
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30น. 
มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
6. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ 
7. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา(แทน) 
8. นางเพ็ญณฏัฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
9. นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
10. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
11. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
12. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
13. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
14. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
15. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
16. นางอรรจมาภรณ์ ตระกูลเรืองศรี  หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
17. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
18. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
19. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
20. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
21. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
22. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
23. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
24. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
25. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
26. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
27. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
28. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
29. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
30. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
31. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
32. นางปิยะฉัตร    นันทกุล   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
33. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
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34. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
35. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
36. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
37. นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรช านาญการ 
38. นางพรหมพร    สมจันทร์  เภสัชกรช านาญการ 
39. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
40. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
41. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. ทพ.อตินาต    ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
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.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
8. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
9. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
10. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
11. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
12. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
13. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
14. นายบุญฤทธิ์   อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
15. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
16. นายสืบสกุล  ทับทิมอ่อน  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
17. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
18. นางจันทิมา   แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 1. ขอแสดงความยินดีกับงานยาเสพติด ที่ดีรับใบประกาศเกียรติคุณ “การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ
สถานพยาบาลยาเสพติด” จากสถาบันรับรองคุณภาสถานพยาบาลและสถาบันบ าบัด รักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี   
 2. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง  ได้รับรางวัล ดีเด่นสาขาเคมีคลินิก เรื่อง  “A new 
technology for HbA1C and glucose determination in one tube concept spin NaF or NaF-EDTA 
blood”  โครงการงานประจ าสู่งานวิจัย โดยบริษัท เอ็มพีเมดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ในงานวิชาการประจ าป ี          
ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี 42 ภายใต้แนวคิด “MT Innovation” จัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ฯ   
 3. ขอแสดงความยินดีกับ นางเจนสุดา  พรมมาบุญ ได้เป็นตัวแทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในการ
น าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  ในการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขต 9   
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ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความส าคัญกับการปลูกป่า “ฝายมีชีวิต” ส าน างานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   

จะท าการปลูกป่าทาสีภูเขา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นี้ 
1.2 การด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในภาพรวมมีการด าเนินงานตามมาตรฐานได้ดี ขอให้

ด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น 
1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ใช้ให้ทันเวลา เดือน กรกฎาคม ควรแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหารคม เอาไว้

ส าหรับเก็บตกเรื่องงบลงทุน น่าจะมาเดือน กรกฎาคม และเดือน กันยายน ควรจะได้ผู้รับจ้าง และท าสัญญาจ้าง
ภายในเดือน ตุลาคม  

1.4 งบประมาณ ฉ.11 โอนมาแล้ว ขอให้รีบหน่วยบริการเร่งด าเนินการเบิกจ่าย 
1.5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตามสถิติ ในเดือนมิถุนายนของทุกปี จะพบผู้ป่วยสูงที่สุด เดือน กรกฎาคม 

จะลดลงหรืออาจคงท่ี จึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  
1.6 5 สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย พบผู้ป่วยที่ อ าเภอหนองบัวระเหว 2 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่า 

ผู้ป่วยรายที่ 1 ไม่เคยออกนอกพ้ืนที่ รายที่ 2 เคยเดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีไข้มาลาเรีย จึงขอให้มีการเฝ้าระวังโรค ถ้าพบ
อาการสงสัยหรือพบโรคมาลาเรีย ให้แจ้งตามระบบทางระบาดวิทยาและส านักงานควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง  

1.7 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 300,000 บาท  

1.8 งานยาเสพติด จากแนวทางการด าเนินงานก าหนด ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานสาธารณสุข คือ 1) การรักษาพยาบาล 2) การคัดกรอง และ 3) การฟ้ืนฟสูภาพ   

1.9 HA ยาเสพติด โรงพยาบาล ในจังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 6 แห่ง 
1.10 การด าเนินงาน RDU จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป้าหมายอ าเภอที่ต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ขั้น 2 จ านวน 4 แห่ง 

ซึ่งด าเนินการผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง ซึ่งอ าเภอภูเขียวเราเป็นเป้าหมายที่จะผ่านขั้น 2 แต่ยังติดเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ            
ในโรคไข้หวัดและในแผลสด   

1.11 โครงการปั่นจักรยาน เพ่ือรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ผ่าน จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 5 กรกฎาคม เข้าทางช่อง
สามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ ผ่าน อ าเภอเมือง ต่อไปทีอ่ าเภอจัตุรัส 

1.12 สรุปการด าเนินงานส ารวจลูกน้ ายุงลาย รอบท่ี 3 ประจ าปี 2561 
(เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.13 น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงาน RDU จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ              
ผ่านเกณฑ์ RDU 1 Output ข้อ 1-5 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.14 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 3 : 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 

1.15 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 วันที่11-13 กรกฎาคม 2561 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นิเทศ/เยี่ยมที่โรงพยาบาลชัยภูมิ (เช้า), คปสอ.คอนสาร/รพ.สต.ดงกลาง (บ่าย) 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นิเทศ/เยี่ยมที่ รพ.เกษตรสมบูรณ์ (เช้า), รพ.สต.โนนเขวา อ.เกษตรสมบูรณ์ (บ่าย) 
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศ ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 4 : 
ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.16 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
1.17 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 

2561 (สส.ภูเขียว)(เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 

1.รับจดัสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สิบ  4.จ่ายคา่สาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 3,400.00    4.1 ค่าน้ าประปา 8,074.34 
   2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง 12,360.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 29,644.06 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 1,000.00   3.3 วัสดุ สนง. 47,089.00    4.3 ค่าโทรศัพท์ 1,816.48 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 42,754.00   3.4 จ้างเหมา 4,074.00   4.4 ค่าเนต็ 4,487.58 
   รวม ข้อ 2 56,114.00   3.5 OT 23,720.00 รวม ข้อ 4 44,022.46 
    รวมข้อ 3 78,283.00 รวมเบิกท้ังหมด(2-4) 178,419.47 
 คงเหลือ 176,303.32 

ร้อยละทีเ่บิก 50.30 
1.18 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ รพ.ภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ  

ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ท่ีเว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนการจดัซื้อ 
ปี2561 ท้ังปี 

มูลค่าการจัดซื้อ
อาหารทุกชนิด 

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าวสาร

ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์
ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อผักและ

ผลไม ้

การจัดซื้ออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าว 

GAP/อินทรีย ์

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่าการ
จัดซื้อผักผลไม้ 

อินทรีย์ 

6,315,940 380,450 227,825 664,200 722,835 227,825 398,801 111,338 
หมายเหตุ  1.การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2.มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
 1.19 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินงาน ในอ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 8 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล 

พ้ืนที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จ านวน
ต าบล 

รพ.
(แห่ง) 

รพ.สต.
(แห่ง) 

จัดตั้งทีม CFT และ
ด าเนินงานตามกจิกรรม

โครงการ 

ประชุมชี้แจง
นโยบาย 

ติดตามเยี่ยม
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับ

กาชาด จ.ชัยภูม ิ

มิส/มิสเตอร์ พันวัน 
ประจ าอ าเภอ 

รพ.(ราย) สสอ.(ราย) 
11 1 15 √ √ √ 1 1 

1.20 สรุปการประชุม อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  
18 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.21 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring)  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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179 รพช.M2>100 0.99 0.78 0.16 -596,867.67 14,501541.20 3 1 0 4 -75,025,565.59 

 (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.22 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 1-23 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 222 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 20 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 16 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วย19,704 ราย อัตราป่วย 
30.27 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 24 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 ของ
เขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 65 ของประเทศ พบในอ าเภอภูเขียว สะสม จ านวน 37 ราย  
(เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.23 สรุปการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการ โดย รพ.ภูเขียว ย้ายออก 2 คน คือ  
1) น.ส.กุลธิรา เจียรวุฒิสาร ทันตแพทย์ช านาญการ ย้ายไป โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

(มติให้ส่งย้าย/พิจารณาตามรอบ) 
2) น.ส. กัญญาภัค บุตรบุรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ย้ายไป โรงพยาบาลแม่แตง จ.เชียงใหม่ 

(มติเห็นชอบ)(เอกสารหมายเลข 12 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.24 รายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ  
หลังปรับลดค่าแรง ปีงบประมาณ 2561  

ประมาณการ รายรับ IP หลังปรับลดค่าแรง คือ 54,150,172.32 บาท (ประมาณการ IP ต่อเดือนที่ควร
ได้รับ คือ 4,512,514.36) รวม IP ที่ได้รับทั้งสิ้น 35,859,301.27 คิดเป็นร้อยละ 66.22 (ณ 28 มิถุนายน 
2561)  (เอกสารหมายเลข 13 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.25 ผลการบ าบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2560-30 มิถุนายน 2561 อ าเภอภูเขียว มีผู้สมัครใจเข้าบ าบัด 100 คน  ผลการบ าบัดภาคระบบสมัครใจ ผ่าน 
105 คน(ข้อมูล สสจ.) คิดเป็นร้อยละ 105.00 ระบบบังคับผู้เข้ารับการบ าบัด 281 คน โดยเป้าหมายในการ
ติดตามประเมินผล 120คน ผลติดตามการบ าบัด ผู้รับการบ าบัดเลิกเสพยาเสพติดจ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 
56.66 (เอกสารหมายเลข 14 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.26 แนวทางการด าเนินงานคัดกรอง พัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย “สัปดาห์รวมพลังรณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561” (เอกสารหมายเลข 15 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
    
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่6/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 
(เอกสารหมายเลข 16 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม  ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 
      1) คณะกรรมการบริหารขอพิจาณาเห็นชอบค าสั่งโครงสร้างการบริหารงาน รพ. 
           ตามหนังสือที่ สธ 0201.032/ว 1707  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เรื่อง โครงสร้างและ 

กรอบอัตราก าลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอ
พิจารณาเห็นชอบในการทบทวนโครงสร้างและค าสั่งตามหนังสือดังกล่าว ในกรอบหน่วยงานในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค โรงพยาบาลชุมชน (Powerpoint น าเสนอ) 

 
ที่ประชุม เห็นชอบ   
      2) กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ขอพิจารณาการสั่งจ่ายยาผู้ป่วย  
          ตามท่ีผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาล และแพทย์สั่งจ่ายยาผู้ป่วยหลายเดือน ซึ่งส่งผลให้จ านวนยา

บางรายการไม่เพียงพอต่อจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย (ยาขาด Stock) จึงขอหารือและขอพิจารณาในการสั่งจ่ายยาขอแพทย์  
ไม่เกินสองเดือน     

ประชมุ  เห็นชอบ และให้มีการใช้แนวทางนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง  
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.2.1 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม    
          กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมขออนุมัติจ้างบุคลากร จ านวน 1 ต าแหน่ง เพื่อทดแทนบุคลากร

ที่ลาออก คือ น.ส.โสภิดา  ทักสูงเนิน ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ขอให้กระจายงานเดิมที่ผู้ลาออกรับผิดชอบ ให้บุคลากรภายในกลุ่มงานบริการปฐมภูมิ

และองค์รวม และมอบงานเอดส์ให้กับกลุ่มการพยาบาลรับผิดชอบ/หารือกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม  
เพ่ือแบ่งภารกิจงานเอดส์ และน าเสนอในท่ีประชุมกรรมการบริหารครั้งต่อไป 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

             4.1.1 ขอติดตาม เรื่อง การจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ตู้เย็นเก็บเลือด และตู้เย็นเก็บน้ ายา บันทึกขออนุมัติ
(มีการติดตามครั้งที่ 2 แล้ว เมื่อประชุม กม.บริหาร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 

ที่ประชุม  รับทราบ และงานพัสดุแจ้งว่าบริษัทจะเข้ามาท าการติดตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
       4.1.2 ขอติดตาม เรื่อง การจัดซื้อ Microcentrifuge ซ่ึงบันทึกขอและอนุมัติเมื่อ 15 กันยายน 2559 
ตามค าแนะน าของสภาเทคนิคการแพทย์ (เมื่อครั้งตรวจประเมิน LA รอบท่ี 3) ขอติดตามเป็นครั้งที่ 2 เพ่ือเตรียม
ตรวจรอบที่ 4 

ที่ประชุม รับทราบ และงานพัสดุแจ้งว่าด าเนินจัดซื้อภายใน เดือน สิงหาคม 2561 
      4.1.3 ติดตามความคืบหน้า แจ้งซ่อม WI-FI ของห้องท างาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และ OR 
ที่ประชุม   รับทราบ และงาน IT มีแผนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด ซึ่งจะด าเนินการให้เสร็จภายในเดือน

กรกฎาคม 2561 ในทุกหน่วยงาน  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 

5.1 กลุ่มงานการพยาบาล 
      5.1.1 คลินิกอายุรกรรม 
              1) แนวทาง/ขั้นตอนการส่งตรวจเลือด DM และ HT ส าหรับผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงค่า

รักษาพยาบาล (เอกสารหมายเลข 17 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
         ขั้นที่ 1  ให้ยื่นใบน าส่งการตรวจเลือด/ปัสสาวะ ที่แผนกเวชระเบียน อาคารผู้ป่วยนอก  

ชั้น 1 (อาคารหมายเลข 2)  
         ขั้นที่ 2 รอรับบริการตรวจเลือด/ปัสสาวะ ทีอ่าคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (อาคารหมายเลข 2)  

ที่ห้องหมายเลข 5  
                              ขั้นที่ 3 ยื่นเอกสารที่ห้องช าระเงิน ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (อาคารหมายเลข 2) ห้อง
หมายเลข 6 หรือ 7 พร้อมเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง 
                     ขั้นที่ 4 กลับบ้านและไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือรับฟังผลตรวจ
เลือด/ปัสสาวะ ตามวันที่นัดหมาย 

หมายเหตุ 1) เวลา 13.00 น.ของทุกวันท าการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ แผนกผู้ป่วย
นอกอายุรกรรมน าเอกสารมาบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม HosXP และ Print ใบเวชระเบียน น าส่งเพื่อปิดบัญชี 

   2) ในกรณีผู้ป่วยมารับบริการด้วยตัวเอง ให้ Lab ด าเนินการเปิด visit 
      5.1.2 ผลการด าเนินงานวัณโรค (เอกสารหมายเลข 18: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
     ผลการคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในกลุ่มเป้าหมาย(7+1)  
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 
1.ผู้สัมผัส 124 104 83.9  
2.ผู้ป่วย DM ค่า HbA1C≥7 2022 1776 87.8  
3.ผู้ติดเชื้อ HIV 507 507 100  
4.ผู้สูงอายุ 65 ปี (ไม่มี COPD Lung) 430 430 100  
5.แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียน 63 63 100  
6.ผู้ต้องขังในเรือนจ า 1456 1368 94.0  
7.บุคลากรทางการแพทย์* 539 457 84.8 ผลงานต่ ากว่าทุกอ าเภอ 
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               สรุปวัณโรครายใหม่ที่ต้องติดตามผลการรักษา ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561  พบว่า ผู้ป่วยขึ้น
ทะเบียน 91 ราย รักษาส าเร็จ (Success) 52 ราย (57.14%)  ตาย 5 ราย (5.49%) โอนออก 3 ราย           
เปลี่ยนวินิจฉัย 10 ราย 
         5.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เอกสารแจก) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
   5.2 กลุ่มงานเภสัชกรรม 

     5.2.1 น าเสนอตัวชี้วัด RDU  ระดับโรงพยาบาล 18 ตัวชี้วัด 
              ตัวชีว้ัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ 1) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจฯ                 

2) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสด 3) ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ใช้ RAS Blockadeฯ และ 4) ร้อยละผู้ป่วย DM 
ที่ใช้ Metforminฯ (เอกสารหมายเลข 19 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

     5.2.2 สรุปแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    

5.3.1 งานแผนงาน 
     1) ทบทวนขั้นตอนการส่งโครงการ (เอกสารหมายเลข 20: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

                  หลังจากหน่วยงานเขียนโครงการแล้ว ขอความร่วมมือด าเนินการ ดังนี้ 1. ส่งโครงการที่งานแผนงาน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 2.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ประสานการลงนามในโครงการ 3.งานแผนงาน เสนอ/รับ 
โครงการ (เห็นชอบ/อนุมัติ)  4.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง รับโครงการ/ขอด าเนินโครงการ 5.การยืมเงินค่าอาหาร+อ่ืน ๆ
(วิทยากร/ที่พัก/พาหนะ) ให้แนบเอกสารประกอบ คือ แบบขออนุมัติด าเนินโครงการ  ใบยืมเงิน โครงการ ฉบับ สสจ.
6.ลงนาม(จริง) ส่งเอกสารเพ่ือยืมที่งานการเงิน/รับเงิน  7.หน่วยงานประสานอาหาร  รายการอ่ืน ๆ  
8.หน่วยงานส่งเอกสารทางการเงิน (ล้างหนี้เงินยืม)  เอกสารแยกตามลักษณะโครงการ 
               2) การอบรมโครงการพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ระยะที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว   
       5.3.2 ศูนย์ข้อมูลฯ น าเสนอโปรแกรม I-Finance (โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลด้านการเงิน) 
 

มูลค่ารวม

(บาท) จ านวนรายการ บาท
จ านวน
รายการ

บาท
จ านวน
รายการ

บาท

แผน 15,381,273.39 436 13,480,267.11 43 1,681,595.41 64 219,410.87
จัดซ้ือจริง 15,132,501.50 13,469,430.84 1,268,952.95 394,117.71

แผน 12,817,727.83 436 11,233,555.93 43 1,401,329.51 64 182,842.39
จัดซ้ือจริง 13,435,222.98 12,127,666.69 1,119,260.04 188,296.25

แผน 12,817,727.83 436 11,233,555.93 43 1,401,329.51 64 182,842.39
จัดซ้ือจริง 14,291,455.20 488 12,555,332.68 38 1,589,673.20 31 146,449.32

แผน 10,324,366.89 436 8,986,844.74 43 1,121,063.61 64 216,458.54
จัดซ้ือจริง                      -   

แผน 51,341,095.93 488 44,934,223.70 172 5,605,318.04 256 801,554.19
จัดซ้ือจริง 42,859,179.68 488 38,152,430.21 38 3,977,886.19 31 728,863.28

13 41,016,729.04
จดัซ้ือจริง 42,859,179.68
ผลต่าง -1,842,450.64

ไตรมาสท่ี 1
 (ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาสท่ี 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาสท่ี 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสท่ี 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

รวมท้ังส้ิน

การจัดซ้ือ
ยาในบญัชยีาหลักแหง่ชาติ ยานอกบญัชยีาหลักแหง่ชาติ เวชภณัฑ์ท่ีมิใชย่า
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       5.3.3 แจ้งเรื่องระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคล พ.ศ.2561 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบ (งานการเงิน) เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ เรื่อง I-Finance 
เพ่ือทบทวนแนวทางและแก้ไขปัญหา และน าเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารครั้งต่อไป 

5.4 กลุ่มงานการจัดการ 
      5.4.1 เรื่องจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
      1) ขอเชิญร่วมโครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ

โครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด ท าบุญ ในวันที 20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดเขาทองงาม บ้านหนองขาม หมู่ 4 ต.บ้านเพชร 
อ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

     2) เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  
28  กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

  2.1)  การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย 
ว.ป.ร. ณ สถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

  2.2) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมโต๊ะหมู่ และสมุดลงนามถวายพระพร ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 

  2.3) จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราท าความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น         
พระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อกิจกรรม Big Cleaning โดยจิตอาสา เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ ในวันที่  
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดนครบาล 

  2.4) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันที่  
28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00น. ณ ลานกีฬาต้านยานเสพติด เทศบาลต าบลภูเขียว    

  2.5) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม        
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอภูเขียว (เครื่องแบบปกติขาว) 

  2.6) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.00 น. ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด  
เทศบาลต าบลภูเขียว 

5.4.2 งานการเงิน 
                  1) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี2561ข้อมูล ณ 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 
2) 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) 

เกณฑ ์ 1.5 1 0.8 0   
พ.ค.61 0.99 0.78 0.16 4 -596867.67 182,152,83.20 
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3) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 
ค่ากลาง(mean+1sd) ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล ค่ากลาง(mean+1sd) ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล 

พ.ค.61 817.45 552.93 ผ่าน 21,827.57 19,000.14 ผ่าน 
(เอกสารหมายเลข 21 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   รับทราบ 

5.4.3 งานพัสดุ 
1) การตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2) การส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(เอกสารหมายเลข 22 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                     3) สรุปผลการจัดซื้อ ณ 30 มิถุนายน 2561  

             - งานพัสดุ    - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
   - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ - กลุ่มงานทันตกรรม 

(เอกสารหมายเลข 23 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      5.4.4 งานการเจ้าหน้าที่ 

    1) รายงานจ านวนบุคลากร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561  

ประเภทบุคลากร พ.ค. 2561 มิ.ย. 2561 เปรียบเทียบ 
1.ข้าราชการ 234 235 +1 
2.ลูกจ้างประจ า 16 16  
3.พนักงานราชการ 3 3  
4.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 156 152 -4 
5.ลูกจ้างชั่วคราว 83 87 +4 
6.พนักงานจ้างเหมาบริการ 80 79 -1 
รวม 572 572 +1 
มีบุคลากรลาออก จ านวน .....7...... ราย 

1.นางไสว เพชรล้ า  ต าแหน่ง พนักงานบริการ  เหตุผล ดูแลครอบครัว 
2.น.ส.อรสา จรัสแสง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด เหตุผล ศึกษาต่อ 
3.นายพูนศักดิ์  เชาว์ผักปัง ต าแหน่ง พนักงานเปล  เหตุผล ธุรกิจส่วนตัว 
4.น.ส.แสงเทียน  มิตมาตย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เหตุผล รับราชการ 
5.น.ส.ปภาดา  นิธิเสรธี ารง ต าแหน่ง พนักงานบริการ  เหตุผล ดูแลครอบครัว 
6.นายวรวุฒิ  ค าแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานบริการ  เหตุผล ไม่มีเงินจ่ายค่าประกันท างาน 
7.น.ส.อุสาวณี  รักสนิท  ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เหตุผล ไม่มีเงินจ่ายค่าประกันท างาน 

มีบุคลากรย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและลาศึกษาต่อ จ านวน .....7....... ราย 
1.นายพชร รัตนาภรณ์ชัย  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ เหตุผล ศึกษาต่อ 
2.น.ส.กิษบา อดุลยพัฒน์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ เหตุผล ศึกษาต่อ 
3.นายฐาปรัชญ์ สุวิเชียร  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เหตุผล ย้ายไป รพ.ตากฟ้า 
4.น.ส.ปรภาว์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เหตุผล ย้ายไป รพ.แก้งคร้อ 
5.นางอ็อบศรา  โททะรินทร์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ เหตุผล ย้ายไป รพ.เกษตรสมบูรณ์ 
6.นายพงศ์พันธุ์  ทองสวัสดิ์วงศ์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ เหตุผล ย้ายไป รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 
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7.นางนิสากร  ศรีโคตร  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ เหตุผล ย้ายไป รพ.อุบลรัตน์ 
มีบุคลากรบรรจุ รับเข้า และย้าย มาใหม่ จ านวน .....15....... ราย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 น.ส.หนึ่งฤทัย ทองจ ารูญ นายแพทย์ปฏิบัติการ 9. น.ส.อังคณา  เจรญิศักดิ ์ นวก.สาธารณสุข(พยาบาล) 
2 น.ส.กญัญาณี  คงทน นายแพทย์ปฏิบัติการ 10. น.ส.พรพรรณ  บุตรเขียว นวก.สาธารณสุข(พยาบาล) 
3 นายพชรพล  สุขเอม นายแพทย์ปฏิบัติกา 11. น.ส.ภัทธิชา  ฦาชา นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 
4.นายวันเสด็จ  ตรีะมาตย ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 12 น.ส.แพรวจติ ฤทธิ์ไธสง เภสัชกรปฏิบัติการ 
5. นพ.ธาดา นูโพนทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ 13. นายชินโชติ  ไชยกิ่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
6. น.ส.ชยาภรณ์  อิทธิพรกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 14 น.ส.วิสดุา ชัยชนะ ผู้ช่วยทันตแพทย ์
7. น.ส.สุภัค  ก่ิงรุ้งเพชร ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 15.นายอานนท์ บุตรสองคร ผู้ช่วยทันตแพทย์     
8.น.ส.อรยา  สมบูรณ ์ นวก.สาธารณสุข(พยาบาล)   

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.5 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนภูเขียว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.6 งานบริหารจัดการความเสี่ยง 
      5.6.1 สรุปจ านวนข้อร้องเรียน ปี 2559-2561 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
      5.6.2 ขอหารือเรื่องระบบการยืมอุปกรณ์ Palliative  care 
ที่ประชุม  รับทราบ และมอบงานแผนงานเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทาง  และน าเสนอในที่ประชุม

กรรมการบริหารครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน มิถุนายน 2561 ในวันที่ 8 เดือน

สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 ก าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ในวันที่ 9 เดือนสิงหาคม 2561             

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 17.00น. 
 

  
 
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


