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เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
         ขอแสดงความยินดีกับงานรังสีวิทยา ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยขั้นดีเด่น  จาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
๑.๑.๑ เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

  1) การติดตามงบค่าเสื่อม ปี 2559  
 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ  

งบค่าเสื่อม ระดับอ าเภอ (90%) ประจ าปีงบประมาณ 2559 จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จ านวน 24 รายการ วงเงิน 
13,669,045.60 บาท ด าเนินการแล้ว 15 รายการ วงเงิน 9,994,045.60 บาท และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
9 รายการ วงเงิน 3,675,000.00 บาท (เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                         2) สรุปผลการประชุม คปสข. 
                             (2.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและ
ด าเนินการ ดังนี้ 
                             - มติ ครม.เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
   นพ.เจษฎา โชคด ารง อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 
                               นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอธิบดีกรม
สุขภาพจิต 
                               นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
                               นพ.ธีรพล โตพันธานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 เป็นอธิบดี
กรมการแพทย์ 
                                นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา 
   นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12  เป็นอธิบดี        
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
                                นพ.สุขุม กาญจนพิมาย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3   เป็นอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9       
เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  สาธารณสุขนเทศก์ เขต 8 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
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                                - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้หมด 
    - การยกระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ ขอยกระดับจาก S เป็น A 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้พัฒนาต่อไปแล้วขอใหม่ในปีหน้า  ส าหรับโรงพยาบาลภูเขียว 
ได้รับการพิจารณาให้เป็น โรงพยาบาล ระดับ M1 , โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระดับจาก S 
                             (2.2) สาธารณสุขนิเทศแจ้งผลการประกวด QSC เขต 9 ระดับโรงพยาบาล M1 ขึ้นไป 
คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ ระดับ M2 ลงไป คือ โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ขอฝากให้ผู้บริหารโรงพยาบาล 
ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ 
                             (2.3) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ตามโปรแกรม Thai refer ก าหนดให้ศูนย์ประสาน
การรับส่งต่อระดับเขต ตั้งที่โรงพยาบาลมหาราช จะท าการอัพเดตโปรแกรม Thai refer เป็น version 1.8  
บูรณาการกับ COCr9 เป็น ThaiCOC ต้นปีงบประมาณ 2560 โดยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน เตรียม
ข้อมูลพร้อมเข้า server เขต วันที่ 1 กันยายน 2559 และ รพ.สต. วันที่ 16 กันยายน 2559 
                             (2.4) โรงพยาบาลชัยภูมิ ขอเพ่ิมค่าเวรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่อยู่เวร ER เป็น 3,300 
บาท ต่อ 8 ชั่วโมง และได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
                             (2.5) สถานการณ์การเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 9 ไตรมาส 3/2559 พบว่าไม่มีหน่วย
บริการใดที่มีค่าคะแนนระดับวิกฤตสูงที่สุด คือ ระดับ 7 โดยส่วนใหญ่มีค่าคะแนน ระดับ 0 ร้อยละ 43.18 
รองลงมาคือระดับ 1 ร้อยละ 27.27 
                             (2.6) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ทั้งประเทศมี
จ านวนผู้ป่วย 31,363 ราย เสียชีวิต 25 ราย เขตสุขภาพที่ 9 พบจ านวนผู้ป่วย 2,710 ราย เสียชีวิต 3 ราย 
(นครราชสีมา 1 ราย , บุรีรัมย์ 2 ราย) และมีจ านวนการป่วยต่ ากว่าค่าพยากรณ์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขต 9 ฝากให้วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างจึงท าให้การป่วยต่ ากว่าค่าพยากรณ์ 
 1.1.2 เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 1) รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการส่งงบแล้ว งบดุล 
และงบสัมพันธ์กัน  (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                        2) สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ส.ค. 59) 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว ได้รับจัดสรรงบด าเนินงาน 415,754.37 บาท 
ค่าตอบแทนฯ จ านวน 324,409.20 บาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 89,990.98 บาท รวมเบิก 
414,400.18 บาท คงเหลือ 1,354.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 (เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 
                1.1.3 เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
         1) โครงการตู้ยาพระราชทาน 
                             จังหวัดชัยภูมิ ก าหนดจัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพ่ือถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจ า
วัดและเวชภัณฑ์ เพ่ือพระภิกษุ สามเณร จังหวัดชัยภูมิ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม -
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 
              โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือถวายเป็นพระราชการกุศลฯ 2) เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน        
ได้บริจาคปัจจัยเพื่อสร้างตู้ยาพระราชทานถวายวัดต่างๆ 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ 3) เพ่ือให้วัดมีตู้ยาพร้อมยา
สามัญประจ าวัดและเวชภัณฑ์ ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์ 
              ก าหนดการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 
(เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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 1.1.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       1) สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ประจ าเดือน สิงหาคม 2559  
            - โรคไข้เลือดออก 
     ระหว่างวันที่ 1-27 สิงหาคม 2559 พบผู้ป่วยจ านวน 99 ราย อ าเภอเทพสถิต    
25 ราย ภูเขียว 15 ราย บ้านเขว้า 10 ราย เมืองชัยภูมิ 7 ราย หนองบัวแดง 5 ราย บ้านแท่น 5 ราย คอนสาร 
5 ราย เนินสง่า 4 ราย แก้งคร้อ 4 ราย คอนสวรรค์ 3 ราย เกษตรสมบูรณ์ 5 ราย  ซับใหญ่ 4 ราย           
บ าเหน็จณรงค์ 3 ราย หนองบัวระเหว 2 ราย จัตุรัส 1 ราย และภักดีชุมพล 1 ราย  
              อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เทพสถิต  บ้านแท่น และเนินสง่า 
     กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 5-9 ปี ตามล าดับ 
     ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 สิงหาคม 2559 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยจ านวน       
420 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 36.69 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต และมีพ้ืนที่เกิดโรคไข้เลือดออกจ านวน 
276 หมู่บ้าน 96 ต าบล 16 อ าเภอ  
     ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 สิงหาคม 2559  พบผู้ป่วย 
33,352 ราย อัตราป่วย 50.98 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 27 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.08 จังหวัด-
ชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9  และอันดับที่ 47 ของประเทศ 
     ผลการส ารวจค่าดัชนีลูกน้ าฯ  โดยเจ้าหน้าที่  ศตม.ที่  9.1 ชัยภูมิ  (ระหว่าง             
20 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2559) 

อ าเภอ 
หมู่บ้าน โรงเรียน (แห่ง) วัด (แห่ง) ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) 

ส ารวจ HI<10 ร้อยละ ส ารวจ CI=0 ร้อยละ ส ารวจ CI=0 ร้อยละ ส ารวจ CI=0 ร้อยละ 
ภูเขียว 21 2 9.52 6 6 100 11 11 100 1 1 100 

  จ านวนป่วย/ตาย อัตราตายและอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 

อ าเภอ 
สิงหาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 สิงหาคม 2559 

ประชากร 
ป่วย อัตราป่วย ป่วย ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย 

ภูเขียว 15 11.93 34 0 27.04 0 0 125.726 

                               ผลการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 

อ าเภอ การเกิด G2 ไข้เลือดออก 
ต าบลทั้งหมด ต าบลที่เกิด G2 ร้อยละ หมู่บ้านเกิดโรคท้ังหมด หมู่บ้านที่เกิด G2 ร้อยละ 

ภูเขียว 11 0 0.00 26 0 0.00 
(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      1.1.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
                       1) การพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือน 
                            โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือน 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานในหน้าที่แพทย์แผนไทย) จ านวน 1 อัตรา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนตามอัตราการขยายการให้บริการ (เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                             มติที่ประชุม กวป.สสจ.ชัยภูมิ .........................................................................................  
ที่ประชุม   ................................................................................................................................................................. 

1.2  เรื่องแจ้งให้ทราบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อ าเภอภูเขียว 
.................................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม   .................................................................................................................................. ............................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 
(เอกสารหมายเลข 7) 
ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ............................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา   

       3.1.1 กลุ่มงานการจัดการ เสนอเรื่องการพิจารณาการขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการต่างจังหวัด
และสิทธิการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ   

               1) แนวทางปฏิบัติเดิม ก าหนดให้การขอใช้รถยนต์ของทางราชการไปราชการ ทุกคนสามารถ
ขอได้ ถ้าไม่ประสงค์จะใช้รถยนต์ของทางราชการ หรือ ทางราชการไม่สามารถจัดหารถให้ได้ ให้เบิกค่าชดเชยค่า
น้ ามัน กิโลเมตรละ 4 บาท  จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 
                    - ก าหนดระยะทางให้แคบลง ต่างจังหวัด  เป็นจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  ขอนแก่น  
นครราชสีมา (ระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร) 
           - ก าหนดค่าชดเชยค่าน้ ามันให้ลดลง เป็น กิโลเมตรละ 3 บาท หรือ 2.50 บาท       
ตามระยะทาง  
                        ที่ประชุม  ................................................................................................................................. 
                2) ก าหนดสิทธิการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ หรือ การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ 
ขอหารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 
                             - หัวหน้ากลุ่มงาน มีสิทธิการขอใช้รถยนต์ทางราชการได้ทุกคน 
                             - ระดับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ ไปราชการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มีสิทธิการขอใช้รถยนต์
ทางราชการได ้
                        ที่ประชุม  ................................................................................................................................. 
 3.2 เรื่องอนุมัติ 
                3.2.1 งานจักษุวิทยา กลุ่มการพยาบาล 
                          สืบ เนื่ อ งจากงานจั กษุ วิ ทยา  ได้ รั บการจั ดสรรจั กษุแพทย์ จบ ใหม่  1  ท่ าน  คื อ           
นายแพทย์เดทวิทย์ ใจประเสริฐ ซึ่งจะมาปฏิบัติราชการที่แผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ   
ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ดังนั้น แผนกจักษุวิทยาจึงขออนุมัติบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
และสอดคล้องกับปริมาณงาน ดังรายการต่อไปนี้ 
                         1) พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน  1 อัตรา 
        2) กล้อง Slit lamp  จ านวน  1 เครื่อง  ใช้ตรวจตาส าหรับจักษุแพทย์ 
        3) เครื่องวัดความดันลูกตาแบบ Non-contact  จ านวน 1 เครื่อง 
                ที่ประชุม   ...................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
.................................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม   ............................................................... ......................................................................... ......................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน/คณะกรรมการต่างๆ 
 5.1 กลุ่มงานการจัดการ 
       5.1.1 รายงานบุคลากร (แยกตามต าแหน่ง) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 8 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       5.1.2 รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
      1) งบแสดงผลการด าเนินงาน 
      2) อัตราส่วนทางการเงิน 
      3) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
      4) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2559 
       (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       5.1.3 แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุของโครงการต่าง ๆ 
               ในปีงบประมาณ 2560 โครงการใดๆ ที่มีการจัดหาพัสดุมาด าเนินโครงการ  จะให้พัสดุกลาง
จัดหาให้ แต่เจ้าของโครงการต้องแจ้งการใช้พัสดุล่วงหน้าก่อนใช้ 1 -2 สัปดาห์ (ปัญหาเรื่องภาษีส่งสรรพากร
กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน) สตง.ทักท้วงใน รพ.ที่ตรวจ และการจ่ายค่าพัสดุ  การเงินจะ
จ่ายกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง ตามกระบวนการจ่ายเงิน 

      5.1.4 แจ้งแนวทางการเขียนเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  และการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ 
                        1) การเดินทางไปอบรม/ประชุมวิชาการ  และการเขียนรายงานผล  หลังจากกลับมาจาก
อบรมแล้ว 
       2) การเขียนรายงานผลแนบกับรายงานการเดินทางไปราชการ  ประกอบการเบิกเงิน 
                        3) ข้อจ ากัดในการเขียนรายงานผล  ต้องทุกรายการหรือไม่ 
                          4) การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ให้เบิกตามจ่ายจริงและประหยัด เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ 
                          5) การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการให้เขียนตามความเป็นจริงที่ เหมาะสมและ 
เป็นไปได้ 
       5.1.5 การจัดอบรมหลักสูตร “ทัศนคติท่ีดี เพ่ือการท างานอย่างมีความสุข : Good  Attitude to 
Work Happily”  ก าหนดการจัดอบรม  2 รุ่น ๆ ละ ๑ วัน รุ่นที่ 1-2  ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 
รุ่นที่ 3-5  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์  อ าเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นละ 100 คน  การเดินทาง 
 ไปเช้า – เย็นกลับ ทุกรุ่น โดยรถปรับอากาศ 

ที่ประชุม   ................................................................................................................................................... 
       5.1.๖ การจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ   
                 ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาล  ในวันที่ 28 กันยายน 
2559  เวลา 18.30 น. ณ ลานจอดรถบ้านพักโรงพยาบาล  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่งานการเจ้าหน้าที่  และขอหารือรูปแบบการจัดงาน และการก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดงาน
ร่วมกัน 

ที่ประชุม   ................................................................................................................................................... 
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5.2 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
                 5.2.1 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559  
                 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ออกประกาศให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  และให้ใช้รายการยา
ในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 
        5.2.2 รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ณ 1 กั นยายน 
2559 (ปรับปรุงตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (เอกสารหมายเลข 11) 
        5.2.3 หนังสือรับรองของคณะกรรมการแพทย์กรณีผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 12) 

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

     5.3 กลุ่มงานรังสีวิทยา 
      5.3.1 แจ้งแนวทางการดูภาพและผล CT Scan ผ่านระบบ PACS ของโรงพยาบาล                  

โดยช่องทางการใช้งานผ่านโปรแกรม HOSxP 
ที่ประชุม   ................................................................................................................................................... 

5.4 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 
      แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย 

ให้การใช้งานโปรแกรมการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่องเป็นโปรแกรมเดียวกันทั่วประเทศ  ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนจาก
การใช้โปรแกรม COCR9 เป็น โปรแกรม ThaiCOC โดยโรงพยาบาลชุมชนก าหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 เป็นต้นไป 

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

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.5.1 งานประกันสุขภาพ  แจ้งแนวทางการเบิกค่ายาผู้ป่วยในแยกจาก DRG 
               1) ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลได้รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ให้ 

สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาแยกจาก DRG ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                              - กรณีผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับยาบางประเภทอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มยาวัณโรค ให้ส่ง
เบิกค่ายาเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 2 สัปดาห์ 
             -  กรณีผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องรับยาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ให้สถานพยาบาล 
ส่งเบิกค่ายาได ้
                            เงื่อนไขในการเบิก ได้แก่ (1) โรงพยาบาลส่งเบิกในกรณีที่มีการลงทะเบียนจ่ายตรงแล้ว    
(2) ผู้ป่วยส ารองเงินจ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจ่ายตรง และสามารถน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับต้นสังกัดได้ 
       2) แจ้งอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
                              ตามที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการทันตกรรม ส าหรั บ
ผู้ประกันตน กรณี ขูด อุด ถอน ผ่าฟันคุด ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้ประกันตนไม่ต้องส ารองเงินจ่าย 
ยกเว้นกรณีมีส่วนเกิน ตามความคุ้มครองดังตาราง 
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ล าดับที่ รายการ อัตราค่าบริการ (เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน) 
1 ขูดหินปูนทั้งปาก (1 ครั้ง/ 6 เดือน) 400 บาท 
2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 

     - 1 ด้าน 
     - 2 ด้าน 

 
300 บาท 
450 บาท 

3 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 
     - 1 ด้าน (ฟันหน้า) 
                (ฟันหลัง) 
     - 2 ด้าน (ฟันหน้า) 
                (ฟันหลัง) 

 
350 บาท 
400 บาท 
400 บาท 
500 บาท 

4 ถอนฟัน (ฟันแท้) 
ถอนฟันที่ยาก 

250 บาท 
450 บาท 

5 ผ่าฟันคุด 900 บาท 

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

5.6 กลุ่มการพยาบาล 
                5.6.1 โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในเรือนจ าภูเขียว   

               คลินิกวัณโรค ร่วมกับงานบริการปฐมภูมิ และเรือนจ าภูเขียว  ได้จัดรณรงค์ค้นหาผู้ป่วย    
วัณโรคในเรือนจ าภูเขียว  มีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

                1) ตรวจเอกซเรย์ปอด (โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559      
ณ เรือนจ าภูเขียว ซึ่งมีนักโทษได้รับการตรวจ 966 คน ได้รับการสนับสนุนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่/แพทย์อ่านผล
เอกซเรย์จากส านักวัณโรค 
                 2) ตรวจเสมหะทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 7-30 กันยายน 2559 เก็บเสมหะจาก
นักโทษ 966 คน ส่งตรวจที่ห้อง LAB รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (ระหว่างด าเนินการ) 

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

5.7 ทีมเวชระเบียน (IM) 
      5.7.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

                1) (ร่าง) คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลภูเขียว ประกอบ ประธาน  เลขานุการ/ผช.
เลขานุการ  กรรมการ เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือตัวแทนจากกลุ่มงาน/งาน บทบาทหน้าที่  

                   - ก าหนดนโยบาย มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และนโยบายด้านความปลอดภัย 

                  - ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้าน Hardware, Software,User,Network        
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม และ โปรแกรมส าเร็จรูปการใช้งานของหน่วยงาน 

                  - วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมใช้งาน (Software) /พัฒนาเวบไซต์ในโรงพยาบาล  
                  - ออกแบบระบบสารสนเทศ เช่น ระบบบันทึก ตรวจสอบ 43 แฟ้ม  รายงาน/KPI        

การวิเคราะห์ และคืนข้อมูล  
                   -  พัฒนาเวบไซต์ การคืนข้อมูล การจัดการความรู้ และบริการข้อมูลข่าวสาร   
ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ...................... 
 



๘ 
 

                         2) ระบบ  43 แฟ้ม  
                   ๒.1) ความส าคัญและองค์ประกอบ ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม (เอกสารน าเสนอ) 
                   ๒.2) คณะกรรมการสารสนเทศ จะจัดการประชุมชี้แจงระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ในประเด็น 

ความส าคัญ องค์ประกอบ  การบันทึก การตรวจสอบ และก าหนดผู้รับผิดชอบ  ในวันที่ 23 กันยายน 2559 
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว จึงขอเชิญคณะกรรมการสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมตามวันเวลาดังกล่าว (จะเวียนหนังสือให้ทราบตามกลุ่มงานอีกครั้ง) 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ...................... 
              ๓) การส ารวจความต้องการด้านสารสนเทศ 
                  ด้วยคณะกรรมการสารสนเทศ จะออกติดตาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส ารวจความ

ต้องการด้านระบบสารสนเทศ การสนับสนุนด้าน IT ปัญหาอุปสรรคด้านสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ตามหน่วยงาน  
(หน้างาน) ในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 จึงขอความร่วมมือหน่วยงานเตรียมความพร้อม/ข้อมูล/
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านขั้นตอนการท างาน/การจัดบริการของหน่วยงาน ที่มีระบบสารสนเทศ/IT สนับสนุน  
ความต้องการระบบสารสนเทศสนับสนุนการท างาน (ข้อมูล  รายงาน) ปัญหาจากการใช้ HOSxP/Network/
โปรแกรมส าเร็จรูป/อื่น ๆ และความต้องการ/ปัญหา ระบบรายงาน/การรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และ
ตัวชี้วัด ของหน่วยงาน  (จะเวียนหนังสือ/แผนการติดตาม ให้ทราบตามกลุ่มงานอีกครั้ง) 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ......................           
      5.7.๒ การพัฒนาระบบงานทีม IM 

                         1) การพัฒนา CMI   
          เกณฑ์เป้าหมาย   รพท. (S) มีค่า CMI ≥ 1.2 , รพท.ขนาดเล็ก (M1) มีค่า CMI ≥ 1.0 
รพช.แม่ข่าย (M2) มีค่า CMI ≥ 0.8 และ CMI ของ รพ.ภูเขียว จากปี ๒๕56-๒๕59 คอื 0.8510,0.8604, 
0.9339 และ 0.9487 ตามล าดับ  

           ที่ประชุม   ....................................................................................................................... .................... 
                         2) แนวทางการใช้ระบบ SCAN IPD  
           ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ..................... 
                         3) การ Audit เวชระเบียน   

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

5.8 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      5.8.1 ผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 (Laboratory 

Accreditation; LA) โดย ผู้ตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 (เอกสารฉบับเต็ม
จากสภาเทคนิคการแพทย์/เอกสารหมายเลข 13 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) มีส่วนของโอกาสพัฒนา         
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ น าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อหาแนวทางร่วมกันและขออนุมัติดังนี้ 

    ข้อก าหนดที่                                    โอกาสพัฒนา                การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1.องค์กรและ 
การบริหาร 

1.2 ควรทบทวนรายละเอียดเนื้อหาของระเบียบ
วิธีการปกป้องข้อมูลความลับของผู้ป่วยให้
ครบถ้วนครอบคลุมทั้งในเอกสารและระบบ
สารสนเทศโดยระบุวิธีการบันทึกการเข้าถึงข้อมูล
ความลับของผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบดูแลผลการตรวจ
ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การรายงานผลการตรวจ 
HIV (MT 1.1.2.10) 

ปรึกษากับผู้ดูแลงานเอดส์แล้วว่า
จะน าเข้าทีป่ระชุมกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลประจ าเดือน กันยายน 
2559 

คุณกชกร 



๙ 
 

    ข้อก าหนดที่                                    โอกาสพัฒนา                การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
 1.5 ควรจัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้รับบริการ

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงกับผู้รับบริการ
ในกรณีที่เป็นบันทึกกับฝ่ายบริหารโรงพยาบาล 
ควรมีบันทึกการประชุมนั้นเก็บไว้ใน
ห้องปฏิบัติการด้วย (MT 1.3) 

ติดตามบันทึกการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานต่างๆ  เช่น บันทึก
ข้อความ/บันทึกประชุม 

คุณกชกร/ 
คุณนรินธร 

3. เครื่องมือห้อง 
    ปฏิบัติการ 

ควรจัดหาเครื่อง Micro-centrifuge ส าหรับ 
การปั่นเหวี่ยง CSF และสารน้ าต่างๆ ส าหรับ 
เพาะเลี้ยงเชื้อ (MT 3.1.1.1) 

เสนอขออนุมัติเครื่อง Micro-
centrifuge ส าหรับการปั่นเหวี่ยง 
CSF และสารน้ าต่างๆ ส าหรับ
เพาะเลี้ยงเชื้อ 

คุณกชกร 

5. การควบคุม 
   กระบวนการ 
5.1 สถานที่ 
และสภาวะ
แวดล้อม 
 

5.1.3 ควรทบทวนจัดหาพ้ืนที่เป็นสัดส่วนในการ 
สัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิต ออกจากบริเวณท่ีท า
การเจาะเลือด และควรทบทวนสถานที่จัดเก็บ
ปัสสาวะ ให้มีทางลาด เพ่ือให้ผู้ป่วยรถเข็นนั่ง 
เข้าไปในห้องน้ าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 
(MT 5.1.3) 

รอกลุ่มงานทันตกรรมย้ายออก   
จะมีพ้ืนที่ชั้นล่างเพื่อบริการงาน
บริจาคโลหิตได้ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน 
(ออกแบบผังห้องรับบริจาคดลหิต) 

คุณกชกร 

5.1.4 ควรจัดท าบันทึกรายงานผลการตรวจ
ติดตามระบบความปลอดภัยต่อผู้บริหารเพ่ือการ
พัฒนาระบบความปลอดภัย ลดความเสี่ยง 
ป้องกันการเกิดซ้ า (MT 5.1.10)   

รายงานผลการตรวจติดตามระบบ
ความปลอดภัยต่อผู้บริหาร 

คุณกชกร 

5. การควบคุม 
   กระบวนการ(ต่อ) 
5.2 การประกัน
คุณภาพ
กระบวนการ
วิเคราะห์ 
 
 

5.2.1.1 งานเคมีคลินิก  
-ทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพภายใน
เครื่องตรวจวัดน้ าตาลปลายนิ้ว (Blood 
Glucose Meter-BGM) ยกเลิกการควบคุม
คุณภาพภายในโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ (พยาบาล)ท่ีท าการ
ทดสอบตัวอย่างผู้ป่วยเป็นผู้ทดสอบ เพื่อ
ประเมินผลการควบคุมคุณภาพและ 
Performance 

 
-ทบทวนกระบวนการควบคุม
คุณภาพภายในเครื่องตรวจวัด
น้ าตาลปลายนิ้ว (Blood Glucose 
Meter-BGM) โดยให้เจ้าหน้าที่
พยาบาลท าเอง  
(น าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร) 

 
คุณกชกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

    ข้อก าหนดที่                                    โอกาสพัฒนา                การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
5. การควบคุม 
   กระบวนการ 
(ต่อ) 
5.3 ขั้นตอน
ก่อนการ
วิเคราะห์ 
 

5.4.1.2 งานจุลชีววิทยา ควรก าหนดการปั่น
ตัวอย่าง CSF และ Body Fluid ที่มี Volume 
มากกว่า 1mL ก่อนการเพาะเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น 

เสนอขออนุมัติเครื่อง Micro-
centrifuge ส าหรับการปั่นเหวี่ยง 
CSF และสารน้ าต่างๆ ส าหรับ
เพาะเลี้ยงเชื้อ 

คุณกชกร 

5.4.2 ควรทบทวน "คู่มือวิธีปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเชื้อ" ระบุการปั่นตัวอย่าง CSF และ 
Body Fluid ที่มี Volume มากกว่า 1mL ก่อน
การเพาะเลี้ยงเชื้อ (MT 5.4.1.2) 

ทบทวน "คู่มือวิธีปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเชื้อ" ระบุการปั่น
ตัวอย่าง CSF และ Body Fluid ที่
มี Volume มากกว่า 1mL ก่อน
การเพาะเลี้ยงเชื้อ หลังจากได้รับ
อนุมัติเครื่องปั่น Micro-
centrifuge 

คุณอังคาร 

 5.8.2 แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป 
         1) วันที่ 14 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
         2) วันที่ 21 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
          หมายเหตุ : เดือนตุลาคม 2559 ไม่มีแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงเรียนปิดภาค
การศึกษา 

5.8.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ได้มีการส ารวจความคิดเห็น ในการสะท้อนข้อมูลปัญหาการท างาน 
ของงานเทคนิคการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมประสานงานต่างๆ ซึ่งได้น าผลการสะท้อนมาท าการ
พัฒนางาน และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงขอหารือและเสนอให้หน่วยงานอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล  
ได้ท าการส ารวจความคิดเห็น ในการสะท้อนข้อมูลปัญหา การท างานของหน่วยงานตนเอง จากหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 

ที่ประชุม   .......................................................................................................................................... 
5.8.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขอพิจารณายกเลิกการตรวจ Urine Albumin เนื่องจากมีปริมาณ

ตัวอย่างการส่งตรวจมีจ านวนน้อย  เกิดความไมคุ่้มทุน 
ที่ประชุม   .......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม   ................................................................................................................................................................. 
 
เลิกประชุม เวลา ................น. 
 


