
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

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

เริ่มประชุม เวลา 13.30น. 
มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต     ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ 
6. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา(แทน) 
7. นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
8. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
9. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
10. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
11. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
12. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
13. นางอรรจมาภรณ์ ตระกูลเรืองศรี  หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
14. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
15. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
16. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
17. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
18. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
19. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
20. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
21. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
22. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
23. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
24. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
25. นางปิยะฉัตร    นันทกุล   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
26. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
27. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
28. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
29. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
30. นางพรหมพร    สมจันทร์  เภสัชกรช านาญการ 
31. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32. นางจันทิมา    แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
33. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
34. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
6. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
7. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
8. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
9. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
10. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
11. นางเพ็ญณฏัฐา ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
12. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
13. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
14. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
15. นางพัทธมน   ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
16. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
17. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
18. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
19. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
20. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
21. นายบุญฤทธิ์   อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
22. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
23. นายสืบสกุล  ทับทิมอ่อน  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
24. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
23.นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรช านาญการ 

ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 พิธีมอบโล่รางวัล “พ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก พุทธศักราช 2561” 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ให้รอแนวทางที่ชัดเจนและ
หนังสือแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และในช่วงที่รอให้จ้างรายคาบไปก่อน (ทุกต าแหน่ง ทุกประเภท ต้องมี
เลขต าแหน่ง จึงจะจ้างได้) 

1.2 การด าเนินการ HAIT : รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้มีคุณภาพ ด้าน IT ให้ช่วยกันพัฒนา
งาน IT ให้ได้คุณภาพ 

1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ใช้โรงเรียนได้รับ รางวัลระดับเพชร ระดับทอง 
เป็นศูนย์เรียนรู้ ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา  

1.4 การบริหารงบประมาณ ในปี 2562 ขอให้หน่วยงานเตรียมให้พร้อม พร้อมท าสัญญา เมื่อได้รับ
งบประมาณ 
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1.5 พระราชบัญญัติ กระจายอ านาจ ที่ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น่าจะใช้เวลาอีกนาน ประเด็นส าคัญ คือ งบประมาณ โครงสร้างบุคลากร นโยบายการจ ากัดการเติบโตด้าน
บุคลากร (ZERO GROWTH) 

1.6 แนวทางการเบิก ฉ.11 จะมีการก าหนดแนวทางในกลุ่มที่ใช้ค าว่าสนับสนุน หรือสายสนับสนุนบริการ 
โดยการจัดท าเอกสารประกอบการขอเบิกเพ่ิมเติม คือ ให้มีการจัดท าเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Describtion 
ของบุคลากร 

1.7 กสธ รับประกัน 8,000บาท/rw 
1.8 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดและนโยบายที่ส าคัญ ขอให้ผู้รับผิดชอบให้ความส าคัญ/ติดตามผลงานในด้าน  

RDU  TB  CKD  พชอ. อาหารปลอดภัย และมหัศจรรย์ 1,000วัน 
1.9 ก าหนดการติดตามนิเทศงานระดับอ าเภอ รอบที่ 2/2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

เวลา13.00-16.30 น.(เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.10 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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3 4,390,000 1 550,000 32 8,226,663.87 36 13,166,663.87 33 9,546,849.64 3 3,619,814.23 

 
1.11 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าเดือน เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
1.12 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 

2561 (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.13 สรุปผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.) จังหวัดชัยภูมิ  

ปีงบประมาณ 2561(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 
รพ.สต. 
ทั้งหมด 

ผลงาน 
ปี 2560 

เป้าหมายปี 2561 
ร้อยละ 40 (สะสม ) 

ผลการประเมิน ปี 2561 
(โดย กก.ระดับอ าเภอ) 

ปี 60 ปี 61 รวม ระดับ<5ดาว ระดับ5ดาว 
แห่ง แห่ง ร้อยละ แห่ง แห่ง แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ภูเขียว 15 1 6.67 1 5 6 40.00 9 60.00 5 33.33 
1.14 การด าเนินงาน Service Plan สาขา Intermidate Care จังหวัดชัยภูม ิ

(เอกสารหมายเลข 6 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล)   
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1.15 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ รพ.ภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ  
ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 7 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนการจัดซื้อ
ปี2561 ทั้งป ี

มูลค่าการ
จัดซื้ออาหาร

ทุกชนิด 

มูลค่าการ
จัดซื้อ

ข้าวสาร
ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์
ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อผัก
และผลไม ้

การจัดซื้ออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มูลค่าการ
จัดซื้อข้าว 

GAP/
อินทรีย์ 

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่าการ
จัดซื้อผัก

ผลไม้ 
อินทรีย ์

6,315,940 380,450 195,950 664,200 722,835 195,950 398,801 111,338 
หมายเหตุ  1.การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่าน) 2.ตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (ไม่มี) 
           1.16 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) เดือน พฤษภาคม 2561 
(เอกสารหมายเลข 8 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 

10978 
ภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติฯ 

รพช. 179 
รพช.

M2>100 
1.25 1.05 0.23 20,103,511.06 25,728,316.78 2 0 0 2 -61,571,182.30 

1.17 สรุปการประชุม อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.18 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 29 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 6 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 19 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วย11,704 ราย อัตราป่วย 
17.89 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.14 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 ของ
เขตบริการสุขภาพที่ 9  และอันดับที่ 65 ของประเทศ พบในอ าเภอภูเขียว สะสม จ านวน 11 ราย  
(เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.19 ข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ น.ส.พิมลรัตน์ แพงโสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
ย้ายมาจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอย้ายมาท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลาด   
(เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.20 สรุปการจัดสรรนักเรียนทุน หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 โรงพยาบาลภูเขียว 
เฉลิมพระเกียรติได้รับการจัดสรร  พยาบาลวิชาชีพ 3 คน แพทย์แผนไทย 1 คน เจา้พนักงานเภสัชฯ 1 คน 
(เอกสารหมายเลข 12 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่5/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
(เอกสารหมายเลข 13) 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 
 3.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
เรื่องขออนุมัติแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา และการขออนุญาตไปราชการแบบใหม ่

(เอกสารหมายเลข 14 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   เห็นชอบ 
      
3.2 เรื่องอนุมัติ   -ไม่มี- 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 งานการเงินและบัญชี 

                 ติดตามความคืบหน้าในการจัดท าข้อมูล เปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน (OT) และรายจ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือ
น ามาใช้วิเคราะห์หาทางลดต้นทุน (เอกสารหมายเลข 15 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       ข้อเสนอ  1.ให้กลุ่มงานพิจารณาค่า OT ที่เบิกให้เหมาะสมกับภาระงานและควรเป็นไปด้วยความ
ประหยัด 
   2. เสนอให้พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนในข้อ 13 (โครงการต้อกระจก) ควรเบิกรวมกับ 
OT ปกติ ไม่ควรแยกเบิกเป็นราย Case ทีเ่หมาจ่ายตามโครงการ 

ที่ประชุม   รับทราบ ข้อมูลค่าใช้จ่าย OT ในภาพรวมลดลงในปี 2561 และมอบหมายให้กรรมการ CFO 
จัดประชุมวิเคราะห์รายรับรายจ่ายด้านอื่น ๆ เพ่ือหาทางลดต้นทุน และน าเสนอในท่ีประชุมกรรมบริหารครั้งต่อไป 

4.2 กลุ่มงานการพยาบาล  
      ติดตามแนวทางการใช้แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถพยาบาลเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย 
ที่ประชุม   รับทราบ และให้ด าเนินการการใช้แบบฟอร์มตามท่ีแจ้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 

5.1 กลุ่มงานการจัดการ 
      5.1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการจัดการ 
      5.1.2 งานการเงิน 

     1) รายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2561 
       2) ทะเบียนคุมหนี้สิน ณ วันที่ 31 เมษายน 2561 

     3) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ป2ี561 ข้อมูล 30 พฤษภาคม 2561 
งบค่าเสื่อม    70%  (หน่วยบริการ) จ านวน   8,226,663.87  บาท 
งบค่าเสื่อม    20%  (จังหวัด)  จ านวน      550,000.00  บาท 
งบค่าเสื่อม    10%  (เขต)  จ านวน   4,390,000.00  บาท 

13,166,663.87 
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4) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์ แสดงความมั่นคงทางการเงิน 

Current Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Quick Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Cash Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Risk Scoring 
(ยิ่งต่ ายิ่งดี) 

NWC<0 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

NI<0 
(ก าไรสุทธิ) 

ค่าตาม
เกณฑ์ 

1.5 1 0.8 0   

เม.ย.61 1.25 1.05 0.23 2 20,103,511.03 25,728,316.78 
5) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

ค่ากลาง
(mean+1sd) 

ค่าของ
โรงพยาบาล 

การแปล
ผล 

ค่ากลาง
(mean+1sd) 

ค่าของ
โรงพยาบาล 

การแปล
ผล 

เม.ย.61 882.22 554.22 ผ่าน 24,901.84 18,824.73 ผ่าน 
(เอกสารหมายเลข 16 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.1.4 งานการเจ้าหน้าที่  

1) รายงานจ านวนบุคลากร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561  
ประเภทบุคลากร 6 ประเภท เม.ย. 2561 พ.ค. 2561 เปรียบเทียบ 
1.ข้าราชการ 227 234  
2.ลูกจ้างประจ า 16 16  
3.พนักงานราชการ 3 3  
4.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 157 156  
5.ลูกจ้างชั่วคราว 85 83  
6.พนักงานจ้างเหมาบริการ 75 80  

รวม 563 572 +9 
มีบุคลากรลาออก จ านวน .....5...... ราย 

1. น.ส.พรรนิภา  บ ารุงสุข ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เหตุผล ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
2. น.ส.สุทธิดา  แดงส ี ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ เหตุผล หาประสบการณ์ใหม่ 
3. น.ส.สิริมา  ถนอมขวัญ ต าแหน่ง พนักงานบริการ เหตุผล ได้ที่ท างานใหม่ 
4. น.ส.พรประภา  บุญขันธ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เหตุผล ได้ที่ท างานใหม่และหา 

ประสบการณ์ 
5 น.ส.ทัศวรรณ ก่อศิลป์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ เหตุผล ได้ที่ท างานใหม่ 

 
และในเดือนในผ่านมามีบุคลากรเพ่ิมมาใหม่ จ านวน .....14....... ราย 

1 น.ส.สุนารี  ยศสกุล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
2 น.ส.เพ็ญนิภา  ยาชัย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3 น.ส.อริศรา  ไข่ชัยภูมิ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
4 น.ส.ลดามาศ  ยศรุ่งเรือง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
5 น.ส.รินดา  ทุยเวียง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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6 น.ส.ดวงฤทัย  ปานจ ารูญ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
7 น.ส.สุรีรัตน์  จันทนะมนตรี ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
8 นางวิไลลักษณ์  ขวัญถาวร ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
9 น.ส.สุดารักษ์  แสนสุข ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

10 น.ส.วาลิน ี ขวัญดี ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
11 นายสุพจน์  เจริญวงศ์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
12 นายคุภัทร  เร่งมานะวงษ์ ต าแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
13 น.ส.รสนันท์  หวังไพฑูรย์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
14 น.ส.เบญจมาศ  สุวรรณเวียง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

2) แจ้งเรื่องการย้ายเข้า-ย้ายออกบ้านพักโรงพยาบาล ขอความกรุณาเขียนค าร้องแจ้งงานการเจ้าหน้าที่              
ให้ทราบด้วย เพราะที่ผ่านมาพบปัญหาว่า บุคลากรมีการย้ายสับเปลี่ยนภายใน หรือ เข้าไปอยู่โดยที่ไม่ไดแ้จ้งงานการ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสืบเนื่องไปจนถึงการค านวณค่าน้ า ค่าไฟ กรณีที่เป็นแฟลต (ค่าบ ารุงแฟลต) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    
      5.2.1 งานประกันสุขภาพ 

                         1) สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ 
ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
                             1.2) ประกาศใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2558 
                             1.2) เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หมายถึง เงินที่จ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน
ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 
                             1.3) ยื่นค าร้องได้ภายใน 2 ปี นับจากทราบความเสียหาย ยื่นค าร้องที่ ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด 
                             1.4) อัตราการช่วยเหลือ กรณี 

     เสียชวีิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่รักษาตลอดชีวิต จ่ายเงิน 
ตั้งแต่ 240,000 บาท – 400,000 บาท 
                                    สูญเสียอวัยวะ หรือพิการ 100,000 บาท – 240,000 บาท 
                                    บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท 
                         2) แจ้งการด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ  

สถานที่ ห้องงานประกันสุขภาพ  
บทบาทหน้าที่ ประสานเรื่องสิทธิการรักษา ให้ค าแนะน าเรื่องสิทธิ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 

                         3) ขอปรึกษาหารือเรื่องการรับบริการของข้าราชการสิทธิกรมบัญชีกลาง เรื่องการรับบริการ
คนไข้ที่มาเจาะเลือดที่รพ. ข้าราชการบางคนไม่สะดวกท่ีจะมารพ. มีความประสงค์ จะมอบหมายให้ จนท.รพ.สต. 
ถือบัตรประชาชนมาท าธุรกรรมแทน 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้น าเข้าหารือในกรรมการ คปสอ. 
5.2.2 งานแผนงาน 

               ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะได้ออกติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานเครือข่าย 
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สุขภาพระดับอ าเภอ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕61 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว ในวันที่ 19 มิถุนายน 
๒๕61 เวลา 13.00 น. จึงขอเชิญท่านและผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมรับการติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน           
ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ 

               1) ก าหนดการ/ผู้รวมรับการนิเทศ (เอกสารหมายเลข 18 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                         2) ตัวชีว้ัดที่ติดตาม/ตรวจราชการ-PA (เอกสารหมายเลข 19 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                         3) การเดินทาง (ไป สสอ.) มีรถรับส่งที่หน้างานยานพาหนะ รถออกเวลา 13.00 น. 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3 กลุ่มงานการพยาบาล 
                 5.3.1 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  

     งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ขอแจ้งเรื่องการจัดอบรมจัดอบรมฟ้ืนฟปูระจ าปีงบประมาณ  
2561 ซึ่งก าหนดการอบรมระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ 

               วันที่ 2, 4 และ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ 
               วันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม  2561 เวลา13.00-16.30 น.กลุ่มเป้าหมาย พนักงานบริการ,            

คนงาน, ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย, เวรเปล, พนักงานเอกชน,  
               โดยส่งรายชื่อไดท้ี่งานจ่ายกลางภายใน 30 มิถุนายน 2561 
ที่ประชุม   รับทราบ 

                 5.3.2 งานผู้ป่วยนอก 
       เรื่องการจัดพนักงานช่วยเหลือคนไข้ออกช่วย OPD ครึ่งวัน ผ่านไปเป็นระยะเวลา 1 เดือนและ
ได้ผลประเมินจากผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

     1) แพทย์ คาดหวังว่าต้องเป็นผู้เข้าใจระบบงาน วางแผนการท างานในแต่ละขั้นตอนเป็น 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น แจ้งล าดับการเข้ารับบริการให้แก่ผู้มารับบริการได้เมื่อมีความจ าเป็นต้องรอ
หากแพทย์มีกรณีฉุกเฉิน 

               2) ผู้ป่วยพึงพอใจในการให้บริการมีการบริการที่ดี และให้ค าแนะน าที่ชัดเจน 
               3) ผูช้่วยเหลือคนไข้ มีความเครียดในการท างาน เนื่องจากการติดต่อสื่อสารกับแพทย์ 

บางทีมีเสียงดัง 
ที่ประชุม  รบัทราบ และให้หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจ/สอนงานให้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน 
     
5.4 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาก าลังคน (HRD&HRM) 

                 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาก าลังคน (HRD and HRM) โรงพยาบาล ได้ประชุมเมื่อ วันที่ 
30 พฤษภาคม 2561 ขอแจ้งรายงานการประชุม ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 20 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

       1) ค าสั่ง/โครงสร้างการบริหารและพัฒนาก าลังคน (HRD and HRM) …(Powerpoint)……. 
       2) การทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาล………(Powerpoint)……………. 
       3) การจัดท าแผนพัฒนาและความต้องการบุคลากร (HRD) ของโรงพยาบาล………(Powerpoint)…. 
       4) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาล 
       4) การน าผลประเมินความพึงพอใจ/HAPPYNOMITOR ไปใช้………………………………….……………… 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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5.5 กลุ่มงานเภสัชกรรม 

สรุปผลประเมิน รพ.สต. ติดดาว 2561 
      5.5.1 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพชร 

สิ่งท่ีพบ ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 
 
- ไม่มีใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่าย 

 
- เพ่ิมใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายและมี
การลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) 

- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) 

- บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) 

- ไม่มีฉลากชื่อยาภาษาไทย - เพ่ิมฉลากชื่อยาภาษาไทย 
- ไม่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตาม
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตามการใช้
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 
สอดคล้องกับ OTOP 

- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
กับ OTOP 

           5.5.2 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน 
สิ่งท่ีพบ ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 

- ไม่มีใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่าย - เพ่ิมใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายและมี
การลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) 

- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) 

- บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) 

- ฉลากยาที่ส่งมอบมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  - ระบุสถานที่บริการ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่ายยา ข้อควร
ระวัง ชื่อยาภาษาไทย 

- ไม่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตาม
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตามการใช้
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 
สอดคล้องกับ OTOP 

- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
กับ OTOP 

                 5.5.3 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโอโล 
สิ่งท่ีพบ ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 

- ไม่มีแผนออกปฏิบัติงานของเภสัชกร - จัดท าแผนการออกปฏิบัติงานของเภสัชกร 
- ลงนามใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายไม่
ครบถ้วน 

- ลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) 
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- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา  - บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา  
- ฉลากยาที่ส่งมอบมีขอ้มูลไม่ครบถ้วน  - ระบุสถานที่บริการ วันที่จ่ายยา ข้อควรระวัง ชื่อยา

ภาษาไทย 
สิ่งท่ีพบ ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 

- ฐานข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคไม่เป็นปัจจุบัน - ปรับฐานข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน 
- ขาดแผนในการเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภค - ท าแผนในการเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภค 
- ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 
สอดคล้องกับ OTOP 

- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
กับ OTOP 

                 5.5.4 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดยม 
สิ่งท่ีพบ ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 

- ประตูคลังยาล็อค 1 ชั้น - ท าประตูคลังยาให้ล็อค 2 ชั้น 
- ไม่มีใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่าย - เพ่ิมใบเบิกยา จากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายและ

มีการลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) 
- พบยา MTV Syr หมดอายุ - เช็ควันหมดอายุของยาในคลังทุก 3 เดือน ยาที่

หมดอายุเร็วกว่า 3 เดือนให้ส่งคืน รพ. 
- ไม่มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) 

- บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) 

- ฉลากยาที่ส่งมอบมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  - ระบุสถานที่บริการ วันที่จ่ายยา ข้อควรระวัง ชื่อยา
ภาษาไทย 

- ไม่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตาม
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมติดตามการ
ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- ไม่มีแผนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค - ท าแผนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 
- ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 
สอดคล้องกับ OTOP 

- แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้อง
กับ OTOP 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
วันที่ 13   มิถุนายน  2561  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

  วันที่ 11   กรกฎาคม 2561   โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 
  วันที่ 25   กรกฎาคม 2561   วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
5.7 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
 5.7.1 ขอทบทวนแนวทางกลุ่มโรคและอาการท่ีควรส่งปรึกษากายภาพบ าบัด กรณี ผู้ป่วยใน 
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 5.7.2 ขอเสนอแนวทางการประเมินเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนD/C 
5.7.3 แนวทางการขอเอกสารรับรองความพิการ ปรับปรุงใหม่ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.8 งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  5.8.1 ปริมานขยะทั่วไป ในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล เปรียบเทียบ 4 เดือน 
ล าดับ  กลุ่มงาน/หน่วยงาน เดือน 

  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1 Lab/ตึกหลวงตามหาบัว 426 411 602 418 
2 ตึกเวชกรรมฟ้ืนฟู  -   -  61 87 
3 ตึก OPD 4 ชั้น 497 557 822 580 
4 อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผ่าตัดและวิสัญญี 947 975 1,000 840 

5.8.1 ปริมานขยะทั่วไป ในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล เปรียบเทียบ 4 เดือน (ต่อ) 
ล าดับ  กลุ่มงาน/หน่วยงาน เดือน 

  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
5 ศัลยกรรมหญิงและเด็ก 734 441 395 980 
6 ศัลยกรรมชาย 890 785 1,050 1,030 
7 การจัดการ 71 50 70 80 
8 ICU 147 130 150 150 
9 กุมารเวชกรรม 402 370 371 480 

10 สูตินรีเวชกรรม 804 785 400 350 
11 ตึกพิเศษ ชั้น 4 286 350 600 425 
12 ตึกพิเศษ ชั้น 5 508 611 583 560 
13 ศัลยกรรมกระดูก 704 680 294 454 
14 อายุรกรรมชาย 967 1031 594 875 
15 อายุรกรรมหญิง 684 580 830 850 
16 OPD อายุรกรรม/คลอด/ENT 180 302 230 245 
17 แผนไทย/ขาเทียม 264 110 114 180 
รวม 8511 8168 8166 8584  

ตารางปริมาณขยะรวมประจ าเดือนของโรงพยาบาล 
ล าดับ รายการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 ปริมาณขยะทั่วไป 8511 8168 8166 8584 
2 จ านวนผู้ป่วยนอน/เดือน 5,049 5,748 5,354 6,245 

 สรุปผล 
1. จากการส ารวจปริมานขยะทั่วไป บางหน่วยงานมีปริมานขยะเพ่ิมข้ึนและลดลง เนื่องจากจ านวน 
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ผู้ป่วยนอนของแต่ละหน่วยบริการ แต่ละเดือนมีจ านวนไม่เท่ากัน ท าให้ปริมาณขยะมีจ านวนเพิ่มขึ้นและลดลงตาม
ปริมาณของผู้มารับบริการ 

2. จากการเดินส ารวจโดยการสุ่มตรวจการทิ้งขยะภายในหน่วยงาน พบว่า มีบางหน่วยงานที่ยังขยะ 
ติดเชื้อปนกับขยะทั่วไป ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยหรือญาติเป็นคนทิ้ง ดังนั้น จึงเสนอให้บุคลากรหน่วยงาน หรือ ENV 
หน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 
 5.8.2 การด าเนินงานมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
เรื่องแจ้งให้ทราบ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ทีมพ่ีเลี้ยงจาก รพ.ชย./สสจ.ชย./สคร.9 ได้เข้าเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือการ
ประเมินเลื่อนระดับการด าเดินงานมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทางโรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติประเมินรอบที่ 1 เมื่อ ปี 2560 ได้ระดับ ดี และในปี 2561 จะเข้ารับการประเมินระดับดีเยี่ยม 
จากส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 

(เอกสารหมายเลข 17 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน กรกฎาคม ในวันที่ 11 เดือน

กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
6.2 ก าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ในวันที่ 9 เดือนสิงหาคม 2561             

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.3 นัดหมายประชุมทีม NCD และหัวหน้างานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเตรียมรับประเมินผลและ

ตรวจเยี่ยม NCD Plus ในวันที่ 18 มิถุนยาน 2561 เวลา 14.00น. 
6.4 จัดตั้งเวทีสุข เพื่อจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย การแสดงของจิตอาสา ร้องเพลงแสดงความสามารถ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 17.30น. 
  

 
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 


