
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 

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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   

1. ขอแสดงความยินกับงาน NCD คลินิก ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแบบอย่างที่ดี           
(Best Practice) การด าเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และได้น าเสนอผลงานคุณภาพ (Show & Share)  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 งบประมาณ ฉ 11 ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมมาบางส่วน 
1.2 การด าเนินการงบประมาณค่าเสื่อม (ถึงไหนแล้ว/เงินเหลือ จะท าอะไร) 
1.3 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 
1.4 การจัดสรรงบประมาณอาจลดลง อาจมีการของบจากจังหวัด (ผวจ.) มากขึ้น  
1.5 งบประมาณ PP > รพ.สต. ซึ่งบประมาณ PP ควรลงไปในพ้ืนที่มากขึ้น ต้องมีแผนงานโครงการ

รองรับ >M+E 
1.6 แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนจัดหาและจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุนปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.7 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
 
1.8 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 สิงหาคม 2561 

(สสอ.ภูเขียว)(เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 

1.รับจดัสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย  4.จ่ายคา่สาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 6,620.01    4.1 ค่าน้ าประปา 9,406.49 
   2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง 18,040.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 42,198.28 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 4,000.00   3.3 วัสดุ สนง. 133,179.70    4.3 ค่าโทรศัพท์ 2,545.31 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 60,712.00   3.4 จ้างเหมา 11,419.00    4.4 ค่าเน็ต 7,479.30 
   รวม ข้อ 2 82,782.00   3.5 OT 34,700.00 รวม ข้อ 4 61,629.38 
    รวมข้อ 3 185,918.71 รวมเบิกท้ังหมด(2-4) 330,330.09 
 คงเหลือ 24,392.70 

ร้อยละทีเ่บิก 93.12 
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1.9 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ รพ.ภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ  
ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561  
(เอกสารหมายเลข 4 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนการจดัซื้อ 
ปี2561 ท้ังปี 

มูลค่าการจัดซื้ออาหารทุกชนิด 

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าวสาร

ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์
ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อผักและ

ผลไม ้

การจัดซื้ออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าว 

GAP/อินทรีย ์

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่าการ
จัดซื้อผัก

ผลไม้ อินทรีย ์

6,315,940 290,950 908,251 995,264 290,950 908,251 221,490 
หมายเหตุ  1.การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2.มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 

1.10 โครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องด้วยแพทยสภา จะครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นี้จึงได้
แถลงข่าวการจัดงานโครงการหมอชวนวิ่ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยรณรงค์ ให้บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขและประชาชนร่วมออกก าลังกายโดยการวิ่ง ซึ่งจังหวัดชัยภูมิสายวิ่ง NE2 ปล่อยตัวจากจังหวัดบึงกาฬ-
หนองคาย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-ขอนแก่น-ชัยภูมิ-นครราชสีมา โดยมีก าหนดการวิ่งเข้าจังหวัดชัยภูมิ แล้วส่งคฑา 
ต่อให้จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยเชิญผู้ประสานออกก าลังกายประชุมเตรียม
ความพร้อมต่อไป 

1.11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ตามข้อสรุปที่ประชุมผู้ประสานงาน 
พอ.สว.เมื่อวันที่ 1-3สิงหาคม 2561 นพ.ยงยุทธ โพธารามิก เลขาธิการฯมุลนิธิ พอ.สว. ได้แจ้งมูลนิธิร่วมกับมูลนิธิ
ถันยรักธ์ ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในการออกปฏิบัติการงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตามแผน 
ฯโดยใคร่ขอความร่วมมือจากจังหวัด พอ.สว. ในการจัดกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

ทั้งนี้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จะได้ประสานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้บริการ
ตามแผนออกปฏิบัติงานฯ ในปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานให้มูลนิธิ พอ.สว.ทราบ ในล าดับ
ต่อไป 

1.12 สรุปการเบิกจ่ายเงิน อสม.เชิงรุก ผ่านระบบสวัสดิการของกรมบัญชีกลางประจ าเดือนกรกฏาคม  
2561 (เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.13 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring)  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ท่ีเว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 

179 รพช.M2>100 0.87 0.71 0.17 -14,750,752.34 1,281,870.07 3 1 1 6 -95,981,899.41 

 1.13 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 25 สิงหาคม 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 517 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 
42 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 18 สิงหาคม 2561 พบผู้ป่วย47,149 ราย อัตราป่วย 
72.06 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 58 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3          
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 54 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่8/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
(เอกสารหมายเลข 8 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
................................................................................................................................... .................................................... 

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    
      5.1.2 งานแผนงานขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการ

ด าเนินงาน  ตามตัวชี้วัด และผลงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ของ PCT และหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 
(1 ตุลาคม-15 กันยายน 2561)  ตามแบบรายงานที่ส่งให้ท่านในรูปแบบไฟล์ ทางไลน์ หรือ E-mail และดาวน์โหลด
ที่ Web Blog ของงานแผนงาน ที่ http://www.phukieo.net/plan/ แล้วส่งไฟล์เอกสารที่งานแผนงาน ที่ E-mail : 
genneral_james@hotmail.com  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 มีแบบรายงานที่ต้องรวบรวมส่ง ดังนี้ 

     1) แบบบันทึกรายงานและตัวชี้วัด : ดาวน์โหลดที่ http://www.phukieo.net/plan/?page_id=84  
(งานแผนงานตัวชี้วัดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานแบบบันทึก (แยกตามหน่วยงาน)) 

     2) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ  : ดาวน์โหลดที ่ 
http://www.phukieo.net/plan/?page_id=32  (งานแผนงานแผนปฏิบัติการ/โครงการ แบบติดตาม) 

     3) รายละเอียดการติดตามประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา  :  ดาวน์โหลดที่ 
http://www.phukieo.net/plan/?page_id=44(งานแผนงานเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆแบบติดตามปัญหา) 
       5.1.2 การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HAIT(น าเสนอPowerPoint) 
       5.1.3 งานประกันสุขภาพ ขอทบทวนเรื่องอัตราค่าจ่าย ค่าบริการทางการแพทย์ ของกรมบัญชีกลาง
และกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.2 กลุ่มงานการจัดการ 
      5.2.1 เรื่องจากที่ประชุมที่ว่าการอ าเภอภูเขียว  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2561 

                          1) ขอเชิญร่วมโครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
และโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดท าบุญ เดือน กันยายน 2561 ในวันที่  7 กันยายน  2561 ณ วัดบึงบาล                  
บ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 8 ต.หนองคอนไทย อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
                          2) แจ้งแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะประจ าเดือน  กันยายน  2561   

mailto:genneral_james@hotmail.com
http://www.phukieo.net/plan/?page_id=84
http://www.phukieo.net/plan/?page_id=32
http://www.phukieo.net/plan/?page_id=44
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ในวันศุกร์ที่  21  กันยายน 2561  ณ หอประชุมอ าเภอภูเขียว ตั้งแต่เวลา  08.00  น. เป็นต้นไป    เป้าหมายใน
ครัง้นี้  ประมาณ  300  คน  ขอความร่วมมือส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาค อย่างน้อยหน่วยงานละ 2-5  คน  
                            3) ขอความร่วมมือช่วยเหลือกระจายผลผลิตผลไม้ภาคใต้  (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)          
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรภาคใต้  ผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่  ส านักงานพาณิชจังหวัดชัยภูมิ 
                            4) ขอความร่วมมือด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561 
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้ด าเนินการดังนี้ 
                             4.1) รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณสถานที่ราชการ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
                             4.2) สนับสนุนติดตามการด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นท่ีระบาดพ้ืนที่เสี่ยง 
โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC)  โดยเร็วที่สุด   
                          5) การด าเนินการโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชด าริ จิตอาสา 

แบ่งเป็น 3 ประเภท 
                              5.1) จิตอาสาพัฒนา (เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมน) 
                              5.2) จิตอาสาภัยพิบัติ (เพ่ือเฝ้าตรวจ เตรียมการรองรับภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ในพื้นที่) 
                              5.3) จิตอาสาเฉพาะกิจ (เพ่ือปฏิบัติงานในราชพิธีต่าง ๆ ) 
                          6) แจ้งแผนจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใน  เดือน กันยายน  2561 
                              6.1) วันที่ 6 ก.ย.2561 บริเวณทางเข้า และวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ต าบลบ้านแก้ง 
                              6.2) วันที่  12  กย. 2561   สามแยกหลัก 10 ถึง  บ้านหัวคูสระ    ต าบลโคกสะอาด 
                              6.3) วันที่  19 ก.ย. 2561   ถนนสายโคกสะอาด – มูลกระบือ   ต าบลหนองคอนไทย 
                              6.4) วันที่  26 ก.ย. 2561   โดยรอบ และ ภายในโรงเรียนบ้านเรือ  ต. กุดยม   
                          7) ขอเชิญร่วมบริจาคท าบุญ เพ่ือสมทบทุนจัดตั้งกองทุนขับเคลื่อน โครงการมหัสจรรย์ 
1000 วันแรกของชีวิต อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ โดยก าหนดรับบริจาคในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 
12.00  น.  ณ หอประชุมอ าเภอภูเขียว  หรือ แจ้งความประสงค์ได้ที่ สสอ. ภูเขียว   

       5.2.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                  1) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2561 ข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 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   
ก.ค.61 0.87 0.71 0.17 6 -14,750,752.34 1,281,870.07 

3) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

ค่ากลาง
(mean+1sd) 

ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล ค่ากลาง(mean+1sd) ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล 

ก.ค.61 817.45 585.18 ผ่าน 21,827.57 20317.72 ผ่าน 
 



๕ 
 

4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
 
5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 5.2.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
         รายงานบุคลากรประจ าเดือน สิงหาคม 2561 และผู้เกษียณอายุราชการในปี 2561 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
 5.3.1 ด้วยงานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะท าการตรวจสอบ

เวชภัณฑ์คงคลัง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ประจ าปี 2561 จึงมีความประสงค์ของดท าการ
เบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ ระหว่างวันที่ 17-28 กันยายน 2561 และจะเปิดให้มีการจ่ายยาในวันที่ 3  ตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป  
  5.3.2 รายงานตัวชีว้ัด RDU ปี 2561 

ชื่อตัวชีวัด ตัวหาร ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ เกณฑ ์
1.ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 502840 459362 91.35 >=85 
2.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 9267 2066 22.29 <=20 
3.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 2565 369 14.39 <=20 
4.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหต ุ 6056 3762 62.12 <=40 
5.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญงิคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 633 64 10.11 <=10 
6.ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin 
inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรกัษาโรคความดันเลือดส ู 12839 42 0.33 0 
7.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่ใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุ
มากกว่า 65 ปี หรือ ในผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี และมี eGFR < 60 
มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 3 0 0 <=5 
8.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่น
เพื่อควบคุมระดับน้ าาตาล และมี eGFR >= 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 3911 2864 73.23 >=80 
9.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน 31968 83 0.26 <=5 

10.ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดบั 3 ขึ้นไปท่ีได้รับ NSAIDs 1689 43 2.55 <=10 
11.ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดทีไ่ด้รบัยา inhaled corticosteroid 957 759 79.31 >=80 
12.ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ 
chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepat 34239 1031 3.01 <=5 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 35,969,090.12 7.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์+อื่นๆ 5,334,548.86 
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 22,108875.87 8.ค่าครุภณัฑ ์ 466,160.00 
3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,628,864.42 9.ค่ารักษาพยาบาลตามจา่ย(OP-UC) 1,375,782.80 
4.ค่าวัสดุทั่วไป 4,956,275.06 10.คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 18,168,730.99 
5.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 3,051,908.90 11.เงินรับฝากระยะสั้น 6,238,556.46 
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray) 4,651,338.20 12.รายได้รอการรับรู้ 418,221.49 

รวมท้ังสิ้น 115,368,353.17 



๖ 
 

13.จ านวนสตรตีั้งครรภ์ที่ไดร้ับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา Warfarin*,Statins หรือ Ergots 
เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว *ยกเว้นกรณใีส่ mechanical heart valve 998 0 0 0 
14.ร้อยละการไดร้ับยาต้านฮสิตามีนชนิด non-sedating ในเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัย
เป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ 4606 411 8.92 <=20 

ที่ประชุม   ............................................................................................................... .......................... 
5.4 กลุ่มการพยาบาล  

5.4.1สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงระบบ OPD 
   หลังจากมีการประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงแนวทางการ

ด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก และลดระยะเวลารอคอยรับยา ได้ผลการด าเนินการดังนี้ 
1) เภสัชกรรายงาน prescribing error ต่อองค์กรแพทย์ทุกวันศุกร์เพ่ือรับทราบและ

ด าเนินการแก้ไข ป้องกันปัญหา พบว่า มี prescribing error ลดลง 
Prescribing error ก่อน (ครั้ง/4,120ใบสั่งยา) หลัง (ครั้ง/5,147ใบสั่งยา) 

การสั่งยาจ านวนเกินวันนัด 107 (2.6%) 45 (0.87%) 
การสั่งยาจ านวนไม่ถึงนัด 56 (1.36%) 66 (1.28%) 
ไม่คีย์สั่งยาในคอมพิวเตอร์ 61 (1.48%) 35 (0.68%) 
ไม่คีย์ syring insulin/ หัวเข็ม penfill 43 (1.04%) 27 (0.52%) 
อ่ืนๆ*** 37 (0.89%) 53 (1.03%) 
รวม 304 (7.37%) 226 (4.38%) 

***   มีการสั่งจ านวน ยาพ่น, Insulin, Warfarin, MTX ยังไม่ถูกต้อง 
***จ านวน syringe insulin ( 1 อัน ใช้ได้ 24 ชม, ฉีดซ้ า 2-4 ครั้ง), หัวเข็ม penfill ใช้ 3 วัน 

2) ระยะเวลารอคอยรับยาในช่วงเร่งด่วน (เวลา 10.00 – 14.00 น)ก่อนประชุม  
(เดือน กรกฎาคม 2561) ระยะเวลารอคอย เฉลี่ย 69.52 นาทีหลังประชุม (วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2561) 
ระยะเวลารอคอย เฉลี่ย 62.39 นาที (ยังไม่ได้ใช้ระบบการสั่งปริ้นท์สติ๊กเกอร์จากห้องตรวจแพทย์) 

3) โดยก าหนดวันเริ่มใช้ระบบใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย) 
งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและงานวัณโรค 
    1. ผลการด าเนินงานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามตัวชี้วัดโรงพยาบาล ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 
    2 .ผลการด าเนินงานงานวัณโรค PA 1/ 61 ณ วันที่ 7 กันยายน 2561   

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ในวันที่ 10 เดือน
ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

6.2 ก าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ในวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2561             
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
เลิกประชุม เวลา ................น. 


