 PP Fee schedule (ANC)   ปี 2562 91,600.00 
4 PP Fee schedule (Pap smear)   ปี 2562 1,644,000.00 
5 จัดสรรตามผลงาน เบาหวานและความดัน  ปี 2562  (40%) 1,067,072.00 
6 QOF   ปี 62 (20%) 400,000.00 

  
4,207,513.26 

      ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ในวันที่ 11 เดือน 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

6.2 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย แจ้งเหตุที่บาง รพ.สต.ไม่ได้ส่งขยะติดเชื้อให้กับทาง
โรงพยาบาล ซึ่งตามมาตรฐานควรส่ง 1ครั้ง/สัปดาห์ 

ที่ประชุม  รับทราบและฝากให้รพ.สต.ดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
เลิกประชุม เวลา 16.30น. 

 
  
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


