
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียว 
ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 21 เมษายน 2559 

ณ หองประชุมเพชรภูเขียว ช้ัน 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียว 
......................................................................... 

 

เริ่มประชุม เวลา ................น. 
กอนเขาวาระการประชุม   

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
1.1 เรื่องแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ เรื่องจากกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
1) สรุปสาระสําคัญการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 (เอกสาร

หมายเลข 1 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 
1.1.2 เรื่องจากกลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

1) รายงานความทันเวลาการสงงบทดลองของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดชัยภูมิ เดือนกุมภาพันธ 2559 โรงพยาบาลภูเขียว สงงบแลว งบสัมพันธกัน (เอกสารหมายเลข 2 : ดูไดท่ี
เว็บไซตโรงพยาบาล) 

2) สรุปการเบิกจายปงบประมาณ 2559 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 8 เมษายน 2559  
อําเภอภูเขียว ไดรับงบจัดสรร จํานวน 415,754.37 บาท คาตอบแทน จํานวน 265,655.20 บาท              
คาสาธารณูปโภค จํานวน 44,813.38 บาท รวมเบิก 310,468.58 บาท คงเหลือ 105,285.79 บาท       
คิดเปนรอยละ 74.68 (เอกสารหมายเลข 3 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

3) ตารางการคํานวณวิกฤติ 7 ระดับ ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2559 โรงพยาบาลภูเขียว 
มีคาวิกฤติอยูในระดับ 1 (เอกสารหมายเลข 4 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

1.1.3 เรื่องจากกลุมงานพัฒนาบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
1) แจงผลการตัดสิน รับรองเกณฑคุณภาพ รพ.สงเสริมสุขภาพแหงชาติ 
    ดวยกรมอนามัย ไดมีการประเมินรับรองและพิจารณาตัดสิน โรงพยาบาลสงเสริม 

สุขภาพตามเกณฑคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาติ (HPHNQC) ซ่ึงโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ท่ีครบกําหนดการรับรองในป 2558 ไดรับการประเมินซํ้า (re-accredit) จํานวน       
4 แหง ไดแก โรงพยาบาลภูเขียว โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ โรงพยาบาลบานเขวา และโรงพยาบาลคอนสาร 
   ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีท่ีโรงพยาบาลท้ัง       
4 แหง ไดผานการรับรองเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตามเกณฑคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาติ 
(HPHNQC) ในระดับดี จากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนกลางเรียบรอยแลว สําหรับพิธี
มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลท่ีผานการรับรองตามเกณฑคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา จะดําเนินการประสานพ้ืนท่ีอยางเปนทางการตอไป 
       ๑.๑.4 เรื่องแจงจากกลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
      1) การปรับเกลี่ยการจัดสรรงบสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบริการพ้ืนท่ี กรณี
สิทธิอ่ืน (PP NON UC) ปงบประมาณ 2559 
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      ตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) แจงจัดสรรงบสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคสําหรับบริการพ้ืนท่ี กรณีสิทธิอ่ืน (PP NON UC) โดยใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปรับเกลี่ย    
เสนอผาน อปสข. และ สปสช. ไดโอนงบประมาณดังกลาวใหแกหนวยบริการเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2559 
เนื่องจาก สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ไดมีการจัดทําตัวเลขการจัดสรรคลาดเคลื่อนไมตรงตามท่ีจังหวัดแจง     
ปรับเกลี่ย จึงใหหนวยบริการบางแหงไดรับโอนเงินมากกวา และบางแหงไดรับเงินโอนนอยกวาการจัดสรร ดังนั้น 
สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จึงไดแจงใหมีการโอนเงินระหวางหนวยบริการเพ่ือใหหนวยบริการไดรับการจัดสรร
อย าง ถูกตอง (ตามหนั งสือ สปสช.5.34/0243 ลงวัน ท่ี  17 มีนาคม 2559 และหนั งสือ ท่ี  ชย .
0032.005/1042 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2559) 
        1.1.5 เรื่องจากกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
        1) การเตรียมความพรอมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข 5 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 
        1.1.6 เรื่องแจงจากกลุมงานควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
         1) สถานการณโรคท่ีตองเฝาระวัง ประจําเดือนมีนาคม 2559 

 - โรคไขเลือดออก  
  ระหวางวันท่ี 1-31 มีนาคม 2559 พบผูปวย จํานวน 40 ราย โดยพบในอําเภอ 

เกษตรสมบูรณ 9 ราย แกงครอ 7 ราย เนินสงา 4 ราย บานเขวา 3 ราย เทพสถิต 3 ราย บานแทน 3 ราย   
คอนสาร 3 ราย เมืองชัยภูมิ 2 ราย คอนสวรรค 2 ราย จัตุรัส 2 ราย หนองบัวระเหว 1 ราย และภักดีชุมพล     
1 ราย 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 9 เมษายน 2559 จังหวัดชัยภูมิ พบผูปวยจํานวน 160 
ราย คิดเปนอัตราปวย 13.98 ตอแสนประชากร ไมมีผูปวยเสียชีวิต และมีพ้ืนท่ีท่ีเกิดโรคไขเลือดออก จํานวน 
119 หมูบาน 68 ตําบล 16 อําเภอ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 2 เมษายน 2559 จังหวัดชัยภูมิ พบผูปวยเปน
อันดับ 49 ของประเทศ และอันดับท่ี 3 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ เกษตรสมบูรณ เนินสงา และบําเหน็จณรงค 
ตามลําดับ 

กลุมอายุท่ีพบสูงสุด คือ 1) กลุมอายุ 10-14 ป  2) กลุมอายุ 5-9 ป 
   - วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2559 
      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดสรรงบบริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคท่ีบริหารจัดการระดับประเทศ เพ่ือเปนคาวัคซีน และคาการจัดการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาล โดยกลุมเปาหมายท่ี สปสช. กําหนด ไดแก หญิงตั้งครรภท่ีอายุครรภมากกวา 4 เดือนข้ึนไป เด็กอายุ 6 
เดือน ถึง 2 ป ผูปวยโรคเรื้อรังทุกกลุมอายุ และผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ป  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับ
วัคซีน ไมนอยกวารอยละ 80 ของวัคซีนท้ังหมด และมีอัตราการสูญเสียวัคซีนไมเกินรอยละ 5  กําหนดการให
วัคซีนต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 จนกวาวัคซีนจะหมด โดยรณรงคเนนหนักระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม – 
31 กรกฎาคม 2559 
   - แนวทางการทําลายวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 
(เอกสารหมายเลข 6 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

          1.1.6 เรื่องจากผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย 
                             1) แจงการจัดสรรเงินประกันสังคม รอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 
2558 (เอกสารหมายเลข 7 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 
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          1.1.7 เรื่องจากกลุมงานบริหารท่ัวไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
           1) สรุปจํานวนแพทยปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (ป 2558) 
(เอกสารหมายเลข 8) 

         2) บัญชีรายชื่อแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ขอยายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ป 2559  
(ยายภายในจังหวัด) 
     - นางสาวกรกสุล บุญเพลิง ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ มีความประสงคขอยายไปปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลภูเขียว หรือโรงพยาบาล       
หนองบัวแดง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางดานหองผาตัดแผนกสูติกรรม , ศัลยกรรม หรือหู คอ จมูก เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจศึกษาตอ 
   - นางสาวปฐมาภรณ สําแดง ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงทันตแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลบานแทน มีความประสงคขอยายไปปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลภูเขียว เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทาง และความสะดวกในการเดินทาง 
(เอกสารหมายเลข 9) 
          3) บัญชีรายชื่อแพทย ทันตแพทย ลาศึกษา ลาออกจากราชการ ปการศึกษา 2559 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 10) 
ท่ีประชุม   ................................................................................................................................................................. 

1.2  เรื่องแจงใหทราบจากท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการฯ อําเภอภูเขียว 
.................................................................................................................................................................................... 
ท่ีประชุม   ................................................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 15 มีนาคม 2559 
(เอกสารหมายเลข 11) 
ท่ีประชุม   ............................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา  ................................................................................................................................. 
ท่ีประชุม   ................................................................................................................................................... 
 3.2 เรื่องอนุมัติ ................................................................................................................................. 
ท่ีประชุม   ............................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการดําเนินงาน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ท่ีประชุม   ............................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจงเพ่ือทราบจากกลุมงาน/คณะกรรมการตางๆ 
 5.1 กลุมงานการจัดการ 
       5.1.1 รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลภูเขียว 
       5.1.2 รายงานบุคลากร  โรงพยาบาลภูเขียว 
(เอกสารหมายเลข 12 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 
       5.1.3 การพิจารณาคาตอบแทนในการดําเนินงานชวงเทศกาลสงกรานต 2559 ในวันท่ี 
13,14,15,16,17 เมษายน 2559 โดยโรงพยาบาลภูเขียว พิจารณาปรับคาตอบแทนเพ่ิมเปน 1.5 เทา        
ในทุกกลุมงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (เอกสารหมายเลข 13 : ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

      ท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

 5.๒ กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย 
                 5.2.1 สรุปผลการประชุมแนวทางการเรียกเก็บคาบริการทางการแพทยเครือขายบริการสุขภาพ    
ภูแทนเกษตรสาร 

      ท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

5.๓ กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ 
       5.3.1 งานสุขภาพจิต แจงตารางการใหบริการคลินิกจิตเวช โดย นายแพทยฉัตรชัย งานไว และ
ข้ันตอนการดูแลผูปวย (เอกสารหมายเลข 14) 

      ท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

 5.4 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
       5.4.1 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู ขอหารือการจัดหาสถานท่ีเพ่ือความเหมาะสมและรองรับการขยาย
การใหบริการดานเวชกรรมฟนฟูของโรงพยาบาล 

      ท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

 5.5 กลุมงานเทคนิคการแพทย 
......................................................................................................................................................................... .......... 
......................................................................................................................................................................... .......... 
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