
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

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

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

1. ขอแสดงความยินกับ คลินิกหมอครอบครัว ต าบลผักปัง ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในการประกวดผลการ
ด าเนินงานระบบรายงานความครอบคลุมวัคซีนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 ตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
(สังกัดโรงพยาบาล ระดับ 1)  

2. ขอแสดงความยินดีกับ คปสอ.ภูเขียว ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ในการประกวดผลการ
ด าเนินงานระบบงานความครอบคลุมวัคซีน จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2561 

3. ขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
              3.1 งานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)  
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ ได้แก่ 
                    1) นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ นางธัญญาพร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย  
เภสัชกรช านาญการ  น าเสนอในสาขา RDU เรื่อง การด าเนินการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล   
                    2) นางอังกาบ ขุนพรหม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ น าเสนอในสาขาโรคไม่ติดต่อ เรื่อง DIY spacer  
              3.2 งานประชุมวิชาการการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 14-14 กันยายน 2561  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ นางสาวกชกร          
ทองสุขแก้ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการและคณะ น าเสนอเรื่อง การลดระยะเวลารอคอยในการตรวจวิเคราะห์
การแข็งตัวของเลือดด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง 
               3.3 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2561  ระหว่างวันที่ 19-20 
กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 

1) นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  สาขาท่ีน าเสนอ การวิจัยด้าน 
คลินิกและบริการสุขภาพ เรื่อง การลดระยะเวลารอคอยในการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดด้วยเครื่องปั่น
ความเร็วสูง 
                     2) นางจุรีรตัน์  รัตนปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สาขาที่น าเสนอ การวิจัยด้านคลินิกและ
บริการสุขภาพ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย   
   
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 หลักการท างาน “การท างาน ต้องมีการประเมินผล อาจโดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  หรือผลงาน
ปีที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับคนข้าง ๆ (สิ่งที่คล้าย ๆ กัน) แล้วดูว่าผลอย่างไร เมื่อเปรียบการท างานเหมือนการ      
ปาลูกบอล ดูซิว่าเราปาได้ไกลขนาดไหน ออกแรงเต็มที่หรือยัง ท่าทางวิธีการดีหรือยัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้ ความ
มุ่งมั่นความพยายามเต็มที่หรือยัง อยากให้เกิดจุดประกายความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ดูคนอ่ืนเขาเดินหรือวิ่ง น าเอา
อดีตมาเป็นบทเรียน 

1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ยังเป็นท่านเดิม เน้นหนักในการลงพ้ืนที่ตลอด รับทราบปัญหา และให้
ความส าคัญกับปัญหาสาธารณสุข 
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1.3 การด าเนินงาน TO BE NO 1 ขอให้เน้นความส าคัญ จริงจัง เป้าหมาย คือ เป็นจังหวัด TO BE NO 1,1 
ชุมชน (รพ.สต.) มี 1 ชมรม 1 สถานประกอบการ มี 1 ชมรม TO BE NO 1 ไม่ใช่แค่ร้องเล่นเต้นร า แต่เป็นการสร้าง
ความตระหนัก ความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจในศักยภาพของตน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างองค์ความรู้ 

1.4 กรณีสุนัขกัดที่บ้านเขว้า เป็นแบบอย่างที่ดีของการท างาน คือ การเข้าถึงปัญหาทันที และแก้ปัญหาทันท ี
1.5 การปลูกต้นไม้ ที่ป่าต้นน้ า ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ยังเหลือเพียงบางส่วน (ส่วนน้อย) คาดว่าจะ

ด าเนินการให้สมบูรณ ์
1.6 มหัศจรรย์ 1,000วัน  อ าเภอภูเขียว มีการด าเนินงานเป็นแบบอย่างการท างานที่ดี ซึ่งนายอ าเภอท่าน

เดิม(เกษียณอายุราชการแล้ว) มอบเงินเข้ากองทุน มหัศจรรย์ 1,000วัน อ าเภอภูเขียว เพ่ือใช้เป็นงบประมาณ
ด าเนินการต่ าไป (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จ านวน
ต าบล 

รพ.
(แห่ง) 

รพ.สต.
(แห่ง) 

ขับเคลื่อน
ผ่าน พชอ. 

สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล
และกองทุนอื่นๆ 

ติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายร่วม
หน่วยแพทย ์พอ.สว.และ 
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ(ราย) 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การสนับสนุนนมจืด

(ราย) 
ภูเขียว 11 1 15 / / 5 150 

1.7 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 30 บาท เมื่อมาใช้บริการของสาธารณสุข 
1.8 ตัวชี้วัด QOF ทีผ่ลงานไม่ผ่านเกณฑ์และด าเนินการน้อย  คือ RDU เด็กอ้วน และผู้ป่วยติดเตียง 
1.9 คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ FIT TEST โรงพยาบาลชัยภูมิ จะเป็นผู้จัดซื้อ ค่าส่องกล้องเบิกไปที่ส่วนกลาง 
1.10 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ปี 2561 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยบรกิาร จ านวนเงิน UC 
รายการ
ทั้งหมด 

จ านวนเงินที่
จัดซื้อจริง 

รายการยังไม่
ด าเนินการ 

เงินเหลือจ่ายจาก
งบค่าเสื่อม 

(ร้อยละ)เงินที่
จัดซื้อจริง 

(ร้อยละ)เงิน
เหลือจ่ายจาก
งบค่าเสื่อม 

รพ.ภูเขียว 13,166,663.87 36 9,946,849.64 2 3,219,814.23 75.55% 24.45% 

 
1.11 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
เดือน สิงหาคม 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 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 

2561 (สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 4 : 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 27,420.01    4.1 ค่าน้ าประปา 9,406.49 
   2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง 18,040.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 42,230.98 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 4,000.00   3.3 วัสดุ สนง. 136,739.70    4.3 ค่าโทรศัพท์ 2,545.31 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 60,742.00   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 61,662.08 
    รวมข้อ 3 210,8788.71 รวมเบิกท้ังหมด(2-4) 354,722.79 
 คงเหลือ - 

ร้อยละทีเ่บิก 100 



๓ 
 

1.13 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ รพ.ภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ  
ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนการจดัซื้อ 
ปี2561 ท้ังปี 

มูลค่าการจัดซื้ออาหารทุกชนิด 

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าวสาร

ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อเนื้อสตัว์

ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อผักและ

ผลไม ้

การจัดซื้ออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มูลค่าการ
จัดซื้อข้าว 

GAP/อินทรีย ์

มูลค่าการ
จัดซื้อเนื้อสตัว์  

ปศุสัตว์  

มูลค่าการ
จัดซื้อผัก

ผลไม้ อินทรีย ์
6,315,940 322,475 1,009,300 1,123,499 322,475 1,009,300 267,375 

หมายเหตุ  1.การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2.มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
1.14 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring)  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประจ าเดือน กันยายน 2561 (เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ท่ีเว็บไซต์โรงพยาบาล) 

Se
rv

Be
d 

CapacityGroup Cr Qr Cash NWC Ni+depreciation 

Liq
uid

 In
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x 
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us
 In

de
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l I

nd
ex

 

Ris
k S

co
rin

g 

เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 

179 รพช.M2>100 0.83 0.69 0.17 -19,516,367.77 -2,655,567.21 3 2 2 7 -96,806,196.08 

 1.14 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน กันยายน 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 15 กันยายน 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 584 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 
45 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 15 กันยายน 2561 พบผู้ป่วย 57,129 ราย อัตรา
ป่วย 87.32 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 71 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 4          
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 56 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.15 สรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ของส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 โดยผลการประเมิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ในระดับ คุณภาพ  

ล าดับ สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 
1 ด้านการจัดคุณภาพในโรงพยาบาล 96.00 
2 ด้านอาคารสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 95.12 
3 ด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 87.65 
4 ด้านสิ่งแวดล้อมในโนโรงพยาบาล 96.67 
5 ด้านสื่อสารในโรงพยาบาล 86.57 
6 ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 88.75 
7 ด้านสุขศึกษา 92.60 

หมายเหตุ  1. คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน คือ ร้อยละ 60 (ถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบ 
                         บริการสขุภาพ) 
  2. ผลการประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน  ระดับพัฒนา และ ระดับคุณภาพ 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 
(เอกสารหมายเลข 8 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

................................................................................................................................... .................................................... 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
 3.2.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขออนุมัติจ้างนักเทคนิคการแพทย์ ทดแทนที่ลาออก 1 คน 

(นางสาวปรียา ตอพล ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    
      5.1.1 งานประกันสุขภาพ ชี้แจงแนวทางการใช้สิทธิของผู้ป่วย สิทธิบัตรทองนอกเขตและสิทธิ

ประกันสังคมรพ.อ่ืน กรณี ADMIT (เอกสารหมายเลข 9 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      5.1.2 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ   
               1) แจ้งแผนสรุปผลการตาม KPI/โครงการ/ปัญหา-แนวทางพัฒนา ระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม 

2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ดังนี้ 
                9 ตุลาคม 2561 ผู้น าเสนอ คือ หน่วยงานในกลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ กลุ่มงานเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟแูละกลุ่มงานบริหารทั่วไป (การงิน/กจ./พัสดุ) 
               16 ตลุาคม 2561 ผู้น าเสนอ คือ หน่วยงานในกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์ (PCC./เอดส์/

ENV./งานสุขศึกษา/สุขภาพจิต/ยาเสพติด) และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
               17 ตลุาคม 2561 ผู้น าเสนอ คือ หน่วยงานในกลุ่มงานการพยาบาล และ PCT 
               19 ตลุาคม 2561 ผู้น าเสนอ คือ กลุ่มงานทันตกรรม/กลุ่มงาน LAB/กลุ่งงาน X-Ray/       

กลุ่มงานเภสัชกรรม/ 
ประเด็นน าเสนอ ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญ/Service plan แผนงาน/โครงการ 

ปีงบประมาณ 2561 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และนวัตกรรม หรือ Best Practice  
               2) แจ้งแผนการน าเสนอผลงานและนโยบาย ในวันที่  24 ตุลาคม 2561 ดงันี้  

การน าผลงานในภาพรวม ปีงบประมาณ 2561 นโยบายและงานเน้นหนัก การพัฒนาระบบคุณภาพ และยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน  ปีงบประมาณ 2562 

               3) การร่วมกิจกรรมการจัดงานบุญ 
                            โรงพยาบาลได้มีแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในปี 2561 จ านวน 3 งานบุญ ได้แก่    
                             3.1) งานบุญวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม  วันที่ 15-15 ตุลาคม 2561   
                             3.2) งานบุญกฐินที่วัดป่าห้วยกุ่ม วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561  
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กิจกรรมสนับสนุน รายละเอียด 
1. โรงทาน มอบกลุ่มงานโภชนศาสตร์รับผิดชอบ และเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 

เริ่มบริการ 12.00 น.วันท่ี 15 ตลุาคม 61 ถึง 12.00 น. 16 ตลุาคม 61(รวมถึง 3-4 พ.ย.61) 
2. การจัดเตรียมสถานท่ี 2.1 มอบงานแผนงาน จัดหาเต้นท์ สนับสนุน 15 หลัง (เช่าหลังละ 600 บาท) เริ่มงานตั้งแต่วันท่ี 

13 ตุลาคม 61 (และ 1 พ.ย.61) 
2.2 มอบงานซ่อมบ ารุง เตรียมช่างไฟฟ้าช่วยงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในงานเริ่มงานตั้งแต่วันท่ี 
12-16 ตลุาคม 61 (รวมถึง 1-4 พ.ย.61) 

3. หน่วยปฐมพยาบาล มอบกลุ่มงานการพยาบาลจัด คน เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ และประสานงาน    ผู้เกี่ยวข้อง เริ่ม
บริการ 12.00 น.วันท่ี 15 ตลุาคม 61 ถึง 12.00 น. 16 ตลุาคม 61 (รวมถึง 3-4 พ.ย.61) 

4. การเดินทาง/นัดหมาย 
การไปร่วมงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานแผนงาน ส ารวจรายชื่อผูร้่วมงาน เชิญชวนตัวแทนหน่วยงานละ  
1 คน (อย่างน้อย) ร่วมงาน 
4.2 นัดหมายวัน เวลา ไปถึงวัด คอื วันท่ี 15 ต.ค.61 (3 พ.ย.61) เวลา 12.00 น. และร่วม
รับประทานอาหารเที่ยงท่ีโรงทาน รพ.ภูเขียวฯ และร่วมกราบขอพรจากหลวงพ่อ  
4.3 การเตรียมรถเดินทาง มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป นัดเวลาออกเดินทาง /รถออกจาก รพ.เวลา
10.30 น.  

5. การแต่งกาย ใส่เสื้อสีม่วง รพ. 
6. การร่วมท าบุญ มอบให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและรวบรวมเงินท าบุญ (กรณีมผีู้ประสงค์ร่วมท าบุญ) 

มอบให้งานบริหารทั่วไป 
                   3) งานบุญกฐินที่วัดป่าเมตตาธรรม (วัดเจ้าคณะอ าเภอภูเขียว) วันที่ 17 พฤศจิกายน 

2561 โรงพยาบาลร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน 1 คณะ 
กิจกรรมสนับสนุน รายละเอียด 

1. โรงทาน มอบกลุ่มงานโภชนศาสตร์รับผิดชอบ และเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 
เริ่มบริการ 10.00 น. 17 พฤศจกิายน 61 (เน้นอาหารปรุงส าเร็จ) 

2. การเดินทาง/นักหมายการไป
ร่วมงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานแผนงาน ส ารวจรายชื่อผูร้่วมงาน เชิญชวนตัวแทนหน่วยงานละ 1 
คน (อย่างน้อย) ร่วมงาน 
4.2 นัดหมายวัน เวลา ไปถึงวัด คอื วันท่ี 17 พ.ย.61 ก่อนเวลา 14.00 น. และ และร่วม
ทอดกฐิน เวลา 15.00 น.  
4.3 การเตรียมรถเดินทาง มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป นัดเวลาออกเดินทาง /รถออกจาก รพ.เวลา 
14.00 น.  

3. การแต่งกาย ใส่เสื้อสีม่วง รพ. 
4. การร่วมท าบุญ มอบให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและรวบรวมเงินท าบุญ (กรณีมผีู้ประสงค์ร่วมท าบุญ) 

มอบให้งานบริหารทั่วไป 
  5.1.3 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
      1) สรุปผลงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารน าเสนอ)  
                2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) 
      (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ............................................................................................................... .......................... 
 
5.2 กลุ่มงานการจัดการ 
 5.2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากที่ประชุมส่วนราชการ 
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  1) ขอเชิญร่วมโครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  2) ขอเชิญร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปี 2561 
  3) ขอเชิญร่วมการด าเนินโครงการ“ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”จังหวัดชัยภูมิ(รอบท่ี3) 
  4) แจ้งแผนจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
  5) สรุปผลการด าเนินโครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือสวัสดิการชุมชน ประจ าเดือน 
กันยายน 2561 
       5.2.1 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

                  1) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2561 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 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   
ส.ค.61 0.83 0.69 0.17 7 -19,516,367.77 -2,655,567.21 

3) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

ค่ากลาง
(mean+1sd) 

ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล ค่ากลาง(mean+1sd) ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล 

ส.ค.61 817.45 589.01 ผ่าน 21,827.57 20557.70 ผ่าน 
4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

               6) งานการเงิน  ขอหารือ เรื่อง การจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่
เก็บเงินประสบปัญหาในการไมน่ าบัตรประชาชนมาสแกนด้วยเครื่อง EDC เป็นจ านวนมาก ส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่
และครอบครัวของเราเอง  หากใครไม่น าบัตรมาสแกนตามเงื่อนไข ทางงานการเงินจะขอเรียกเก็บเงินสด  โดยให้
บุคลากร/ครอบครัว น าใบเสร็จไปเบิกที่ต้นสังกัด และขอความร่วมมือจุดบริการที่มีคนไข้จ่ายตรงกรมบัญชีกลางให้ส่ง
คนไข้มาสแกนในวันให้ 

 5.2.2 งานพัสดุ 
          สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 39,447,144.38 7.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์+อื่นๆ 4,686,657.46 
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 25,132,007.62 8.ค่าครุภณัฑ ์ 779,970.00 
3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 13,879,251.62 9.ค่ารักษาพยาบาลตามจา่ย(OP-UC) 1,822,830.80 
4.ค่าวัสดุทั่วไป 4,579,315.79 10.คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 12,455,018.45 
5.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 3,200,452.90 11.เงินรับฝากระยะสั้น 5,377,989.09 
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray) 4,670,938.20 12.รายได้รอการรับรู้ 404,221.49 

รวมท้ังสิ้น 116,435,797.26 
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ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
 
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

                 แนวทางปรับปรุงฉลากยา ระบบบริการผู้ป่วยใน  โดยในปัจจุบันฉลากยาเป็นสติกเกอร์+ห้องยาพิมพ์
สติกเกอร์ทุกใบ  

      ข้อมูลปี 2561 สติกเกอร์ฉลากต่อเนื่อง  255 x 513.63 = 130,975.65 บาท (สติกเกอร์ทั้งหมด 
510,000 ดวง) พิมพ์ใบรายการ continuous ขนาด A 5 = 50,000 บาท กระดาษขนาด A5  = 2280 บาท 
สติกเกอร์ฉลากยาต่อเนื่องเสียทิ้ง (ผู้ป่วย D/C) = 8,067 บาท (สติกเกอร์ทิ้ง 62,050 ดวง คิดเป็น 12.17 %) 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  =  191,322.65 บาท 
แนวทางปรับปรุงฉลากยา ระบบบริการผู้ป่วยใน 

 ฉลากยาทกุชนดิและใบรายการ continuous เปน็กระดาษ
ต่อเนื่อง 

ฉลากยาและใบรายการ continuous เปน็กระดาษต่อเนื่อง+หอผูป้ว่ย
เลือกพิมพ์สตกิเกอร์ยาฉดีตดิน้ าเกลือ 

ข้อด ี - ข้อมูลในฉลากยายังคงครบถ้วน 
- ค่าใช้จ่ายลดเหลือ  30,600 บาท 

- ข้อมูลในฉลากยายังคงครบถ้วน 
- สามารถเลอืกเฉพาะสติกเกอรฉ์ลากยาติดขวดน้ าเกลอืที่ใช้จริงได้ 
- ค่าใช้จ่ายลดเหลือ ประมาณ 66,000 บาท 

ข้อเสีย - ความไม่สะดวกในการติดสก๊อตเทปใสของฉลากยาฉีดติดขวดน้ าเกลอื - หอผู้ป่วยพิมพ์สตกิเกอร์ยาฉีดติดขวดน้ าเกลือที่ต้องการเอง 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
5.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

5.3.1 แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 

5.3.2 การเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
ขอแจ้งเปลี่ยนการตรวจ PSA และ CEA  จากเดิม ส่งตรวจหน่วยงานภายนอกเป็นตรวจในหน่วยงานเอง  

1) PSA ตรวจเอง วิธี Qualitative ราคา 80บาท ส่งต่อวิธี Quantitayive  
ราคา 200 บาท 

  2) CEA ตรวจเอง วิธี Qualitative ราคา 100 บาท ส่งต่อวิธ ีQuantitayive  
ราคา 165บาท 

 ให้สั่งตรวจได้ท่ีหน้าใบสั่ง Immunology&Serology 
5.3.3 ขอติดตามเรื่อง แถบตรวจ Microalbumin ที่ได้รับแจกจาก สสจ.จ านวน 41 กล่อง ๆ  

ละ 50 แถบ ผ่านงาน NCD วา่จะให้ท าอย่างไรต่อ ซึ่งจะหมดอายุ 2019-01  
5.3.4 รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

 มูลค่าการจัดซื้อ มูลค่าการจัดจ้าง 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

แผน 4,393,438.90 แผน 1,142,500.00 
ซ้ือจริง 3,999,129.00 จ้างจริง 1,025,732.00 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

แผน 4,610,961.70 แผน 1,142,500.00 
ซ้ือจริง 3,251,979.60 จ้างจริง 1,216,961.70 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

แผน 4,490,719.20 แผน 1,142,500.00 
ซ้ือจริง 4,531,509.02 จ้างจริง 779,636.00 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

แผน 4,548,136.70 แผน 1,142,500.00 
ซ้ือจริง 4,094,769.70 จ้างจริง 320,624.00 

รวมปีงบประมาณ 2561 แผน 18,043,256.52 แผน 4,570,000.00 
ซ้ือจริง 15,877,387.32 จ้างจริง 3,342,953.70 



๘ 
 

คงเหลือ 2,206,659.00 คงเหลือ 1,227,046.30 

 
 
5.3.5 รายงานการเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 2561 

 ปริมาณการใชแ้บ่งตามงาน 10 อันดับค่าใช้จ่ายสูงสุด 
ล าดับ งาน จ านวนเงิน ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

1 งานเคมีคลินิก 9,246,414.30 1 HbA1c 1,248,324.00 
2 งานภูมิคุ้มกันวิทยา 2,374,795.00 2 CBC reagent 1,089,000.00 
3 งานโลหิตวิทยา 1,941,795.00 3 Creatinine enzyme 922,740.00 
4 งานจุลชีววิทยา 1,284,545.00 4 Internal Standard 908,000.00 
5 supply 896,368.40 5 Glucose strip 719,730.00 
6 งานธนาคารเลือด 563,095.40 6 TSH 525,000.00 
7 งานจุลทรรศนศาสตร์ 127,235.00 7 BUN 433,056.00 
8 PAP smear 34,650.00 8 FT3 420,000.00 
 รวมยอดใช ้ 16,468,898.10 9 LDL-C 414,315.00 

1 ค่าจ้างตรวจผลิตภัณฑ์โลหิต 2,256,072.00 10 HIV Ag/Ab 382,375.00 
2 ค่าส่งตรวจหน่วยงานอื่น 1,086,881.70    

 รวมค่าจ้างตรวจ 3,342,953.70    

5.3.6 สรุปเบิกเวชภัณฑ์ จากคลังกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
หน่วยงานภายในโรงพยาบาล รพ.สต. 

หน่วยงาน มูลค่ารวม หน่วยงาน มูลค่ารวม 
1. กุมารเวชกรรม 57,556.00 1. รพ.สต. บ้านธาต ุ 24,308.50 
2. อายุรกรรมชาย 130,776.50 2. รพ.สต. บ้านเพชร 28,121.50 
3. สูติ-นรเีวช 31,950.40 3. รพ.สต.บ้านลาด 16,857.50 
4. ห้องคลอด 38,056.00 4. รพ.สต. ภูดนิ 22,394.00 
5. ศัลยกรรมชาย 68,706.00 5. รพ.สต. โอโล 18,229.00 
6. ศัลยกรรมหญิง 78,800.30 6. รพ.สต. แดงสว่าง 29,052.00 
7. ห้องผ่าตัด 4,442.00 7. รพ.สต. โนนเสลา 22,369.50 
8. คลินิกให้ค าปรกึษา 5,260.00 8. รพ.สต. บัวพกัเกวียน 11,206.50 
9. ผู้ป่วยหนัก 76,021.00 9. รพ.สต. หนองบัวพรม 25,389.50 
10. อุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 513,644.00 10. รพ.สต. หนองแซง 10,740.50 
11. อายุรกรรมหญิง 140,584.70 11. รพ.สต. มูลกระบือ 12,977.00 
12. คลินิกพเิศษ 168,953.00 12. รพ.สต. กวางโจน 20,630.50 
13. ศสช.ผักปัง 63,452.00 13. รพ.สต. กุดจอก 9,863.00 
14. พิเศษสงฆ ์ 57,595.50 14. รพ.สต. ดอนไก่เถือ่น 24,090.00 
15. ศัลยกรรมกระดกู 58,572.50 15. รพ.สต. กุดยม 13,501.00 
16. ห้องยานอก 13,612.50   
17. ห้องยาใน 4,207.50   
18. ไตเทียม 3,040.00   
19. ทันตกรรม 64.00   
20. หู คอ จมกู 689.00   

รวม 1,568,784.40 รวม 289,730.00 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 ในวันที่ 14 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 ก าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 ในวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 

2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 



๙ 
 

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


